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نيـازاقتـصادايـران

ايرادات شوراي نگهبان
بر قانون
حمايت از توليد

اعالم جزييات بسته تسهيل واردات مواد اوليه
و واسطهاي بخش توليد از محل ارز صادرات

كاهش  20درصدي
وثيقه و افزايش
رفع تعهدات ارزي به  6ماه

صفحه 3

سخن نخست

سناريوهاي بورس 98

از س��ال  1397ميتوان
به عنوان س��الي توام با
ركود تورمي ش��ديد نام
برد كه افزاي��ش نرخ ارز
بيشترين ميزان تورم را
به خود اختص��اص داد،
عليرضا تاجبر بطوري كه دالر از حدود
 5هزار تومان در ابتداي
س��ال با  160درصد افزايش به رقم  13هزار تومان
فعلي رسيده اس��ت و در بازار طال نيز سكه از رقم
يك ميليون و  700هزار تومان ابتداي سال با 170
درصد رش��د به رقم  4ميلي��ون و  600هزار تومان
رسيد.بنابراينچنينروندافزايشقيمتيراميتوان
در ساير بازارهاي كااليي نيز به خوبي مشاهده كرد،
اما متاسفانه در بورس كشور چنين رشدي تجربه
نش��د و ارزش بازار در كمترين ارزش دالري خود
در طول تاريخ  10س��ال اخير قرار گرفت .از طرفي
شاخص كل اين بازار كه ابتداي س��ال در رقم 96
هزار واحدي قرار داشت ...

همين صفحه

«تعادل» آثار مصوبه اخير هيات وزيران درخصوص تجديد ارزيابي دارايي را بررسي ميكند

حاشيه افزايشسرمايه بورسيها
صفحه 5

رييس جمهور پس از تشرف به حرم حضرت علي(ع) با آيتاهلل العظمي سيستاني ديدار كرد

ديدار با مرجع اعتدال

همين صفحه

تشكلها

صورتحساب نوروز 98

تعادل|
صورتحساب نوروز  98نسبت به سال گذشته چه
تغييراتي كرده است؟ مقايسه قيمتهاي فعلي در
بازار نسبت به سال گذشته ،حكايت از آن دارد كه
سفره خانوار ايراني در شب سال نو تقريبا دو برابر
گرانتر تمام ميشود .محاس��بات حداقلي نشان
ميدهد كه يك خانوار براي تهيه س��بد نوروزي
خود در شب س��ال نو بايد معادل  160هزار تومان
هزينه كند .ريز هزينه اين سبد نوروزي با احتساب
يك كيلو س��يب قرمز  7500توم��ان ،يك كيلو
پرتقال  7000ه��زار تومان ،نارنگ��ي 7000هزار
تومان ،يك كيلو شيريني 28هزار تومان ،نيم كيلو
آجيل  55هزار تومان خواهد بود .همچنين براي
تهيه سفره هفت سين ،بايد حداقل 55هزار تومان
هزينه كرد .اين در حالي است كه در سال گذشته
س��بد س��ال نو با  83هزار تومان قاب��لتهيه بود.
ارزيابيهانشانميدهد،رشدتقريبا 100درصدي
قيمتها در نوروز ،98به دليل گران شدن خشكبار
و افزايش نرخ ميوه در بازارها باشد.
14

جهان

شناسایی
گریزگاههای مالیاتی

قيمتشكني
در بازار پروتئين

2

صفحه6

ديپلماسي

هدف مدير «اينستكس»
از سفر به ايران چيست

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس گفت :اينس��تكس توافقي اس��ت كه
از هر دو طرف بايد عملياتي ش��ود و سفر مدير
اينس��تكس به تهران در جهت اجرايي ش��دن
اين توافق و توس��عه محدوده آن است .عليرضا
رحيمي در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت،
در خصوص سفر مدير اينس��تكس به تهران،
اظهار داشت :موضوع اينستكس توافقي است
كه از ه��ر دو طرف بايد عملياتي ش��ود ،توافق
اينستكس اكنون در مرحله مقدماتي قراردارد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي
مجلس ش��وراي اس�لامي بيان كرد :در توافق
اينس��تكس س��از و كاري پيش بيني شده كه
در اين راستا يك ش��ركت در اروپا ثبت شده و
ش��ركت متناظر آن ش��ركت به عنوان طرف
ايراني بايد در ايران ثبت شود .وي افزود :قاعدتا
شركتي كه به عنوان ش��ركت متناظر اروپايي
در ايران ثبت ميشود ،زيرنظر وزارت اقتصاد و
دارايي يا بانك مركزي ثبت ميش��ود .رحيمي
ادامه داد :مس��وولي كه از اينستكس به تهران
س��فر كرده ،براي پيگيري مراح��ل مقدماتي
ساز و كار اين شركت است همچنين به دنبال
توافقاتي هستند كه منجر به توسعه محدوده
اينس��تكس ش��ود .نماينده مردم تهران ،ري،
ش��ميرانات ،اسالمش��هر و پرديس در مجلس
ش��وراي اس�لامي گف��ت :اكنون مح��دوده
اينستكس شامل اقالم كشاورزي ،مواد غذايي،
دارويي و تجهيزات پزش��كي است كه توسعه
اين محدوده قاعدتا به مذاكره ني��از دارد و اين
مذاكرات لزوما در اروپا ش��كل نميگيرد .عضو
هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي بيان كرد:
بخشي از پيگيري امور مربوط به اينستكس و
گذشتن از مقدمات و رس��يدن به فاز اجرايي،
همين مسيري است كه هيات اينستكس به آن
جهت در ايران حضور پيدا كرده است.

سامانه پيامكي
روزنامه تعادل

سخننخست

سناريوهاي بورس 98

عليرضا تاجبر |
عضو هياتمديره كانون كارگزاران|
از س��ال  1397ميتوان به عنوان س��الي توام با ركود
تورمي ش��ديد نام برد كه افزايش نرخ ارز بيش��ترين
ميزان تورم را به خود اختص��اص داد ،بطوري كه دالر
از حدود  5ه��زار تومان در ابتداي س��ال با  160درصد
افزايش به رقم  13هزار تومان فعلي رس��يده اس��ت و
در بازار طال نيز س��كه از رقم يك ميليون و  700هزار
تومان ابتداي سال با  170درصد رشد به رقم  4ميليون
و  600هزار تومان رس��يد .بنابراينچنين روند افزايش
قيمت��ي را ميتوان در س��اير بازاره��اي كااليي نيز به
خوبي مش��اهده كرد ،اما متاس��فانه در بورس كشور
چنين رش��دي تجربه نش��د و ارزش بازار در كمترين
ارزش دالري خود در طول تاريخ  10س��ال اخير قرار
گرفت .از طرفي ش��اخص كل اين بازار كه ابتداي سال
در رقم  96هزار واحدي قرار داش��ت توانست در ادامه
قله  192هزار واح��د را لمس كند ،اكن��ون نيز نماگر
اصلي بازار رقم 170ه��زار واحدي را به خود اختصاص
داده است در بهترين حالت نشاندهنده كسب بازدهي
 80درصدي در جري��ان داد و س��تدها خواهد بود .در
همين حال ،حركت سرماي ه جامعه به سمت كاالهاي
مش��هود به علت ريسك سيس��تماتيك و چشمانداز
مبهم اقتصادياي كه در س��ال  1397تجربه شد و در
سال آينده نيز محتمل است ،بوده است .بر اين اساس،
 2پارامتر مذكور باعث ش��ده است كه كليت جامعه به
سمت سرمايهگذاري در كاالهاي مشهود به خصوص
طال و ارز حركت كند .در تئوريهاي مديريت مالي در
زمينههاي تقسيم سود يك تئوري به نام پرندهاي در
دس��ت وجود دارد .بر اين اساس ،در اين تئوري چنين
فرضي مطرح ميشود كه سهامدار مايل است پول را در
دست خود نگهداري كند تا اينكه آن را به يك شركت
ارايه دهد .بنابراين به نظر ميرس��د كه اين تئوري در
كليت جامعه و در حوزه سرمايه قابل مشاهده باشد .به
اين معني كه توده جامعه مايلند بجاي اينكه سرمايه
آنها در بانكها يا بازار س��رمايه س��رمايهگذاري شود،
با وجود ريس��كهاي متعدد از جمل��ه امنيت ،هزينه
نگهداري و ساير ريس��كها به صورت كاال اختيار آن را
نزد خود داشته باشند .به هر روي ،بيشتر اين موضوعات
به دليل چشمانداز مبهمي اس��ت كه كليت جامعه با
آن مواجه هستند و متاسفانه تحليلگران اقتصادي هم
براي سال آينده ش��رايط مبهمي پيشرو دارند .بر اين
اس��اس ،اگر در روابط بينالمللي تغيير خاصي حاصل
نش��ود ،با فرض تداوم ش��رايط كنون��ي ،تحقق منابع
درامدي بودجه  1398دش��وار خواهد ب��ود و احتمال
تداوم ركود تورمي نيز بيشتر ميش��ود .افزون بر اين،
بررسي بودجه س��ال اينده نش��ان ميدهد كه رقمي
بالغ بر  150هزار ميليارد تومان منابع از محل ماليات
پيشبيني شده است ،بر اين اساس در شرايط ركودي
كه ش��اهد تعطيلي واحده��اي توليدي يك��ي پس از
ديگري هستيم بطور قطع رقم 150هزار ميليارد تومان

و افزايش رقم ماليات دريافتي نس��بت به سال امسال
بسيار خوشبينانه ارزيابي ميشود .از سويي ديگر ،رقم
عمده ديگري كه در بودجه  98وج��ود دارد مربوط به
درآمد فروش نفت كش��ور اس��ت كه در بودجه بالغ بر
 142هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است ،با اين
فرض كه روزانه  1.5ميليون بشكه با قيمت  54دالر به
فروش برسد .كارشناسان تحقق اين رقم را نيز مشروط
ميدانند .بنابراين ،اگر شرايط به همين صورت تداوم
پيدا كند از داخل ركود باع��ث كاهش دريافت ماليات
ميش��ود و از خارج هم در زمينه فروش نفت با مشكل
و كاهش درآمد نفتي مواجه خواهيم شد كه در چنين
ش��رايطي دسترس��ي به ارقام بودج��ه  98تقريبا غير
ممكن ميش��ود .اما اين موضوع از ديدگاه ديگري نيز
قابل بررسي است به اين معني كه گشايش و مذاكرات
سياس��ت ميتواند مانند اهرمي به كار رود به گونهاي
كه بتوان به واسطه آن نفت را با همين ميزان به فروش
رس��اند ،يا اينكه ميزان صادرات رشد قابل مالحظهاي
را تجربه كند ك��ه در اين صورت بدون ش��ك درآمد و
شرايط كشور بسيار بهتر خواهد بود .از سويي ديگر،در
حوزه بينالملل نيز مشاهده ميشود كه يك بد عهدي
در تفاهم برجام صورت گرفت كه ايران نيز نس��بت به
اين موضوع و مواضع طرف اروپايي بد بين شده است .به
نظر ميرسد اليحهاي كه در مجمع تشخيص مصلحت
نظام در حال بررسي است بسيار به موضعگيري اروپا
بستگي دارد .بنابراين اگر كانال مالي «اينستكس» به
واسطه اروپا براي كشور فراهم ش��ود با توجه به اينكه
در آس��يا هم راههايي براي فروش نفت و دريافت پول
ناش��ي از صادرات ايجاد شده ،ميتوان پيشبيني كرد
كه شرايط براي كش��ور بهتر خواهد ش��د .به هر حال
بايد در انتظ��ار اولين گامي كه بايد از س��مت اتحاديه
اورپا برداش��ته ش��ود بود .در حال حاضر بازار سهام از
لحاظ بنيادي به خصوص در س��هام صادرات محور و
سهامي كه به تورم بس��تگي دارد ،بسيار مستعد رشد
است .از طرفي معامالت با  P/Eپايين نيز از ديگر موارد
قابل توجه خواهد بود .افزون ب��ر اين ،با توجه به اينكه
در حال حاضر به محاسبه ارزش جايگزيني شركتها
نرسيدهايم و پتانس��يلهاي ديگر همانند اين مهم از
ي شركتها كه
جمله معافيت در تجديد ارزيابي داراي 
ممكن است در سال آينده تمديد شود با نگاهي واحد و
مجزا به بازار سرمايه مشاهده ميشود كه اين بازار بسيار
مستعد رشد است اما ريسك سيستماتيك از مهمترين
موضوعات آن بشمار ميرود .با اين حال ميتوان گفت
ايجاد هر نوع گشايش��ي در زمينه بينالملل ،هر چند
كوچك ميتواند اثرگذاري بس��يار مطلوب��ي در بازار
س��رمايه س��ال  1398ايجاد كند .اين در حالي است
كه پيش از شروع فصل مجامع س��ال آينده با توجه به
اظهارنظرهايي ك��ه در مجامع ش��ركتهاي صادرات
محور ش��نيده ميش��ود و امكان افزايش فروشها نيز
وج��ود دارد احتمال م��يرود در مقاطعي رش��دهاي
مناسبيراتجربهكنيم.

عكسPRESIDENT.IR :

تعادل|
دولت ميگويد به زودي صفهاي گوش��ت و مرغ
را جمع خواهد كرد و اين در حالي اس��ت كه ميان
قيمت گوشت و مرغ تنظيم بازاري ،با قيمتهاي
واقعي اين كاالها در بازار ،هن��وز هم فاصله زيادي
وجود دارد .با اين حال اما به گفته معاون بازرگانی
داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سياس��ت
دولت براي تنظيم بازار گوشت قرمز تغيير كرده و
گوشتقرمزتنظيمبازاريديگرتوزيعسراسري...

30005320

صنعت،معدن و تجارت

گزارش

خبر

جزييات بسته تسهيل واردات مواد اوليه و واسطهاي بخش توليد
از محل ارز حاصل از صادرات اعالم شد

كاهش  20درصدي وثيقه
و افزايش رفع تعهدات ارزي به  6ماه

سازوكاراجراييبستهتسهيلوارداتمواداوليهوواسطهاي
بخش توليد از مح��ل ارز حاصل از صادرات ابالغ ش��د .به
گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،در راستاي تسهيل در
فرآيند واردات در مقابل صادرات و كاهش زمان واردات مواد
اوليهوواسطهايمرتبطباواحدهايتوليدي،بستهتشويقي
در حوزههاي ثبت س��فارش ،عمليات بانكي و تش��ريفات
گمركي،برايثبتسفارشاتبانكيازمحلصادراتتوسط
اينبانكبهشرحذيلتهيهوبهوزارتصمتابالغشد.
 -1اين بسته در راستاي مصوبات قبلي مرتبط با بازگشت
ارز حاصل از صادرات ارايه ميگ��ردد .لذا كليه مصوبات
مذكورهمچنانبهقوتخودباقياست.
 -2 -2اقدامات وزارت صنعت ،مع��دن وتجارت در
حوزه ثبت سفارش:
 -3توليدكنن��دگان و بازرگان��ان داراي ق��رارداد با
واحدهاي توليدي ،ب��راي نياز واحده��اي توليدي
مشمولاينبستههستند.
 -4كدهاي تعرفه كاالهاي مش��مول اين بسته كه
ش��امل مواد اوليه و واس��طهاي بخش توليد است،
توسط وزارت صمت تعيين ميگردد .امكان انتخاب
ارز حاصل از صادرات براي تعرفه مشمول اين بسته
(در اولويت  1و  )2فراهم ميگردد.
 -5بعدازدرخواستمجوزمتقاضي،حداكثرطييكروز
كاري،پروندهبررسيوتعيينتكليفميگردد.
 -6سقف و سابقه واردكننده براي واردات اين كاالها
كنترلنميگردد.
 -3-7اقدامات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
درحوزهعملياتبانكي:
 -8گواهي ثبت آماري حداكثر ظرف مدت يك روز
كاري صادر ميگردد.
 -9وثيقه مورد نياز جهت رفع تعهد ارزي از حداكثر
 35درص��د به حداكث��ر  15درصد كاه��ش و نحوه
دريافت آن ميتواند به صورت چك ،سفته يا تركيبي
از اين موارد به تشخيص بانك عامل قبول گردد.

 -10مدت زمان مجاز جه��ت رفع تعه��د ارزي از زمان
صدوراعالميهتأمينارزاز 3ماهبه 6ماهافزايشمييابد.
 -4-11اقدامات گمرك جمهوري اسالمي ايران در
حوزهتشريفاتگمركي:
 -12پيش از اظه��ار ،امكان پذي��رش نمونهبرداري
كاالهايي كه نياز به اخذ و ارايه مجوزهاي قانوني دارند
فراهم ميگردد و مجوز ترخيص سازمان مربوطه ،صرفاً با
ذكرشمارهكوتاژوبهصورتسيستميصورتميپذيرد.
 -13امكان حمل يكسره بر اساس تقاضاي صاحب
كاال فراهم ميگردد.
 -14چنانچ��ه در زمان رس��يدن اين كاالها ب��ه اماكن
گمركي يا مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي ،ثبت س��فارش
اعتبار داش��ته باشد ،تمديد ثبت س��فارش جهت انجام
تشريفاتگمركي(حتيزماناظهار)موردنيازنيست.
 -15اظهارنامهه��اي اين كاالها ،به مس��ير س��بز
سيس��تم انتخاب مس��ير اظهارنامه هدايت ش��ده
و ظ��رف هم��ان روز اظه��ار ام��كان ص��دور پروانه
الكترونيكي و خروج كاال فراهم ميگردد.
 -16بررس��ي ارزش اين اظهارنامهها ب��ا عنايت به
قرارگيري در مسير سبز اظهارنامه ،بعد از ترخيص
كاال انجام ميشود.
 -17ام��كان اعطاي تس��هيالت در پرداخت حقوق
ورودي از جمل��ه پذيرش ضمانتنام��ه بانكي معتبر
يا ترخيص نس��يه (نگهداري از كاال صرفاً به ميزان
حقوق ورودي و عوارض متعلقه) فراهم ميگردد.
 -18تلورانس قابل قبول در ارزش ،وزن و تعداد كاال
با فرض ثابت بودن شرح تجاري به  10درصد افزايش
مييابد.
 -19امكان ترخيص كاالهاي مورد نياز فوري به ش��رط
ارايهمجوزهايقانونيباصدورحكمفراهمميگردد.
 -20امكان ترخيص شبانهروزي كاالهاي مشمول
اين بسته كه تشريفات گمركي آنها به اتمام رسيده
فراهمميگردد.

انرژي
زيرمجموعههاي شركت نفت از ثبت سفارش معاف شدند

براساس بخشنامه ابالغي گمرك جمهوري اسالمي ايران
به گمركات اجرايي سراس��ر كش��ور ش��ركتهاي فرعي
شركت ملي نفت ايران از انجام ثبت سفارش معاف شدند.
بر اساس بخش��نامهاي كه به گمركات اجرايي ابالغ شد.
شركتهاي«مليمناطقنفتخيزجنوب»«،بهرهبرداري
نف��ت و گاز كارون»« ،بهرهب��رداري نف��ت و گاز مارون»،
«بهرهبرداري نفت و گاز مسجد سليمان»« ،بهرهبرداري
نفت و گاز گچساران»« ،بهرهبرداري نفت و گاز آغاجاري»،
«نفت مناطق مرك��زي ايران»« ،بهرهب��رداري نفت و گاز
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غرب»«،بهرهبردارينفتوگازشرق»«،بهرهبردارينفتو
گاز زاگرس جنوبي»« ،نفت و گاز پارس»« ،نفت فالت قاره
ايران»« ،نفت و گاز اروندان»« ،نفت خزر»« ،ملي حفاري
ايران»« ،پايانههاي نفتي ايران»« ،مهندس��ي و توس��عه
نفت»« ،منطقه ويژه اقتصادي ان��رژي پارس»« ،منطقه
ويژه اقتصادي الوان»« ،بهداشت و درمان صنعت نفت»،
«بازرگاني نفت ايران (« ،» )NICOبهينهس��ازي مصرف
سوخت كش��ور» و «ملي صادرات گاز ايران»  23شركت
فرعيشركتملينفتايران ازثبتسفارشمعافشدند.

مصرف بنزين در نوروز
 12درصد افزايش مييابد

مديرعامل ش��ركت ملي پخ��ش فرآوردههاي
نفتي اي��ران پيشبين��ي كرد ،مص��رف بنزين
تعطيالت نوروز سال  ٩٨به روزانه  ١٠٧ميليون
ليتر افزايش ياب��د كه بيش از  ١٢درصد رش��د
خواهد داشت .به گزارش ايرنا« ،سيدمحمدرضا
موس��ويخواه» در نشس��ت خبري با تش��ريح
برنامههاي خدمات رساني به مسافران نوروزي
و طرح نظارت بر عرضه مطل��وب فرآوردههاي
نفت��ي اف��زود :ذخيرهس��ازي مناس��ب ذخاير
سوختي براي نوروز انجام ش��ده است .او گفت:
بطور ميانگين روزانه  ٢5ميليون ليتر بنزين يورو
 4در كشور توليد و توزيع ميشود .موسويخواه
گفت :در سال آتي عرضه بنزين سوپر در كشور
به صورت مستمر انجام خواهد شد و ميزان توليد
آن به روزانه پنج ميليون ليت��ر افزايش مييابد.
وي افزود :در س��ال  ٩6بطور ميانگي��ن روزانه
 3.5ميليون ليتر بنزين س��وپر مصرف شده كه
اين ميزان در س��ال  ٩٧به روزان��ه  5.5ميليون
ليتر رس��يده اس��ت .وي گفت :در بيش از 55٧
جايگاه كالنش��هرها و محوره��اي مواصالتي
كشور گازوييل يورو  4توزيع ميشود .او گفت:
اگرچه كارت جايگاهداران در بين جايگاهها براي
ايام نوروز توزيع شده است ،اما مسافران به ويژه
آنهايي كه به استان سيستان و بلوچستان سفر
ميكنند ،كارت سوخت شخصي خود را همراه
داشته باشند .موسويخواه با بيان اينكه در سال
 ٩٨حق العمل كام��ل به جاي��گاه داران عرضه
سوخت پرداخت خواهد ش��د ،افزود :اميدواريم
اين اقدام مش��كالت جايگاه داران را به حداقل
برس��اند .او گفت :ب��راي پنج روز پاياني س��ال،
مصرف روزانه  110ميلي��ون ليتر بنزين پيش
بيني شده اس��ت .موس��ويخواه افرود :مصرف
بنزي��ن در  ١4روز ابتدايي س��ال  ٩٨ب��ه روزانه
 ١٠٧ميلي��ون ليت��ر افزايش مييابد كه رش��د
بيش از  ١٢درصدي خواهد داش��ت .وي ادامه
داد :پيشبيني ميش��ود مصرف بنزين در سال
 ٩٨با  10.2درصد رش��د ب��ه روزانه  ٩٧ميليون
ليتر بنزي��ن افزايش يابد .موس��ويخواه اظهار
داشت :با توجه به افزايش نرخ بليط هواپيماها،
پيشبيني ميكنيم سفرهاي زميني و مصرف
بنزين در نوروز افزايش يابد .وي گفت :امس��ال
حدود هفت ميليارد ليتر فرآورده در نيروگاههاي
كشور توزيع ش��ده كه نس��بت به پارسال رشد
داشته است .موس��ويخواه گفت :ميزان بدهي
شركتهاي هواپيمايي بابت سوخت اكنون به
 600ميليارد تومان كاهش يافته است .او گفت:
امسال بهطور ميانگين روزانه  4.1ميليون ليتر
بنزين سوپر به كشور وارد ش��د ،اما در سال ٩٨
يك ليتر بنزين هم به كشور وارد نخواهد شد.

مقام معظم رهبري
نمايند ه وليفقيه و امام جمعه
شهر همدان را منصوب كردند

رهب��ر معظم انق�لاب در حكمي حجتاالس�لام
حبيباهلل ش��عباني موثق��ي را به عن��وان نماينده
وليفقيهوامامجمع هشهرهمدانمنصوبكردند.به
گزارشپايگاهاطالعرسانيدفترمقاممعظمرهبري،
حضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباسالمي
درحكميحجتاالسالمحبيباهللشعبانيموثقيرا
بهعنواننمايندهوليفقيهوامامجمع هشهرهمدان
منصوبكردند.
متنحكمرهبرانقالباسالميبهاينشرحاست:
بسماهللالرحمنالرحيم
جنابحجتاالسالمآقايحبيباهللشعبانيموثقي
«دامتافاضاته»
اكنونباپايانيافتنمسووليتجنابحجتاالسالم
محمديدامتتوفيقاتهو
محمدطه ّ
آقايحاجشيخ ّ
باتشكرفراوانازفعاليتهايعلميواجتماعيايشان
در دوران آن مسووليت خطير ،جنابعالي را به امامت
جمع ههمدانونمايندگيخوددرآناستانمنصوب
ميكنم.همداندرشمارپيشروانحركتانقالبيو
مفتخربهتقديمچهرههايبرجستهجهادوشهادتو
نيزشخصيتهايعاليقدرعلموعرفاناست.
انتظار ميرود با همه توان در خدمت حركت ديني
و انقالبي آن خط��ه تالش نماييد .با علماي ديني و
فرزانگان دانشگاهي و فعاالن عرصههاي اجتماعي
هم��كاري و از جوانان مومن و انقالبي پش��تيباني
كنيد .سلوك مردمي با هم ه قشرها بهويژه جوانان
وتكريمخانوادههايشهيدانوايثارگرانراممشاي
هميشگي خود قرار دهيد و از فضل و تقوا و بصيرت
كه بحمداهلل از آن برخورداريد محتواي خطبههاي
جمعه را غنا ببخشيد .توفيق جنابعالي را از خداوند
متعالمسألتميكنم.
والسالمعليكمورحمهاهلل
سيدعليخامنهاي
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رويموجخبر
   ب�ا قدرت در كنار متحدي�ن خود در منطقه
ايستادهايم؛تعادل|
دس��تيار ويژه رييس مجلس در ام��ور بينالملل با
بيان اينكه «روابط تهران و بغداد استراتژيك و پايدار
ميماند» ،گفت كه ايران با قدرت در كنار متحدين
خوددرمنطقهايستادهاست.حسيناميرعبداللهيان
درصفحهشخصيخوددرتوييترنوشت:روابطتهران
و بغداد استراتژيك و پايدار ميماند .با قدرت در كنار
متحدين خود در منطقه ايس��تادهايم و به اقدامات
سازنده خود تا رسيدن منطقه به امنيت ،ثبات ،رفاه
جمعيوتوسعهپايدارادامهخواهيمداد.
     اي�رادات ش�وراي نگهب�ان ب�ه بودجه98
همچنانباقياست؛تعادل|
سخنگوي شوراي نگهبان گفت :ايرادات اين شورا به
اليحه بودجه سال  1398كل كشور همچنان باقي
است«.عباسعليكدخدايي»ديروزدرتوييتينوشت:
نظر نهايي شوراي نگهبان در خصوص بودجه1398
امروز براي مجلس ارسال شد و هنوز برخي از ايرادات
باقيماندهاست.براساساينگزارش،درنامهشوراي
نگهبان به مجلس بارديگر سه ايراد به اليحه بودجه
سال 98كل كش��ور گرفته شده است ،ايراد نخست
مربوط به ج��ز  4بند الحاقي  2تبص��ره  4مربوط به
بازپرداختتسهيالتبرداشتشدهازصندوقتوسعه
ملي در سال 97است.
     دس�تان دشمن خاليتر از هر زمان ديگري
است؛  ايسنا|
سخنگويسپاهباتاكيدبراينكهدستاندشمنامروز
خاليتر از هر زمان ديگري اس��ت ،اظهار كرد :امروز
استكبارجهانيبااستفادهازتماميامكاناترسانهاي
بهدنبالارايهتصويرغيرواقعيموردنظرخودازانقالب
و نظام اس�لامي ايران به همگان است و نياز امروز ما
همتها،باكريهاوامالكيهايرسانهاياستكهبه
مصافدشمنبروند.سردارسرتيپدومپاسداررمضان
شريف در مراسم رونمايي از كتاب “دوربين خاكي “
در رشت ،با تاكيد بر اينكه اقتدار و جايگاه جمهوري
اسالميايرانطيچهاردههدرتماميشاخصهارشد
داشته است ،گفت :در مقابل قدرت دشمنان انقالب
سيرنزوليقابلتوجهيداشتهواينمهماغراقنيست.
     تقاضاي كمك مادورو  از چين ،روسيه ،كوبا
وايرانبرايمقابلهباحمالتسايبري؛  ايلنا|
بهگزارشاسپوتنيك،نيكوالسمادورو،رييسجمهور
ونزوئال در مورد تقاضاي كمك از كشورهاي مختلف
برايمقابلهباحمالتسايبريگفت:ونزوئالازچين،
كوبا،روسيه،ايرانوهمچنينسازمانمللبرايانجام
تحقيقات درباره توطئه اخير عليه تجارت انرژي اين
كشور ،تقاضاي كمك داشت ه است .مادورو در ادامه
اضافهكرد:كشورهايچين،روسيه،ايرانوكوباداراي
تجربه مقابله با حمالت س��ايبري هستند .من يك
كميسيونويژهبرايانجامتحقيقاتدرزمينهحمالت
سايبري ايجاد كردهام و خواهان كمك كارشناسان
بينالمللي ش��دهام .اين در حالي اس��ت كه دولت
ونزوئال،امريكارابهدستداشتندرحمالتسايبري
وخاموشيششروزهدراينكشورمتهمكردهاست.
     لطفادرقضيهبازداشتفعاالنمحيطزيستي
همورودبفرماييد؛  ايرنا|
نمايندهمردمتهراندرمجلسدهمدرتوييتيازرييس
قوه قضاييه خواس��ت تا به موضوع بازداشت فعاالن
محيطزيستورودكند«.محمودصادقي»درحساب
توييتري خود و در پاس��خ به توييت حجتاالس�لام
والمسلمين سيد ابراهيم رييسي ،رييس قوه قضاييه
نوشت«:لطفادرقضيهبازداشتفعاالنمحيطزيستي
همورودبفرماييد؛يكيازآنهادرجريانبازداشتموقت
جانشراازدستداد.بافرضاينكهخودكشيهمكرده
باشد آيا مسووالن ذي ربط مسووليت ندارند؟ به جاي
پاسخگوييهمسرشراممنوعالخروجكردهاند».

2

پنجشنبه 23اسفند  7 1397رجب  1440سال پنجم شماره Thu. Mar 14. 2019 1343

ايران

رييس جمهور پس از تشرف به حرم حضرت علي(ع) با آيتاهلل سيستاني ديدار كرد

ديدار با مرجع اعتدال
گروه ايران|
رييسجمهور كشورمان در سومين روز از سفر خود
به عراق با آيتاهلل سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان
ع��راق نيز ديدار كرد .رييسجمه��ور پس از حضور
در ح��رم حضرت علي(ع) و زي��ارت مرقد مطهر آن
حضرت ،به مالقات با آيتاهلل س��يد علي سيستاني
مرجعيت عراق رف��ت .محمدجواد ظريف وزير امور
خارجه و ايرج مس��جدي س��فير ايران در بغداد نيز
روحاني را در اين ديدار همراهي ميكنند.
مالقاتي كه بس��ياري از كارشناس��ان و تحليلگران
معتقدند كه مهمترين دس��تاورد س��فر رس��مي و
علني رييسجمهور كش��ورمان به ع��راق جداي از
اهميتهاي سياسي ،اقتصادي و امنيتياش ،ديدار
با مرجعي اس��ت كه در چند سال اخير به جز موارد
بسيار معدودي بس��ياري از بزرگان ارشد سياست
حتي خود عراق را براي دي��دار و مالقات به حضور
نپذيرفته است و همواره تالش كرده است ،همچون
اسالف پيشينش در حوزه علميه نجف وجهه مردمي
و دينياش بر وجه ه سياس��ياش غلبه داشته است.
بنابراين طبيعي اس��ت كه اين دي��دار بازتابهاي
وسيعي در رسانههاي داخلي و خارجي پيدا كند.
آيتاهلل سيس��تاني كه از او به عنوان قويترين مرد
عراق از زمان اش��غال اين كش��ور توس��ط امريكا و
سقوط رژيم بعث تا به امروز نام برده ميشود ،بسيار
به ندرت در مأل عام ظاهر ميشود  .عموماً مواضع و
ديدگاههاي اين مرجع عالي قدر كه تالش داشته به
صورت رسمي و مستقيم بر صحنه سياست و اجرايي
حضور نداشته باشد از طريق بيانيههاي مكتوب مهر
شده او يا خطبههاي نماز جمعه توسط نمايندگان
او يا مصاحبههاي مكتوب دفترش با رسانهها اعالم
ميشود.

ديداري تاريخي در مسير اعتدال
موضوع مورد توجه در اين ديدار آن است كه حسن
روحاني نخستين چهره سياسي ارشد ايراني است كه
در سالهاي اخير با اين مرجع بزرگ شيعيان ديدار
ميكند ،چرا كه بر اساس برخي روايتها و اخبار در
جريان سفر رييسجمهور پيشين به عراق آيتاهلل

سيستاني به او وقت مالقات نداد.
انجام اين ديدار ب��ا آيتاهلل سيس��تاني كه همواره
تالش كرده كه نقش وحدتآفريني در جامعه عراق
داشته باشد و گروههاي سياسي مذهبي عراق را به
هم نزديك كند ،قطعاً ميتواند در افزايش وفاق بين
تهران و بغداد و گسترش مناس��بات بين دو كشور
موثر باش��د .درواقع ميتوان از اي��ن ديدار به عنوان
ديداري منحصر به فرد ياد ك��رد كه قطعاً در آن در
ارتباط با مسائل مختلف جهان اسالم و ايران و عراق
در آن بحث و گفتوگو شده است.
از ديگر سو برخي از تحليلگران نيز معتقد هستند ديدار
روحانيباآيتاهللسيستانيوزنشخصيسياسياوووزن
دولتشرانيزدرمعادالتسياسيافزايشميدهدكهاين

برخي كشورهاي پيراموني عراق مخصوصا عربستان
س��عودي ،امارات و اردن بارها درص��دد بودند كه با
دخالت در مسائل داخلي عراق و گسترش ناامنيها
و ايجاد شكاف بين گروههاي مختلف عراقي به نوعي
مشكل ايجاد كرده و از ايجاد يك نظام دموكراتيك
در عراق جلوگيري كنند .كارشناس روابط بينالملل
ادامه داد :س��فر آقاي روحاني و ديدارش با مقامات
عراق��ي از جمله ب��ا آيتاهلل سيس��تاني ميتواند در
گسترش مناس��بات مردمي و دولتها با يكديگر اثر
گذار باشد ،آيتاهلل سيستاني به دليل جايگاهي كه
به لحاظ ديني در عراق دارد ،ميتواند در ايجاد وفاق
بين همه جريانهاي سياس��ي ع��راق و بين عراق و
ايران نقش ايفا كند ،لذا اين ديدار ،ديدار بسيار مهمي
است .وي ادامه داد :از سوي ديگر به دليل تحريمهاي
اعمال شده امريكا عليه ايران ،عراق ميتواند دروازه
و مقصد مناس��بي براي كاالهاي ايراني تلقي شود.
حجم ص��ادرات ايران به عراق ،پيشبيني ميش��ود
در س��ه س��ال آينده ،به  20ميليارد دالر برسد ،اين
فرصت مناس��بي است كه ايران بتواند يك بازار مهم
و با كيفيت در منطقه ايجاد كند ،مخصوصاً در عراق
كه اقبال و استقبال زيادي از كاالهاي ايراني توسط
مردم صورت ميگيرد .

نهتنهادرافزايشتواناودرمعادالتبينالمللموثراست
بلكهدربعضيمحافلداخلينيزموردتوجهقرارميگيرد.
ديدار آقاي روحاني و آيتاهلل سيستاني
ديداري تاريخي است
حس��ن هانيزاده كارش��ناس مس��ائل غرب آس��يا
درخصوص اهميت ديار روحاني با آيتاهلل سيستاني
اظهار داشت :آيتاهلل سيستاني همواره سعي كرده
است ديدگاه همه گروههاي سياسي و مذهبي عراق
را به هم نزديك كند ،ايش��ان ميتواند نقش بس��يار
تاثيرگذاري در وفاق ملي و ايجاد مناس��بات سازنده
بين ايران و عراق ايفا كند و اين گفتوگوها ميتواند
ش��رايطي را فراهم كند كه نقش تاثيرگذار آيتاهلل

سيس��تاني افزايش پيدا كند ،به همين دليل ديدار
آقاي روحاني و آيتاهلل سيس��تاني در حقيقت يك
ديدار تاريخي خواهد داشت .اين كارشناس مسائل
منطقه غرب آس��يا اضافه كرد :سفر آقاي روحاني به
ع��راق ميتواند در تحكيم مناس��بات تهران-بغداد
كامال موثر باش��د .ايران و عراق دو كشوري هستند
كه متغيرهاي داخلي دو كشور بطور طبيعي بر ديگر
كشورهاي منطقه اثر ميگذارد ،اتفاقي كه در عراق
رخ بدهد اثر خود را در جامعه ايران باقي ميگذارد،
به همين دليل از سال  2003يعني پس از سرنگوني
رژيم صدام تاكنون كه حدود  16سال ميگذرد ،ايران
همواره سعي داشته كه نقش مثبتي در امنيت عراق
داشته باش��د .هانيزاده اضافه كرد :هم امريكا و هم

روحاني با آيتاهلل بش�ير نجفي در نجف
اشرف ديدار كرد
رييسجمهوري ايران بعدازظهر ديروز پس از مالقات با
آيتاهلل سيستاني در نجف اشرف با آيتاهلل بشير نجفي
از مراجع تقليد ديدار و گفتوگو كرد .روحاني و هيات
همراه با حضور در بيت آيتاهلل بش��ير نجفي از مراجع
نجف اشرف با وي ديدار و گفتوگو كرد.
رييسجمهوريايرانوهياتهمراههمچنينباآيتاهلل
محمد اسحاق الفياض از مراجع تقليد نجف اشرف هم
ديدار و گفتوگو كرد .بازديد از بيت قديمي بنيانگذار
جمهوري اس�لامي اي��ران و ديدار با حجتاالس�لام
والمسلمين س��يدعلي اكبر محتش��ميپور نماينده
موسسه نشر آثار امام خميني (ره) و سيدعلي خميني
يادگار امام از ديگر برنامههاي ديروز رييسجمهوري
در نجف اشرف بود.

وزير دفاع در واكنش به تهديد رژيم صهيونيستي:

پاسخي محكم به اقدام عليهكشتيراني ايران ميدهيم
در قب��ال مخاطرههاي مختل��ف حمايت ميكنيم،
اف��زود :قطعا نيروهاي مس��لح جمهوري اس�لامي
ايران اين توان را دارند كه در صورت هرگونه تهديد
احتمالي از خطوط كشتيراني كشور به بهترين شكل
حمايت كنند.
اين مقام ارش��د نظامي ايران گفت :نيروهاي مسلح
جمه��وري اس�لامي اي��ران قطعا امني��ت خطوط
كش��تيراني و امنيت آب راههاي بينالمللي را براي
خود و تمام كس��اني كه در حوزه مسووليت امنيتي
ما حركت ميكنند ،با اقتدار تامين خواهند كرد.

وزيردفاعوپشتيبانينيروهايمسلحجمهورياسالمي
ايران در پاسخ به تهديد صادرات نفت ايران توسط رژيم
صهيونيستي گفت :اين اقدام ناامني بينالمللي تلقي
ميشود و ما آن را محكم پاسخ ميدهيم.
به گ��زارش ايرنا« ،بنيامين نتانياهو» نخس��توزير
رژيم صهيونيس��تي  15اس��فند م��اه در اظهاراتي
صادرات نفت جمهوري اس�لامي ايران را «قاچاق
نفت» خط��اب كرد و با تهديد تلويحي نفتكشهاي
ايران��ي گفت :نيروي دريايي اس��راييل ميتواند در
صورت لزوم جلوي قاچاق نفت ايران را بگيرد.
امير سرتيپ «امير حاتمي» وزير دفاع و پشتيباني
نيروهاي مس��لح در پاس��خ به ايرنا گفت :قطعا اگر
چنين قصدي داشته باش��ند اين موضوع به عنوان
يك ناامني بينالمللي و راهزني تلقي خواهد ش��د.
وي تاكيد كرد :جمهوري اس�لامي ايران توان الزم
براي برخورد با اين موضوع را دارد و در صورت بروز،
محكم به آن پاس��خ خواهد داد؛ عالوه بر اين جامعه
بينالمللي نيز آن را نخواهد پذيرفت.
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با تاكيد بر
اينكه با تمام توان و اقتدار از خطوط كشتيراني خود

تهديد خطوط نفتكشهاي ايران توس�ط
امريكا
اين براي نخستينبار نيس��ت كه صادرات نفت ايران
توسطمخالفانجمهورياسالميايرانتهديدميشود؛
پيش از اي��ن نيز «برايان هوك» مس��وول گروه اقدام
ايران در وزارت خارجه امريكا آبان ماه امسال به صورت
علني از احتمال ب��االي بروز حادثه براي نفتكشهاي
ايراني س��خن گفت .وي اظهارداشت :اين نفتكشها
ديگر نميتوانند تحت پوش��ش بيمههاي بينالمللي

قرار بگيرند و به احتمال قوي ،تحت پوشش بيمههاي
ايران��ي خواهند رفت .كش��تيهاي ايراني ،حاال ديگر
خطريبرايهربندروكانالازسوئزگرفتهتاتنگهماالكا
هستند .احتمال بروز حادثه براي آنها زياد است و اگر
حادثهاي رخ دهد ،شركتهاي بيمهگر ايراني نخواهند
توانست خسارت را پرداخت كنند.
مقايسهاي از توان دريايي
نيرويدرياييرژيمصهيونيستيكهدرمحدودهدرياي
مديترانه ،درياي سرخ و كانال سوئز تردد ميكند ،سه
ناوچه س��بك كالس ساعر و هشت قايق موشك انداز
در اختيار دارد.
نيروي دريايي ارتش جمهوري اس�لامي ايران نيز به
منظور اسكورت خطوط كشتيراني جمهوري اسالمي
ايران در آبهاي آزاد از جمله مناطقي همچون خليج
عدن ،تنگه باب المندب ،درياي س��رخ ،كانال س��وئز
و دري��اي مديتران��ه حض��ور دارد و در ماموريتهاي
دوردست خود از ناوشكنهاي مختلف بومي همچون
جماران و سهند و ديگر ناوشكنهاي بوميسازي شده
همچون البرز ،الوند و سبالن بهره ميبرد.

نيروي دريايي اي��ران در ناوگروههايي كه به آبهاي
بينالمللي اعزام ميكند ،عالوه بر ناوشكنها ميتواند
سه زير دريايي سنگين نوح ،يونس و طارق و زير دريايي
نيمهسنگين كالس فاتح را به ماموريت بفرستد.

بر اس��اس آنچ��ه تاكنون نمايش داده ش��ده اس��ت،
ناوشكنها و زيردرياييهاي جمهوري اسالمي ايران در
عملياتهاي خود ميتوانند از انواع موشكهاي كروز،
اژدرها و موشكها ضدكشتي استفاده كنند.

رصد دايمي تحركات
كشورهاي شرور غرب آسيا

آنچه تاكنون گذشته ،به معناي
پيروزي قطعي نيست

كانادا مامني براي اختالسگران
شده است

بساط رباخواري از نظام بانكي
برچيده شود

باقوانينفعليميتوان پولهاي
خارجشده رابرگرداند

دبير شوراي عالي امنيت
مل��ي گف��ت :تمام��ي
تحركات بيگانگان و برخي
كشورهايشروردرمنطقه
غرب آس��يا را تحت رصد
دايمي داريم.
ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،دريابان علي ش��مخاني ديروز در
مراسم بزرگداشت ياد و خاطره شهداي بدر و خيبر
و شهداي شمال غرب كشور گفت :برخي كشورهاي
منطقه ب��ا صرف دالرهاي نفتي اج��راي پروژههاي
مشكوك هس��تهاي را در دستور كار قرار دادهاند كه
اي��ن اقدامات ميتواند منطقه ،بلكه جهان را با خطر
و بحراني بدت��ر از خطر تروريس��تهاي تكفيري و
داعش مواجه كند .وي افزود :بدون شك شكلگيري
تهديدات جديدي از اين دس��ت ما را ناگزير خواهد
كردكهبراساسماهيتوجغرافيايجديدتهديدات،
راهبردخودراتنظيمكردهونيازهايكشورونيروهاي
مسلح را در چارچوب آن پيش بيني و اجرا كنيم .دبير
شوراي عالي امنيت ملي در پايان با اشاره به اقدامات
مهمي ك��ه بايد در گام دوم انق�لاب به منصه ظهور
برسد،گفت:دههپنجمانقالب،دههعبورازمشكالت
تصنعي ايجاد شده و ايام پيروزي قاطع و بزرگ ملت
رش��يد ايران و جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود.
نماينده مقام معظم رهبري گفت :س��ال  ۹۸س��ال
اس��تمرار تفكر انقالبي در داخل و بروز و جلوه آن در
مواجهه پيروزمندانه با دشمنان خارجي خواهد بود.

فرمان��ده ق��رارگاه مركزي
خاتم االنبي��ا (ص) گفت:
با وجودي ك��ه براي تهديد
و جن��گ با هيچ كش��وري
پيش��گام نخواهي��م بود،
ام��ا تهديدكنن��دگان را از
روياروي��ي با ملت ش��ريف
ايرانسرافكندهوپشيمانخواهيمكرد.بهگزارشسپاه
نيوز؛ سردار سرلش��كر پاسدار غالمعلي رشيد فرمانده
قرارگاه مركزي خاتم االنبيا (ص) در جمع فرماندهان
سپاه و نيروهاي مس��لح در رزمايش الي بيت المقدس
نيرويهوافضايسپاهتأكيدكرد:آنچه تاكنونگذشته
استباوجودشكستدشمن،بهمعنايپيروزيقطعي
نيست و به ياري خداوند متعال و با هوشياري ،انسجام و
حركتدرزيرپرچمرهبريونظام،مشكالتراپشتسر
خواهيمگذاشت.سرلشكررشيداظهارداشت:مشاهده
تجربهدوراندفاعمقدسوشكلگيريفرهنگمقاومت
عمومي و دفاع همهجانبه مردمي بايد براي كساني كه
منافع ملت ايران را تهديد ميكنند هش��دار آميز باشد
تا محاس��بات خود را اصالح كنند؛ در غير اين صورت
در عمل و با پذيرش هزينههاي محاسبه نشده مجبور
به انجام آن خواهند ش��د .وي با اشاره به تجربه  8سال
دفاعمقدسخاطرنشانكرد:تجربهجنگ 8سالدفاع
مقدس ،از مردم اين سرزمين كه پس از پيروزي انقالب
درگير اس��تقرار نظام جديد و امور مربوط به آن شدند،
مردانبزرگنظاميتربيتكردكهبرخيازآنهاازمديران
برجستهنظامهستند.

دادس��تان كل كش��ور
گف��ت :متأس��فانه كانادا
از كش��ورهايي است كه
مامنيبراياختالسگران
شده است.
ب��ه گ��زارش مه��ر،
حجتاالسالم منتظري
دادستان كل كشور در حاش��يه نشست با ناجا در
جمع خبرنگاران خاطرنش��ان كرد :در ابالغي كه
مقام معظم رهبري براي رييس جديد قوه قضاييه
صادرفرمودندوهمدراينگامدوميكهبندهمعتقدم
منشورمهمياستوحكيمانهتهيهوابالغشدهاست
ضرورت اينكه تحولي را در اين جهت ايجاد كنيم،
مورد تاكيد قرار دادهاند .حجتاالسالم والمسلمين
منتظري در ادامه بيان ك��رد :ما بايد هر راهي را كه
ميتوانيم و هر كاري ك��ه امكان دارد انجام دهيم و
هر راهي را كه امكان دارد باز كنيم و خدمات قضايي
بهتر و بيشتري را به مردم برسانيم .وي در ادامه و در
پاسخبهسواليدرخصوصامكانبازگرداندنمرجان
شيخاالسالمييكيازمتهمانپروندهپتروشيميبه
كشوراظهاركرد:نيرويانتظاميوپليسبينالملل،
همكاريخوبيبادستگاهقضاييدارندوآنجاييكه
ما ماموريتي را به آنها محول ميكنيم تا آن مرزي كه
در اختيارات آنهاست كار را انجام ميدهند .دادستان
كلكشورادامهداد:مشكليكهماباپليسبينالملل
و اينترپل خارج از كشور خصوصاً كشورهايي است
كه با ما عناد دارند.

يك��ي از مراج��ع تقليد
ش��يعيان با بي��ان اينكه
متأس��فانه ام��روز ربا به
اش��كال مختلف در نظام
بانكي ما ديده ميش��ود
گفت :بايد ماهيت بانكها
تغيير پيدا كند و بس��اط
رباخواري برچيده ش��ود .به گ��زارش مهر ،آيتاهلل
العظمي حسين نوري همداني ديروز در درس خارج
خود در مسجد اعظم قم اظهار كرد :ربا در بانكداري
اس�لامي وجود ندارد و ربا از شديدترين گناهان و
مشي غربيها است .وي با بيان اينكه متأسفانه امروز
ربا به اشكال مختلف در نظام بانكي ما ديده ميشود،
افزود :بايد ماهيت بانكها تغيير پيدا كند و بساط
رباخواري برچيده ش��ود .اين اس��تاد سطوح عالي
حوزه تصريح كرد :بانك بدون ربا اين است كه انسان
پولشرابااعتماددراختياربانكقراردهدتادرمسير
اقتصادي درست و صحيح مورد استفاده قرار بگيرد
نه اينكه بانكها بنگاه اقتصادي با ربا راهاندازي كنند.
وي ابراز كرد :علما بايد در رسانهها و تلويزيون مردم
را نسبت به مسائل بانكي توجيه كنند تا خواسته و
ناخواسته دچار ربا نشوند .آيتاهلل نوري همداني با
بيان اينكه پس از گذشت چهل سال از انقالب هنوز
بانكها بسامان نشدهاند و مشكالتي به همراه دارند،
گفت :كميسيون اقتصادي مجلس بايد بانكداري
اسالمي بدون ربا را تصويب و دولت هم آن را اجرايي
كندونبايدبانكهاياسالمينگاهشانبهغربباشد.

رييسكميتهامنيتداخلي
كميس��يون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس با
انتقادازاجرايينشدنقانون
مبارزه با پولشويي در كشور
و به دنبال آن بروز اختالس،
گفت :نظارت بر موضوعات
مالي بس��يار اندك اس��ت و بعضا برخيها همدس��ت
ميشوندكهاينمشكلزاشدهاست.ولياهللنانواكناري
در گفتوگو با ايس��نا ،درباره موضوع اختالس شركت
پتروشيميگيتوتاثيرپيوستنايرانبهگروهاقدامويژه
مالي()FATFبرايمقابلهباايناختالسها،اظهاركرد:
يكيازمواردموردتوصيه FATFقانونمبارزهباپولشويي
بود كه بعد از تصويب اصالحيه آن در مجلس ش��وراي
اسالميدرمرحل هاجراقرارداردوبايداجراييشود.
وي ادام��ه داد :ما قانون مبارزه با پولش��ويي را داريم اما
اجرا نميشود .بانك مركزي و ساير بانكها بايد بدانند
كه پولها چهطور ميآيد و ميرود .اين يعني نظارت از
اهميتبسياريبرخورداراستوليايرادزمانياستكه
نظارتبراجراوجودندارد.ماباهمينقوانينهمميتوانيم
پولهايي كه اختالسگران از كش��ور خ��ارج كردهاند
را برگردانيم .رييس كميته امنيت داخلي كميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي
بابياناينكه« FATFموضوعيمربوطبهخارجازكشور
است» ،افزود :از آنجا كه نظارت بر اجراي قوانين وجود
نداردچنينبالهاييبرسرجامعهميآيدكهروزيبابك
زنجانيوروزديگرخانمشيخاالسالميدرستميشود.

چهرهها

كالن
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گروهاقتصادكالن|
قانون استفاده از توان توليدي كشور با سه شكل مختلف از
سال 1375در دستور كار دولت قرار گرفته ،اما با اين حال
حتي برخي مسووالن هم معتقدند به اهداف خود نرسيده
است.ازنظركارشناساناينقانوندارايضعفهايقانوني
زيادي بود و از همين رو اخيراًمجلس براي رفع آن ،دست
به كار ش��د و طرحي به تصويب رس��اند .اي��ن طرح بعد از
بررسيهايشوراينگهباندوبارهبهكميسيونويژهحمايت
ازتوليدبازگشتهاست.ايراداتيكهازسويشوراينگهبانبه
اينطرحواردشدهوتصحيحاتكميسيونمذكوربرايرفع
اينايرادات،موضوعيكيازگزارشهايمركزپژوهشهاي
مجلسشدهاست.اينگزارشنشانميدهدكهكدامازاين
تصحيحاترافعايراداتخواهدبود.
بهگزارش«تعادل»قانون«حداكثراستفادهازتوانتوليدي
و خدماتي در تأمين نيازهاي كش��ور و تقويت آنها در امر
صادرات و اصالح ماده  104قانون مالياتهاي مستقيم»
مشتملبر 23مادهدرجلسهعلنيمردادماه 1391مجلس
شوراياسالميتصويبشدودر تاريخيازدهمهمانماهبه
تأييدشوراينگهبانرسيد.
همزمان با تاريخ الزماالجرا ش��دن اين قانون ،قانون قبلي
با همين مفاد يعني قانون «حداكثر استفاده از توان فني،
مهندس��ي ،توليدي ،صنعتي و اجرايي كش��ور در اجراي
پروژههاوايجادتسهيالتبهمنظورصدورخدمات»مصوب
 1375/12/12لغو ش��د .به عبارت ديگر اين قانون اولين
برنامه حمايتي از توليد داخلي بود كه در سال 1391مورد
اصالح قرار گرفت .هرچند بطور رسمي از يك قانون جديد
رونمايي شد ،اما ش��باهت فراوان محتواي اين دو قانون و
همچنينجايگزينيقانونجديدبهجايقانونسال،1375
گوياي اين موضوع است كه از نظر ماهوي تنها با يك سري
اصالحاتدرقانونابتداييمواجهبوديم.
در اواخر ديماه امسال نيز به همين شكل ،قانون جديدي
با عنوان «اصالح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و
خدماتيدرتأميننيازهايكشور»بهتصويبمجلسرسيد
كه جايگزين قانون سال 1391خواهد شد .در يكي از مواد
اينقانونتصريحشده«:اينقانونجايگزينقانونحداكثر
استفادهاز توان فني ،مهندسي ،توليدي،صنعتيواجرايي
كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيالت بهمنظور صدور
خدماتمصوبسال 1375وقانونحداكثراستفادهازتوان
توليديوخدماتيدرتأميننيازهايكشوروتقويتآنهادر
امرصادراتواصالحماده()۱۰۴قانونمالياتهايمستقيم
مصوبسال 1391ميگردد».
اين قانون در تاريخ س��يام دي ماه سال جاري به تصويب
مجلس رسيد و در جلس��ات متعدد شوراي نگهبان مورد
بررسي قرار گرفته كه با ايراداتي در 9بند همراه با دو تذكر
مواجهشدهاست.
از همين رو ،قانون مذكور به منظ��ور رفع ايرادات و تأمين
نظر شوراي نگهبان به كميس��يون ويژه حمايت از توليد
ملي و نظارت بر اجراي اصل چهلوچهارم قانون اساس��ي
ارجاعشدكهطيدوجلسهباحضورمسووالندستگاههاي
اجرايي و نماينده آن شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت

همچنيننيازهايدورانبهرهبرداريطرحهايخودراباذكر
مشخصاتفنيواستانداردهايمربوطهدرسامانهموضوع
اين ماده اعالم كنند .اطالق اين تكليف از آنجا كه ميتواند
شاملطرحهاييشودكهافشاوانتشارآنهاودرنتيجهاطالع
كشورهاي معاندجمهوري اسالمي ازكموكيف اين موارد،
به جهت مصالح عمومي يا مالحظات امنيتي به مصلحت
نيست،باايرادشوراينگهبانمبنيبرمغايرتبابند 8اصل
چهلوسوم قانون اساسي مواجه شده است .به موجب اين
بند«جلوگيريازسلطهاقتصاديبيگانهبراقتصادكشور»
درعدادضوابطيبرشمردهشدهاستكهاقتصادكشوربرآن
استواراستواطالقمذكورودرنتيجهقرارگرفتناطالعات
حساس در اختيار كشورهاي بيگانه به اين امر ضربه وارد
خواهدكرد.كميسيوندرمصوبهاصالحيخوداينگونهمقرر
كردهاست:بعدازعبارت«نيازهايدفاعي»عبارت«وخالف
امنيتومصالحعمومي»اضافهشدكهبهموجبايناصالح
درخصوصمواردخالفامنيتومصالحعمومينيز«طبق
قوانين و مقررات مربوطه عمل ميشود « .در خصوص اين
مصوبه بايد گفت از آنجا كه عنوان امنيت و مصالح عمومي
فاقدتعريفقانونيومرجعتشخيصاستالزماستمرجع
تشخيصاينمواردتعيينشود،درغيراينصورتميتواند
باابهامشوراينگهبانمواجهشود.
شوراي نگهبان در بخشي از ايرادات خود به اين بند «حصر
ارجاع كار به شركتهاي ثبت ش��ده در جايي كه مصالح
امنيتي  -دفاعي وجود داشته باشد» را خالف موازين شرع
شناختهاست.بااينتوضيحكهمطابقبندمزبورارجاعكار

توسط دس��تگاههاي موضوع مصوبه صرفاً به موسسات و
ش��ركتهاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمنديهاي
موضوع ماده  4مجاز شمرده شده است .لذا كميسيون به
منظوررفعاينايراديكتبصرهبهاينبندالحاقكردهاست،
مبنيبراينكه«عدمرعايتحكماينبنددرجاييكهمصالح
امنيتي -دفاعي وجود داشته باشد منوط به مجوز شوراي
عاليامنيتمليكشوراست».
ش��وراي نگهبان در پنجمين بن��د از اظهارنظر خود بند
الف م��اده 9را از جهت «واگذاري علياالطالق تأس��يس
موسسات تضمين بدون ذكر ضوابط و شرايط آن» مغاير
اصل هش��تادوپنجم قانون اساسي ش��ناخته است .حال
كميسيون به منظور رفع اين ايراد تكليف مزبور را به فراهم
آوردن زمينههاي قانوني جهت ايجاد چنين موسس��اتي
تقليلدادهاستودرنتيجهايرادمزبورمنتفياست.شايان
ذكر است اس��تفاده از خط غيرفارس��ي در مصوبه منجر
به ايراد مغايرت بهكارگيري اصطالح غيرفارس��ي با اصل
پانزدهم قانون اساس��ي خواهد شد .لذا ميبايست عبارت
()companysuretyازمصوبهكميسيونحذفشود.
يكي ديگر از ايرادات ش��وراي نگهب��ان مربوط به بند ب
ماده  13اس��ت كه آن را از جهت توسعه معافيت مالياتي
قانون مالياتهاي مس��تقيم ،مغاي��ر اصل هفتادوپنجم
قانون اساسي شناخته است .با اين توضيح كه در اين بند
پژوهشيدستگاههايموضوعماده
هزينههايتحقيقاتيو
ِ
 2اينقانونواشخاصحقوقيخصوصيوتعاوني،مشمول
تسهيالت مذكور در بند س ماده )132قانون مالياتهاي

مستقيمدانستهشدهاستوازآنجاكهبخشودگيمالياتي
مذك��ور در بند س ماده  132تا پيش از اين مصوبه ،صرفاً
پژوهشي اشخاص حقوقي
ناظر بر هزينههاي تحقيقاتي و
ِ
خصوصي و تعاوني بوده اس��ت ،ش��مول بخشودگي ياد
شده به دس��تگاههاي موضوع ماده  2اين قانون به دليل
افزايش دامنه استفادهكنندگان از اين تخفيف مالياتي،
منجر به كاهش درآمدهاي مالياتي شده و با توجه به عدم
پيشبيني طريقه جبران آن مغاي��ر اصل هفتادوپنجم
قانون اساس��ي شناخته شده اس��ت .حال كميسيون به
منظور رفع اين ايراد صرفاً مرجع تش��خيص قرارداشتن
فعاليتهاي تحقيقات پژوهش��ي مذكور در بند س ماده
 132قانون مالياتهاي مستقيم در چارچوب نقشه جامع
علمي كشور را به وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري
و بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي سپرده است و لذا
دامنه شمول بخش��ودگي مالياتي گسترش نيافته است
و در نتيجه ايراد شوراي نگهبان منتفي به نظر ميرسد.
ش��وراي نگهبان همچني��ن اطالق م��اده 15را به دليل
كاهش درآمد دولت و پيشبيني نكردن طريق جبران آن
مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي شناخته است .از
اينرو به منظور رفع اين ايراد بر اساس مصوبه كميسيون
افزايش سرمايه يا بهاي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي
اشخاص حقوقي ،تابع حكم مقرر در تبصره  1ماده 149
قانون مالياتهاي مستقيم شده است .لذا به جهت اينكه
هماكنونچنينافزايشبهاييعليالصولموضوعماليات
نيست ،ايراد منتفي به نظر ميرسد.

گزارش «تعادل» از دومين جلسه شوراي عالي كار

مخالفت كارگران با پيشنهاد  30درصدي كارفرمايان

جلسه دوم شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد
سال 98تا حدود ساعت 10شب سه شنبه ادامه يافت ولي
نهايتاحداقلمزدسالآيندهمشخصنشدوطرفينبدون
نتيجه خاص ،جلسه را ترك كردند .اين در حالي است كه
تنها هش��ت روز تا آغاز سال 98باقي مانده و فاصله زيادي
ميانپيشنهادنمايندگانكارفرماييوكارگريوجوددارد
و به همين دليل قرار اس��ت در روزهاي آينده نمايندگان
دوطرفبهشكلجداگانهبامعاونروابطكاروزارتكارديدار
كنند تااز اين طريقپيشنهاد طرفينبه يكديگرنزديكتر
ش��ود .عدم تعيين حداقل مزد سبب ش��ده تا ديروز چند
نمايندهمجلسدراينموردبهاظهارنظربپردازندونسبت
بهتاخيردرآغازاينجلساتوضرورتافزايشكافيحداقل
مزد هش��دار دادند .با وجود تكذيبه��اي صورت گرفته،
شنيدههاحاكياستكارفرمايانباپيشنهادافزايش23.5
درصديجلسهراآغازكردندوتا 30درصدنيزآنراافزايش
دادندوتيمكارگريبارداينپيشنهاد،خواهانافزايشيك
ميليون و 89هزار توماني ش��دند .البته در جلسه گذشته
پيشنهاداتي در رابطه با افزايش تركيبي هم داده شد كه از
سوي طرفين پيگيري نشد .به نظر ميرسد جلسه بعدي
شوراكهدرهفتهآيندهبرگزارميشود،باسرعتبيشتريبه
سمتتصميمگيريحركتكند.باوجودسكوتنمايندگان
توگوبارسانههاي
كارفرمايي،اعضايكارگريشورابهگف 
مختلفپرداختندوليازاعالمجزيياتمذاكراتوپيشنهاد
طرف مقاب��ل خودداري ميكنند .آنها ارقام اعالم ش��ده
يدانند.
كنونيراشايعهم 
به گزارش «تعادل» ،هر ساله در چنين روزهايي بيشتر راه
تعيين حداقل مزد در ش��وراي عالي كار طي شده بود ولي
امسال شرايط متفاوت بود .امس��ال سال پر نوساني براي
وزارتتعاون،كارورفاهاجتماعيبود؛عليربيعيكهازسال
 92تصدياينوزارتخانهرابرعهدهداشت،درتابستانامسال
قربانيمشكالتاقتصاديواعتراضاتاجتماعيمزدبگيران
شد و نمايندگان مجلس او را استيضاح كردند .پس از آن به
مدت سه ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شد تا محمد
شريعتمداري وزارت صنعت را رها كند و به خيابان آزادي
بيايد.شريعتمداريازميانهپاييزعهدهداراينسمتبودولي
عليرغم وعدههاي وي بر ادامه جلسات با شوراي عالي كار
براي ترميم مزد ،اين اتفاق رخ نداد .اين مس��اله تا حدودي
نمايندگانكارگريرادلخوركردوسببشدآنهامذاكرات
امسالراباسرسختيبيشترآغازكنند.آغازجلساتمزدي
س��ال آينده ،با تعيين هزينه معيش��تي خانوار همراه بود
كه نسبت به سال گذش��ته از رشد يك ميليون و 89هزار

ي هزينهها خبر ميدهد .به بيان ديگر سبد معيشتي
تومان 
هزينههاي حداقلي يك خانواده در ماههاي پايان سال به
بيش از سه ميليون و  750هزار تومان رسيد و نمايندگان
كارگرينيزاعالمكردندخواهانافزايشيكميليونو89
هزارتومانيحداقلدستمزدشوند.
مي�دانداري دول�ت ب�راي نزدي�ك ش�دن
پيشنهادها
در طرف مقابل كارفرمايان خوش شانس بودند كه تغيير و
تحولدروزارتخانهسببرهاشدنبحثافزايشدوبارهمزد
در س��ال جاري شد و در حاليكه دو جلسه در زمان وزارت
ربيعي برگزار ش��د نيمه كاره باقي ماند .البته كارفرمايان
نيز تاييد ميكنند هزينههاي زندگ��ي كارگران افزايش
چشمگيريداشتهودرجلسهاخيرنيزاينرقمرابهتصويب
رساندند.مسالهكارفرمايانايناستكهشرايطاقتصاديرا
نامناسبميدانندوافزايشمزدرابهاندازهافزايشهزينهها
غير عملي ميدانند .در اولين جلس��ه ش��وراي عالي كار
كه اوايل اس��فند برگزار شد نمايندگان كارگري پيشنهاد
افزاي��ش يك ميليون و 89هزار توماني م��زد را دادند و در
طرف ديگر كارفرمايان و دولت بدون آنكه نظري بدهند
تنهابهبحثهايكارگرانگوشدادند.جلسهروزسهشنبه
اما شرايط ديگري داش��ت؛ دولت تالش ميكرد مياندار
باشدوخوشبينانهنمايندگانشراروانهجلسهكرد.معاون
وزيركارپيشبينيميكرددرپايانجلسهرقمحداقلمزد
تعيينشود.درجلسههمدولتيهاازاعالمرقمپيشنهادي

خود س��رباز زدند و تالش كردند كارگ��ران و كارفرمايان
به بحث بپردازند 6 .س��اعت مذاكره ميان طرفين تنها دو
مصوبهداشت؛افزايشيكميليونو 89هزارتومانيحداقل
هزينههايمعيشتيبهتصويبدولت،كارفرمايانوكارگران
رسيدوازسويديگرنيزبامخالفتتيمكارگري،بحثمزد
منطقهايكنارگذاشتهشد.درايرانهموارهحداقلمزدبه
شكلمليتعيينميشودوليبرايامسالپيشنهاديبراي
تعيين مزد منطقهاي داده شدهبود اما نمايندگانكارگري
با چنين اقدامي مخالف بودند و نهايتا اين طرح راي نياورد
وكنارگذاشتهشد.
پيشنهادكارفرمايانرسمااعالمنشد!
بخشاصليجلسهدومشورايعاليمزدبهبررسيپيشنهاد
طرف كارفرمايي اختصاص يافت .ه��ر چند هيچ كدام از
طرفين به شكل رسمي حاضر به اعالم رقم دقيق افزايش
مزد پيشنهادي كارفرمايان نشدند ،اما خبرها حاكي از آن
است كه كارفرمايان پيشنهاد اوليه خود را بر افزايش23.5
درصديگذاشتند.هرچندعليخداييروزگذشتهاينرقم
را تكذيب كرد اما خبرگزاريها پيش از آن به نقل از يكي از
اعضايتيمكارگرياينعددرااعالمكردندوپسازتكذيب
خدايي،خبرخودرابدونذكرمنبعتنظيمكردند.اينميان
يكمنبعآگاهبه«تعادل»خبردادكارفرمايانپسازاعالم
پيشنهادخودبامخالفتجدينمايندگانكارگريروبهرو
شدندوپسازآنبهتدريجرقمپيشنهاديخودراباالبردند.
آنطوركهازشنيدههابرميآيد،تاپايانجلسهكارفرمايان

رقم افزايش م��زد را تا 30درصد باال بردند ولي نمايندگان
كارگرياينرانيزناكافيدانستند.
اعضاي كارگري ش��ورا  ،با اش��اره به ميزان افزايش حقوق
حداقل بگيران دولت كه با مصوب��ه مجلس به  46درصد
رسيده ،افزايش  30درصدي را ناكافي دانستند .كارگران
در تمام جلس��ه روز سه شنبه بر افزايش يك ميليون و89
هزارتومانيتاكيدداشتندوليحاضرشدندانعطافبهخرج
دهندوفرمولهايديگريرامطرحكنند،ازجملهافزايش
تركيبيمزد؛بهبيانديگرنمايندگانكارگرياعالمكردند
در شرايطي حاضر خواهند بود ،حداقل مزد كارگران مانند
حداقل حقوق كاركنان دولت ،با يك ميزان ريالي ثابت به
عالوه درصد مشخص موافقت خواهند كرد .مثال براساس
مصوبهمجلسدراليحهبودجه،98حداقلحقوقكاركنان
دولت 400هزارتوماندرتمامسطوحو 10درصددرسطح
حداقليافزايشخواهديافت.
جلسهجداگانهمعاونوزيرباطرفين
بااينوجودتمامپيشنهاداتنمايندگانكارگريبهگونهاي
بود كه رقم حداقل مزد  98نزديك به پيشنهاد آنها ،يعني
يكميليونو 89هزارتومانافزايشيابد.عدمتوافقطرفين
سبب شد تا در روزهای آینده ،دو جلسه جداگانهبا معاونت
رواب��ط کار وزارت کار برگزار ش��ود و گروههای کارگری و
کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند؛
بعد از آن ،در هفته بعد ،جلس��ه شورای عالی کار تشکیل
خواهد شد .در شوراي عالي كار سه نماينده كارگري ،سه
نمايندهكارفرماييوپنجنمايندهازسويدولتحضوردارند.
دو روش برای تعیین دس��تمزد در شورای عالی کار وجود
دارد؛ اول رایگیری و دوم اجماع؛ اجماع روش��ی است که
درطولسالهایگذشتهبرایتوافقبرسرتعیینافزایش
دستمزد کارگران ،همواره به کار گرفته شده است و دولت
ب��ه جاي اينكه راي خود را به س��وي يكي از طرفين دهد
تالش كرده تا با فراهم كردن شرايط براي دو طرف ،آنها را
دررسيدنبهعدديمشتركهمراهيكند.اينميانخبر
ميرسد براي سال جاري نيز دولت چنين راهكاري دارد و
تاكنون از ارائه پيشنهاد خودداري كرده و بيشتر بر نزديك
كردن پيشنهادات پا ميفشارد .با توجه به فاصله اندك تا
پايانسالوعليرغمتاكيدنمايندگانكارگريبرنداشتن
قيد زماني ،به نظر ميرسد جلس��ات آتي با تالش بيشتر
يخدايييكيازنمايندگان
طرفينهمراهشود.اينميانعل 
كارگري در رابطه با جلس��ه روز گذشته ،گفت :مذاکرات
نسبتاًمناسببود؛دولتتالشکردتانظرگروهکارفرمایی

 97هزار ميليارد تومان
درآمدهاي مالياتي وصول شد
فارس|معاون مالياتهاي مس��تقيم سازمان امور
مالياتي گفت :تا  21اس��فند  ،97بيش از  96هزار و
 600ميليارد تومان از مالياتها وصول شده و تالش
ميكنيمتارقم112هزارو800ميلياردتومانمصوب
نيزمحققشود.
نادرجنتي،بااشارهبهوضعيتدرآمدهايمالياتيآخر
سال،اظهارداشت:تماميهمكاراندرسازمانمالياتي
كه در خط مقدم جبهه اقتصادي كشور هستند ،با
همكاري موديان و ديگر نهادها به دنبال وصول اين
درآمدهابودهوتاكنونبالغبر 96هزارو 600ميليارد
تومانتاتاريخ 21اسفند 97وصولشدهاست.
معاون مالياتهاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي
با تأكيد ب��ر اينكه رقم مص��وب درآمدهاي مالياتي
طبق قانون بودجه سال  97بالغ بر  112هزار و 800
ميليارد تومان اس��ت ،گفت :تمام تالشها تا تحقق
100درصدي در روزهاي پاياني سال ادامه دارد.
وي افزود :تاكنون  84درصد از اين درآمدها محقق
شده كه سهم مالياتهاي مستقيم حدود  54هزار
ميلياردتومانومالياتبرارزشافزودهحدود 42هزار
ميليارد تومان اس��ت كه اميدواريم تا پايان سال نيز
بتوان 100درصد درآمدها را وصول كرد.
جنتيدرموردمالياتبانكمركزينيزگفت:درحال
حاضر نزديك به 6هزار و 500ميليارد تومان ماليات
عملكردسال 96بانكمركزيوصولشدهاست.بااين
حال 4هزارو 500ميلياردتومانمالياتعليالحساب
يك دوازدهم بانك مرك��زي به دليل وجود ابهامات
قانوني پرداخت نشده و در حال مذاكره با آنها جهت
پرداختمبلغمذكورهستيم.

ايرادات شوراي نگهبان برقانون حمايت از توليد
و با اصالحاتي به تصويب رس��يد .بر همين اس��اس مركز
پژوهشهايمجلسدرگزارشيبهبررسيبندهايايرادات
شورايمحترمنگهبانونيزمصوبهكميسيونازحيثامكان
رفعايراداتمندرجدرايندوبندپرداختهاست.
به موجب بند الف ماده 3پيش��نهادي طرح ،دستگاههاي
مش��مول (موضوع ماده 1اين قان��ون) از خريد انواع كاال و
خدمات به هر طريق از جمله برگ��زاري مناقصه ،يا ترك
تشريفاتوعدمالزامبهتشريفاتممنوعشدهاندكهبهجهت
شمول ماده ( )1قانون برگزاري مناقصات بر دستگاههاي
زيرنظرمقاممعظمرهبريودرنتيجهورودمجلسبهحيطه
صالحيتواختياراتوليفقيه،اينبندمغايرباموازينشرعو
اصلپنجاهوهفتمقانوناساسيتشخيصدادهشد.
به همين منظور ،كميسيون در راستاي رفع اين ايراد اقدام
به الحاق يك تبصره ذيل ماده ( )2به شرح زير كرده است
«تبصرهـعدمشمولاحكاماينقانوننسبتبهدستگاههاي
زيرنظرمقاممعظمرهبريبااذنايشانمجازاست».گزارش
مركزپژوهشهايمجلسمعتقداستكهاينمصوبهرافع
ايرادشوراخواهدبود.
در جزو  4بند الف ماده  4تعيين ضوابط «نحوه رتبهبندي
و تعيين فهرست مراجع ذيصالح قانوني غيردولتي براي
رتبهبندي در هر حوزه تخصصي اعم از طرحهاي دولتي و
غيردولتي موضوع اين قانون» با آييننامهاي محول شده
استكه توسطوزارتصمتباهمكاريو مشاركتبرخي
نهادهاودستگاههاتهيهوبهتصويبهياتوزيرانميرسد.
ازآنجاكهاينموضوعدارايماهيتتقنينيبودهوبههمين
دليل به موجب اصل هشتادوپنجم قانون اساسي به جهت
قرار داش��تن در صالحيت ذاتي مجلس قابل واگذاري به
آييننامه نيست ،با ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت با
اصل مذكور مواجه شده است .كميسيون در راستاي رفع
اين ايراد به نحو زير مصوبه مجلس را اصالح كرده است»در
جزو 4بعدازعبارت«اقدامنمايد»عبارت«آييننامه»حذف
و بعد از عبارت «موضوع اين قانون » ،عبارت «بر اس��اس
ضوابطسطحتحصيالتاعضايهياتمديرهومديرعامل،
سوابق كاري شركت ،توان مالي و فني و امكانات نرمافزاري
ونيرويانسانيمتخصصتعيينميشود.آييننامهاجرايي
اين جزء» اضافه ميشود .در خصوص مصوبه كميسيون،
از آنجا ك��ه موارد مندرج در اين مصوب��ه به عنوان ضوابط
كلي بوده و مش��خص نشده است چه سطح از تحصيالت،
چه ميزان توان مالي و فن��ي و امكانات نرمافزاري و نيروي
انس��اني مالك تعيين خواهد بود ،به نظر رافع ايراد شوراي
نگهبان نبوده و مجدداًبا ايراد مذكور مواجه خواهد ش��د؛
لذا با رعاي��ت آييننامه داخلي مجل��س ميتوان ضوابط
موضوع اين جزو از جمله سطح تحصيالت ،ميزان مطلوب
توان مالي و فني و امكانات نرمافزاري و نيروي انساني را به
روشني مشخص كرده و تنها سازوكار احراز اين ضوابط و
اعمال آن را به آييننامه اجرايي موكول كرد.يكي ديگر از
ايرادات شوراي نگهبان يكي از بندهاي اين طرح است كه
گفتهدستگاهمشمولاينقانونمكلفندتااطالعاتيازقبيل
فهرست و مش��خصات طرحهاي مصوب ،فهرست كاالها
و خدمات خارجي مورد ني��از طرحهاي موضوع اين بند و

اخباركالن

را به گروه کارگری نزدیک کند اما در کل جلس��ه وارد فاز
جدی نشد و هیچ کدام از گروهها ،پیشنهادات جدی خود
را مطرح نکردند .احتماالً در جلسه بعدی شورای عالی کار
بحثجدیترخواهدشدوواردفازجدیمذاکراتخواهیم
شد؛البتهتاپایانسالکمبودزمانداریم.
افزاي�ش حداق�ل دس�تمزد معي�ار اصل�ي
كارگران است
خدايي با تاكيد ب��ر اينكه تالش ميكنند تا هر چه زودتر
به رقم مناسبي براي مزد سال آينده برسند افزود :حداقل
یاستچراکهبیشتر
دستمزدومیزانآن،برایمامعیاراصل 
کارگران،حداقلبگیرهستند؛خطقرمزمامشخصاست؛
مزدحداقلبایدبهگونهایزیادشودکهتغییرمحسوسیدر
معیشت کارگران به وجود بیاید .به همين دليل اگر الزم به
تداوممذاكراتباشد،ماآنراردنخواهيمكرد.
در حاليك��ه نمايندگان كارگري ب��ا مصاحبههاي خود
سعي ميكنند بحثها را در سطح عمومي مطرح كنند،
نمايندگان كارفرمايان فعال تصميم به سكوت گرفتند و
سعي ميكنند بحثهاي رسمي خود را در جلسات ادامه
دهند .با توجه به تاكيد خدايي بر جدي ش��دن مذاكرات
از جلسه بعدي ،اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه هر كدام
از طرفين نهايتا چقدر حاضر به انعطاف خواهند بود .هر
چند نمايندگان كارگري افزايش يك ميليون و  89هزار
توماني را پيشنهاد دادند ،پس از پايان جلسه دوم تعيين
مزد ،از تاكيد دوباره بر اين مساله كاستند و اعالم كردند
هر افزايشي كه كمتر از حقوق حداقلي كارمندان باشد را
رد خواهند كرد .خدايي نيز با اشاره به افزايش  400هزار
توماني حق��وق كارمندان دولت گفت :ما باید براس��اس
تفاوتهای مزد و حقوقبگیری کارگ��ران و کارمندان،
رایزنیهایی انجام دهیم اما یک چیز مش��خص اس��ت:
مزد کارگ��ران نمیتواند کمتر از می��زان افزایش حقوق
کارمندان دولت تعیین ش��ود.به نظر ميرس��د جلس��ه
جداگانه نمايندگان در يكي دو روز آينده با معاون وزير كار
ميتواند به مذاكرات هم سامان بيشتري دهد .با توجه به
شرايط اقتصادي ،به نظر نميرسد رقم يك ميليون و 89
هزار توماني به حداقل مزد اضافه شود ولي افزايش 400
هزار توماني نيز كه خط قرمز تيم كارگري اعالم شده هم
به معناي رشد بيش از  36درصدي حداقل مزد كارگران
خواهد بود .رقمي كه هر چند نس��بت به پيشنهاد اوليه
كارگران كاهش محسوسي داشته ولي در مقايسه با چند
سال گذشته ،بي سابقه محسوب ميشود ،مانند نرخ تورم.

كشف  16هزار ليتر سوخت
قاچاق در مرز افغانستان

كاركنان گمرك مرزي ميلك در اس��تان خراسان
جنوبيموفقبهكشف 16هزارليترسوختقاچاقاز
كاميونهايخروجيازمرزشدند.
سرپرس��ت اين گمرك ضمن اعالم اين خبر افزود:
در پي تش��ديد نظارتها و بازرس��يهاي فيزيكي
كاميونهاي خروجي از كشور ودر يك اقدام ضربتي
مقدار 290گالن 20ليتري گازوئيل در جوف كاالي
صادراتي ظروف و ح��دود 1200بطري 1.5ليتري
حاوي بنزي��ن در جوف (مي��ان) محموله تيرآهن
جاسازيشدهبود؛كشفوجهتسيرمراحلقضايي
تحويلدستگاههايذيربطشد.

سند ملي اشتغال
در كميسيونهاي دولت

عيسيمنصوري،معاونتوسعهكارآفرينيواشتغال
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به برخي
ابهاماتوانتقاداتبهسياستهاياشتغالياعالمكرد:
هماكنونسندملياشتغالازوزارتتعاون،كارورفاه
اجتماعيارسالشدهودركميسيوناجتماعيدولت
در حال بررسي است و كار بررسي آن در جلسههاي
بعدي پايان مييابد و به زودي ابالغ خواهد شد .همه
تالشمانبراينبودهكهبررسيسندمليراطيچند
ماه اخير تمام كنيم و طبق قواعدي كه قانون برنامه
ششمتعريفكردههمبهلحاظزمانيومحتواييكار
آن را انجام داديم.
ويبااعالماينكهسنداشتغالمبتنيبركارشايسته
نيزتدوينشدهودرانتظارتصويبدولتاست،تصريح
كرد :بنابراين وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي طي
ماهه��اي اخير نقش خود را كامل ك��رده و به خوبي
انجامدادهاست.
منصوري با اش��اره به حفظ اشتغال موجود و اينكه
منابعي در اختيار نداريم ،تاكيد كرد :امر اشتغال در
سال جاري كامال متاثر از اقتصاد كالن بوده و با توجه
به كاهش رشد اقتصادي انتظار داشتيم كه اشتغال
همريزشداشتهباشدوپيشبينيماشرايطبدتري
را نيز نشان ميداد اما به دليل مديريت خوب ،سال
 97در اين حوزه مديريت شد .در همين دوره تمركز
اشتغال را به سمت خدمات و صنايع خرد و كوچك
برديمونتيجهخوبينيزگرفتهايموبخشعمدهاياز
اشتغال كه در يك ساله منتهي به پاييز ايجاد شده -
حدود 609هزارنفر-مربوطبهبخشخرد،كوچك،
غيررسمي،خانگيوحمايتيبودهاست.
منصوري افزود :وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي
در اين حوزه نقش زي��ادي دارد و به خوبي ميدانيم
كه صنايع بزرگ متاثر از رشد اقتصادي است اما در
اين نوع از كسب و كارها و اشتغال حمايتي و مشاغل
خانگي و خرد كامال ميتوانيم نشاني بدهيم كه در
كدام بخش شغل ايجاد شده و در اين حوزهها براي
حدود 420هزاراشتغالنقشداشتهايموايجادشده
كهنهادهايحمايتيوالبتهشرايطجاريكشورهم
دخيلبودهاست.
معاون اش��تغال وزارت تع��اون كار و رفاه اجتماعي
بيان كرد :براي تثبيت اشتغال نيز برنامه داشتهايم
و توانس��تهايم از حدود  320هزار ريزش اش��تغال
پيشگيري كنيم و واحدهاي مش��كل داري كه در
معرضريزشنيرويكارهستندراشناساييكرديم
و يكبرنامه مشخصتثبيت اشتغال ارايهكرديمكه
يكسرينيازبهاقدامداشتوبرخينيازبهمصوبات
دولت و مجلس داش��ت كه آن بخش��ي كه نيازمند
اقداماتوزارتكارو مصوباتدولتبودهانجام شدهو
آنبخشيكهنيازمندمصوباتمجلسبودبايدفرايند
آنطيميشد.
مع��اون اش��تغال وزارت كار تصريح ك��رد :از جمله
كارهاييكهمااقدامكرديمارايهمشوقهايبيمهاي،
ارايه يارانه دس��تمزد ،ايجاد گشايش در فرايندهاي
بيمههاي تامين اجتماعي و معرفي رشتههايي كه
مشمولبيمهمكررنشوندبودهاستبنابرايندرحوزه
تثبيت اشتغال خوب كار كردهايم 22 .رشته نيز در
دوره تحريم مش��خص كرديم همانند پوشاك،it ،
گردشگري روستايي كه در اين دوره ظرفيت ايجاد
اشتغالورونقپيداميكند.

اخبار
تقديرازحمايتقرضالحسنهمهر
ايرانبرايتوانمندسازينيازمندان
مجيد باجالن مديرعامل صندوق قرضالحسنه
امداد والي��ت ضمن تبريك فرارس��يدن هفته
نيكوكاري ،با ارسال لوح سپاس از حمايتهاي
بانكقرضالحسنهمهرايراندرراستايهمافزايي
براي توانمندس��ازي مددخواهان تحت پوشش
كميته امداد امام خميني (ره) قدرداني كرد .به
گزارش روابط عمومي بانك قرضالحس��نه مهر
ايران ،در متن اين لوح سپاس در خطاب به دكتر
مرتضياكبريمديرعاملبانكقرضالحسنهمهر
ايران آمده است:
«برخ��ود الزم ميدان��م از همكاريه��ا و
مساعدتهاي جنابعالي و همكاران محترمتان
درراستايرفعمشكلنيازمندانوتوسعهوترويج
امر خير قرضالحسنه تقدير و تشكر نمايم.
هر چن��د تجمي��ع س��پردهها و ج��ذب منابع
قرضالحسنه در شرايط اقتصادي كنوني كشور
كار دش��واري است ،ليكن خوش��بختانه بانك
قرضالحس��نه مهر ايران توانسته مسير رشد و
توسعه خود را پيدا كرده و مسووليتي كه بر عهده
آن نهاده شده را به خوبي انجام دهد .به نحوي كه
در راستاي همكاريهاي متقابل با امداد امام (ره)
و با اهتمام مديران و كاركن��ان بانك در امر رفع
مشكالت نيازمندان واقعي و تالش براي تقويت و
بهبودمعيشتاقشارآسيبپذيرجامعهبااستفاده
ازپرداختتسهيالتوخدماتقرضالحسنهگام
موثري برداشته اس��ت .اميد است با تالشهاي
حضرتعاليوتقويتهمكاريهايمتقابلگامهاي
مثبتوموثريدرحلمشكلنيازمندانبرداشته
و همواره ش��اهد رش��د و تعالي جاي��گاه بانك و
قرضالحسنه در جامعه باشيم».

تهاتر ۳۰هزار ميليارد تومان
از بدهي دولت به بانكها

معاون س��ازمان برنامه و بودجه از تهاتر  ۳۰هزار
ميليارد توم��ان بده��ي از  ۱۰۰ه��زار ميليارد
تومان بدهي دولت به بانكها بين دولت ،بخش
خصوصي و بانك مركزي در ۱۱ماه اخير خبر داد.
به گ��زارش ايبِنا ،حميد پور محم��دي درباره
تسويه بدهي دولت به بانكها ،اظهار داشت :در
رابطه با تسويه بدهي دولت به بانكها در بودجه
سال  ۹۷دو مساله مورد توجه قرار گرفت .معاون
سازمان برنامه و بودجه كشور افزود :يكي اينكه
دولت بخشي از بدهي خود به بانكها را تبديل
به اوراق مالي كند و بانك مركزي نيز عمليات
بازار باز را روي آنها انج��ام دهد .وي ادامه داد:
مورد دوم هم تهاتر  ۱۰۰ه��زار ميليارد تومان
بين دولت ،بخش خصوص��ي ،بانكها و بانك
مركزي بود .پورمحمدي گفت :در اين راستا طي
 ۱۱ماه س��ال جاري كار تهاتر  ۳۰هزار ميليارد
تومان بدهي انجام شد .مابقي رقم تهاتر نيز به
سال آينده موكول شده است.

هشدارهاي بانك رفاه به منظور
مقابلهباجرايم

بان��ك رف��اه حس��ب ماهي��ت و پيچيدگ��ي
جرايم مبتن��ي ب��ر سوءاس��تفاده از رفتارها و
عكسالعملهاي انساني (مهندسي اجتماعي)،
فرهنگسازي امنيتي را به عنوان گام اساسي به
منظور مقابله با كالهبرداريها در دس��تور كار
خود قرار داده است.
به گزارش روابط عمومي بان��ك رفاه كارگران،
برخي اش��خاص حقيقي يا حقوقي با تبليغات
ف��راوان در رس��انهها ،فضاي مجازي ،ارس��ال
پيامك و  ...مدعي اخذ تسهيالت فوري به عنوان
عامل رسمي بانكها هس��تند كه پس از جلب
اطمينان قرباني ،اقدام به دريافت وجه يا اسناد
رسمي مالكيت و ...ميكنند .همچنين با شگرد
مشابه از نتايج قرعه كشي بانكها سوءاستفاده
كرده و مبالغ يا اطالعات كارتهاي بانكي آنها را
مطالبه ميكنند.
از اي��ن رو از مش��تريان گرام��ي درخواس��ت
ميش��ود به منظ��ور تأمين مناب��ع مالي مورد
نياز خ��ود ،صرفاً از طريق بانكها و موسس��ات
مال��ي و اعتب��اري داراي مج��وز (من��درج در
س��ايت بانك مركزي ج.ا.ا به نش��اني اينترنتي
 (www.CBI.irاق��دام كنن��د .ش��ايان ذكر
اس��ت ،هرگونه اطالعرساني به مش��تريان در
فرايند اعطاي جوايز قرعهكشي بانك ،از طريق
كانالهاي رس��مي ص��ورت ميپذيرد.گفتني
است ،اطالعات تكميلي در پورتال اطالعرساني
بانك به نشاني  www.refah-bank.irدر
بخش توصيههاي امنيتي ارايه شده است.

صعود دالر جهانی
بهلطفبرگزیت

پ��س از رای منف��ی مجلس انگلیس ب��ه برنامه
پیشنهادیدولتاینکشوربرایخروجازاتحادیه
اروپا ،ارزش دالر در برابر پوند تقویت شد.
به گزارش رویترز ،پوند با کاهش  ۰.۶۵درصدی
ارزش خود به ازای  ۱.۳۰۸۹دالر مبادله شد.
از سوی دیگر اما دالر از وضعیت موجود استفاده
کردوخودرابهسطوحباالتریرساندبهگونهایکه
هریوروتا ۱.۱۲۸۳دالرنیزعقبنشستوشاخص
دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای
مهم جهانی را ان��دازه میگیرد به  ۹۶.۹۹۲واحد
رسید تا بار دیگر در آستانه فتح کانال  ۹۷واحدی
قرار گیرد .در برابر ین نیز هر دالر به ازای ۱۱۱.۲۱
ینمبادلهشد.دربرابرسایرارزها،هردالرامریکابه
ازای ۶۹.۵۹۹۳روپیه هند ۱.۴۱۸۲،دالر استرالیا،
 ۱.۳۳۶۷دالر کانادا ۱.۰۰۷۹ ،فرانک سويیس و
 ۷.۷۱۱۰یوان چین مبادله شد.
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بانك و بيمه

قيمت جهاني طال با ثبت  1307دالر ركورد زد

رشد تقاضاي ارز در بازار نوروزي
طالفروشان مراقب شگردهاي جديد سارقان باشند
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز چهارشنبه  ٢٢اس��فندماه  ،٩٧قيمت دالر اگرچه
در بازار آزاد و نقدي تا  13100تومان افزايش يافت اما
در صرافيها و سامانه سنا به قيمت  12850تومان به
فروش رسيد و به خريد  12800تومان خريداري شد.
نرخ يورو نيز به قيمت  14800تومان در سامانه سنا و
صرافيهاي مجاز بانكي به فروش رفت و 14750تومان
در صرافيها خريداري شد.
به گزارش «تعادل» ،سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي
معامله شده در روز سه شنبه را نيز براي دالر ،12918
يورو ،14808درهم ،3535يوآن ،2012پوند16819
و لير تركيه  250تومان اعالم كرد .در بازار آزاد و نقدي
نيز دالر بين  13050تا  13100تومان ،يورو ،14800
درهم  ،3550يوآن  1935تومان داد و ستد شد.
همچنين در بازار ارز رسمي ،بانك مركزي نرخ ۴۷ارز را
اعالم كرد كه طي آن نرخ  ۱۵ارز از جمله يورو نسبت به
روز سهشنبه افزايش و قيمت ۱۹واحد پولي مانند پوند
كاهش ياف��ت ،نرخ دالر و  ۱۲ارز ديگر نيز ثابت بود .هر
دالر امريكا «چهارش��نبه  ۲۲اسفند ماه  ۴۲ »۹۷هزار
ريال قيمت خورد .هر پوند انگليس با ۴۹۲ريال كاهش
 ۵۴هزار و  ۹۷۸ريال و هر يورو نيز با  ۱۱۲ريال رشد ۴۷
هزار و  ۳۹۷ريال ارزشگذاري شد.
ثبات در بازار ارز
پ��س از چن��د روز كاهش قيمته��ا در ب��ازار ارز ،روز
چهارشنبه قيمتها تغيير چنداني نداشت .شعب ارزي
بانكها روز ( ۲۲اسفند) هر دالر امريكا را ۱۲هزار و۴۷۹
تومان ميخرند كه حدود ۲۰تومان كاهش قيمت دارد.
قيمتخريديورونيز ۱۴هزارو ۸۳توماناستكهتقريباً
ثابت بوده است.قيمت خريد هر پوند انگليس در شعب
ارزي بانكها  ۱۶هزار و  ۳۳۶تومان اعالم شده است.
شعب ارزي بانكهاي عامل ارز مسافرتي نيز در صورت
تكميل بودن مدارك مسافران تا سقف  ۵۰۰يورو براي
كشورهاي همسايه و مشتركالمنافع و تا سقف۱۰۰۰
يورو براي س��اير كشورها ارز مسافرتي ميفروشند كه
قيمت اين ارز امروز بدون احتس��اب كارمزد  ۱۴هزار
و  ۷۹۱تومان اعالم ش��ده كه با احتساب كارمزد بانك
مركزي و عامل به حدود ۱۵هزار و ۳۰۰تومان ميرسد.
قيمت دالر و يورو در صرافيها نيز نسبت به روز گذشته
بدون تغيير و ثابت بوده است.
براين اساس ،به دنبال افزايش نرخ نقدي دالر متاثر از
رشد تقاضا در بازار شب عيد و افزايش سفرهاي نوروزي،
وهمچنيناعالمنرخاونسجهانيبهقيمت 1307دالر،
قيمت هر گرم طالي  18عيار  414هزار تومان ،مظنه
مثقال 17عيار 1ميليون و 795هزار تومان ،سكه طرح
جديد 4ميليون و 630هزار تومان ،نيم سكه 2ميليون
و 560هزار تومان ،ربع سكه 1ميليون و 670هزار تومان
و سكه گرمي 860هزار تومان معامله شد.
كارشناس��ان بازار طال معتقدند كه افزايش نرخ اونس
جهاني طال به دنبال تحوالت اقتصاد جهاني و اقتصاد
امريكا و رش��د بودج��ه امريكا ،نوعي ركورد و س��طح
مقاومتي در  1307دالر محس��وب ميش��ود كه اگر
شكسته ش��ود و بيش از اين افزايش يابد ،نشاندهنده
انتظارات خريداران و سرمايهگذاران ،از كاهش سطح
رشداقتصادجهاني،وتحوالتداخلاقتصادامريكاست.
همچنين قيمت جهاني طال به دليل كاهش ارزش دالر
و بالتكليفي بريتانيا در مورد توافق برگزيت به باالترين
سطح خود در تقريبا دو هفته اخير رسيده است.
قيمت جهاني طال در بازار معامالت روز چهارشنبه به
دليلافزايششكافسياسيدربريتانيابهدليلردشدن

طرح توافق برگزيت براي دومين بار در پارلمان بريتانيا و
نيز كاهش ارزش دالر به حدود باالترين قيمت خود در
دو هفته اخير رسيد.
برهميناساس،قيمتمنطقهايطالبا ۰.۳درصدرشد
به يكهزار و  ۳۰۵.۲۱دالر در هر اونس رسيد؛ در حالي
كه در ابتدا به رقم يكهزار و  ۳۰۵.۶۹دالر در هر اونس
رسيده بود كه باالترين قيمت از يكم ماه جاري ميالدي
به بعد محسوب ميشود.
همچنين قيمت طال در بازار معامالت آتي امريكا هم
با  ۰.۵درصد افزايش به يكهزار و  ۳۰۵دالر در هر اونس
رسيد .شاخص دالر امريكا در برابر ارزهاي اصلي جهان
تقريبا  ۰.۳درصد روند نزولي به خود گرفت و اشتهاي
سرمايهگذارانرابرايخريدطالبهجايخريداريديگر
ارزها افزايش داد.
به گفته برخي از كارشناس��ان بازار ،س��رمايهگذاران
نسبت به چشمانداز بلندمدت طال خوشبين هستند.
بازارها عالقهمندي بيشتري را به طال به عنوان دارايي
امن در نوس��انات موجود به دليل روند كند اقتصادي
نشان ميدهند.
برپايهاينگزارش،پارلمانبريتانيادرروزسهشنبهطرح
توافق نخست وزير ترزا ميرا براي خروج از اتحاديه اروپا
براي دومين بار رد كرد و بحران سياس��ي را در بريتانيا
در آستانه بيس��ت و نهم مارس؛ زمان خروج بريتانيا از
اتحاديه اروپا عميقتر كرد.
طالفروش�ان مراق�ب ش�گردهاي جدي�د
سارقانباشند
نايبرييس اتحاديه ط�لا و جواهر تهران با اش��اره به
روشهاي جديد سارقان ،بر هوشمندي اعضاي صنفي
و رعايت مسائل امنيتي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه طال و جواهر تهران،
مسعود يزدانيضمنبيان لزومهوشيارياعضاي صنف
طال و جواهر ،اظهار داشت :رشد قيمت طال باعث شده
تا سارقان با ش��يوههاي نو و حربههاي تازهاي دست به
سرقتبزنند.
وي در مورد شگرد جديد سارقان در سرقت طال و جواهر
از طالفروشيها افزود :اخيراًسارقان پس از درخواست
همراه��ي با يك خانم غريبه و هماهنگي با ايش��ان به
بهانه خريد طال وارد طالوجواهرفروش��ي شده و بعد از
درخواست مدلهاي مختلف ،در حين پسند و امتحان
مصنوعات،فردسارقطالهايعرضهشدهدرپيشخوان
را با سرعت جمع كرده و بدون همراه خود از مغازه خارج
و متواري ميشود.
نايبرييس اتحاديه طال و جواهر رعايت نكات ايمني را
در كاهش سرقتها بسيار مهم و حايز اهميت برشمرد و
خاطرنشانكرد:خالفكارانبراينقشهسرقتهايخود
از ضعف امنيتي واحدهاي كسبي بهره ميبرند و رعايت
اصول ايمني كه از طرف پليس محترم اماكن و اتحاديه
طال و جواهر اعالم ميگردد بر تمام ۲۰رسته اين صنف
الزم االجرا است.
يزداني مديريت درب ورود و خروج واحدهاي كس��بي
در جلوگيري از س��رقتها را مهم ارزيابي كرد و گفت:
همكاران ما حتما موقع ورود و خروج و باز و بسته نمودن
مغازها تنها نباشند و يك نفر همراه خود داشته باشند،
همچنين درب واحدهاي كسبي مجهز به جك آرام بند
بوده و پس از ورود و خروج مشتري بسته شود.
وي ادامه داد :مجهز بودن واحدهاي صنفي طال و جواهر
به دوربين مدار بس��ته همراه ب��ا  UPSو  ،DVRقفل
درب الكتريكي ،آالرم و زنگ اخبار ،ديوار ،سقف و كف
بتون آرمه مسلح به ميلگرد ،ضروري است و همكاران

صنفي حتماً در ساعت كاري اعالم شده اقدام به عرضه
مصنوعات طال و جواهر كنند.
نايبرييس اتحاديه طال و جواهر تهران در مورد خريد
و فروش آبش��ده يادآور ش��د :فروش آبشده و شمش
طال فقط توسط رس��ته آبشده فروش مجاز بوده و طال
و جواهرفروش��ان مجوز عرضه آبش��ده طال را ندارند و
اخيرا مشاهده شده مشتريان براي فروش آب شده به
مغازههاي طال و جواهر فروش��ي مراجعه ميكنند كه
برخي از اين طالها داراي عيار غيرواقعي بوده و احتمال
تخلفات در آن زياد اس��ت .يزداني با اشاره به روزهاي
پاياني س��ال و افزايش نسبي حجم داد و ستدها اعالم
كرد :همكاران ما در صورت مش��اهده تخلف عياري و
سكههايتقلبيمواردرابهاتحاديهاعالمنمودهوهرگونه
موارد مشكوك امنيتي را باپليش ۱۱۰درميانبگذارند.
همچنين اعضاي محترم صنفي و مردم شريف هرگونه
س��وال و مش��كل را ميتوانند از طريق روابط عمومي
اتحاديه طال ،جواهر ،نقره و س��كه تهران كسب اطالع
نموده يا توصيه و پيامهاي الزم را از طريق س��ايت اين
اتحاديه به نشاني estjt.irدريافت كند.
ضرورت بازنگري در تخصيص ارز به كاالها
از س��وي ديگر ،فعاالن بخش خصوصي در اعتراض به
وضعيت بازار كس��ب و كار گاليههايي از جمله صدور
بخش��نامههاي متعدد ،چن��د نرخي ب��ودن ارز ،الزام
به پيمانس��پاري ارزي و ...را نس��بت به دولت مطرح
ميكنند.
به گزارش ايبِنا ،در يك سال گذشته تحريمها و برخي
محدوديته��اي تج��ارت جهاني مش��كالتي را براي
صادركنندگانايرانيايجادكردهاماازسويديگرجهش
نرخ ارز طي اين مدت موجب شده فرصت مناسبي براي
رشدصادراتدركشوروبهتبعآنافزايشتوليدواشتغال
پديدايد اما متاسفانه برخي ناهماهنگيها و مشكالت
داخلي باعث شده نتوانيم از اين فرصت استفاده بهينه را
داشتهباشيموطيچندماهگذشتهبحثوگفتوگوهاي
زيادي ميان صادركنندگان بخش خصوصي و مسووالن

سقف كارت به كارت در اپليكيشنهاي موبايلي چقدر است؟

طبق الزامات بانك مركزي ،سقف انتقال وجه روزانه كارت
به كارت در اپليكيشنهاي موبايلي يك ميليون تومان و
انجام انتقال وجه با مبالغ باالتر تخلف به ش��مار ميرود و
بانك مركزي در حال ساماندهي اين موضوع است.
بانك مركزي در چند ماه اخير الزاماتي جديد را در بخش
ابزاره��اي پرداخت اعمال و از تمام��ي بازيگران صنعت
بانكي و پرداخت درخواس��ت كرد تا الزامات ياد ش��ده را
رعايت كنند؛ بر همين اس��اس ب��ا توجه به تاكيد رييس
كل بانك مركزي ،الزاماتي براي ابزارهاي پرداخت توسط
اداره نظامهاي پرداخت و معاونت فناوريهاي نوين بانك

مركزي تدوين و به شبكه بانكي و پرداخت از جمله سقف
خريد  ۵۰ميليون توماني با كارت و  ۱۰۰ميليون توماني
براي كد ملي اعمال و ابالغ شد كه بر اساس اعالم رييس
اداره نظامهاي پرداخت اين الزام در راستاي سالمسازي
ش��بكه پرداخت سبب ش��د تا تراكنشهاي باالتر از ۵۰
ميليون تومان به س��اتنا و چك مهاجرت كند .با توجه به
انتشار اخباري در زمينه سقف روزانه انتقال كارت به كارت
دراپليكيشنهايموبايليدربرخيرسانهها،ايننكتهالزم
بهذكراستكهسقفانتقالكارتبهكارتدرنرمافزارهاي
پرداخت موبايلي در چند ماه اخير تغيير مجددي نداشته

و همچن��ان به صورت روال س��ابق انجام ميش��ود كه با
الزامات بان��ك مركزي تغيير پيدا خواه��د كرد؛ در حال
حاضر سقف اس��تفاده روزانه اين خدمت از طرف برخي
بانكهاي مبدا براي كارت ب��ه كارت از جمله بانكهاي
اقتصاد نوين ،شهر ،سپه ،س��امان ،ملت ،دي ،پاسارگاد و
حكمت ايرانيان يك ميليون تومان و براي برخي ديگر از
بانكهاي از جمله ملي ايران ،كشاورزي ،انصار ،تجارت،
پارسيان ،گردش��گري ،قوامين و آينده  ۳ميليون تومان
است كه كاربران اپليكيشنهاي پرداخت ميتوانند از اين
خدمت استفاده كنند.

دولتي در خصوص مسائل مختلف صورت گرفته است.
در اين باره مركز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي كه از
وضعيت كس��ب و كارها در شرايط فعلي كشور داشته
پنج محور را مورد بررس��ي ق��رار داده كه از عمدهترين
چالشها بوده است.
اكثر فعاالن اقتصادي كه به صادرات مشغول هستند ،از
سازو كارهاي پيمان سپاري ارزي اظهار گاليه كردهاند.
در تحليل اين اظهارات بايد توجه داشت گزارشهاي
متعددي از خروج سرمايه از كشور و نيز واردات قاچاق
در شرايط تحريم وجود دارد و صادرات كاال و خدمات
بدون بازگش��ت ارز حاصل از آن ،از بس��ترهاي خروج
سرمايه از كشور است و با وجود جنگ اقتصادي جاري،
حق حكومت است كه از شهروندان صادركننده خود
تعهد بگيرد ارز حاص��ل از صادرات را به چرخه تجارت
خارجي و واردات بازگردانند و به تالش دشمنان كشور
براي خروج سرمايه از كشور كمك نكنند.
ممكن اس��ت صادركنن��دگان درباره ن��رخ فروش ارز
حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نيما
به نرخ تعيين ش��ده توسط دولت اشكال داشته باشند
كه اين البته نظر قابل توجهي است .به خصوص وقتي
قيمتهاي مواد اوليه توليد محصوالت صادراتي بعضا
دچارجهشقيمتيبودهاند،نميتوانانتظارداشتضرر
افزايشقيمتمواداوليهبهطوريكطرفهبهصادركننده
اصابت كند و صادركننده ،مواد اوليه را با ارز آزاد بخرد و
محصولش را به نرخ نيمايي بفروشد.
درتحليلاعتراضصادركنندگانبهپيمانسپاريارزي
نبايد فراموشكرد صادركنندگان الزامندارند ارزحاصل
از صادرات خود را صرف��ا به نرخ نيمايي عرضه كنند و
ميتوانندباارزحاصلازصادراتكاالهايداخلي،كاالي
مورد نياز كشور را وارد كنند ،ارزهايشان را در بانكهاي
داخلي س��پردهگذاري يا ب��ا واردكنندههايي كه ثبت
سفارش كردهاند ،مبادله كنند.
درجمعبندياعتراضفعاالناقتصاديبهپيمانسپاري
ارزي با نرخ نيماي��ي بايد گفت اعتراض به اصل پيمان
سپاري وارد نيست ،به ويژه كه دولت به صادركنندگان

بر اس��اس پيگيري از معاونت فناوريه��اي نوين بانك
مركزي ،بر اساس الزامات و مس��تند پرداخت ساز ابالغ
شده به ش��بكه بانكي و پرداخت ،بايد سقف انتقال وجه
روزانه كارت به كارت در اپليكيشنهاي موبايلي يا همان
پرداختسازان يك ميليون تومان باشد و انجام تراكنش
انتقالوجهباسقف ۳ميليونتومانتخلفبهشمارميرود
كه براي اين مساله برنامهريزيهاي الزم انجام شده و بانك
مركزي به دنبال ساماندهي است؛ بر اساس الزام ياد شده،
سقفاستفادهازخدمتكارتبهكارتبهصورتاينترنتي
 ۳ميليون تومان اعالم ش��ده كه يك ميليون تومان از آن

براي استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده كه با آن يا
كاالي مورد نياز كشور را وارد كنند يا آن را در سامانه نيما
به ديگر واردكنندگان كشور عرضه كنند.
در عين حال با توجه به شرايط ويژه تحريم ،دولت بايد
بين شركتهاي كاغذي يا تازه تاسيس كه به احتمال
زياد قصد سوءاستفاده از صادرات براي خروج سرمايه
از كش��ور را دارند و صادركنندگان خوشنام و با تجربه،
تمايز قائل ش��ود و در برخورد با گروه دوم انعطاف الزم
را نشان دهد.
شفافيت و صداقت دوطرفه (شفافيت تجار و دولت براي
هم ،نه در رسانهها و مقابل دشمن اقتصادي) و انصاف
و اعت��دال در ارزيابي حجم و ارزش كاالهاي صادرات و
وارداتي ،ميتواند آالم و حجم گاليههاي تجار كشور را
كاهش دهد .آنچه مسلم است در شرايط جهش ارزي و
تحريم ،صادرات كاالهاي غيرنفتي و غير يارانهاي ،براي
دولت و بخش خصوصي بازي برد – برد است و جزييات
قابل مديريت ،نظير نرخ ارز صادرات نبايد كش��ور را از
منافع ص��ادرات كه به دنب��ال آن زنجيرههاي توليد و
اشتغال به حركت در ميآيند ،محروم كند.
ضمانت اجرايي قوانين
با وجود تصوي��ب احكام متعدد قانوني در س��الهاي
اخير بس��ياري از آنها اجرا نميشوند ،نظير مشورت با
فعاالن اقتص��ادي قبل از اتخاذ تصميم ناظر به توليد و
سرمايهگذاري (مواد  ۲و  ۳قانون بهبود مستمر محيط
كسب و كار) نمونه ديگر ،مبارزه با قاچاق كاال و ارز است
كه با وجود گذشت پنچ سال از تصويب آن هنوز برخي
از صنايع نظير بهداشتي و آرايشي و پوشاك از قاچاق
بسيار آسيب ميبينند .الزم است اثربخشي سياستها
و قوانين ناظر به مبارزه با قاچاق كاال بررس��ي و موارد
ناكارآمد آنها بازنگري شوند.
اگر اين احكام در س��الهاي قبل اجرا ميشد ،چه بسا
توليدكنندگان در سال  ۱۳۹۷فشار كمتري متحمل
ميش��دند ،خطوط توليد كمتري متوقف ميش��د و
فرصتهاي اشتغال كمتري از بين ميرفت.

سقف روزانه استفاده از كارت به كارت در اپليكيشنهاي
موبايلي يا همان پرداختسازان از جمله اپليكيشنهاي
موبايلي رايج براي استفاده از خدمات بانكي و مالي است.
الزم به ذكر اس��ت؛ كه بر خالف اخبار منتشرشده تاكيد
ميشود س��قف انتقال وجه از طريق دستگاه خودپرداز،
كيوس��ك و پايانه ش��عب (كارتخوان در ش��عب بانكي)
هيچگونه تغيير نداشته و سقف انتقال وجه كارت به كارت
از طريق خودپرداز  ۳ميليون تومان ،سقف انتقال وجه با
كيوسك بانكي ۳ميليون تومان و كارت به كارت از طريق
پايانه شعب ۱۵ميليون تومان است.

تعادل در عرضه و تقاضا را برهم نزنيم
ايلنازابراهيمي|
سعي در برقراري قيمت در بازار به نرخي پايينتر از آنچه
بنا به قوانين عرضه و تقاضا تعيين ميش��ود ،تالش براي
شكس��تن قوانيني است كه عقالنيت و س��الها تجربه،
شكست ناپذيري آن را ثابت كرده است.
شايدبتوانگفتازابتدايتاريخاقتصاديبشرحتيزماني
كه هنوز پول اختراع نشده بود و مبادالت به صورت پاياپاي
صورت ميگرفت ،ارزش كاالها بر اساس قوانين عرضه و
تقاضاومحلتالقيمنحنيهايآنهاتعيينميشدهاست.
كااليي كه تقاضا براي آن بيشتر است ارزش بيشتري پيدا
ميكن��د و هر آنچه باعث افزايش عرضه يك كاال ش��ود،
خواستهياناخواستهبهكنترلقيمتآنكمكخواهدكرد.
به همين ترتيب ،اگر قيمت كااليي را به شكل مصنوعي
پاييننگهداريد،طبيعتاًمقدارتقاضابرايآنبيشترخواهد
بود و ب��ر عكس ،توليدكنندگان به اي��ن دليل كه درآمد
كمتري از محل توليد و فروش اين كاال كس��ب خواهند
كرد ،مقدار عرضه خود را كم خواهند كرد.

به عبارت ديگر ،بنا به قانون عرضه و تقاضا ،قيمت و مقدار
عرض��ه و تقاضاي هر كااليي در اقتصاد ب��ا هم در ارتباط
هستند بهطوري كه بنا به قانون تقاضا ،ميزان تقاضاي هر
كاالييباقيمتآنرابطهمنفيداردوبرعكس،بنابهقانون
عرضه،رابطهبينقيمتوعرضهكاالبهصورتيكمنحني
صعوديوبهشكلمثبتدراقتصادمشاهدهميشود.وقتي
بازاري براي كااليي تشكيل ميشود ،آنقدر قيمتها و به
تبع آن عرضه و تقاضاي آن نوسان ميكند كه باالخره در
يك مقدار خاص و يك قيمت معين ،عرضه با تقاضا برابر
ميشود و اين دو نيرو كنار هم آرام ميگيرند و تعادل در
بازار برقرار ميش��ود ولي اين روزها آنچه يافت مينشود،
همين تعادل است .يك روز در بازار محصوالت سلولزي
كمبود مشاهده ميش��ود ،روز ديگر در بازار محصوالت
پروتئينيعرضهجوابگويتقاضانيستوروزديگرصحبت
از نبود خريدار براي محصوالت مرتبط با اتحاديه قنادان
و خشكبار است.
بازار خودرو و بازارهاي وابسته به آن نظير قطعات يدكي

و عدم تعادلهاي حاكم بر آن نيز خود بحثي مفصل دارد.
ولي علت اين همه عدم تعادل در كجاست؟ نيروهاي بازار
كههميشهسيستمرابهسمتتعادلحركتميدهندوبا
تغييرات قيمتي و مقداري سعي در برقراري تعادل دارند،
چه ميكنند؟ اندكي دقت نش��ان ميدهد كه جواب در
همين نزديكي است ،در همين مداخله مداوم در عملكرد
نيروهاي بازار و در خالف جهت برقراري تعادل .ميتوان
بحث را از بازار ارز آغاز كرد ،زماني كه بنا به داليل مختلف
ازجملهعدمتعديلنرخارزمتناسبباتفاوتتورمداخليو
خارجيبرايچندينسالپياپيودرنتيجهباالنگهداشتن
مصنوعيارزشپولملي،بهمحضاينكهدرآمدهايارزي
كشور به علت بازگش��ت تحريمها محدود شده و شوك
منفي عرضه به اين بازار وارد شد ،نرخ ارز به سرعت شروع
به افزايش كرد.
اين باال رفتن ن��رخ ارز ،عكسالعمل طبيعي بازار به
ش��وك منفي عرضه ب��ود كه به خاطر ش��كلگيري
انتظارات كارگزاران اقتصادي مبني بر افزايش نرخ ارز،

قيمتها با ش��تاب و سرعت شروع به افزايش كردند.
حال به نظر ميرس��د اگر مداخلهاي در بازار صورت
نميگرفت يا بانك مركزي ،ب��ا آنچه بين كارگزاران
فعال در بازار ارز به نام تزريق ارز ش��ناخته ميشود،
سعي در جبران كاهش يكباره عرضه در بازار ميكرد،
انتظار بر اين بود كه با وجود افزايش نرخ ارز ،عرضه و
تقاضا در نهايت در نرخي باالتر به تعادل برسند و بازار
ارز در نهايت آرام بگيرد.
ولي چالش از آنجا آغاز ش��د كه با اع�لام نرخ ارز دولتي
به قيمتي به مراتب پايينتر از نرخ تعادلي ،تقاضا براي
واردات با دالري به اين نرخ (دالر ۴۲۰۰توماني) بهشدت
افزايش پيدا كرد چرا كه به دليل تفاوت فاحش اين نرخ
با نرخ تعادلي ،رانت بسيار عظيمي نصيب كسي ميشد
كهبهارزيبااينقيمتدسترسيپيداميكرد.بهعبارت
ديگر ،تعادل در بازار ارز به اين دليل برقرار نشد كه اعالم
قيمتي پايينتر از قيمت تعادلي و سعي در توزيع ارز به
اين قيمت ،رانتي را به وجود آورد كه بيشك كارگزاران

اقتصادي براي بهرهمندي از آن صف بستند.همين صف
در بازار خودرو ،زماني كه اعالم ش��د برخي خودروهاي
توليدي در كشور به قيمتي حدود  ۵درصد زير قيمت
بازارعرضهخواهندشد،مشاهدهشد.ازهمينصفهادر
هنگامعرضهگوشت،شكروكاالهايينظيراينهاكهدچار
اختالل در عرضه شدهاند نيز مشاهده ميشود چرا كه
سعي در برقراري قيمتي بسيار پايينتر از قيمت تعادلي
است كه منجر به توزيع رانت در بين كساني ميشود كه
به اين كاالها با اين قيمت دسترسي پيدا ميكنند .اين
رانت و نيز قيمت پايينتر ،به افزايش تقاضا دامن زده و
كمبود عرضه در بازار بيشتر به چشم ميآيد .سعي در
برقراري قيم��ت در بازار به نرخي پايينتر از آنچه بنا به
قوانين عرضه و تقاضا و تعادل بين نيروهاي آنها تعيين
ميشود،تالشبرايشكستنقوانينياستكهبنابهذات
بشر ،عقالنيت وي و سالها تجربه ،شكست ناپذيري يا
حداقل پرهزينه بودن شكستن آنها ثابت شده است ،اين
هزينه را به اقتصاد تحميل نكنيم.

بازار سرمايه
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«تعادل» آثار مصوبه اخير هيات وزيران درخصوص تجديد ارزيابي دارايي را بررسي ميكند

حاشيهافزايشسرمايهبورسيها

گروهبورس|سميراابراهيمي|
در روز بيس��تم اس��فندماه س��ال جاري ،مصوبهاي
در هيات وزيران مبني ب��ر معافيت مالياتي از محل
افزايش س��رمايه داراييها منتشر شد .در متن اين
مصوبه آمده است كه «افزايش بهاي ناشي از تجديد
ارزياب��ي داراييها ب��ه ارزش منصفانه يا ارزشهاي
جاري ،با رعايت اس��تانداردهاي حس��ابداري ملي
يا اس��تانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي كه
توس��ط مراجع ذي ربط الزامي ش��ده يا ميش��ود،
مش��مول پرداخت ماليات بر درآمد نيست و هزينه
كاهش ارزش بهاي آن يا هزينه اس��تهالك ناش��ي
از تجدي��د ارزيابي نيز به عنوان هزين��ه قابل قبول
مالياتي تلقي نميشود و در زمان بركناري دايمي و
واگذاري دارايي ،ما به التفاوت قيمت فروش و مبلغ
دفتري بدون اعمال آثار ناش��ي از تجديد ارزيابي يا
ارزيابي صورت گرفته به شرح ياد شده به استثناي
داراييهايي كه ماليات آنها بر اس��اس مقررات اين
قانون حسب مورد بر اساس نرخ جداگانه يا به صورت
مقطوع محاسبه ميشود،در محاسبه درآمد مشمول
ماليات منظور ميشود».
در اين مصوبه ،هيچ صحبتي از معافيت مالياتي تنها
براي ش��ركتهاي دارايي زيان انباش��ته و مشمول
ماده  141نشده و به نظر ميرسد كه قرار است دوباره
معافيت مالياتي براي افزايش سرمايه از محل تجديد
ارزيابي داراييها برقرار شود.

ريسك احتمالي تجديد ارزيابي
الزم به ذكر است كه افزايش س��رمايه از محل تجديد
ارزيابي داراييها،به بيان س��اده عبارت از به روز كردن
ارزشاموالوامالكشركتهاستودراقتصادهاييكهبا
امواج تورمي مواجه هستند و ارزش اموال در ادوار ساالنه
افزاييش پي��دا ميكند ،ارزش اج��را دارد .هرچند بايد
توجه داشت كه اين نوع از افزايش سرمايه در ايران اگر
يك بار توسط شركتي انجام شود ،در ادوار  3الي  5ساله،
الزم االجراست و در واقع ضرورت قانوني دارد  .حال اگر
دستگاههاي شركتها در اين دوران با استهالك مواجه
شوند ،ممكن است افزايش سرمايه منفي داشته باشد و
به عبارتي براي سهامداران منجر به ريسك و ضرر شود.
اجراي اين قانون شفافيت ندارد
مرتضي كوش��كي ،كارش��ناس بازار س��رمايه ،در
گفتوگو ب��ا «تعادل» در خصوص مصوبه مربوط به

معافي��ت ماليات از محل تجدي��د ارزيابي داراييها
گف��ت :نكته اولي كه وجود دارد اين اس��ت كه متن
قانون قبلي ه��م مانند همين قانون ب��ود و در واقع
شفافيت در متنهاي قانوني وجود ندارد.
در اين مصوبه ،هيچ تبصرهاي وجود ندارد كه شركت
درخواستكننده افزايش س��رمايه از محل تجديد
ارزيابي داراييها بايد لزوما زيان انباش��ته داش��ته
باشد و مشمول ماده  141شود و همچنين در  5سال
گذش��ته نيز تجديد ارزيابي نداشته باشد .اما وقتي
كه به عمليات اين موضوع نگاه ميكنيم ،ميبينيم
كه اداره ماليات كار شكني ميكند و ميگويد طبق
قانون مالياتهاي مس��تقيم ،معافيت تنها ش��امل
ش��ركتهاي داراي زيان انباش��ته و مشمول ماده
 141است .البته اگر شركتي با تجديد ارزيابي از زيان
خارج نشود ،باز هم بايد ماليات افزايش سرمايه خود
را بپردازد .وي در ادامه افزود :در واقع عدم شفافيت
قانون در س��الهاي اخير ،باعث ش��ده است كه هر

مروريبرآمارمعامالتديروزنشانميدهد

ورود به كانال  169هزار واحد
گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار
تهران در معامالت روز گذشته با افزايش يك هزارو
 205واحدي همراه ش��د و در نهايت توانست رقم
 169هزارو  115واحدي را به خود اختصاص دهد.
در همين حال ،شاخص بازار اول با افزايش 1073
واحدي به رق��م  127هزار و  222واحد رس��يد و
در نقطه مقابل ش��اخص بازار دوم با رش��د 1527
واح��دي رقم  324ه��زار و  353واح��د را به ثبت
رساند .افزون بر اين ،شاخص كل هموزن با افزايش
 182واح��دي ،رقم  31هزار و  589واحد را تجربه
كرد .عالوه بر اين ،شاخص سهام آزاد شناور نيز با
رشد  1839واحدي به رقم  190هزار و  266واحد
رسيد .از سويي ديگر ،ديروز معامالت سهام در نماد
معامالتي شركتهاي فوالد مباركه با  219واحد
و بان��ك ملت با  169واحد و تاپيك��و با  158واحد
افزايش بيش��ترين تأثير مثبت را بر ش��اخص كل

بورس به نام خود ثبت كردند .در مقابل ،معامالت
س��هام در نماد معامالتي شركتهاي پتروشيمي
پارس با  55واحد ،چادرملو با  42واحد و آلومينيوم
ايران با  17واحد كاهش ،بيشترين تأثير منفي را در
محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند .بر اساس اين
گزارش ،ارزش كل معام�لات نقدي بورس تهران
در حالي به بيش از  916ميليارد تومان نمايش داده
شد كه ناشي از دست به دست شدن سه ميليارد و
 404ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي
 358هزار و  713نوبت داد و س��تد بود .از س��ويي
ديگر ،شاخص كل فرابورس نيز در داد و ستدهاي
روز گذشته با رشد  5واحدي همراه شد و در نهايت
به رقم  2095واحدي رسيد.
ششمين عرضه اوليه در بازار
همچنين ،روز چهار ش��نبه تع��داد  700ميليون

ش��خص ،خوانش به نفع خود از قانون داشته باشد.
بايد توجه داشت كه بحث تجديد ارزيابي داراييها
تنها در كش��وري مانند ايران كه ت��ورم بااليي دارد،
مطرح اس��ت .يك تحليلگر وقتي ميخواهد ارزش
شركتهاي را مشخص كند ،دچار مشكل ميشود.
ام��ا اگر اين قان��ون با همين متن اجرا ش��ود و همه
ش��ركتها از پرداخت ماليات تجديد ارزيابي معاف
شوند ،بس��ياري از ش��ركتها از اين مسير ،تجديد
ارزيابي ميدهند.
بسياري از شركتها سهام خود را رقيق ميكنند و
شركتهاي زيادي مانند شركتهاي سيماني نيز كه
با دالر  40الي  50تومان ساخته شدند ،از اين موضوع
منتفع ميشوند.
به گفت��ه تحليلگر كارگزاري اقتص��اد بيدار ،انتفاع
ديگري ك��ه اين موضوع براي ش��ركتها دارد،اين
است كه شركتهايي كه ميخواهند وام بگيرند ،در
بانك نسبت بدهي را نگاه ميكنند كه حاصل تقسيم

اگر مصوبه واقعا اجرا شود...
بهگفتهكوشكياگرمصوبه،بههمينشكليكهنوشته
شده ،اجرا شود ،در سال آينده سيل درخواست تجديد
ارزيابي داراييها را خواهيم داش��ت كه در ابتداي اين
صف ،شركتهاي س��يماني حضور دارند .بايد توجه
داشت كه در سال آينده ،شركتها با بحران نقدينگي
مواجه ميش��وند و در صورتي كه بتوانند با استفاده از

س��هم ،معادل  10درصد از سهام ش��ركت تامين
سرمايه نوين با نماد «تنوين» به روش ثبت سفارش
به قيمت هر س��هم  2200ري��ال در بورس تهران
كشف قيمت و معامله ش��د .عالوه بر اين ،با عرضه
اوليه اين شركت در بورس تهران تعداد شركتهاي
فعال در بورس به  327عدد رس��يد و به ارزش بازار
 15400ميليارد ريال افزوده شد .در همين حال،
اس��ماعيلي درگاهي با تاكيد ب��ر اينكه كيفيت در
پذيرش ش��ركتهاي جديد مبن��اي بورس تهران
است ،گفت :در سال جاري  ۶عرضه اوليه سهام در
بورس تهران صورت گرفت.
وي بيان كرد :در سال جاري  ۶عرضه اوليه سهام در
بورس تهران انجام ش��د .هرچند طبق برنامهريزي
صورت گرفته ق��رار بود  ۱۲عرضه اوليه در س��ال
جاري انجام ش��ود اما مبنا ق��رار گرفتن كيفيت به
جاي كميت در پذيرش ش��ركتها و لزوم رعايت
برخي مقررات از جمله ارايه تضامين و تعهدات در
سپردهگذاري مركزي و همچنين برنامه سهامدار
عمده باعث شد تا اين لحظه سهام  ۶شركت جديد
در ب��ورس تهران عرض��ه اوليه ش��وند .وي با بيان

اينكه همزمان با عرضه اوليه س��هام تامين سرمايه
نوين در روز گذش��ته ،پذيرهنويس��ي هزار ميليارد
توماني اوراق اجاره مبتني بر سهام ،شركت صنايع
پتروش��يمي خليج فارس نيز صورت گرفت ،گفت:

نگاهبازار

ماليات درست يا غلط؟
آنطور كه پرواني ميگويد ،هنگامي كه تجديد ارزيابي
صورت ميگيرد ،اين موضوع در ترازنامه شركتها به
حساب س��ود و زيان بسته ميشود و از آنجا به افزايش
سرمايهميرود.اماقانونميگويدبهدليلاينكهماهيت
س��ود و زياني ندارد ،جزو اين دسته مجاسه نميشود،
به همين دليل بايد ماليات بدهند .اما ماده  141ايها
را مستثنا كردند كه تقريبا ميتوان گفت سياست يك
بوم و دو هوا به شمار ميرفت.
پرواني معتقد است كه به حس��اب سرمايه نشستن،
در واقع حقوق صاحبان س��هام است و اين موضوع به
درس��تي ،افزايش سرمايه به ش��مار ميرود .افزايش
داراييهاي ش��ركت ،تاثير خ��ود را در افزايش دارايي
سهامداران نشان ميدهد .بطور كلي درست اين است
ل معاف از ماليات باشد.
كه اين موضوع بطور كام 

تالش ش��ده در فرايند پذيرش شركتها دقت در
مفروض��ات ارزشگ��ذاري از طريق ش��ركتهاي
مش��اور س��رمايهگذاري معظم رعاي��ت و كيفيت
ارزشگذاريها افزايش يابد.

خبر

فرصتخريدسهامبنيادين
حركت بازار س��رمايه در روزهاي پاياني س��ال ۹۷
تحت تاثير فضاي هميش��گي شب عيد و همچنين
تسويه كارگزاران اس��ت .با اين وجود هيچ ريسكي
متوجه بازار نيست و كاهش قيمتها فرصت مناسبي
براي خريد س��هام بنيادين اس��ت .سياوش وكيلي،
كارش��ناس بازار س��رمايه ضمن بي��ان مطلب فوق
به س��نا ،گفت :بازارس��رمايه ،بازار بسيار پيچيدهاي
اس��ت و نبايد در اين بازار ابهاماتي ش��امل قوانين،
نرخ خوراكها ،بهرههاي مالكانه و غيره وارد ش��ود
و س��هامدار را از آن فراري دهد .وي با اشاره به اينكه
در روزهاي پاياني سال ريتم حركتي بازار به واسطه
ديد كوتاهمدت سهامداران كند ميشود افزود :الزم
است غالب س��هامداران با ديد بلندمدت به اين بازار
وارد شوند .ناگفته نماند ،تسويه اعتباري كارگزاريها
در روزهاي پاياني س��ال مالي و فشاري كه از تسويه
مشتريانشان ايجاد ميشود نيز سبب افزايش فشار
فروش شده است.
اي��ن كارش��ناس بازارس��رمايه در رابطه ب��ا صدور
مجوزهاي افزايش سرمايه در روزهاي اخير و استفاده
از معافيت مالياتي موجود در بخشنامه افزايشسرمايه
(ناشي از تجديد ارزيابي داراييها شركتهاي مشمول
ماده )۱۴۱توضيح داد :اغلب مزاياي اين روش متوجه
ش��ركتهاي توليدي اس��ت و در مورد شركتهاي
س��رمايهگذاري اين افزايش سرمايه كمك چنداني
نميكند .عمده فعاليت شركتهاي سرمايهگذاري
كه در بازارسرمايه فعاليت ميكنند ،معاف از ماليات
هستند .البته س��ود اين گروه نيز به واسطه معافيت
مالياتي شركتهاي توليدي س��رمايه پذير افزايش
خواهد داشت .وي ادامه داد :با اين حال ،دستورالعمل

بدهي بر داراييهاس��ت .حال اگ��ر ارزش داراييها
افزايش پيدا كند ،اين نسبت نيز كوچك ميشود و
شركتهاي ميتوانند با سهولت بيشتري وام دريافت
كنند .در نتيجه ظرفيت اس��تقراض شركتها رو به
رشد ميرود.
وي در خصوص دليل انتش��ار اين مصوبه با توجه به
اينكه متن آن شبيه مصوبه قبلي است ،گفت :دليل
اينكه اين مصوبه منتشر شده ،اين است كه مصوبه
قبلي تا پايان امسال تمديد شده بود.

اينقانونظرفيتاستقراضيخودراباالببرند،وضعيت
بهتريرا خواهيم داشت.از سوي ديگر عمق بازار بيشتر
ميشود و ديگر ش��اهد نوسان عجيب و غريب در بازار
سرمايه نخواهيم بود.
در همين خصوص نيما پرواني ،ديگر كارشناس بازار
سرمايه در گفتوگو با «تعادل» گفت :اكنون كه بحث
معافيت مالياتي تجديد ارزيابي دارايي مطرح ش��ده
اس��ت ،با توجه به تورمي كه در كش��ور ما وجود دارد
بسياريازشركتهاكهتاكنونتجديدارزيابينداشتند،
تجدي��د ارزيابي داراييها را ش��روع ميكنند .تجديد
ارزيابي براي شفافيت بيشتر صورتهاي مالي است و
استفادهكنندگان از صورتهاي مالي را بهتر راهنمايي
ميكند .اما وقتي كه به آنها ماليات بسته ميشود ،عمال
قانون بالاستفاده ميماند و اين شفافيت به بسياري از
صورتهاي مالي وارد نميشود.
به گفته مدير صندوق سرمايهگذاري در سهام تامين
سرمايه نوين ،اين اتفاق ،رخداد مهمي براي بازار است
و باعث ميشود در س��ال آتي ،بسياري از شركتهاي
دارايي محور همچون شركتهاي بيمهاي و امثالهم از
اين امكان استفاده ميكنند .در نتيجه احتماال در سال
آينده ترافيك تجديد ارزيابي خواهيم داشت و رونقي
دربازارايجادميكند.درواقعآثارتورميچندسالاخير
به جيب سهامداران ميرود .ما امسال حدود  40تا 50
درصد تورم داش��تيم كه اين موضوع در كنار معافيت
مالياتي مصوب به جهش ش��اخص و افزايش قيمت
بسياري از سهام بازار منجر ميشود.

تامين وجوه مورد نياز براي تسويه اوراق بهادار اسالمي
اين قانون هن��وز ابهاماتي دارد ،زيرا هنوز بطور كامل
ابالغ نشده و حتما بايد با مقامات مالياتي هماهنگي
شود؛ البته اين قانون از سال آينده بطور كامل عملياتي
ميشود .وكيلي در ادامه تصريح كرد :صرفه مالياتي
شركتهايي كه از معافيت مالياتي استفاده ميكنند
بطور قطع روي س��ود و زيانش��ان موثر است .فرآيند
افزايش سرمايه نيز خود در بازار سرمايه ايران داراي
جذابيت است و حال اگر معافيت مالياتي نيز به عنوان
آپش��ن به آن اضافه ش��ود ،با افزايش دوبرابري اين
جذابيت همراه ميشود .بطور قطع بحث جذب منابع،
افزايش نقدينگي ،توان س��ودآوري شركت و اجراي
پروژهها و طرحها توان توليدي شركت را باال برده و بر
افزايش ف��روش و درآمد آن تاثير ميگذارد؛ بنابراين
بازارسرمايه نسبت به اين اتفاق نظر مثبت دارد.
وي در ادامه به ارزيابي اجمالي برخي صنايع بورسي
پرداخت و گفت :در حال حاضر صنايع دارويي از حلقه
افزايش ناش��ي از نرخ ارز با افزايش بهاي تمام شده
مواجهند،ولي نرخ فروششان به علت حساسيتها و
كنترل حاكميتي اتفاق نيفتاده است كه البته دير يا
زود اتفاق خواهد افتاد .براين اساس ،داروييها گزينه
مناسب و كم ريسكي براي سرمايهگذاري در شرايط
كنوني هس��تند .وي حوزه بانكها را بسيار گسترده
دانس��ت و عنوان كرد :به همين دليل نميتوان يك
فرمول واحد براي سهمهاي مختلف موجود در اين
صنع��ت صادر ك��رد؛ البته بايد ديد ادغ��ام برخي از
بانكها كه چه اثراتي در اين حوزه خواهد داش��ت.
اين كارشناس بازارسرمايه در مورد صنعت خودرويي
تصريح كرد :در اين خص��وص هم باز موضوع دالر و
مزيتي ك��ه تخصيص آن بر صناي��ع خودرويي دارد

مطرح است .سال آينده هم به نظر ميرسد ارز نيمايي
با افزايش مواجه باشد ،هرچند كه دولت تمهيداتي
را براي تحري��ك تقاضا (بهخص��وص روي افزايش
حقوقها) در نظر دارد.
وكيلي افزود :به نظر ميرس��د ،به غير از تحريمهاي
امري��كا و پايان مهل��ت فروش نفت اي��ران ،موضوع
ديگري بازار را تهديد نميكن��د ،اما اين ابهام وجود
دارد كه ف��روش نفت به زير يك ميليون بش��كه در
روز ميرس��د يا خير (كه البته اي��ن موضوع به نظر
بعيد ميرس��د)  .از طرف ديگر نيز به نظر ميرس��د،
مباحث ارزي با مش��كالتي مواجه شده و نوساناتي
به همراه داش��ته باش��ند ،هرچند كه اين موضوع و
افزايش قيمت ارز س��بب افزايش س��ودآوري سهام
ش��ركتها و بازارسرمايه خواهد ش��د؛ همچنين به
نظر ميرسد بانك مركزي هم مصمم به كاهش نرخ
بهره بانكي است ،اين موارد در مجموع افزايش نرخ
بهره را افزايش ميدهد .وي به لزوم تمركز بيشتر بر
فرهنگس��ازي تاكيد كرد و گفت :سازمان بورس به
عنوان يك رسالت با استفاده از رسانهها زمينههاي
آشنايي بيشتر مردم با بازار سرمايه را ايجاد ميكند.
بدنه بخ��ش خصوصي توان ص��رف هزينه در حوزه
فرهنگسازي بازار سرمايه را ندارد ،هرچند كه هنوز
در بخشهاي كوچكي اين كار انجام ميشود .سازمان
بورس ميتواند بطور هدفمند به تبليغ بيش��تر بازار
س��رمايه بپردازد .اين بازار باوجود كدهاي بورس��ي
زيادي كه صادر شده ،هنوز بطور عملياتي بين مردم
اس��تفاده نميش��ود؛ بنابراين براي ارتقا سواد مالي
و فرهنگس��ازي در اين حوزه بايد بيش از گذش��ته
فعاليت كرد.

معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور طي
اطالعيهاي از تامين اعتبار پرداخت اصل و س��ود
انواع اوراق بهادار در س��ر رس��يدهاي تعيين شده
تا پيش از پايان س��ال خبر داد .به گزارش سنا ،در
اطالعيه معاونت نظارت مال��ي و خزانه داري كل
كشور آمده است در راستاي ارتقاي اعتماد عمومي
نس��بت به اوراق بهادار اس�لامي و ايفاي تعهدات
دولت در اين حوزه ،به اطالع ميرساند با عنايت به
سر رسيد اصل و سود اوراق بهادار با تضمين دولت،
وجوه مورد نياز براي تس��ويه اوراق مذكور توسط
خزانه داري كل كشور تامين و اقدامات الزم براي
تسويه به موقع اوراق ياد شده معمول شده است .بر
اساس اين اطالعيه ،تاريخ تسويه اوراق مشاركت

بي نالملل

سهاي آسيايي
نزول بور 
در بازار معامالتي روز چهارشنبه ،شاخص بازارهاي
آسيا كمي پايينتر نس��بت به روز سهشنبه معامله
شدند و پوند انگلستان نيز به علت ابهامات برگزيت،
بيدفاع باقي مانده است .به گزارش رويترز ،شاخص
آسيا پاسيفيك به غير از ژاپن  ۰.۴۵درصد افت كرد
در حالي كه ،نيكي ژاپن با  ۱.۲درصد عقبنش��يني
بيش��ترين افت را تجربه كرد ،بهويژه كه گزارشها
نشان ميداد كه سفارش ماشينآالت در بازار ژاپن به
پايينترين سطح در چهار ماه گذشته رسيده است.
عالوه بر اين ،شاخص بلوچيپ شانگهاي هم پس از
دو روز صعود  ۰.۵درصد ريزش داشت .شاخص آتي
اساندپي نيز  ۰.۲عقب نشست.

(سود) «اشاد  »5و «اشاد  »10به ترتيب ،تاريخ 22
و  26اسفند و تاريخ تسويه اوراق مشاركت «اشاد
 »2و «اش��اد  »7تاريخ  27اسفند ماه است .در اين
اطالعيه تاريخ تسويه اوراق منفعت (سود) «افاد »1
و «افاد  »2به ترتيب  15و  26اسفند ماه اعالم شده
است .بر اين اساس ،دارندگان اوراق اجاره (سود)
«اجاد  »41و «اجاد  »42در تاريخ  24اس��فند ماه
و دارندگان اوراق «اجاد  »1در تاريخ  26اس��فند
ماه ميتوانند وجوه مربوط به سود اوراق مذكور را
دريافت كنن��د .معاونت نظارت مالي و خزانهداري
كل كش��ور ،همچنين ،تاريخ تس��ويه اصل و سود
اوراق مرابحه «س�لامت  »7را نيز  17اس��فند ماه
اعالم كرده است.

رويخطشركتها
انتشار سود « 97دعبيد» :شركت داروسازي
دكترعبيديدراطالعاتوصورتهايمالييكساله
خود سود هر سهم را يك هزار و۸۲۲ريال اعالم كرد.
بر اين اساس ،شركت با سرمايه يك هزار و۸ميليارد
رياليسودسودمذكوررامنتشركردهاست.همچنين،
«دعبيد»سودعملياتيسالمالي ۱۳۹۷رامبلغيك
هزار و۹۸۳ميليارد ريال ،س��ود خالص را يك هزار و
۲۲۴ميليارد ريال و سود انباشته را درپايان دوره يك
هزار و۴۰۸ميليارد ريال اعالمكرد .اين شركت اعالم
كردهاستكهباتوجهبهشرايطاقتصاديكشورسعي
برافزايشميزانتوليدجهتافزايشسطحموجودي
محصولداشتهتابتواندهمزمانباتكيهبرفعاليتهاي
بازاريابي فروش شركت را در سال آتي افزايش دهد.
عالوه بر اين ،سهام شركت نزد شركتهاي پذيرفته
شدهدربورساوراقبهادارتهرانمربوطبهشركتهاي
فرآوردههاي تزريق��ي و دارويي ايران ،س��اختمان
اصفهان و ف��والد مباركه اصفهان به ترتيب به تعداد
۱۳۴هزارو۸۰،۱۰۴هزارو ۱۰و۱۲هزارو ۵۱۳سهم
است و ارزش بازار سرمايهگذاريهاي مزبور در تاريخ
ترازنامهبهميزانيكميلياردو۸۹ميليونريالبيش
از ارزش دفتري است.
سود 551ريالي «اتكاي» :شركت بيمه اتكايي
اي��ران در صورته��اي مالي ۱۲ماه��ه منتهي به
۳۰آذر ۱۳۹۷براي هرسهم ۵۵۱ريال سود ساخت.
بر اين اس��اس ،ش��ركت درآمد حق بيم��ه خود را
۸۴۳ميلياردريال،هزينهخسارتهارانيز۵۹۴ميليارد
ريال منتشر كرده است .عالوه بر اين ،سود عملياتي
«اتكاي»دريكسالبه۴۹۱ميلياردريالوسودخالص
به يك هزار و ۳۷۶ميليارد ريال رسيد .زيان انباشته
اين ش��ركت در پايان دوره ۵۸۱ميليارد ريال اعالم
شده اس��ت .همچنين ،اين شركت پذيرش ريسك
براساساصولوموازينحرفهايوفنيوايجادپرتفوي
متنوعومتوازنراازاهمراهبردهايمديريتدرقبول
قراردادهاي اتكايي دانسته است و همانند سالهاي
قبلانتظاردارددرپرتفويشركت،رشتهآتشسوزي،
نفت و انرژي ،مهندسي و باربري به ترتيب بيشترين
سهم را دارا باشند و ش��ركت بتواند به حق بيمهاي
حداق��ل معادل يك هزار و۱۰ميليارد ريال دس��ت
يابد« .اتكاي» در مقام بيمهگر اتكايي تا حد زيادي
تابع روند ايجاد و كنترل خسارتها در شركتهاي
بيمهگر قابل واگذاري است .بنابراين سياستهاي
ش��ركت در انتخاب مناس��ب و پذيرش ريسك در
محدودهظرفيتهايفنيوبراساساصولوموازين
حرفهاي نقش موثري در كنترل خسارتها دارد .در
خصوصذخايرفنينيزشركتحداكثراهتمامخودرا
برايكسباطالعاتبهموقعبهعملميآوردوذخاير
فني خود را با محافظهكاري و در حد كفايت مطابق
آييننامهبرآوردودرحسابهامنظورميكند.شركت
بيمهاتكاييايرانافزايشواقعيهزينههايخودرادر
سالماليموردگزارشنسبتبهسالماليماقبلآن
حدود۱۱درصداعالمكردهاست،عالوهبراينباتوجه
بهروندافزايشيتورمناشيازتغييراتنرخبرابريارز،
هزينههاياداريوعموميبرايسالماليمنتهيبه
۳۰آذر ۱۳۹۸با۲۸درصدافزايشمبلغ ۹/۸۷ميليارد
ريالبرآوردكردهاست.
س�ود  ۱۰۵۹ريالي هرسهم «قپيرا» :شركت
فرآوردههاي غذايي و قند پيرانش��هر در اطالعات و
صورتهاي مالي ميان دورهاي ۶ماهه سود هرسهم
را يك هزار و ۵۹ري��ال اعالم كرد .همچنين ،در اين
گزارش سود عملياتي ش��ركت۲۶۵ميليارد ريال و
س��ود خالص۲۱۱ميليارد ريال اعالم شده است كه
در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب با
رشد ۸۵و۷۲درصديهمراهشدهاست.سودانباشته
اين ش��ركت در پايان دوره ب��ا افزايش ۹۰درصدي
۳۸۰ميليارد ريال رقم خورده است .اين شركت در
تشريحاهدافپيشرويشركتاعالمكردهاستكه
هموارههمچونگذشتهدرصددافزايشافزايشتوليد
ودرنتيجهافزايشتوليدوفروشوسودآوريخواهد
بود.عالوهبراين،نرخمصوبشكربهازايهركيلوگرم،
٣٠هزارريالتوسطسازمانحمايتازتوليدكنندگان
ومصرفكنندگاناعالمشدهاست.همچنيننرخالكل
صنعتيبراساسنرخاعالمشدهازسويانجمنصنفي
الكلسازانايرانخواهدبودوسايرمحصوالتفرعيبر
اساسنرخبازاروتصويبهيئتمديرهشركتاست.
اين شركت در ۶ماهه دوم بابت وام دريافتي از بانك
مبلغ يك ميليارد و ۵۳۴ميليون ريال به هزينههاي
ماليخواهدداشت.
توزيع س�ود۸۷۵ريالي «شپاكسا» :شركت
پاكسانمجمععموميعاديساالنهصاحبانسهام
برايسالماليمنتهيبه ۳۰آذر ۱۳۹۷رابرگزاركرد
و سهامداران با توزيع سود ۸۷۵ريالي براي هرسهم
موافقتكردند«.شپاكسا»درگزارشفعاليتيكساله
هياتمديره سود خالص را ۹۴۵ميليارد ريال ،سود
انباشته در پايان دوره را يك هزار و ۱۶ميليارد ريال
و سود خالص هرسهم را يك هزار و ۷۵۱ريال اعالم
كرده بود كه در پايان جلس��ه ،سهامداران به توزيع
۸۷۵رياليسودهرسهمرايدادند.شايانذكراست؛
اخيرااظهارنظرحسابرسوبازرسقانونياينشركت
نسبت به گزارش توجيهي هياتمديره در خصوص
افزايش سرمايه منتشر شده است .اين شركت قصد
داردسرمايهخودراازمبلغ۵۴۰ميلياردريالبهمبلغ
يك هزار و۸۰ميليارد ريال افزايش دهد .اين افزايش
سرمايه قرار است از محل سود انباشته تامين شود و
هدفآنازايناقداماستفادهازمعافيتقانونيجهت
كاهشمالياتعملكرداصالحساختارمالياست.
۱۱۴۱ريالس�ودتلفيقي«بهپاك» :ش��ركت
صنعتي بهپ��اك در اطالع��ات و صورتهاي مالي
تلفيقي يكس��اله منتهي به۳۰آذر س��ال ،۹۷سود
هرسهمرايكهزارو۱۴۱ريالاعالمكرد.سودخالص
اين شركت در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با
رشد۹۶درصديبه۳۶۵ميلياردريالوسودعملياتي
با رش��د ۴۰درصدي به ۷۳۳ميليارد ريال رس��يد.
سود انباش��ته در پايان دوره با افزايش ۵۷درصدي
۵۴۵ميليارد ريال منتشر شده است .همچنين ،اين
اطالعيهدرحاليمنتشرشدهاستكهسودهرسهم
شركتاصلينيزيكهزارو۱۴۱ريالاست«.بهپاك»
اعالمكرده كه هزينهماليكاهشمييابد.

اخبار
كسري قطعات يدكي
لوازم خانگي

ايسنا|رييساتحاديهتوليدكنندگانوتعميركاران
صنايع برودتي ،تهويه و لباسشويي گفت :قطعات
يدك��ي و لوازم جانبي براي تعمي��ر لوازم خانگي با
كمبودمواجهاست.ايندرحالياستكهبرخيافراد
بهاسمتوليدداخل،محصولبيكيفيتچينيرادر
بازارعرضهميكنند.عليجماليدررابطهباشرايط
تعمير لوازم خانگي در ماههاي پاياني س��ال ،اظهار
كرد:باتوجهبهافزايشقيمتلوازميدكيومحصول
نهايي ،عموم مصرفكنندگان تعمير را جايگزين
خريد محصول نو كردهاند و اين در حالي اس��ت كه
قيمت قطعات بهشدت افزايش يافته و در كنار آن
كمبود قطعات يدكي در بازار احس��اس ميشود و
اگر روند به همين روال پيش برود در س��ال آينده با
كمبود در بازار قطع��ات و لوازم يدكي لوازم خانگي
مواجهخواهيمشد.رييساتحاديهتوليدكنندگانو
تعميركارانصنايعبرودتي،تهويهولباسشوييادامه
داد:درماههاياخيربهواسطهبرخيتصميمگيريها
واعمالتعرفهگذاريها،وارداتقطعاتيدكيتعمير
با كندي مواجه شده و از حجم واردات كاسته شده
استكهاينموضوعافزايشقيمتلوازميدكيرابه
همراهداشتهاست.اوبابياناينكهدرماههاياخيرنياز
بازار از طريق انبارهاي نگهداري تأمين شده ،گفت:
برخي افراد براي واردات از ارز دولتي استفاده كردند
وجايسوالداردكهچرامحصوالتآنهابهبازاروارد
نشده است .جمالي تصريح كرد :در ماههاي اخير با
هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مقرر شد تا براي واردات با توجه به نياز بازار
ازاتحاديهاستعالمالزمدريافتشودوواردكنندگان
تعهددهندكاالرابعدازترخيصدربازارعرضهكنند.
رييساتحاديهتوليدكنندگانوتعميركارانصنايع
برودتي،تهويهولباسشوييباانتقادازبرخيتوليدات
بيكيفيت در بازار تاكيد كرد :متأسفانه برخي افراد
بهاسمتوليدداخليمحصوالتبيكيفيتچينيرا
بهبازارعرضهميكنند.

پرداخت بدهي معوق
قطعهسازان تا پايان سال

ايرنا| عضو كميس��يون صنايع مجلس شوراي
اس�لامي گفت :پرداخت مطالبات قطعهسازان
خودرو در دس��تور كار قرار دارد و دولت  40هزار
ميليارد ريال در اين راس��تا اختصاص داده است.
سيد مهدي مقدس��ي افزود :پرداخت مطالبات
قطعهسازانخودروآغازشدهوتاكنون 25ميليارد
و  800ميليون ريال از اين اعتبار به قطعهسازان
پرداخت ش��ده و باقي مانده تا پايان سال جاري
پرداخ��ت ميش��ود .او بيان كرد :بي��ش از 550
هزار نفر در صنعت قطعهس��ازي كشور فعاليت
دارند و اين قش��ر در چند س��ال اخير مطالبات
زي��ادي از خودروس��ازان دارن��د .رييس مجمع
نمايندگان استان مركزي ادامه داد :بحث حمايت
از خودروس��ازان در كميس��يون صنايع مجلس
شوراي اسالمي مورد توجه بوده و با پيگيري اين
كميسيون،فراكسيونحمايتازقطعهسازان،وزير
صنعت ،معدن و تجارت و بانك مركزي مقرر شد
تا 40هزار ميليارد ريال از مطالبات قطعهسازان از
طريقسيستمبانكيبابدهكاركردنخودروسازان
پرداخت شود .مقدس��ي اظهار اميدواري كرد با
پرداخت اين اعتبار و ساير مطالبات ،قطعهسازان
كشور روند توسعه و رونق خود را بازيابند .نماينده
مردم اراك ،كميجان و خنداب در مجلس شوراي
اسالميگفت:قيمتتمامشدهخودروهاوضعيت
مناس��بي ندارد و خودروس��ازان بايد با افزايش
تنوع كيفي و محصوالت جديدتر پاسخگوي نياز
مشتريان باشند .مقدسي اضافه كرد :تعادل بازار
خودرووكاهشقيمتمنطقيومبتنيبرشرايط
حاكم ،خواست مجلس ش��وراي اسالمي است.
رييس مجمع نمايندگان اس��تان مركزي افزود:
برونسپاري توليد خودرو از سوي دولت حداكثر
بايد تا  3آين��ده محقق و بخش خصوصي با ورود
پرقوت در اين بخش ،زمينه س��از توسعه صنعت
خودرو شود.

كنترل قيمت اقالم اساسي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت| بر اس��اس
اع�لام وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت ،اقالم
اساس��ي مشمول كنترل قيمت ش��دند و ستاد
تنظيم بازار ،اقالم اساسي مشمول حفظ تعادل
و كنترل قيمتها در بازار ايام پاياني سال را اعالم
كرد .ستاد تنظيم بازار ،اقالم پروتئيني ،كاالهاي
اساسيوموادغذاييشاملنان،برنج،روغننباتي،
شكر ،حبوبات ،ماكاروني ،رب گوجه فرنگي و ...را
مشمول طرح كنترل قيمتها در ايام پاياني سال
كرد .همچنين پوشاك ،كيف و كفش و لبنيات
ش��امل چهار قلم اصلي شير ،پنير ،كره و ماست
در اين راس��تا در طرح تعادل و كنترل قيمتها
قرار دارند .قيمت و نحوه توزيع ش��يرينيجات،
خشكبار و آجيل ،ميوه و همچنين مواد شوينده
و بهداشتي نيز در اين طرح كنترل ميشود .تاير
خودرو و روغ��ن موتور و همچنين اقالمي مانند
بنزين ،گازوئيل و ...در اين طرح مش��مول طرح
حفظ تعادل و كنترل قيمتها هستند.
ستاد تنظيم بازار خدمات مشمول را حمل و نقل
درون ش��هري و برون شهري شامل بار و مسافر،
هوايي ،ريلي و جادهاي و دريايي ،خدمات تعمير
خودرو و خدمات پس از فروش و اماكن تفريحي
و فرهنگ��ي ،س��ياحتي و زيارتي ،هتل��داري و
گردشگري اعالم كرده است .واحدهاي اقامتي،
غذاخوريها ،رستورانهاي بين شهري و درون
ش��هري نيز در اين ط��رح نظارتي ق��رار دارند.
همچنين عملكرد انبارها و سردخانهها،ميادين
ميوه و تره بار ،قاليش��ويي و خشكشويي در اين
قالب مشمول حفظ تعادل و كنترل قيمتها در
ايام پاياني سال خواهند بود.

6

پنجشنبه 23اسفند  7 1397رجب  1440سال پنجم شماره Thu. Mar 14. 2019 1343

تشكلها

«تعادل» از اقدامات جديد دولت براي تنظيم بازار گوشت و مرغ گزارش مي دهد

قيمتشكني در بازار پروتئين

تعادل|
دولت ميگويد به زودي صفهاي گوشت و مرغ
را جمع خواهد كرد و اين در حالي است كه ميان
قيمت گوشتومرغ تنظيمبازاري،باقيمتهاي
واقعي اين كاالها در بازار ،هنوز هم فاصله زيادي
وجوددارد.بااينحالاما بهگفتهمعاونبازرگانی
داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سياست
دولت ب�راي تنظيم ب�ازار گوش�ت قرمز تغيير
كرده و گوشت قرمز تنظيم بازاري ديگر توزيع
سراسري نخواهد داش�ت .بر اين اساس ،از اين
پس ،اين تعاونيها وفروش�گاههاي زنجيرهاي
وابسته به سازمانها خواهند بود كه مسئوليت
توزيع گوش�ت قرمز تنظيم ب�ازاري را بر عهده
ميگيرند .از آنسو ،قرار اس�ت با توزيع حدود
۱۰هزار ت�ن مرغ با قیمت مصوب ۱۱ه�زار و ۵۰۰
تومانیدرمیادینمیوهوترهبارتهران،قيمتهاي
سربهفلك كشيده گوشت مرغ هم دستخوش
كاهش ش�ود .اين در حالي اس�ت ك�ه بهگفته
معاون س�ازمان حمای�ت از مصرفکنندگان و
توليدكنن�دگان ،كاهش نهادههاي م�ورد نياز
مرغداريها موجب افزايش بيش از پيش قيمت
مرغ در هفتههاي اخير ش�ده و البته تصميمات
برخي اس�تانداران استانهاي مرزي كشور نيز
در اين قضيه دخيل بوده اس�ت .از ديگر عوامل
تأثيرگذار ب�ر كاهش قيمت گوش�ت و مرغ در
هفتههايآيندهاماميتوانبهسخنانمديرعامل
شرکت پشتیبانی امور دام کشور اشاره كرد كه
پي�ش از اين از واردات ح�دود 90هزار راس دام
زنده و تداوم واردات گوش�ت ت�ا زمان به تعادل
رسيدن قيمتها خبر داده بود.

جزئیات شیوه جدید توزیع گوشت
در حال��ی که س��ه روز پیش تعدادی از قص��اب ها در
اعتراض به حذف شدن سهمیه گوشت دولتی و تنظیم
بازاری خود روب��هروی وزارت صنعت معدن و تجارت
تجمع کرده بودند ،معاون این وزارتخانه هدف از این کار
را حذف شدن و برچیده شدن صف های طوالنی برای
دریافت گوشت قرمز اعالم کرد که به گفته او در شان
مردم ایران نبوده اس��ت .در پی افزایش قیمت گوشت
قرم��ز ،دولت اقدام به افزای��ش واردات این محصول و
توزیع آن به صورت تنظیم بازاری با نرخ مصوب ستاد
تنظیم بازار کرد که البته به دلیل تفاوت باالی قیمت
با گوش��ت آزاد ،صف های طوالنی در مقابل قصابیها
تشکیل میشد و مردم باید ساعت ها منتظر میماندند
تا بتوانند سهمیه گوشت دولتی خود را دریافت کنند.
اما در تازهترین اقدام ،دولت و ستاد تنظیم بازار تصمیم
گرفتند که شیوه توزیع گوش��ت قرمز به نرخ تنظیم
بازاری را تغییر دهن��د و آن را از طریق توزیع و عرضه
بین جوامع هدف به دست مردم برسانند تا دیگر نیازی
به تش��کیل صفهای طوالنی نباشد .بر اين اساس ،از
اين پس تعاوني هاي اداري و فروشگاه هاي زنجيره اي
وابسته به ارگان ها مسئول توزيع گوشت قرمز تنظيم
بازاري خواهند بود.
در پی این تصمیم ،سهمیه گوشت دولتی قصابیهایی
که تا چند روز پیش اقدام به دریافت سهمیه و توزیع آن
بین مردم میکردند ،قطع شد و همین موضوع موجب
اعت��راض و تجمع قصابها در مقاب��ل وزارت صنعت،

معدن و تجارت ش��د .عباس قبادی ،معاون بازرگانی
داخل��ی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این مورد به
ایسنا گفت :بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ،قرار بر
این شد که گوشت قرمز تنظیم بازاری به جامعه هدف
برسد و در بین اقشار تعریف شده توزیع شود و به همین
دلیلسهمیهقصابیهایدریافتکنندهگوشتتنظیم
ب��ازاری را قطع کردیم .او ،با بیان اینکه ش��اید عدهای
سهمیه گوش��ت قرمز تنظیم بازاری را زودتر و عدهای
دیرتردریافتکنند،اعالمکرد:اینهمانسیاستتوزیع
گوشت قرمز تنظیم بازاری در بین جوامع هدف است و
همه تالش ما این است که همه اقشار را در نظر بگیریم تا
تبعیضیبهوجودنیاید.البتهبایدبهاینموضوعهمتوجه
داشتکهوارداتگوشتباهدفتنظیم 10تا 15درصد
بازار انجام میشود و بنابراین نباید توقع داشت که این
گوشت به دست همه برسد و هدف ما نیز رساندن این
گوشت به دست مصرفکننده واقعی است.
تالش براي شكستن قيمت مرغ
از آنسو ،اما تالشهاي ستاد تنظيم بازار براي كاستن از
قيمت مرغ (به عنوان كاالي جايگزين گوشت قرمز) هم
وارد فاز تازه اي شده است و به اين ترتيب ،به نظر مي رسد
دولت قصد دارد تا پيش از آغاز سال جديد ،اين دو بازار را
سر و سامان دهد .در همين خصوص ،دبیر ستاد تنظیم
بازار با تشریح چرایی اختالف قیمت مرغ در بازار با قیمت
مصوب ،با اش��اره به افزایش قیمت مرغ ت��ا مرز ۱۷هزار
تومان در برخی سوپرگوشتهای تهران ،از توزیع۱۰هزار
تن مرغ با قیمت مصوب۱۱هزار و ۵۰۰تومانی در میادین
میوه و ترهبار خبر داد .عباس قبادی در تش��ریح چرایی
تفاوت قیمتی مرغ موج��ود در بازار با قیمت مصوب 11
هزار و  500تومانی آن اظهار کرد :در جریان نرخگذاری
مرغ،تشکلمربوطهوجهادکشاورزیپیشنهاداتخودرا
بهسازمانحمایتازمصرفکنندهمیبرندوپسازبحثو

دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر :

تالطم در بازار شكر مقطعي است

سوم مردادماه بود كه گفته شد توليد شكر در كشور به
يكميليون و  650هزار تن رسيده است؛ همان زمان
دبيرانجمنصنفيكارخانههايقندوشكرايرانعنوان
كرد اين حجم از توليد در طول  120س��ال گذش��ته
بيس��ابقه بوده اس��ت .به گفته بهمن دانايي ،ميزان
ذخيره شكر تا شهريور سال  1398حدود  400تا 500
هزار تن خواهد بود و بعد از آن كارخانهها دوباره شروع
به كار ميكند.
به گزارش اتاق ايران ،شكر محصولي استراتژيك براي
كش��ور ،بارها از محل واردات تأمينش��ده است اما با
توليد قابلتوجه چغندرقند در سال  1395و فراوري
آن ،ميتوان انتظار داشت كه عمده نياز داخل از طريق
توليد ملي تأمين شود .حال باگذشت حدود يكسال و
نيم از اين گفته ،دانايي بار ديگر از وضعيت توليد شكر
در كشور ميگويد .به گفته او ،ميزان توليد شكر در سال
 1396از ميزان دو ميليون و پانزده هزار تن گذشت؛ اين
رقم خيلي خوبي بود و ايران جزو چند كش��ور معدود
در حوزه توليد ش��كر قرار گرفت و در اين برهه زماني،
ضريب خودكفايي توليد ش��كر به  93درصد رس��يد.
بهگفته دانايي ،سال گذشته اگر ميزان ساالنه مصرف
شكر دركشور حدود 2ميليون 200هزار تن بود ،ميزان
 2ميليون تن آن در داخل ايران توليد شد؛ اما شرايط
امسال خيلي متفاوت از دو سال گذشته بوده است.
او درباره چرايي اين مساله گفت :ميزان بارش در سال

گذشته خيلي كم بود و در برخي استانها خصوصاً در
استان خوزس��تان دچار كمآبي بوديم .به گفته دانايي
ميزان توليد شكر در خوزس��تان حدود  900هزار تن
است ولي در خرداد و تير امسال وضعيت آب به حدي
بد بوده كه كميته بحران تشكيل و آب مزارع نيشكر هم
سهميهبندي ش��د .او ادامه داد :به دليل سهميهبندي
آب مزارع  40درصد از مزارع نيشكر كه قد كشيده بود،
خشك ش��د و نيها از بين رفت .براي همين در بخش
نيشكردچارافتسنگينشديمطوريكهبهجايتوليد
 900هزار تن حدود 300تا 400هزار تن كاهش توليد
خواهيم داشت .دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند
و شكر ايران گفت :بخش چغندري توليد قند ،كمتر با
مسائل آب درگير بود و ركود در اين حوزه حدود 8-7
درصد بود .از سوي ديگر ،هر سال اواخر مهرماه نيشكر
برداشت ميش��د ولي امسال آخر بهمن ما نتوانستيم
وارد زمين شويم و برداشت و توليد عقب افتاد .طوري
كهامسالشايدحدوديكميليونو 550هزار تن توليد
خواهيم داشت نه بيشتر.
او در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به شرايط تحريم
وضعيت واردات ش��كر چ��ه خواهد بود؟ پاس��خ داد:
اميدوارم مش��كلي پيش نيايد .مث ً
ال شركت بازرگاني
دولتي ايران حدود  500هزار تن شكر از برزيل خريده
كرده كه  30كشتي به بندر رسيده و يك كشتي ديگر
هم  13مارس به بنادر ما ميآيد .دانايي در مورد اينكه

عضو انجمن توليدكنندگان لوازم آرايشي مطرح كرد

برنامهريزي براي فتح بازار آفريقا

عضو هيات رييسه انجمن توليدكنندگان لوازم آرايشي
و بهداشتي گفت :واردات مواد اوليه از محل ارز صادراتي
ي��ا بدون انتق��ال ارز ب��ه توليد كمك زي��ادي ميكند.
شركتهايي كه در اين مناطق فعاليت ميكنند برخي
محدوديته��ا را ندارند و ميتوانند خيل��ي راحتتر با

شركتهايخارجيكاركنندبااينروشحتيميتوانند
مواد اوليه ساير كارخانجات را نيز تامين كنند البته تاكيد
من بر اين است كه فقط واردات مواد اوليه استفاده شود.
علي رضا كياني در خصوص تخصيص ارز به واحدهاي
توليديفعالدرمناطقآزادگفت:مشكلتخصيصارزتا

بررسینرختمامشدهتولیدوفرایندتولیدتاتوزیع،قیمت
آن مصوب میشود .دبیر ستاد تنظیم بازار اضافه کرد :بعد
ازتصویبنرخ 11هزارو 500تومانبرایهرکیلوگرممرغ
گرم ،متأسفانه به مش��کالتی برخوردیم و گرچه قیمت
مصوب،نرخیکارشناسیشدهبود،بهدلیلمشکالتیکه
در نقل و انتقاالت مالی و بانکی برای واردات چند کشتی
حامل نهادهها وجود داشت ،نوساناتی در میزان نهادههای
موجود در کش��ور بهوجود آمد .قبادی با اشاره به برخی
مشکالت در نقل و انتقاالت بانکی برای تأمین نهادههای
دامی گفت :س��تاد تنظيم بازار امسال در  2نوبت ذخایر
نهادههای خود را وارد بازار كرد ولی همین نوس��انات در
جوجهریزی باعت شد تا در مقاطعی به مشکالت برخورد
کنیم .او همچنين نقل و انتقاالت مالی و بانکی را یکی از
مهمترین دالیل مشکالت در توزیع اقالم اساسی از جمله
گوشت دانس��ت و گفت :در حال حاضر حدود  20هزار
تن گوش��ت منجمد در گمرک متوقف اس��ت و با وجود
همراهی گمرک ،ما نمیتوانیم این گوشتها را ترخیص
کنیم چراکه پول طرف خارجی به حسابش واریز نشده
است؛ این در حالی است که برخیها انتقاد میکنند چرا
این گوشت ترخیص نمیشود .بهگفته وی ،در توزيع مرغ
باقيمتجديدهیچگونهمحدودیتیبرایخریدارانوجود
ندارد و اصال بحث ارائه کارت ملی بهازای خرید مرغ مطرح
نیست.قبادیخاطرنشانکرد:درطرحدرنظرگرفتهشده،
مرغ منجمد با قیمت  10هزار و  500تومان و مرغ گرم با
قیمت  11هزار و  500تومان عرضه خواهد شد.

خود ،تصمیمات��ی را گرفتند که مش��کالتی را ایجاد
کرد .این در حالی اس��ت که انتظار میرود استانهای
تولیدکننده ،مالحظات اس��تانهای همجوار خود را
مدنظر قرار دهند .به گفته موسوی در اسفند ماه امسال
 125میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شده و
این حجم از جوجهریزی میتواند به تعادل قیمتی در
بازار طی روزهای آینده منجر شود.
بنابراین گزارش مهدی یوس��ف خانی رئیس اتحادیه
فروش��ندگان پرنده و ماهی روز گذشته در گفتوگو
با خبرگزاری تس��نیم گفته بود که عرضه مرغ تنظیم
بازاری(گرم) از یک ش��نبه هفته جاري در واحدهای
صنفی متوقف و منحصر به میادین میوه و تره بار شده
که این امر در افزایش قیمت نرخ این محصول در بازار
تاثیر گذاشته است.
اي��ن در حالي اس��ت كه رئی��س اتحادیه کش��وری
فروشگاههای زنجیرهای نيز ،از آغاز توزیع مرغ منجمد
تنظیم بازاری با قیمت مصوب خبر داد وگفت :روزانه
 100تن مرغ منجمد با قیمت دولتی در تهران عرضه
میشود .به گزارش اتحادیه کش��وری فروشگاههای
زنجیرهای ،امیرخس��رو فخریان از توزیع روزانه ۱۰۰
تن مرغ منجمد تنظیم بازاری به نرخ مصوب دولتی،
به منظور کاهش قیمت گوشت مرغ در استان تهران
خبر داد و افزود :این طرح مختص قشرخاصی نبوده و
مصرف کنندگان میتوانند از فروشگاههای زنجیرهای
عضو اتحادیه ،این کاال را دریافت کنند.

گره كار در استانداريها است
ازديگرسو،امامعاونسازمانحمایتازمصرفکنندگان
وتوليدكنندگانباگالیهازبرخیتصمیماتاستانداران
استانهای تولیدکننده گوشت و مرغ ،این تصمیمات
سلیقهای را باعث مش��کالت در تامین گوشت و مرغ
برخی استانهای دیگر دانست .داود موسوی البته در

تأييد سخنان رييس ستاد تنظيم بازار ،با اشاره به نحوه
قیمتگذاری نرخ مصوب مرغ در س��ازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت :ما در سازمان
حمای��ت از مصرفکنن��دگان ،در تعیین نرخ مصوب
 11هزار و  500تومان مرغ ،هر آنچه دوس��تان جهاد
کشاورزی مد نظر داش��تند ،پذیرفتیم ،اما مشکالت
تامین نهادهها باعث مش��کالتی در این بخش شد .او
ادامه داد :متاسفانه برخی مرغداریها بدلیل مشکالت
نقدینگی امکان خرید نقدی نهادههای موردنیازشان را
از مجموعههای اصلی واردکننده ،نداشتند و مجبور به
خریدمدتداربودندکهدرایننوعخرید،قیمتنهادهها
با قیمت نقدی و مصوب متفاوت است.
مع��اون س��ازمان حمای��ت از مص��رف کنن��دگان و
تولیدکنندگان با اشاره به برخی مشکالت ساختاری
گفت :با دستور وزیر جهاد ،مقرر شد تا میزان نهادههای
مورد نیاز واحدهای تولیدی مرغ و گوشت براساس آمار
جوجهریزی ،آمار شیر تولیدی و آمار گوشت ،به صورت
ماهانهمشخصشودوباقیمتمصوب،نهادههایمورد
نیازشان به دست آنها برسد .وی ادامه داد :همچنین
در جلس��ه روز گذشته س��تاد تنظیم بازار مقرر شد تا
برای جلوگیری از برخی سوءاس��تفادههای احتمالی،
بازرسان ما و سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت ،در
کشتارگاهها حاضر شوند و در نحوه توزیع نیز نظارت
الزم را داش��ته باشند تا مرغ با قیمت مصوب به دست
مصرفکنندگان برس��د و مقرر شد هم در عرضه مرغ
به کشتارگاهها و هم بعد از کش��تارگاه ،صدور فاکتور
الزامی باش��د .موس��وی در ادامه ،تصمیم س��لیقهای
برخی استانها و استانداران را باعث نوسانات قیمت و
مشکالتیدراینبخشدانستوافزود:متاسفانهبعضی
از استانها بخشینگری داش��تند و به طور سلیقهای
تصمیمگیری کردند و برخی از استانهای تولیدکننده
گوشت و مرغ ،در خروج گوش��ت و مرغ از استانهای

واردات شكر از كدام كشورها انجام ميشود ،گفت :شكر
معموالً از برزيل وارد كشور ميشود .برزيل بزرگترين
توليدكننده و صادركننده شكر در جهان است.
او درباره خريد شكر از هند هم گفت :حدود  100هزار
تن ش��كر خام هم از هند خريده شد كه بخشي از آن
رسيده و سه كشتي ديگر هم در حال بارگيري است.
اين واردات ب��راي تأمين نياز  6ماه اول س��ال خواهد
بود .بهگفت��ه دانايي در حال حاض��ر هند بزرگترين
توليدكننده شكر در دنيا است ،اما تا دو سال قبل اين
برزيل بود كه عمده نياز شكر خيلي از كشورها را تأمين
ميكرد.داناييگفت:ميزانذخيرهشكرتاشهريورسال
 1398حدود 400تا 500هزارتنخواهدبودوبعدازآن
كارخانهها دوباره شروع به كار ميكند .او درباره تالطم
بازار شكر در روزهاي اخير هم گفت :بارندگي كم و ضرر
به مزارع نيشكر و اينكه در زمستان نتوانستيم برداشت
محصول كنيم همه بر بازار شكر تاثيرگذار است .دانايي
تاكيد كرد :س��ال گذشته تا اواخر بهمن  700هزار تن
شكر توليد كرديم و امسال 15هزار تن شكر توليد شد.
همه اينها بر وضعيت بازار شكر تاثيرگذار خواهد بود؛
اما تالطم بازار ش��كر مقطعي است و شرايط به سامان
خواهد شد .از آن سو اما با تاخير در برداشت نيشكر در
خوزستان ،بازار قند و شكر در كشور دچار تالطم شد
بطوريكهشاهدكمبوداينمحصوالتوافزايشروزانه
قيمت آن در بازار بوديم .در بسياري از فروشگاهها اين
محصوالت كمياب ش��د و پيشبيني ميش��د قيمت
محصوالت صنايع وابسته به شكر هم در همين راستا
افزايش يابد .دولت و وزارت جهاد كشاورزي كه مدعي
برداشت ،توليد و عرضه  230هزار تن شكر در يك ماه
اخير هستند در تالش بودند تا با تزريق شكر وارداتي

به بازار اين مشكل را برطرف كرده و از تالطم بيشتر و
نوسانات قيمتي در بازار پيشگيري كنند.
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در اين مورد گفت:
با كمبود شكر در بازار و افزايش قيمت آن دولت به بازار
ورود كرد و با توزيع ش��كر در بين اصناف و فروشگاهها
نبضبازاررادردستگرفتومانعافزايشمجددقيمت
اينمحصولشد.بهگزارشايلنا،محمدآقاطاهررييس
اتحاديه بنكداران مواد غذايي ،برنج و حبوبات گفت :به
هرشهرمقاديرزياديشكرتوسطدولتاختصاصداده
شده كه در حال حمل و انتقال به استانها است .از روز
پنجشنبهنيزشكرتعبيهشدهدراتحاديهتهرانهمدپو
ميشود و به مغازهها براي فروش ارسال خواهد شد .وي
افزود :اين شكرها به صورت بستههاي  5تا  10كيلويي

بينمردمتوزيعخواهدشد.قيمتشكروقندبسيارباال
ت جهاد كشاورزي قيمت آن
رفته بود اما با اقدامات وزار 
در بازار كاهش خواهد يافت و ما اميدواريم قيمت اين
اقالم در تهران هم كاهش يابد .رييس اتحاديه بنكداران
موادغذايي،برنجوحبوباتبااشارهبهكاهشقيمتقند
و شكر در استانهاي مجاور تهران تصريح كرد :قيمت
اين محصوالت در استان قم بهشدت افت كرده و با ادامه
اين تزريق قند و شكر ما شاهد كاهش قيمت در تهران
خواهيم بود .آقاطاهر در رابطه با نوع شكر توزيع شده
در بازار تشريح كرد :اين شكر كه توسط دولت به بازار
تزريق شده هم وارداتي و هم توليد داخل است كه با هم
در بازار توزيع ميشود .شكرهاي ما هم از چغندر قند و
هم نيشكر تهيه ميشود و هم شكر خام وارد ميكنيم.

حدوديحلشدهامامشكلاصليايناستكهواحدهاي
توليديدراينمناطقبهجايسامانهنيماازسامانهشيما
استفاده ميكنند كه متاسفانه محدوديتهايي دارد.
بهگزارش ايلنا ،وي ادامه داد :اكنون با كمك وزارت صمت
در حال مذاكره با بانك مركزي براي برداشتن سقف ارزي
هستيم تا شركتهايي كه در اين مناطق قرار دارند مانند
ديگر شركتها بتوانند بدون سقف ارزي فعاليت كنند.
وي در خصوص اصليترين خواسته واحدهاي صنعتي
فعال در مناطق آزاد گفت :بزرگترين كمكي كه ميتوان
به اين شركتها كرد اين است كه دولت مكانيزم واردات

مواد اوليه بدون انتقال ارز را براي ش��ركتهاي مستقر
در اين مناطق فعال كن��د .واردات مواد اوليه از محل ارز
صادراتييابدونانتقالارزبهتوليدكمكزياديميكند.
شركتهايي كه در اين مناطق فعاليت ميكنند برخي
محدوديته��ا را ندارند و ميتوانند خيل��ي راحتتر با
شركتهايخارجيكاركنندبااينروشحتيميتوانند
مواد اوليه ساير كارخانجات را نيز تامين كنند البته تاكيد
من بر اين است كه فقط واردات مواد اوليه استفاده شود.
كياني در خصوص بازار آفريقا گفت :بازار آفريقا تنها بازار
پتانسيلدار امروز دنيا است .اين قاره باالترين نرخ رشد

جمعيت را دارا است و پيشبيني ميشود در سالهاي
آين��ده جمعيت آن از  1ميليارد نفر هم بيش��تر ش��ود.
ش��ركتهاي اروپايي و امريكايي از همي��ن االن دنبال
حضور در اين بازارها هستند.
صادركنندهبرترسال 97افزود:اگرماازهميناالنشروع
بهبرندسازيكنيميكسنگبنابهيادگاربراينسلهاي
بعد و شركتهاي ايراني در آنجا گذاشتهايم .االن بازار بكر
و خام اس��ت و بسيار فرصت خوبي است كه شركتها و
برندهاي ما سرمايهگذاري كنند در آينده ما ميتوانيم
برندهاي مطرح در اين قاره باشيم.

دام زنده هم در راه است
اين در حالي استكه مديرعامل شرکتپشتیبانی امور
دام کشور ،دو روز پيش از واردات حدود  90هزار راس
دام زنده و تداوم واردات تا به تعادل رس��يدن قيمتها
خبر داده بود .حمید ورناصری گفت :عرضه گوش��ت
مرغ به صورت تازه و منجمد در شهر تهران ادامه دارد و
گوشت مرغ منجمد به هر میزان که الزم باشد در سطح
میادین با برنامه ریزی درست توزیع میشود و این روند
را ادامه خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود :این
روند تا پایان تعطیالت ادامه خواهد داش��ت ،استمرار
این عرضه متناسب با شرایط قیمت در بازار است و تا
هر زمانی که بازار کشش داشته باشد و شرایط قیمتی
متعادل ش��ود ،این توزیع گوش��ت با ن��رخ  11هزار و
500تومانی ادام��ه دار خواهد ب��ود .ورناصری گفت:
طبیعی است وقتی قیمت مرغ کاهش پیدا کند دیگر
نیازیبهتوزیعمرغمنجمدنخواهدبود.ویافزود:حتما
توزیعها در این سطح اثرگذار بوده و ما در دو ماه گذشته
چیزی حدود  30هزار تن گوشت گرم عرضه کرده ایم
کهدرمقطعقبلقیمتبه 9800تومانرسیدهبودودر
یک ماه اخیر هم تا امروز به 11500تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت :یک
سری نوساناتی در پایان سال اتفاق میافتد که به خاطر
افزایش تقاضا است .وی در خصوص گوشت قرمزهم
گفت:وارداتگوشتقرمزازکشورهایمختلفدرحال
انجام است عالوه بر آن دام زنده هم در حال واردات است
کهتاپایانهمینهفتهوارداتگوسفندزندهراباکشتی
خواهیم داشت .مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
کشور افزود :اولین محموله گوسفند زنده که  50هزار
راس است تا پایان این هفته وارد میشود و در مراحل
بعدی حدود  90هزار راس وارد خواهد شد.
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كوتاهازدنيايانرژي
انتقاد دبيركل اوپك از ترامپ

ايران به فناوري توليد كاتاليست  SAC500دست پيدا كرد

خودكفاييلولههاي تحتفشاردردست شيميدانهايايراني

به گزارش «تعادل» به نقل از وبسايت مهندسي طرح
و كار هرگاه بخواهيم آب يا ديگر سياالت را از تراز ارتفاع
منفي (در نقطه پس��ت زمين) به نقطه باالتري انتقال
دهيم يا بخواهي��م آب را از يك مح��ل به محل ديگر
انتقال دهيم از خطوط انتقال آب تحت فشار استفاده
ميكنيم .بدين معنا كه هرگاه محل ذخيره س��ياالت
شامل آب يا پساب نسبت به محل مصرف يا تصفيه آن
در ارتفاع پايينتري قرار داشته باشد ،بايستي به منظور
جابهجايي آب از شبكه انتقال تحت فشار يا يك خط
انتقال استفاده كرد.
نفودپذيري كم ،س��فتي زياد و مقاومت خوب در برابر
خوردگي پلياتيلن سنگين باعث شده است تا از اين
ماده در ساخت انواع لولههاي انتقال آب ،فاضالب و گاز
طبيعياستفادهشود.استحكامكششيخوبپلياتيلن
سنگين ،آن را براي تهيه فيلمهايي كه براي كوتاهمدت
زير بار قرار ميگيرند ،مناسب ساخته است.
در واقع براي آبرساني و گازرساني به نقاط مختلف ايران
وديگرنقطههايجهان،توليداينلولههاهرروزبيشترو
بيشترميشود.عليپژوهانمديرعاملشركتپژوهش
پتروش��يمي كه عمليات س��اخت داخلي كاتاليست
 SAC500توسط پژوهشگرانش اتفاق افتاده است
در نشس��ت خبري در توضيح اين رويداد عنوان كرد:
«در 2دهه اخير استفاده از پلياتيلن در لولههاي انتقال
آب تحت فشار كاربرد بسيار زيادي پيدا كرد ،واحدهاي
صنعتيبرايتوليداينگريدازپلياتيلننيازيبهتغيير
ندارند اما كاتاليس��تهاي عمومي توان تبديل آن را
نداشته و نياز به اين نوع خاص از كاتاليست بوده است»

عكس :رضا رستمي /شانا

گروه انرژي| نادي صبوري|
لولههانيزمانندگوشيهايتلفنهمراهوگجتها
هر س�اله به روز ميش�وند و با نامهاي جديد به
بازار ميآيند ،يك�ي از جديدترين اين نامها كه
براي اهل فن حكم آيف�ون  10را دارد ،گريد لوله
 100_PEپلياتيلن اس�ت كه م�اده اوليه توليد
لولههاي تحت فش�ار اس�ت .در ايران تاكنون
براي توليدكردن ماده اولي�هاي كه در لولههاي
انتقال آب و گاز تحت فش�ار استفاده ميشود،
كاتاليستيتحتعنوانكاتاليست SAC500از
ديگر كشورها از جمله چين وارد ميشد .ايران
س�االنه  50تن از اين كاتاليست مصرف ميكرد
كهباتوجهبهقيمت كيلويي 300الي 400يورويي
آن س�االنه  15ميليون يورو ارز را از ايران خارج
ميكرد؛ حاال اما اين كاتاليست كه شيميدانها
آنرادرتوليدگريدهايباارزشافزودهپلياتيلن
به نوعي عنصر كليدي ميدانند در ايران توليد
خواهد شد .اين خبر را ديروز مديرعامل شركت
پژوهش و فناوري پتروشيمي در جريان بازديد
خبرنگاران از محل توليد اوليه اين كاتاليستها
مطرح كرده و عنوان كرد كه روي اين كاتاليست
 10سال مطالعه صورت گرفته است.

گريد لوله  100_PEپلياتيلن كه با اين كاتاليست به
دست ميآيد ،طبق اطالعات موجود در وبسايت يكي
ازتوليدكنندگاناينلولههاازبهترينمواداوليهساخته
شده كه بار كاري بيشتر و وزن و ضخامت كمتر دارد،
فشاركاريبيشتريراتحملميكند.درمدلهايقبلي
برخورد نور خورشيد موجب استهالك لوله ميشد و
يكي از معايب لوله پلي اتيلن آبرساني نيز همين علت
بود ،كه اين موضوع در اين مدل برطرف ش��ده است.
 PE100در برابر اشعه ماوراي بنفش ( )UVمقام است
و نور خورشيد تاثيري روي آن ندارد .
كاتاليس��ت براي غولهاي پتروشيمي دنيا كه تعداد
انگشتش��ماري از آنه��ا ن��وع  SAC500را توليد
ميكنند آنقدر اهميت دارد كه بر خالف اينكه دانش
فني توليد محصوالت شيميايي به راحتي توسط آنها
به مصرفكنندگان فروخته ميشود ،دانش فني توليد
ت كوزهگري را داشته كه به
كاتاليست برايشان حكم فو 
هيچوجه حاضر به افشاي آن نيستند.
پژوه��ان در مورد اين موضوع ميگوي��د« :براي مثال
شركت آلماني بازل هيچوقت حاضر نشده است دانش
فني توليد اين كاتاليست را به ايران بدهد»
دليل اهميت اين محصول براي غولهاي شيمايي در
مقوله«اقتصادكاتاليست»نهفتهاست.مركزمطالعات
زنجيرهارزشدراهميتاينمحصولمينويسد«:تصور
دنيايصنعتيمدرنبدونكاتاليستغيرممكناست،
چرا كه؛ بيش از ۹۰درصد مواد شيميايي حداقل از يك
مرحله كاتاليستي در فرآيند توليد عبور ميكنند و۲۰
درصدكلمحصوالتصنعتيدنيادرزنجيرهتوليدخود
نياز به كاتاليست دارند»
كاتاليستي كه ديروز مراسم رسمي بوميسازي آن در
ايران برگزار شد ،تنها بخشي از كاتاليستهاي مصرفي
در ايران به ش��مار ميرود .مركز زنجيره ارزش پيشتر
در گزارشي برآورد كرده بود كه چيزي در حدود ۷۰۰
ميليون دالر ارزش مصرف ساالنه كاتاليست در ايران
است كه سهم كاتاليستهاي پتروشيميايي با توجه به
تعدد و تنوع فرايندهاي به كارگيري شده ،تقريبا ۴۵۰
ميليون دالر در سال است.
پژوهشگراني كه در جريان توليد  10ساله كاتاليست
 SAC500حضور داش��تهاند مدعي اين هستند كه
محصول توليدي آنها از چند منظر نس��بت به نمونه
چيني مزيت دارد .در توضيح اي��ن مزيت بايد به اين
نكته توجهكردكهدركاتاليستهاهرچقدركاتاليست
موردنظربااستفادهدريكواحدصنعتيمنجربهتوليد
محصوالت جانبي با ارزش افزوده كمتر شود ،كيفيت
پايينتري دارد؛ در واقع هر چقدر يك كاتاليست بتواند
به توليد محصوالت اصلي گريدهاي پلياتيلن منجر
شد ،محصولي با ارزشتر محسوب ميشود .ايرانيها
در اين زمينه از محصول خود دفاع كرده و آن را داراي
كيفيتيمتمايزميدانند.
پژوه��ان در ادامه نشس��ت خبري خ��ود ميگويد:
«كاتاليستها بعضا براي توليدكنندگانشان تا 10برابر

قيمت اوليه حاشي ه سود دارند .عملكرد راكتورهاي
واحدهاي شيميايي نيز بهشدت به كاتاليست وابسته
اس��ت .از س��وي ديگر مهمترين جنب��ه اهميت اين
محصوالت اين اس��ت كه كاتاليستها روي كيفيت
محصوالت بس��يار تاثير داشته و اساس��ا گلوگاهي
در كيفيس��ازي محصوالت پتروش��يمي به حساب
ميآيند»
طبق اطالعاتي كه ديروز مطرح شد ،دانش فني توليد
كاتاليست  SAC500كه پس از  10سال پژوهش در
ايران بوميسازي شده است ،طبق قراردادي كه بهمن
ماهسالگذشتهميانپژوهشپتروشيميوپتروشيمي
شازند منعقد شده بود به اين شركت واگذار شده است.
علي پژوهان ميگويد كه شازند از هفته گذشته شروع
به توليد گريد لوله پلياتيلن سنگين با استفاده از اين
كاتاليست كرده است.
 SAC500مهر و آبان امسال در واحد نيمهصنعتي
پژوهش پتروش��يمي كه در اراك قرار دارد به  2شكل
كوتاهمدت و بلندمدت م��ورد ارزيابي قرار ميگيرد و
در نهايت نتايج آن گواهينامههاي كيفي اس��تاندارد
كه شركت ملي گاز براي استفاده از لولههاي پلياتيلن
سنگين دارد را كسب ميكند.
فرآيند بوميس��ازي كاتاليس��تهاي مورد استفاده
در صنايع ايران در س��ال  98نيز ادام��ه خواهد يافت.
مديرعاملشركتپژوهشپتروشيميباتاكيدبراينكه
براي افشا نش��دن عمليات تا پايان كار از نام بردن اين

روز چهارشنبه بهاي نفت باز هم رشد كرد و در كانال  67دالر باقي ماند

تداوم افزايش تدريجي اما مستمر قيمت نفت
گروه انرژي|
قيمت نفت روز چهارشنبه تحت تأثير ادامه كاهش عرضه
از س��وي اعضاي اوپك و تحريمهاي امريكا عليه ايران و
ونزوئالافزايشپيداكرد.بهايمعامالتآتينفتبرنت52
سنت يا  ۰.78درصد نسبت به قيمت نهايي روز سهشنبه
افزايش يافت و به  ۶7دالر و  19سنت در هر بشكه رسيد.
بهاي معامالت آتي وستتگزاس اينترمديت امريكا نيز با
 61سنت يا  1.07درصد افزايش ،به  ۵۷دالر و  48سنت
در هر بشكه رسيد.
ايسنابهنقلازرويترزنوشت:قيمتهاينفتامسالتحت
تأثيراجرايدورجديديازكاهشتوليدتوسطكشورهاي
عضو اوپكباال رفتهاست.بازارهاي نفتهمچنين بهدليل
اجراي تحريمهاي امريكا عليه ايران و ونزوئال كه از اعضاي
اوپك هستند ،دچار محدوديت عرضه شدهاند.
بانك ملي استراليا اعالم كرد دورنماي بازار نفت پيچيده
شده و از يك سو ريسك نزول قيمت به دليل كندي رشد
اقتصادي و رشد پرشتاب توليد نفت امريكا وجود دارد و
از س��وي ديگر كاهش عرضه از سوي اوپك و تحريمهاي
امريكا عليه ايران و ونزوئال از قيمتها پشتيباني ميكنند.
يك روند صعودي تدريجي براي نفت در سال جاري ديده
ميشودواينبانكپيشبينيميكندقيمتنفتبرنتتا
پايان سال به  ۷۰دالر در هر بشكه صعود كند.
پيشبيني از ساز و كار تمديد معافيتها
در حالي كه موضوع عرضه نفت خام ايران و سرنوش��ت
تمديد معافيت خريداران آن ب��راي بازاراهميت زيادي
دارد ،اليزابت روزنبرگ مدير برنامه انرژي در مركز امنيت
جديد امريكا و يك مش��اور س��ابق تحريمه��ا در وزارت
خزانهداري امريكا در مورد معافيتها از تحريمهاي ايران
با گلوبال پلتس گفتوگو كرد و گفته است كه قيمت نفت
بر تصميمگيري امريكا اثر ميگذارد.
مش��اور س��ابق تحريمها در وزارت خزانهداري امريكا
پيشبيني كرد :امريكا معافيت چين و هند را از خريد
نفت ايران تمدي��د ميكند چون از نظ��ر اقتصادي و
سياس��ي صفر كردن واردات نفت آنها از ايران دشوار
است .ش��رايط هند س��خت است .اين كش��ور هنوز
صدها هزار بش��كه نف��ت اي��ران را وارد ميكند چون
پااليشگاههايش اين نفت سنگين را ميخواهند .آنها
بخش��ي از بش��كههاي ونزوئال را ه��م ميخرند چون
پااليشگاههايشانباايننفتكارميكنند.برايرهبران
هند سخت است كه به مردمش بگويد امريكا سياست
اقتصادي و خارجي آن را تنظيم ميكند.
مهلت معافيتهاي امريكا ب��ه هند ،چين ،ايتاليا ،يونان،

ژاپن ،ك��ره جنوبي ،تايوان و تركيه براي خريد نفت ايران
در اوايل ماه مه پايان مييابد .مقامات دولت ترامپ چيزي
در مورد تمديد معافيتها ،اصالح آنها يا لغو كاملش��ان
نگفتهاند.
اليزابت روزنبرگ در ادامه بيان كرد :قيمت نفت االن خوب
اس��ت و فكر ميكنم اگر باالتر برود بهتر هم باشد .بهنظر
نميرسدبااقداماتونزوئالخيالدولتامريكابتواندراحت
شود .تحريمها جريان نفت خام سنگين را كند ميكنند و
عرضه نفت پرمين جاي آن را نخواهد گرفت .حاال امريكا
بايد تصميم بگيرد كه آيا عرضه نفت به بازار بهاندازه كافي
هست تا تحريمهاي ايران را با آن تطبيق دهد.
وي در ادامه توضيح داد :اگر معافيتها صفر شوند آنوقت
جرايماقتصاديبرايتنبيهموسساتيكهدرگيرمعامالت
مالي با ايران بودهاند اجرايي ميشود .اين تحريمها شامل
كشتيها ،بنادر ،دريانوردان ،بيمهكنندگان و ...ميشود.
همه اينها يك كشمكش اقتصادي به وجود ميآورد.
نفت ونزوئال در لبه پرتگاه سقوط
عامل ديگري كه باعث شده است قيمت نفت اين روزها
صعودي ش��ود موضوع چالش بزرگ ونزوئال در صادرات
به دليل قطعي برق اس��ت .به گ��زارش رويترز در ونزوئال
خاموشي بيسابقه اكثر نقاط اين كشور را براي ششمين
روز در تاريكي فرو برده است و صادرات از پايانه نفتي اصلي
اين كشور فلج شده است.
بانكباركليزاعالمكردهمشكلسيستمبرقونزوئالممكن
است كاهش  ۷۰۰هزار بشكه در روز توليد نفت ونزوئال را
تسريع كند .با اين حال همه عوامل به محدود شدن عرضه
در بازار اشاره ندارند.

ورود جديتر روسيه به رقابت
در اجالس وزراي انرژي در ماه جاري ش��ركتهاي نفتي
روسيه اطمينان دادند كه به توافق كاهش توليد اوپك و
متحدانشمتعهدهستند.
تسنيمبهنقلازاويلپرايسنوشت:دراجالسوزرايانرژي
در ماه جاري شركتهاي نفتي روسيه اطمينان دادند كه
بهتوافقكاهشتوليداوپكومتحدانشمتعهدهستند.
واجيت الكپروف ،مديرعامل شركت لوك اويل روسيه در
حاشيه اجالس سراويك در هوستون گفت شركتهاي
نفتيروسيهتوافقكردهاندكهبهتعهداتشانپايبندبمانند
و توليد نفت را طبق توافق اوپك پايين بياورند.
مديرعامل لوك اويل گفت ش��ركتهاي روسي در مورد
توليد براي نيمه دوم سال صحبتي نكردهاند و قصد دارند
بعد از آوريل در مورد آن تصميمگيري كنند .توافق فعلي
اوپك در ماه ژوئن پايان مييابد.
الكس��اندر ديوكوف ،مديرعامل گزپروم نفت گفت براي
تصميمگيري در مورد ادامه توافق در ژوئن زود است .پس
از اينكه تمام كشورها به تعهداتشان در مورد كاهش توليد
عمل كردند ،در مورد اين قرارداد تصميمگيري ميشود.
وي اشاره كرد كه برخي كشورها مثل روسيه هنوز كام ً
ال
سهم توليدشان را از قرارداد اوپك كاهش ندادهاند.
الكساندر نواك ،وزير انرژي روسيه نيز گفت كه كشورش
درماهجاريبهروندكاهشتوليدنفتسرعتخواهددادو
قصد دارد تا پايان مارس يا اوايل آوريل كل سهميه كاهش
توليد خود را اجرايي كند.
روسيه بيشترين سهم كاهش توليد را در بين كشورهاي
غيرعضو اوپك دارد و تعهد كرده  230هزار بشكه در روز
توليدش را نسبت به سطح توليد ماه اكتبر پايين بياورد.

كاتاليستها امتناعميكنندعنوان ميكندكه در سال
 98تعداد 7كاتاليست ديگر بومي خواهند شد.
فارغ از مس��اله تحريم كه تبادالت براي ايران را دشوار
كردهاست،باتوجهبهاينكهمصرففعليداخليايراناز
 SAC500معادلحدود 50تندرسالبودهوظرفيت
توليد آن در ش��ازند  100تن در سال است ،روي كاغذ
امكان صادرات آن نيز وجود خواهد داشت.
البتهباوجوداينكهطبقاظهاراتتيممرتبطبااينطرح،
اين كاتاليست تمام استانداردهاي منطبق با جهان را
از شركتهاي داخلي ايراني دريافت كرده است براي
اينكه بتواند براي دريافت استانداردهاي بينالمللي نيز
اقدام كنداحتماال نياز خواهد داشت بامشكالت تحريم
دست و پنجه نرم كند.
پژوهشگراني كه در جريان توليد  SAC500نقش
داش��تهاند ،اين موضوع را مط��رح ميكنند كه آنها
بهبود در عملكرد كاتاليستها را همپاي شركتهاي
خارجي در دس��تور كار قرار ميدهن��د و در نتيجه
آن ،محصول توليدي س��ال آينده ايران ،از كيفيت

باالتري نسبت به محصول توليدي امسال برخوردار
خواهد بود.
توليدكنن��دگان لولههاى پلياتيل��ن در ايران تير ماه
امس��ال با برگزاري يك نشست به مشكالت مختلفي
كه در زمينه تهيه مواد اوليه داشته و باعث ميشود كه
نتوانند از پس هزينههاي كسب و كار خود برآيند اشاره
كردند.بهنظرميرسدتوليدداخليكاتاليستاصليدر
توليد اين لولهها خواهد توانست به كاهش هزينههاي
اين توليدكنندگان منجر شود.
مدير ش��ركت پژوه��ش پتروش��يمي همچنين در
نشست خود به اين مس��اله اشاره ميكند كه تاكنون
شركتهاي توليدكننده لولههاي پلياتيلن و در واقع
مصرفكنندگان  SAC500مجبور بودند محصول
مورد نياز خود را در حجم بسيار زياد از خارج از كشور
خريداري كرده و منابع مالي خود را در ارقام باال صرف
آن كنند ،حاال اما خيال آنها از بابت در دسترس بودن
اين كاتاليست راحت شده و ميتوانند مطابق مصرف
خود به خريد آن دست بزنند.

ش�انا| دبيركل اوپك اعالم كرد كه اظهارنظرهاي
رييسجمهوري امريكا ابهامهاي بازار نفت را بيشتر
ميكند .به گزارش روزنامه فايننشالتايمز ،محمد
سانوسي باركيندو اعالم كرد :اظهارنظرهاي دونالد
ترامپ ،رييسجمهوري امريكا ،درباره قيمت نفت،
يك مورد جديد در فهرس��ت ابهامهاي پيش روي
كشورهاي توليدكننده نفت و بازار نفت بطور كليتر
اس��ت .وي گفت :رييسجمهور (امري��كا) پيش از
اظهارنظرهايخود،هشدارنميدهد.دبيركلسازمان
كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) اعالم كرد :قابل
درك اس��ت كه رييسجمهوري بزرگترين كشور
توليدكننده نفت جهان (امريكا) به بازارهاي نفت و
انرژي جهان توجه داشته باشد و گفت :ما از پيوستن
رييسجمه��وري (امريكا) به گفتوگو ،اس��تقبال
ميكنيم .باركيندو همچنين در واكنش به تالشها
براي تصويب مق��ررات ضداوپكي در امري��كا ،ابراز
اميدواري كرد كه عقالنيت چيره ش��ود و اين اقدام
كه ميتواند براي اوپك و صنعت نفت مخرب باشد،
متوقف شود .وي با اشاره به سود امريكا از اقدامهاي
هماهنگبرايتثبيتبازار،گفت:ثباتبازارتنهابراي
اوپكوغيراوپكخوبنيستوبرايتوليدكنندگان
نفتشيلامريكانيزمفيداست.درهمينحال،شبكه
خبري سيانبيسي ،به نقل از دبيركل اوپك اعالم
كردكهنشستكميتهوزارتينظارتبرتوافقاوپكو
غيراوپكدرباكو،پايتختجمهوريآذربايجان،زمينه
را براي رويدادها در نشست ماه آوريل وزيران نفت و
انرژياوپكدروينفراهمميكند.

آخرين وضع بارندگي

ايرنا|رقمهاي اميدواركنندهاي از بارش در س��ال
آبي جاري ثبت شد ،اما تعداد  6استان اردبيل ،يزد،
هرمزگان ،كرمان ،فارس و سيس��تان و بلوچستان
همچنان بارشي كمتر از متوسط  50سال گذشته
رادارند.رابعي'مديركلدفترمطالعاتپايهمنابعآب
ايرانگفت:بيشترينافتبارندگينسبتبهبلندمدت
دربيناستانهايكشور،مربوطبهاستانسيستانو
بلوچستانبودهكهنسبتبهمتوسطنيمقرنگذشته،
معادل 22درصدكاهشيافته،درعينحالايناستان
در سال آبي جاري يكي از بهترين سالهاي خود را
س��پري ميكند .به گفته وي ،ميانگين بارندگي در
 25استانكشور،باالترازمتوسط 50سالگذشتهدر
مدتمشابهبودهواستانايالمبيشترينافزايشميزان
بارندگينسبتبهمتوسطدرازمدتومعادل114.7
درصدراداشت.مديركلدفترمطالعاتپايهمنابعآب
ايرانافزود:برابرآمارثبتشدهدرايستگاههايمبناي
وزارت نيرو ،ميزان بارش تجمعي كشور در سال آبي
جاريبهميزان 200.9ميليمتراستومتوسطبارش
كشوردرمدتمشابهسالگذشتهبرابر 90ميليمتر
ومتوسطبلندمدتآنمعادل 161.9ميليمتربود.

گزارش
ديدار شيخ ديپلمات
با مرجع اعتدال
براساسديدگاهبرخيتحليلگران،سفررييسجمهور
ايرانبهعراق،يكيازمهمتريندستاوردهايشديداربا
مرجعياستكهدرچندسالاخيربهجزمواردبسيار
معدوديبسياريازبزرگانارشدسياستحتيخود
عراقرابرايديدارومالقاتبهحضورنپذيرفتهاست.
آيتاهلل سيس��تاني كه از او به عنوان قويترين مرد
عراق از زمان اش��غال اين كش��ور تا به امروز نامبرده
ميشود ،به ندرت در مأل عام ظاهر ميشود .مواضع و
ديدگاههاي اين مرجع عالي قدر كه تالش داشته به
صورترسميومستقيمبرصحنهسياستواجرايي
حضورنداشتهباشدازطريقبيانيههايمكتوبمهر
شده او يا خطبههاي نماز جمعه توسط نمايندگان
او يا مصاحبههاي مكتوب دفترش با رسانهها اعالم
ميشود.بهگزارشايسنا،بسياريمعتقدهستندكه
ديدار روحاني با وي ديداري تاريخي اس��ت و برخي
وجودبرخيازاشتراكاتفكريبينايندوروحانيرا
دليليبردادنوقتمالقاتازسوياوبهرييسجمهور
ايراناعالمكردهاند.موضوعمورد توجهدراينزمينه
اين است كه روحاني نخستين چهره سياسي ارشد
ايراني است كه در سالهاي اخير با اين مرجع بزرگ
شيعيانديدارميكند.
انجامديدارباآيتاهللسيستانيكههموارهتالشكرده
كهنقشوحدتآفرينيدرجامعهعراقداشتهباشدو
گروههايسياسيمذهبيعراقرابههمنزديككند،
قطعاً ميتواند در افزايش وفاق و گسترش مناسبات
بين دو كشور موثر باشد .درواقع ميتوان از اين ديدار
به عنوان ديداري منحصر به فرد ياد كرد كه در آن در
ارتباطبامسائلمختلفجهاناسالمبحثشدهاست.
از ديگر س��و برخي تحليلگران ني��ز معتقدند ديدار
روحاني با آيتاهلل سيستاني وزن شخصي سياسي
او و وزن دولتش را نيز در معادالت سياس��ي افزايش
ميدهد كه اين نهتنها در افزايش توان او در معادالت
بينالمللموثراستبلكهدربعضيمحافلداخلينيز
موردتوجهقرارميگيرد.
آيتاهلل سيستاني كه در مشهد به دنيا آمد ،در سال
۱۳۷۱اينشهررابهمقصدنجفاشرفترككردودر
مدرسهعلميهبخارايياقامتكرد.اودرنجفاشرف،
درس فقه و اص��ول را نزد دو تن از بزرگان اين عرصه
آيتاهللسيدابوالقاسمموسويخوييوشيخحسين
حلّي گذراند و در همان ايام ،از مباحث برخي ديگر از
سرشناسان حوزه از جمله مرحوم آيتاهلل حكيم و
مرحومآيتاهللشاهروديبهرهبرد.
در آن مقطع رژيم بعثي عراق از نخستين سالهاي
حاكميت خود بر اين كشور همسايه ،به هر بهانهاي
ميكوشيد تا حوزه علميه نجف اشرف را به نابودي
بكشاند ،در همين راستا ،به عمليات اخراج گسترده
علما و فضال و طالب غير عراق��ي از عراق پرداخت و
دراينماجرا،آيتاهللسيستانيبارهاتاآستانهاخراج
از اين كشور پيش رفت و در چند مرحله ،بسياري از
شاگردان و طالب حوزه درس��ي وي از عراق بيرون
رانده شدند .پس از آن ،با وجود شرايط دشوار حاكم
در روزهاي جنگ عراق با ايران ،او اصرار داشت كه در
نجفبماندوباجديتبرضرورتادامهحياتاستقالل
اينحوزهازدولت،تاكيدكردوبهمنظورپيشگيرياز
پيامدهايمنفيناشيازناديدهگرفتنايناستقالل،
تدريسدرحوزهعلميهنجفراپيگرفت.
در سال ۱۴۱۱هجري هنگامي كه رژيم بعثي عراق،
«انتفاضه شعبانيه» را سركوب كرد ،او همراه جمعي
از علما ،از جمله «شهيد شيخ مرتضي بروجردي» و
«ش��هيد ميرزا علي غروي» بازداشت شد و در هتل
«السالم» و اردوگاه «رزازه» و بازداشتگاه «رضوانيه»
موردضربوجرحوبازجوييقرارگرفت.
در س��ال  ۱۴۱۳هجري ،پس از درگذشت حضرت
تصدي مرجعيت از س��وي آيتاهلل
آيتاهلل خويي و ّ
سيستاني ،نيروهاي رژيم س��ابق كوشيدند تا روند
مرجعيتدينيدرنجفاشرفرادستخوشدگرگوني
كنند و بدين منظور هر چه در توان داش��تند به كار
بستند تا از موقعيت و جايگاه برجس��ته او در ميان
مراجع بكاهند و ت�لاش كردند تا ب��ا بهرهگيري از
راهكارهاي گوناگون از جمله به تعطيلي كش��اندن
مسجد«خضرا»دراواخرسال ۱۴۱۴هجريقمري،
در ميان مردم تفرقه و جدايي بيندازند .اسناد كشف
شدهازسازمانهاياطالعاتيعراقحاكيازآناست
كهبهدنبالناكاميرژيمبعثيدرتحققخواستههاي
خود ،اين سازمان نقشه ترور آيتاهلل سيستاني را در
سرميپروراندهاست.
درهمينراستااوازاواخرسال ۱۴۱۸هجريبهحصر
درخانهخودمحكومشد،بهگونهايكهدراينسالها
تشرف به زيارت حضرت اميرالمومنين(ع)
حتي از ّ
ني��ز محروم مان��د .او در اين مدت همواره از س��وي
سازمانهاياطالعاتيتحتفشارقرارداشت،وليدر
برابر همه اين زورگوييها پايداري كرد تا اينكه رژيم
بعث عراق فروپاشيد و او با توجه به تحوالت رخ داده
و ويژگيهاي شخصيتياش به تاثيرگذارترين فرد
عراقتبديلشد.آيتاهللسيستانيهموارهبررعايت
حقوق مردم اعم از شيعه و سني تاكيد جدي داشته
استودردورهزعامتاوبرحوزهعلميهنجفنميتوان
موضعگيري،اظهارنظرياعملكرديفرقهگرايانهازاو
مشاهده كرد .چنان كه وي با وجود آنكه رهبر ديني
شيعيان عراق به شمار ميرود ،فقط شيعيان را مورد
خطاب خود قرار نداده و هميش��ه با تعابيري عام با
همه مردم عراق سخن گفته اس��ت .او كه در ايجاد
ارتش مردمي عراق در جهت مبارزه با داعش نقش
اساس��ي و راهبري داشت در فوريه ۲۰۱۵مجموعه
توصيههاييبهعمومنيروهاينظاميشركتكننده
درجنگباگروهداعشصادركرد.ازجملهمهمترين
موارد اين قواعد ،نهي از تندروي ،مثله كردن ،كشتن
كهنساالنوزنانوخردساالن،بريدندرختان،تعدي
بهجانومالغيرنظاميان،هدفقراردادنمظنونين
پيش از اطمينان يافتن از وضع آنان ،دشنامگويي به
دشمن ،آسيب رس��اندن يا آزار اسيران ،بدرفتاري با
غير مسلمانان ،كافر شمردن مسلمانان حتي اگر از
گروهداعشباشندوتوصيههايكليومكرربهرعايت
اخالقانسانيدرهمهجوانبشاست.
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دريچه

آيا سفر روحاني در بستر واقعيات منطقه و فشارهاي امريكا موفق خواهد بود

عراق :پل ارتباطي ايران و جهان عرب
عبدالرحمن فتح الهي|
س�رانجام بع�د از  ۵س�ال حس�ن روحان�ي،
رييسجمه�ور ايران ،ديروز ته�ران را به مقصد
بغداد ترك كرد تا در س�فري س�ه روزه به ارتقاء
و تعميق روابط و مناس�بات اقتصادي و سياسي
دو كش�ور پردازد .اما با وج�ود اهميت و جايگاه
اين س�فر در مناسبات دو كش�ور ايران و عراق
ك�ه برخ�ي آن را يك نقط�ه عط�ف ميدادند،
نميت�وان فش�ارهاي اياالت متح�ده امريكا بر
بغ�داد را به منظ�ور كاهش مناس�بات با تهران
نادي�ده گرفت و از آن س�و برخي از مناس�بات
منطقهاي و واكنشهاي منفي بخش�ي از جهان
عرب را در خصوص رواب�ط تهران -بغداد از نظر
دور داشت .ديپلماسي ايراني براي بررسي تاثير
اينمناسباتوهمچنينفشارهاياياالتمتحده
امريكا بر ميزان موفقيت سفر حسن روحاني به
عراق ،گفتوگويي را ب�ا محمد صالح صدقيان،
رييس مركز عربي مطالعات ايران و كارش�ناس
مسائل خاورميانه صورت داده است كه در ادامه
از نظر ميگذرانيد:

ف�ارغ از نگاههاي ش�عاري و آرمانگرايانه ،به
واقع ميزان موفقيت اولين س�فر حسن روحاني
رييسجمهوري ايران به كش�ور ع�راق بعد از 5
سال در بستر واقعيات منطقه و بهويژه فشارهاي
امريكا تا چه اندازه اس�ت؟ آيا اساس�ا ميتوان
موفقيتي را براي اين سفر در نظر گرفت؟
حتما اين س��فر ح��اوي دس��تاوردها و موفقيتهاي
چش��مگير و كالني براي هر دو كش��ور اي��ران و عراق
خواهد بود ،اما در راس��تاي نكته ش��ما و ف��ارغ از نگاه
شعاري و آرمانگرايانه يقيناً سفر آقاي روحاني به عراق
ميتواند نقطه عطفي در سطح و ميزان همكاريهاي دو
كشور باش��د ،به خصوص كه اكنون دولت جديد عراق
برنامههاي جدي براي پوس��ت اندازي در حوزه اقتصاد
و ديپلماسي اين كش��ور دارد .از آن سو ما شاهد بوديم
كه با آغاز تحريمهاي اياالت متحده عليه ايران ،وزارت
خزانه داري امريكا مجبور شد به واسطه نيازهاي عراق
و شدت همكاري دو كش��ور يك معافيت  ۴۵روزه را به
بغداد بده��د و بعد از آن نيز اين معافيت براي س��ه ماه
ديگر تمديد شد .خود اين نكته نشان ميدهد كه شدت
نياز عراق به كش��ور ايران تا چه اندازه اس��ت كه حتي
دونالد ترامپ كه ميخواهد دس��تان اي��ران را در عراق
قطع كند ،نميتواند اي��ن كار را انجام دهد؛ تأكيد دارم
نميتواند؛ پس اين مس��اله بدان معنا نيست كه دونالد
ترامپ نميخواهد اين كار را انجام دهد .لذا در سايه اين
فشارها و به موازاتش ناتواني كاخ سفيد بايد اذعان داشت
كه سفر آقاي روحاني ميتواند سقف و ميزان معامالت
و روابط دو كشور ايران و عراق را هم پررنگتر كند و اين
مساله سبب خواهد شد كه بغداد بهطور جديتري به
دنبال معافيتهاي تحريمي ديگر يا حتي دايمي كردن
معافيتهاي تحريمي از امريكا باش��د .از آن س��و هيچ
كشورعربيدرمنطقهودركنارشحتيتركيهنميتواند
نيازهاي عراق را برطرف كند مگر كشور ايران ،نيازهايي
كه از كاالهاي اساسي و مصرفي تا برق و گاز اين كشور
را شامل ميشود .عالوه بر آن اشتركات فرهنگي ،ديني،
تاريخي و حتي نظامي  -امنيتي هم دايره اين مناسبات

را پررنگتر از قبل ميكند .حال با اين ش��دت از روابط
يقيناًهيچكدامازواقعيتهايمنطقهوحتيتحريمهاي
امريكا نميتواند اين مناسبات را تحت الشعاع قرار دهد،
اگرچه با نگاه واقعبينانه ميتواند اثرات سوء خود را داشته
باشد ،چنان كه تحريمهاي كاخ سفيد نيز بر مناسبات
تجاري تهران  -بغداد تبعات منفي خود را داشته است،
اما نميتواند به قطع آن بينجامد.
اما در كنار نكاتي كه شما به آن اشاره داشتيد
نميتواني�م منكر فش�ارهاي م�وازي برخي از
كشورهايعربيمنطقهبرعراقبهمنظوركاهش
يا حتي قطع نفوذ ايران بود ،آيا فشارهاي بخشي
از جامعه عربي بر عراق نيز ميتواند اثرات خود
را بر دس�تاوردها و موفقيتهاي س�فر روحاني
داشته باشد؟
در راستاي نكته مهم شما دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه
اول ناظر بر اين واقعيت است كه بخشي از جهان عرب از
نفوذ و حضور جدي ايران در عراق به عنوان يك كشور
عربي بهشدت نگران و ناخرسند است ،چرا كه اين مساله
سبب شده اس��ت تا ايران جاي خالي بقيه كشورهاي
عربي را در عراق پر كند .اما ديدگاه دوم بر اين نكته تأكيد
دارد كه عراق به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي مهم
جهان عرب ميتواند نقش يك سر پل ارتباطي را ميان
كشورهاي عربي منطقه با ايران بازي كند .به بيان ديگر
عراق اكنون به عنوان يك كشور عربي داراي ويژگيهاي
خاصي است كه ديگر كشورها از آن برخوردار نيستند.
چون از يك طرف روابط بسيار خوبي با ايران دارد و از آن
طرف با هيچ كدام از كشورهاي عربي نيز تنش خاصي
را ندارد .مضاف بر آن مناسبات جدي عراق و امريكا نيز
ميتواند يك برگ برنده ديگر براي بغداد باشد .لذا اتفاقا
اكنون در س��ايه اقتضائات مناسبات ايران و كشورهاي
عربي به نظر ميرسد كه عراق بايد به صورت جدي اين
وظيفه و نقش را در دس��تور كار قرار دهد .حال در سايه
اين نكاتي كه گفته شد بايد اذعان داشت كه نمايندگان
ديدگاه اول را در جهان عرب برخي از كشورهاي ارتجاعي
منطقه مانند عربستان سعودي ،امارات متحده عربي و
بحرين با بازيگراني از بازماندگان رژيم بعث در عراق براي
مخالفتباحضورايرانانجامبرعهدهداردكهمشكالتيرا
هم براي دو كشور ايجاد كرده است ،اما آن چه به صورت
بسيارپررنگيدرعراقمشهوداستبهنفوذوجايگاهمهم
ايران در اين كش��ور باز ميگردد و اين نشان از شكست
ديدگاه اول ميدهد .لذا اكنون كه يك دولت تازه نفس
با رياس��تجمهوري برهم صالح و نخستوزيري عادل
عبدالمهدي در عراق بر سر كار آمده است ميتواند در
يك برنامهريزي دقيق به عنوان يك س��ر پل ارتباطي،
ش��رايط را به گونهاي س��امان دهد كه هم مناسبات با
ايران حفظ شود و هم تنش تهران با برخي كشورهاي
عربي كاهش پيدا كند .در اين صورت يقيناً فش��ارهاي
موازي جامعه عربي در كنار تحريمه��اي امريكا براي
كاهش حضور ايران در عراق نيز به حاشيه خواهد رفت.
با روي كار آمدن دولت جديد در عراق ش��اهد ترافيك
ديپلماتيكي از منطقه تا كش��ورهاي اروپايي در بغداد
بوديم و از آن سو برهم صالح ،رييسجمهوري عراق نيز
در مدت كمتر از سه ماه سفرهاي جدي منطقهاي خود
را آغاز كرده است.
آيا روحاني براي جا نماندن از رقبا سفر به عراق
را در دس�تور كار خود قرار داده يا اينكه به واقع

برش

محمد صالح صدقيان :با آغاز تحريمهاي اياالت متحده عليه ايران ،وزارت خزانه داري امريكا مجبور شد به واسطه نيازهاي عراق و شدت همكاري
دو كشور يك معافيت  ۴۵روزه را به بغداد بدهد و بعد از آن نيز اين معافيت براي سه ماه ديگر تمديد شد .خود اين نكته نشان ميدهد كه شدت نياز
عراقبهكشورايرانتاچهاندازهاستكهحتيدونالدترامپكهميخواهددستانايرانرادرعراققطعكند،نميتوانداينكارراانجامدهد؛تأكيددارم
نميتواند؛ پس اين مساله بدان معنا نيست كه دونالد ترامپ نميخواهد اين كار را انجام دهد.
مشكالت اقتصاديتحريميوتهديدهاي اياالت
متحده امريكا بر مناسبات اقتصادي و سياسي
تهران-بغدادباعثحضوررييسجمهوريايران
در بغداد شده است؟
در پاس��خ به س��وال ش��ما بايد بگويم كه هر دو مساله
ميتواند در س��فر آقاي روحاني دخالت الزم را داش��ته
باشد .بعد از سقوط داعش و روي كار آمدن دولتي تازه
نفس و تكنوكرات ،بغداد سعي دارد خود را به مركز ثقل
جهان عرب تبديل كند ،به خصوص نكه پتانسيلهاي
الزم را هم در اختيار دارد و در اين راستا آقاي برهم صالح
و آقاي عادل عبدالمهدي گامهاي جدي را برداشتهاند.
همانگونه كه شما هم اش��اره كرديد جامعه جهاني و
كشورهاي منطقه خاورميانه نيز اكنون بر اين واقعيت
اشراف پيدا كردهاند ،لذا خود را براي حضور جديتر در
عراق آماده ميكنند .از اين رو آقاي روحاني نيز با درك
اين واقعيت سعي كرد از اين قافله عقب نماند .از طرف
ديگر يقيناً سايه سنگين تحريمهاي امريكا و اثرات سوء
آن بر مناس��بات اقتصادي دو كش��ور ايران و عراق نيز
سبب ش��ده است كه تهران به دنبال تمهيداتي باشد تا
بتواند سطح مناسبات خود را با عراق تداوم و حتي ارتقا
بخشد .اكنون مشكالت اقتصادي ايران قدري فشارهاي
معيش��تي را بر مردم افزايش داده اس��ت و دولت براي
برآورده كردن نيازهاي جامعه خود از نظر اقتصادي بايد
شركاي مهم تجاري خود را مانند عراق حفظ كند .پس

هر دو مس��اله در سفر آقاي روحاني به عراق موثر است.
در اين راستا شاهد بوديم كه  ۴۸ساعت قبل از انجام اين
سفر ،محمد جواد ظريف ،وزير امور خارجه براي ايجاد
بس��ترهاي الزم در عراق حضور پيدا كرد و در س��ه ماه
گذشته نيز س��فرهايي از طرف آقاي زنگنه ،وزير نفت،
آقاي همتي ،رييس بان��ك مركزي و خود آقاي ظريف
انجام شده است .پس ميبينيد كه تالشهاي تهران تا
چه اندازه براي حفظ مناسبات با عراق زياد بوده است.
با وجود نكات مثبتي كه براي مناسبات ايران
و عراق مطرح كرديد به نظر ميرسد كه بغداد در
اجراي برخي از تعهدات خود مانند مفاد قرارداد
الجزاير يا همچنين مس�اله غرامت هشت سال
جنگايرانتعللميكند.آيااينمسائلبهخودي
خود نش�ان ميدهد كه به بغداد همت الزم را در
تعميق روابط ندارد؟
در خصوص مس��اله غرامت هشت س��ال جنگ عليه
ايران بايد عنوان كرد كه اي��ن كم كاري از طرف دولت
ايران صورت گرفته اس��ت .در اين راستا بعد از سقوط
صدام حسين در سال  ۲۰۰۳نيز تهران به صورت جدي
تقاضاي غرامتي از دولت بغداد نكرده اس��ت .اگر ايران
برنامه جدي براي دريافت غرامت از عراق ميكرد ،يقيناً
اين كشور نيز همراهيهاي خود را در اين خصوص انجام
ميداد و شرايط را براي تداوم مناسبات فراهم ميكرد.
در خصوص مساله قرارداد الجزاير بايد بگويم كه اگر چه

ميتوان برخي كم كاريها را از ناحيه عراق مشاهده كرد،
اما يقيناً شرايط و مش��كالتي كه در طول اين  ۱۶سال
گريبان عراق نوين را گرفته مانع از آن شده است كه بغداد
تعهدات خود را در خصوص اين قرارداد مانند الي روبي
ش��رط العرب انجام دهد .عراق در طول اين مدت چند
سال درگير اش��غال نظامي امريكا بود ،بعد از آن مساله
اختالفات سياس��ي ،داعش و ب��ه تبعش درگيريهاي
نظامي و اكنون مساله بازسازي عراق نيز از جمله موانعي
بودهتا اين كشور نتواند آنگونه كه بايد در اين خصوص
فعاليت الزم و همكاري مفيد خود را با ايران داشته باشد،
آن هم در شرايطي كه به نظر ميرسد مساله اليروبي و
اجراي تعهدات عراق در قرارداد الجزاير بيش از آنكه به
سود ايران باشد ،به نفع عراق است .چرا كه اين مساله،
هم مناسبات مرزي و هم اقتضائات نظامي -امنيتي دو
كشور را ارتقا خواهد بخشيد ،به خصوص اينكه با ايجاد
بسترهاي الزم در خصوص كشتيراني ميتوان به حجم
تردد دو كشور و همچنين افزايش مناسبات اقتصادي
نيز كمك كرد .با توجه به اين نكات من اميدوارم كه در
سفر آقاي روحاني حتما اقدامات مثبت و عملياتي براي
به سرانجام رس��اندن اليروبي شرط العرب انجام شود،
چنانكه قبلتر هم اين مس��اله در دستور كار سفر آقاي
ظريف به عراق هم قرار داش��ت و از آن طرف اميدوارم
كه دولت جديد عراق ني��ز برنامه جدي براي انجام اين
تعهدات برجايماندهاش داشته باشد.

نخستين سفر روحاني به عراق؛

هماوردي تهران با واشنگتن از دريچه همسايگان

برخي از تحليلگران و رسانههاي جهان زمانبندي سفر
«حسن روحاني» به عراق در كنار توافقهاي به دست
آمده در بغ��داد را تدبير ديپلماتيك ايران براي مقابله
با فشارهاي دولت «دونالد ترامپ» ارزيابي ميكنند.
به گزارش ايرن��ا ،همانگونه كه از مدتها قبل گفته
ميشد راهحل مقابله با فشارهاي كاخ سفيد نزديكي
بيش��تر با كش��ورهاي همس��ايه و تحكيم ارتباطات
اقتصادي و سياسي با متحدان منطقهاي است .سفر
«حسن روحاني» به بغداد هم اگرچه نخستين ديدار
وي از عراق در دوره رياس��تجمهورياش اس��ت اما
زمانبن��دي اين دي��دار در كنار مصوبهه��ا و توافقات
دو طرف��ه ،با همين دي��دگاه مورد توجه رس��انهها و
تحليلگران مسائل بينالمللي قرار گرفته است.
همزمانياينسفربااوجتحريمهاياياالتمتحدهعليه
تهران و فشار واشنگتن بر كشورهاي معاملهكننده با
ايران در مقابل حجم مب��ادالت فعلي تهران-بغداد و
دورنماي ترس��يم ش��ده براي آينده ،همگي از جمله
نكاتي هستند كه رسانههاي جهان از آن به عنوان تقابل
ديپلماتيك ميان ايران و امريكا ياد ميكنند.

تدبير اقتصادي و سياسي ايران
به باور مقامهاي ايراني و عراقي ،ظرفيت همكاري دو
كش��ور در ابعاد اقتصادي و تجاري باال است و امكان
افزايش روند كنوني وج��ود دارد .از اين رو بود كه در
ديدار روحاني با مقامهاي ارشد عراقي افزايش سطح
مبادالت از  12ميليارد دالر كنوني به  20ميليارد دالر
به عنوان هدف ميان مدت بيان شد .همچنين در اين
راستا ايران اقداماتي را براي تسهيل مبادالت مرزي
در پيش گرفت كه يكي از مهمترين گامها توافق بر سر
تجارت با دينار عراق بود .ايجاد شهركهاي صنعتي
مشترك در مناطق مرزي ،در كنار افزايش ارتباطات
حمل و نقلي به ويژه ارتباط راه آهن دو كشور از جمله
توافقاتي هستند كه باعث تحكيم بيش از پيش روابط
دو كشور با وجود همه تالشهاي تفرقه افكنانه اياالت
متحده ميشود.
خبرگزاري چيني «ش��ينهوا» در گزارشي در زمينه
انجام اين سفر س��ه روزه و تاثير آن بر تحكيم روابط

دو كشور نوش��ت :يادداشت همكاريهاي گوناگوني
از س��وي تهران و بغداد در حوزهه��اي نفت و انرژي،
تجارت ،بهداش��ت ،حمل و نقل و روابط كنسولي در
كنار تسهيالت ويژه براي سرمايهگذاران و تجار امضا
ش��د .در حوزه حمل و نقل ،خ��ط راه آهن از بصره تا
شلمچه كشيده ميشود و دو كشور را از اين طريق به
يكديگر متصل ميسازد.
اين رسانه چيني گزارش داد كه گفتوگوها در حوزه
سياسي و امنيتي و بحث مقابله با تروريسم نيز دنبال
شد .روساي جمهوري هر دو كشور بر گسترش روابط
و همكاريها در اين حوزه براي ايجاد ثبات در منطقه
تاكيد كردند .به اعتقاد تحليلگران حضور روحاني در
بغداد به همراه تعداد زيادي از تجار و صنعتگران ايراني،
تاثير برجستهاي در ارتقاي روابط دو كشور و كمك به
تحوالت منطقهاي دارد.
شينهوا ،سفر روحاني به عراق از اين جهت با اهميت
ميداند كه همزمان با افزايش فش��ار امريكا بر ايران
بهويژه در حوزه صنايع نفت ،بانك و حمل ونقل صورت
ميگيرد .اين گزارش قدرداني رييسجمهوري عراق
از ايران در كمك به اين كشور براي نابودي تروريسم
و داعش در كنار تاكيد روحاني بر نقش مهم عراق در

حل مشكالت خاورميانه را نيز نشانهاي از خواست و
تالش دو طرف در توسعه روابط در زمينههاي مختلف
ارزيابي كرد.اين خبرگزاري همكاري در حوزه انرژي
به ويژه صادرات برق و ارتقاي حجم مبادالت تجاري
بهعالوه اس��تفاده از پول ملي در تج��ارت دو طرف و
حتي حذف رواديد براي س��فر اتباع دو كش��ور را از
مهمترين دستاوردها براي اين سفر دانست .به اعتراف
كارشناسانتقريباايندستاوردهاگامهاييهستندكه
به ايران براي مقابله با فشارهاي سياسي و اقتصادي
كاخ سفيد كمك شاياني ميكنند.
تدبير ايران در مقابل فشار امريكا
جالبترينتحليلراتارنمايخبرگزاري«اسپوتنيك»
بيان كرد كه در ارزيابي سفر رييسجمهوري كشورمان
چنين نگاش��ت« :حس��ن روحاني رييسجمهوري
اس�لامي ايران در حالي در روز روشن و با هماهنگي
و برنامهريزي علني قبلي به عراق انجام داد كه حدود
دو ماه پيش رييسجمه��وري اياالت متحده با چراغ
خاموش در سياهي شب بدون اينكه كسي از سفرش
اطالع داشته باشد به اين كشور سفر كرد».
از نگاه تحليلگران تركيب و تعداد هيات همراه روحاني

در اين سفر ،حاكي از اهميت و حجم روابط دو كشور
بوده است .خبرگزاري روسي مهمترين هدف و پيامد
اين سفر را در مقابله با تحريمهاي واشنگتن ارزيابي
كرد و به عنوان نش��انه بخشهايي از سخنان «برهم
صالح» رييسجمهوري عراق در كنار حسن روحاني
را بازتاب داد .صالح به صورت تلويحي در پاسخ به سفر
محرمان��ه و توهين آميزي كه ترامپ ب��ه عراق انجام
داد و با مقامهاي اين كشور ديدار نكرد ،اظهار داشت
همانطور كه اي��ران در جنگ با داعش به كمك بغداد
ش��تافت اكنون دولت عراق هم در دوره تحريمها در
كنار ايران ميايستد.
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه ب��ه اعت��راف روزنام��ه
«نيويوركتايم��ز» ،اي��االت متحده بر عراق فش��ار
ميآورد تا خريد انرژي از ايران را متوقف سازد .عراق در
زمينه خريد برق و گاز طبيعي به همسايه خود وابسته
است و همين موضوع به مهمترين اختالف نظر بغداد
و واشنگتن تبديل شده است.
به نوش��ته اين روزنامه امريكايي ،ع��راق اين اقالم را
تنها از ايران وارد ميكند و به همين دليل كاخ سفيد
فش��ارهاي ديپلماتيك را براي توق��ف اين مبادالت
افزايش داده اس��ت .در اين چارچوب تس��ليم نشدن
بغ��داد ميتواند اهداف دونالد ترام��پ را كه به دنبال
وادارسازي همه كشورها براي فش��ار بر ايران بود ،به
مخاطره بيندازد.
قدرتنمايي ديپلماتيك تهران
در برابر كاخ سفيد
بس��ياري از تحليلها نزديكي بيش از پيش تهران و
بغداد را عاملي در مقاب��ل تحريمهاي اياالت متحده
و راهكاري از س��وي ايران براي دور زدن فش��ارهاي
كاخ سفيد توصيف ميكنند .با توجه به تمركز ويژه
تحريمهايامريكاعليهصنعتانرژيكشورمان،تهران
تالش ميكند تا با توس��عه روابط خود با كشورهاي
همس��ايه ،از طريق آنها ،كاخ س��فيد را در اين جنگ
اقتصادي و سياسي شكست دهد .شبكه تلويزيوني
«فاكس نيوز» امريكا در گزارش خود بخشي از اهداف
سفر روحاني را مقابله با فشارهاي خارجي ارزيابي كرد

و عنوان داشت اين سفر نه تنها موجب تقويت روابط
دو كشور است بلكه پاس��خ رييسجمهوري ايران به
اقدامات و خط مشي ترامپ در زمينه افزايش فشار بر
ايران و حفظ نيروهاي امريكايي در عراق براي نظارت
بر ايران ارزيابي ميشود.
اين شبكه خبري كه به عنوان رسانه اصلي ترامپ هم
به ش��مار ميرود ،يكي از اهداف اصلي اين سفر را به
چالشي مرتبط دانست كه اياالت متحده با خروج خود
از برجام براي اين توافق بينالمللي به وجود آورد.
روزنام��ه امريكاي��ي «والاس��تريتژورنال» نيز در
گزارشي كه براي آن عنوان «ايران به دنبال مقابله با
تحريمهاي امريكا از طريق عراق است» انتخاب كرده
بود ،عنوان داشت :رييس جمهوي ايران در اولين سفر
خود به بغداد در مورد تعميق همكاريهاي دو كشور
در حوزه انرژي گفتوگو كرد .حسن روحاني در اين
سفر به دنبال گشايش اقتصادي فوقالعادهاي با عراق
است و به همين دليل سفر خود را در زماني انجام داده
كه اياالت متحده به تالشهاي خود براي تضعيف نفوذ
منطقهاي تهران شدت بخشيده است.
به اعتقاد اين روزنامه امريكايي ،تقويت روابط ايران با
عراقي ك��ه در دورهاي با هم در جنگ بودند ،اولويتي
مهم براي تهران اس��ت و انتظ��ار دارد از عراق براي
كاس��تن از تاثي��ر تحريمهاي امريكا اس��تفاده كند.
تحريمها از زمان خروج يكجانبه واش��نگتن از توافق
هس��تهاي بينالمللي ش��دت گرفتهاند و كاخ سفيد
تالش ميكند از طري��ق كاهش حداكثري مبادالت
ايران به وي��ژه در حوزه انرژي و صادرات نفت ايران را
وادار به عقبنشيني كند.
همانگونه ك��ه روزنامه «واشنگتنپس��ت» در روز
نخست اين سفر به آن اشاره كرد ديدار روحاني از بغداد
مقدمهاي بر بياثر كردن تحريمهاي كاخ سفيد است.
اين روزنامه زمان انجام اين س��فر را حساس توصيف
كرد و آن را سفري تاريخي دانست كه با استقبال كم
نظير مقامهاي عراقي روبرو شد .بنابر تحليل فوق ،اين
امر ميتواند نشانهاي از همكاري بيشتر بغداد با تهران
و زمينهسازي براي كاهش اثرات مخرب تحريمها بر
ايران باشد.

ايرانشهر
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«تعادل» عملكرد يك ساله پارلمان شهري پايتخت را بررسي ميكند

خبر
مالكان  ۶۲برج باغ تهران
معرفي ميشوند

بازتاب تغيير رويكردهاي مديريتي در مصوبههاي شهري

گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري |
ارديبهشت سال گذشته در جريان انتخابات شوراهاي
ش��هر و روس��تا ليس��ت اميد اصالحطلبان به شكل
يكپارچه آراي شهروندان تهراني را به خود اختصاص
دادند و از ابتداي ش��هريور  96رس��ما فعاليت خود را
در ش��وراي ش��هر آغاز كردند .اعضاي شوراي پنجم
بع��د از روي كار آمدن محمدعلي نجف��ي را به عنوان
ش��هردار انتخاب كردند .نجفي بعد از روي كار آمدن
در اولين نشس��ت خبري خود در گزارشي با نام سند
تحوي��ل و تح��ول از تخلفات دوره گذش��ته رونمايي
ي كه صرف انتخابات ش��د ،خيانت
ك��رد؛ قراردادهاي 
در صن��دوق ذخي��ره كاركنان ش��هرداري و ماجراي
اس��تخدام  ۱۳هزار نفري در ش��هرداري موضوعاتي
بودند كه شهردار وقت تهران از آنها پرده برداشت .اما
پر از مدتي استعفا كرد ،البته اعضاي شوراي شهر ابتدا
استعفاي او را نپذيرفتند ،اما در نهايت استعفاي نجفي
پذيرفته شد.شهردار منتخب بعدي محمدعلي افشاني
از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي بود .افشاني
روز  ۲۳ارديبهشت  ۹۷در رقابت با مكارم حسيني ،با
اخذ  ۱۹راي ش��هردار تهران ش��د.اما فقط چند هفته
پس از ش��هردار ش��دن او بود كه زمزمههايي مبني بر
بازنشسته بودن شهردار و خروج او از شهرداري شروع
شد.همزمان قانون منع به كارگيري بازنشستگان در
سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي توسط مجلس
تصويب شد و با وجود تالشهاي اعضاي شوراي شهر و
حتي برگزاري جلسه با نمايندگان مجلس محمد علي
افشاني مجبور به ترك شهرداري شد و اعضاي شوراي
شهر روز يكش��نبه  22آبان عباس آخوندي را با ۱۶
راي و پيروز حناچي را ب��ا  ۱۱راي به عنوان دو گزينه
نهايي ش��هرداري تهران انتخاب كردند كه در نهايت،
عباس آخوندي با ۱۰راي از رقابت براي دستيابي به اين
سمت بازماند .بعداز انتخاب حناچي گمانه زنيهايي
براي تاييد و عدم تاييد او وجود داشت و در نهايت  7آذر
سال جاري با حكم تاييد وزارت كشور پيروز حناچي
رس��ما فعاليت خود را در ش��هرداري تهران آغاز كرد.
بنابراين طي يك س��ال و شش ماه گذشته شهرداري
تهران ش��رايط بيثباتي را تجربه كرد كه در مديريت
شهر نيز بياثر نبود و ليست اميد آن طور كه تهرانيها
انتظار داشتند نتوانستند رضايت مردم را جلب كنند.
البته اين بدان معنا نيس��ت كه عملكرد شوراي شهر
كامال منفي بوده است .لغو مصوبه برج باغها را ميتوان
به عنوان نقطه عطف تصميمگيريهاي شوراي پنجم
برشمرد .مصوبهاي كه در شوراي دوم به تصويب رسيد
و منجر ب��ه نابودي بيش از  128هزار هكتار از باغهاي
تهران شد .به گزارش «تعادل» ،تصويب برنامه  5ساله
سوم توسعه و نيز بررسي اليحه بودجه سال  98از ديگر
فعاليتهاي شوراي پنجم است كه هر دو در ماههاي
پاياني سال صورت گرفت.
توسعه فضاهاي عمومي و تفرجگاهي
محم��د س��االري رييس كميس��يون معم��اري و
شهرس��ازي شوراي ش��هر در گفتوگو با «تعادل»
ب��ه بيان مهمتري��ن اقدامها و تصميمهاي ش��ورا و
ش��هرداري طي س��ال جاري در حوزه شهرسازي و
معماري پرداخت و گفت :ما در طول يك سال گذشته
در كميسيون شهرسازي و معماري سعي كرديم در
راس��تاي تحقق ماموريتهاي حوزه شهرس��ازي و
معماري تصميمهاي خوب��ي را اتخاذ كنيم .يكي از
اين تصميمها اين بود كه در فرايند تدوين و تصويب
برنامه  5ساله سوم شهرداري تهران كه قرار است به
عنوان يك سند فرادست در مديريت شهري مالك
عمل قرار بگيرد ،همه ماموريتهاي حوزه شهرسازي
به خصوص ماموريتهاي اولويتدار با رويكرد توسعه
انسان محور در ش��هر تهران ،احكام و سرفصلهاي
خوب��ي را بگنجانيم .از جمله اي��ن رويكردها توجه
جدي به فضاهاي عمومي ،ميدانگاهها و عرصههاي
س��بز و باز در محدوده ش��هر تهران بوده اس��ت .در
اين خصوص ش��هرداري تهران را مل��زم كرديم به
منظور افزايش دامنه اختيارات شهروندان و جامعه
شهري دراس��تفاده از فضاهاي عمومي شهر نسبت
به مناسبس��ازي و تجهيز و تبدي��ل به عرصههاي
تفرجگاهي اقدامهاي الزم را انجام دهد.
توجه به زيست شبانه
او با بيان اينكه يكي ديگر از رويكردها الزام شهرداري
تهران به ظرفيتس��ازي و بسترس��ازي الزم براي
تحقق زيس��ت ش��بانه تهران اس��ت ،تصريح كرد:
ام��روزه در دني��اي معاصر حيات ش��بانه به يكي از
پارادايمهاي جدي و غالب در ش��هرها تبديل شده
است .همچنين به دليل افزايش قابل توجه جمعيت
شهري مجموعه ش��هروندان ساكن در شهرها و نيز
گردش��گران انتظار دارند مديريت ش��هري و ساير
نهادهاي تصميمگير در اين حوزه بسترسازي الزم
را به منظور اس��تفاده ش��هروندان از فرصت زماني
ش��بها آن هم در محدودههايي از ش��هر كه داراي
اماكن تاريخي و ميراثي هستند يا عرصههاي باز سبز
و محلهايي كه شهروندان ميتوانند از آن استفاده
كنند ،توجه كنند.
س��االري يكي ديگر از رويكردهاي م��ورد توجه در
برنامه  5س��اله س��وم ش��هر را بازنگري طرحهاي
توس��عه ش��هري دانس��ت و گف��ت :از جمله طرح
تفضيل��ي كه ح��دود  6س��ال از اجرايي ش��دن آن
ميگذرد و با توجه به طول مدت  6س��ال،مديريت
ش��هري ابتدا بايد نسبت به آسيبشناسي و بررسي
تبعات مثبت و منفي آن اقدام شود و در مرحله بعد
نس��بت به بازنگري مبتني بر مطالبات شهروندان و
اولويتهايي كه كميس��يون شهرسازي و معماري
مشخص كرده است ،اقدام كند.

ايمنسازي شهر تهران
به گفته رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي
ايمنسازي س��اختمانها و ايمنسازي شهرتهران
از موضوعات بس��يار جدي بوده اس��ت ك��ه هم در
جلسات كميسيون ،هم در طرحهايي كه كميسيون
شهرسازي به صحن ارايه كرد و به مصوبه تبديل شد
و هم در برنامه  5ساله به آن توجه شده است .ساالري
در اين باره توضيح داد :يك��ي از ماموريتهايي كه
در ش��هر تهران مغفول مانده اس��ت،ايمنس��ازي
ش��هر و عدم توجه جدي به پيوستهاي مطالعاتي
مربوط ب��ه پدافند غير عامل و نيز مقررات مربوط به
استانداردهاي ايمني در فرايند ساخت و سازها بوده
و هست .در اين خصوص هم تصميمهاي خوبي اتخاذ
شد و اكنون شهرداري تهران در فرايند صدور پروانه
به اين موضوع توجه بسيار جدي دارد.
ساماندهي باغات كن و فرحزاد
يك��ي از موضوعات مه��م ديگري كه كميس��يون
معماري و شهرس��ازي در راس��تاي رفع مشكالت
زيس��ت محيط��ي ش��هر و ني��ز در جه��ت تحقق
ماموريته��اي شهرس��ازي انج��ام داد ،حفاظت و
صيانت از باغهاي ش��هر تهران ب��ود .او در اين باره
گفت :ما از شوراي چهارم در حال پيگيري بوديم تا
باغات انبوه و بهم پيوسته شهر تهران را ساماندهي
كنيم كه در اي��ن دوره اين امر محقق ش��د و طرح
موضعي س��اماندهي صيانت و حفاظ��ت از باغهاي
چندصد هكتاري كن و فرحزاد با پيگيري ش��وراي
عالي شهرسازي و معماري كشور به تصويب رسيد
و ابالغ ش��د.با اقدامهاي ش��هرداري تهران كه قرار
است ذيل اين سند انجام ش��ود شاهد ايجاد فضاي
تفرجگاهي بس��يار بينظير در ش��هر ته��ران براي
استفاده شهروندان از اين باغات انبوه خواهيم بود.
او ادامه داد :لغو مصوبه ب��رج باغها نيز اتفاق مثبت
ديگري بود كه دراين ش��ورا انجام شد .بيش از 10
س��ال اجراي اين مصوبه باعث ش��ده بود تا باغهاي
ارزشمند شهر تهران از بين برود .با وجود اينكه نيت
تصميمگيران در اين خصوص حف��ظ باغها بود اما
اتفاقاتي كه در فرايند اجرا به وجود آمد عمال منجر به
از بين رفتن باغها شد و تبعات سوء آن باعث شد كه
در شوراي پنجم با همكاري كميسيون محيط زيست
و س�لامت طرحي را مبني بر لغو اين مصوبه ارايه و
مصوبه خانه ب��اغ را با رويك��رد حفاظت حداكثري
از درخت��ان و باغها جايگزي��ن آن كرديم تا حداقل
بارگذاري ممكن در باغها انجام ش��ود كه بهشدت
مورد استقبال شهروندان قرارگرفت.
او با بيان اينكه يك��ي ديگر از موضوعات مهم كه در
س��ال جاري در كميس��يون معماري و شهرسازي
مورد بررس��ي و پيگيري قرار گرفت بحث مقررات
ملي س��اختمان بود ،گفت :در اين خصوص س��عي
كرديم با همكاري سازمان نظام مهندسي در راستاي
رعايت مقررات ملي س��اختمان در فرايند ساخت و
ساز تصميمهاي خوبي را اتخاذ و ابالغ كنيم.
توقف صدور هولوگرام كار درستي بود
يكي از تصميمهاي مهمي كه در دوره مديريت نجفي
بر شهر تهران در مبارزه با فساد اتخاذ شد؛منع صدور
هولوگرام بود.ساالري در اين باره توضيح داد :توقف
فرايند صدور هولوگرام تصميم بسيار درستي در آن
مقطع زمان��ي بود .از ابتدا عنوان كردم كه هولوگرام
و كارگزاريها در اصل فينفسه ابزارهاي بدي براي
مديريت شهري نيستند اما ساز و كاري كه در دوره
گذشته و به خصوص س��الهاي آخر دوره گذشته
اتخاذ ش��ده بود ،منجر به اين ش��د كه شاهد حجم
گستردهاي از فس��اد ،رانت و انحراف از مسير اصلي
فرايندهاي عمليات مالي باشيم .همين امر باعث شد
كه آن ساز و كار متوقف شد .قاعدتا مديريت شهري
براي آنكه بتواند از ظرفيت منابع غير نقدش استفاده
كند و مشكالت پيمانكاران طلبكار از شهرداري را با
صدور هولوگرام و انجام تهاتر حل كند ،آيين نامهاي
را به شوراي شهر ارايه داد و شوراي شهر با مالحظات
بسيار جدي و كارشناسي به تصويب آيين نامه نحوه
عملياتي كردن منابع غير نق��د اقدام كرد .بنابراين
صدور هولوگرام مجددا در دستور كار شهرداري قرار
گرفته است و تحت عنوان برگههاي الكترونيكي به
متقاضيان واگذار ميش��ود .در واقع س��ازوكارها به
نحوي در ش��ورا تصميمگيري ش��د كه ديگر شاهد
رانت و فس��اد گذشته نباش��يم و بتوانيم از ظرفيت
كارگزاريها در كمك به مديريت شهري در تامين
نقدينگي مالي استفاده كنيم.
بس��ياري از كارشناس��ان بر اين باورن��د كه وظيفه
شهرداري پرداختن به كارهاي اجتماعي و فرهنگي
نيست و شهرداريها فقط بايد به شهر و شهرسازي
توجه كنند .اما سالهاست كه شهرداريها درست
يا نادرست به اين حوزه ورود پيدا كردهاند و هر چند
در دوره مديريت قاليباف بسياري از تخلفات نيز در
اين حوزه روي داده بود اما مديريت ش��هري كنوني
نيز معتقد به انجام كارهاي اجتماعي وفرهنگي در
شهر اس��ت .البته اعضاي شوراي ش��هر در بررسي
اليحه بودجه  98مي��زان بودجه فرهنگي را كاهش
دادن��د  .موضوعي كه با انتقاد كميس��يون فرهنگي
شورا مواجه ش��د و محمد جواد حق شناس رييس
كميس��يون فرهنگي و اجتماعي در اين باره عنوان
كرد :اليحه بودجه شهرداري تهران در سال  97يك
اليحه كام�لا غيرفرهنگي بود و متاس��فانه همين
بيتوجهي در اليحه بودجه  98ش��هرداري ش��كل
گرفته اس��ت بطوري كه در برخي از ماموريتهاي
ش��هرداري تهران اعتبارات در اليحه بودجه س��ال
آينده 24 ،درصد رشد داش��ته است اما در دو سال

برش

محمد س�االري| رييس كميسيون شهرس�ازي و معماري| از ش�وراي چهارم در حال پيگيري بوديم تا باغات انبوه و بهم پيوسته شهر تهران را
ساماندهي كنيم كه در اين دوره اين امر محقق شد و طرح موضعي ساماندهي صيانت و حفاظت از باغهاي چندصد هكتاري كن و فرحزاد با پيگيري
شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور به تصويب رسيد و ابالغ شد.با اقدامهاي شهرداري تهران كه قرار است ذيل اين سند انجام شود شاهد ايجاد
فضاي تفرجگاهي بسيار بينظير در شهر تهران براي استفاده شهروندان از اين باغات انبوه خواهيم بود
زهرا صدراعظم نوري| رييس كميس�يون محيط زيست و سالمت| كميسيون ماده  7موظف است وضعيت درختان در تمامي امالك را فارغ از
مس�احت عرصه بررسي كند .اين كميس�يون بيش از  20هزار پرونده را در تمام مناطق شهر تهران مورد رس�يدگي قرار داد .عالوه بر اين سامانه
كميس�يون ماده  7راهاندازي شد .همچنين پروندههايي كه نياز به نوسازي دارد بايد از كميسيون ماده  7استعالم بگيرد.اين امر باعث ميشود تا
درختان به واس�طه ساخت وساز از بين نروند .پروندههاي باالي  2هزار متر در كميس�يون ماده  7با حساسيت و دقت بيشتري مورد بررسي قرار
ميگيرد تا به پروندههايي كه ماهيت باغ دارند اجازه بارگذاري داده نشود
محمدجواد حقشناس| كميسيون فرهنگي و اجتماعي| توجه به طرحهاي گردشگري و نيز پهنههاي فرهنگي يكي از رويكردهاي كميسيون
فرهنگي شوراست .سعي كرديم تا اين موضوع را به عنوان مطالبه شهروندان دنبال كرده و با انجام مطالعات مورد نياز طرحها را مصوب كنيم.اين روند
با پيگيريهاي انجام شده در محور پهنه رودكي به نتيجه خوبي رسيد
اخير بودجه فرهنگي كاهش پيدا كرده است.قانون
به صورت ش��فاف و روشن اين مس��اله را بيان كرده
است كه حداقل بايد  8درصد از بودجه كل شهرداري
به حوزه فرهنگي اختصاص پيدا كند اما متاس��فانه
اين روند در سال قبل به  6درصد و امسال به  5درصد
كاهش پيدا كرده است.
فعاليتهاي فرهنگي شهرداري
حق ش��ناس در گفت گو با «تعادل» به بيان عمده
فعاليتهاي فرهنگي شهرداري و شوراي شهر طي
س��ال جاري پرداخت و گفت :توج��ه به طرحهاي
گردش��گري و ني��ز پهنهه��اي فرهنگ��ي يك��ي از
رويكردهاي كميس��يون فرهنگي شوراست .سعي
كرديم تا اين موضوع را به عنوان مطالبه شهروندان
دنبال ك��رده و با انجام مطالعات مورد نياز طرحها را
مصوب كنيم.اين روند با پيگيريهاي انجام ش��ده
در محور پهنه رودكي به نتيجه خوبي رسيد و حتي
اين توفيق را پيدا كرديم در كنار پهنه رودكي ،پهنه
س��رخه حصار ،خليج فارس و پ��ارك واليت ،پارك
رازي و ش��هرري در جنوب و باغ فردوس در شمال
ش��هر و پهنه بازار در مركز ،گذر صنايع دستي را در
منطقه  ،6گذر كت��اب در مناطق  11و  6را تصويب
كنيم و اين موارد در اليحه  98نيز آورده شده است.
خوشبختانه رويكرد كميسيون در 5سال آينده در
اين حوزهها مشخص است و به دنبال عملياتي كردن
اين موارد هستيم.
او ادام��ه داد :به نظرم اين موارد تا حدودي س��مت
و س��وي ش��هر را ميتواند ترس��يم كند و اميدوارم
شهرداران مناطق و س��ازمان زيباسازي و سازمان
پاركها وظايف خودشان را در اين حوزه انجام دهند
تا به نتيجه مطلوب برسيم .البته شهرداري در حوزه
آسيبهاي اجتماعي نيز تا حدودي ورود پيدا كرده
اس��ت و گرمخانههاي ش��هرداري در روزهاي سرد
سال پذيراي تعداد زيادي از افراد بيخانمان است.
بدون شك يكي از مهمترين اتفاقهاي سال جاري
كه پايه آن در س��ال  96گذاش��ته ش��د تغيير طرح
ترافيك است .بعد از اينكه طرح ترافيك در سال 96
دچار تغييرات عمدهاي شد امسال نيز اضافه كردن
محدوده ط��رح زوج و فرد به ترافيك اصلي به محل
اختالف كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي
شهر با شهرداري تبديل شده بود و ظاهرا هنوز هم
ادامه دارد .البته اختالفات رييس كميسيون عمران
با معاون حمل و نقل شهرداري ريشهدار است و فقط
محدود به طرح ترافيك نميش��ود.اخيرا نيز ارسال
پيامك به رانندگاني كه وارد طرح زوج و فرد شدند
مبني بر پرداخت عوارض در محدوده طرح زوج و فرد
به محل مناقش��ه اين دو تبديل شده است .محسن
پور سيدآقايي معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري
تهران در اين باره اعتقاد دارد كه اخذ عوارض قانوني
است و اگر خودرويي پالكش زوج است و در روز زوج
در محدوده زوج و فرد تردد ميكند ،هيچ هزينهاي
پرداخت نميكند اما اگر در روز مخالف حركت كند،
بايد عوارض پرداخت كند.او با بيان اينكه اگر كسي
در روز مخالف پالك خود در محدوده زوج و فرد تردد
كند بر اساس مصوبه شورا بايد عوارض پرداخت كند،
گفت :در ماده  8مصوبه شورا ذكر شده كه شهرداري
بايد نسبت به وصول عوارض خود اقدام كند و پليس
هم بايد جداگانه جريمه خ��ود را دريافت كند .اين
در حالي است كه عليخاني رييس كميسيون حمل

و نقل ش��وراي ش��هر تاكيد دارد اخ��ذ اين عوارض
غيرقانوني است .او با تاكيد بر اينكه بر اساس مصوبه
شوراي ش��هر تهران ،اخذ عوارض صرفاً از محدوده
طرح ترافيك قانوني است ،گفت :شايد در سال آينده
بر اساس پيشنهاد ارايه شده از سوي شهرداري تهران
در اين زمينه بررسيهاي الزم صورت گيرد اما تا اين
لحظه هيچ برنامهاي ب��راي اخذ عوارض از محدوده
طرح زوج و فرد نداريم.
البته رويكرد شهرداري تهران در زمينه پروژههاي
عمراني بر اتمام پروژههاي نيمه كاره است و ظاهرا
پروژه عمراني جديدي در شهر آغاز نخواهد شد .در
ايام دهه فجر نيز پيروز حناچي از افتتاح  ۴۹۵پروژه
در مقياس محلي و در محالت مختلف تهران خبر داد
و تصريح كرد :اين پروژهها شامل پاركهاي محلي،
س��رويسها و خدمات محلي ،مجتم��ع خدماتي و
پاركهاي بزرگ مثل پارك هرندي است.
لغو مصوبه برج باغها ،يك اقدام انقالبي
زهرا صدراعظم ن��وري رييس كميس��يون محيط
زيست ،سالمت و خدمات شهري نيز در گفتوگو با
«تعادل» مهمتري��ن اقدامهاي اين حوزه را اينگونه
بر شمرد :امس��ال اقدامهاي خوبي در حوزه محيط
زيست ،س�لامت و خدمات ش��هري انجام گرفت و
كارها به خوبي پيش م��يرود و اميد آن ميرود كه
در سال  98كارها ارتقاء پيدا كرده و كيفيتر شود.
او ادامه داد :در سال جاري در حوزه صيانت از باغات
اقدامه��اي خوبي صورت گرف��ت و مهمترين اقدام
شورا و كميس��يون هم بعد از لغو مصوبه برج باغها،
تدوين مصوبه جايگزين آن موسوم به ماده  14قانون
زمين ش��هري بود كه يك اقدام انقالبي محس��وب
ميش��ود زيرا از س��ال  83تاكنون يعني حدود 14
مصوبه برج باغها باعث ش��د تا بيشترين بارگذاري
را در باغات ش��اهد باشيم .در اين مدت  128هكتار
از اراضي س��بز و مشجر شهر تهران نابود و تبديل به
محلهاي مس��كوني ،اداري و تجاري ش��د .در اين
زمان بيشترين ميزان بارگذاري  9طبقه بود و بعضا
تا  15طبقه تخلف انجام ميگرفت .س��طح اش��غال
 30درصد گاه به  45درصد ميرس��يد و طبق قانون
فقط اجازه س��اخت  3طبقه زير زمين وجود داشت
اما درهمان سطح اش��غال  40درصد تا  7طبقه زير
زمين گودبرداري ميشد كه نتيجه آن از بين رفتن
باغات شد .اما در مصوبه جايگزين  9طبقه به حداكثر
 3طبقه كاهش يافت .س��طح اش��غال  30درصد به
 15درصد و زير زمين ه��م از  3طبقه به يك طبقه
كاهش پيدا كرد و به همين دليل ميگويم كه مصوبه
جايگزين برج باغها مصوبه بسيار ارزشمندي است.
بررس�ي 20ه�زار پرونده در كميس�يون
ماده 7
رييس كميسيون محيط زيست و سالمت با اشاره
ب��ه فعاليت كميس��يون ماده 7گفت :كميس��يون
ماده  7موظف اس��ت وضعي��ت درختان در تمامي
ام�لاك را فارغ از مس��احت عرصه بررس��ي كند.
اين كميس��يون بيش از  20هزار پرونده را در تمام
مناطق ش��هر تهران مورد رسيدگي قرار داد .عالوه
بر اين س��امانه كميس��يون ماده  7راهاندازي شد.
همچنين پروندههايي كه نياز به نوسازي دارد بايد
از كميس��يون ماده  7استعالم بگيرد.اين امر باعث
ميش��ود تا درختان به واسطه ساخت وساز از بين

نروند .پروندههاي باالي  2هزار متر در كميسيون
ماده  7با حساس��يت و دقت بيشتري مورد بررسي
قرار ميگيرد تا به پروندههايي كه ماهيت باغ دارند
اجازه بارگذاري داده نشود.خوشبختانه در صحن
شورا نيز اين موارد به شكل شفاف بررسي ميشود
كه اين نتيجه پيگيريهاي كميسيون بوده است.
معتقدم در حوزه فضاي س��بز و صيان��ت از باغات
عملكرد خوبي داشتهايم.
اودر ادامه به حوزه ايمني و مديريت بحران اش��اره
كرد و گفت :س��ال جاري امكانات س��ازمان آتش
نشاني را تجهيز كرديم تا در عملياتها به خصوص
اطفاي حريق با آمادگي بيش��تري حاضر ش��وند.
امسال  21دس��تگاه نردبام بلند وارد كرديم و نياز
آتش نشاني براي خدمات رساني به ساختمانهاي
بلندمرتب��ه تا حدودي بر طرف ش��د .عالوه بر اين
رديف��ي را در بودجه براي س��ازمان آتش نش��اني
تعريف كرديم و قراراس��ت س��ازمان آتش نشاني
به ش��كل  100درصدي از محل ع��وارض ايمني
س��اختمانها براي تجهيز امكانات خود اس��تفاده
كند .همچنين افزايش ايس��تگاههاي آتش نشاني
را متناسب با پراكنش در س��طح تهران انجام شد
تا آتش نشانان در كمترين زمان ممكن بتوانند به
محل حادثه برسند.
در ح��وزه محيط زيس��ت نيز بحث آلودگ��ي هوا را
داش��تيم كه با پيگيريهاي كميسيون و با حمايت
از طرح ترافي��ك و طرح زوج و فرد و نيز معاينه فني
خودروها ميزان آاليندگي ناش��ي از منابع متحرك
كاه��ش يافت.ت�لاش بر اين ب��ود ت��ا خودروهاي
غيراس��تاندارد كه نميتوانند معاين��ه فني را پاس
كنند به محدوده طرح ورود پيدا نكنندكه اين مورد
انجام شد .خوشبختانه در س��ال جاري هيچ روزي
را نداش��تيم كه به دليل آلودگي هوا تعطيل شود و
آلودگي هوا از مرز هشدار عبور نكرد .البته بخشي از
اين امر مربوط به ش��رايط جوي و بارش باران و برف
بود اما بخش��ي از آن هم به واسطه اقدامهاي خوبي
بود كه در ش��هرداري انجام ش��د و كميسيون از آن
حمايت كرد.
او با اشاره به اينكه فعاليتهايي نيز در خصوص آب
انجام گرفت ،توضيح داد :سازمان بوستانها را ملزم
كرديم تا كاش��ت چمن را در پاركها و بوستانها
حذف كنن��د و حتما از گونهه��اي گياهي كه نياز
به آبي��اري كمتري دارند اس��تفاده كند.همچنين
اين سازمان در بودجه س��ال 98ملزم شد با انجام
كار تحقيقاتي گونههاي گياهي متناس��ب با آب و
هواي ش��هرتهران را شناس��ايي كند .در خصوص
بازچرخان��ي آب نيز ب��ا همكاري س��ازمان آب و
فاضالب تصميمهايي اتخاذ و قرار بر اين ش��د تا از
تصفيه خانههاي آبف��ا و فاضالب آن جهت آبياري
فضاي سبز استفاده شود.
كميسيون برنامه و بودجه ش��وراي شهر كه نقش
مهمي در تدوين برنامه س��وم توسعه و نيز بررسي
اليحه بودجه  98داشت اما اعضاي اين كميسيون
حاض��ر به صحب��ت ومصاحب��ه نش��دند .اعضاي
كميسيون اصرار بر اين داشتند رييس كميسيون
درباره عملكرد كميسيون صحبت كند اما مرتضي
الويري رييس كميس��يون برنام��ه و بودجه اصوال
ميانه خوبي با خبرنگاران ندارد و در جلسات علني
نيز بالفاصله بعد از تمام ش��دن جلسه صحن شورا
را ترك ميكند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي
شهر تهران با اشاره به اجازه شوراي پنجم براي
احداث  ۶۲برج باغ در تهران گفت :مشخصات
كام��ل اين برج باغها روي س��ايت ش��فافيت
قرار ميگيرد و بيش��تر اين باغ��ات در منطقه
يك است.
به گ��زارش ف��ارس ،محم��ود ميرلوحي عضو
كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي اسالمي
ش��هر تهران در خصوص صدور مجوز شوراي
پنجم براي احداث  62برج باغ در تهران گفت:
در تهران به مس��اله باغ��ات بيتوجهي زيادي
شده است.
او ادامه داد :برخي آمار ميدهند كه در س��ال
 5 ،25هزار هكتار باغ در تهران بوده اس��ت اما
من ميگويم بيش��تر از اين رقم بوده است؛ اگر
ببيني��م محدوده تهران كجا بوده و محاس��به
كنيم ميبينيم عدد بيش��تر اس��ت همچنين
در البهالي ش��هر تهران باغهاي وجود داشته
اس��ت.عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي
اسالمي شهر تهران به باغهايي لويزان ،ازگل و
دارآباد اشاره كرد و گفت :بسياري از اين باغها
از بين رفته است .
به گفته ميرلوحي ،بايد بپذيريم نيمي از باغات
تهران از بين رفته و باغاتي كه باقي مانده است
روي فرم نيست؛ اس��مش روي سند فقط باغ
است وگرنه وقتي مالحظه ميكنيم ،ميبينيم
اينها باغ بزرگي بودن��د و در حال حاضر با  5و
 10درخت سرپا هستند و بقيه خشك شدهاند.
بيتوجهي افكار عمومي به باغها
به اعتقاد اين عضو شوراي شهر تهران ،به نظر
ميرسد افكار عمومي و شهروندان نيز نسبت
به اين موضوع بيتوجه بودهاند .همس��ايگان
ميديدند كه اين درختان خش��ك ميش��ود
ولي اط�لاع ندادند .روي مصوب��ه  ۶۲برج باغ
افكار عمومي بس��يار حساس ش��ده است .اگر
اين حساسيت در س��الهاي قبل هم بود بهتر
ميشد .ميرلوحي افزود :سياست ما در شوراي
پنجم حفظ باغات است و مصوبه برج باغها را
لغو كرديم اما دو نكته وجود داش��ت ابتدا بايد
شوراي عالي شهرسازي آن را تأييد كند و تنها
تصويب ما كافي نبود و دوم اينكه  480پرونده
در مس��ير بود .اين عضو ش��وراي شهر تهران
اضافه كرد :براي  62باغ پروانه صادر شده بود؛
اما برخي از اين ب��رج باغها مقداري از عوارض
را پرداخت كرده بودند ام��ا  62برج باغ كامل
عوارض خود را پرداخت كردهاند.
به گفته ميرلوحي ،اين  ۶۲برج باغ قبل از تاريخ
مصوبه ش��ورا اقدام كرده بودن��د و ما چارهاي
نداشتيم.
احكام دي�وان عدالت طي  14س�ال
اخير تحليل شود
عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد :ما از مركز
مطالعات ش��هرداري ميخواهي��م كه احكام
ديوان عدالت را طي  14س��ال اخي��ر آناليز و
به م��ردم گ��زارش ميدهيم .يكي از مس��ائل
اين اس��ت مرتباً گفتيم مجوز صادر نميكنيم
و نكردهاي��م؛ متأس��فانه تع��دادي از اين برج
باغها از دي��وان رأي گرفتند.خيلي از مواردي
ك��ه در صحن رأيگيري ميكنيم بازگش��تي
است .ش��ورا تصميم گرفت كه به  62برج باغ
مجوز ساخت دهد اما در خود مصوبه دو نكته
گنجانده شده است.
يك��ي اينكه اگر راهحل جايگزيني اس��ت بايد
راهحل بررسي شود .ميرلوحي گفت :به عنوان
مثال يكي از راهحلها اين اس��ت كه اگر كنار
باغ؛  5س��اختمان فرسوده باش��د؛ مالك اين
ساختمانها را خريداري كند و همه امتيازاتي
كه قرار بود در باغ بدهيم به مالك داده ميشود
و ملكهاي جديد حياط س��اختمان ش��ده و
بسيار ارزشمند ميشود.
قطعا اجازه قطع درخت نميدهيم
وي ب��ا تاكيد ب��ر اي��ن موضوع ك��ه حفاظت
از درخت��ان در دس��تور كار ماس��ت ،گف��ت:
مش��خصات كامل  62را روي سايت شفافيت
شهرداري تهران ميگذاريم تا مردم در جريان
باشند و بيشتر اين باغات در منطقه يك است.
اين عضو شوراي شهر تهران گفت :قطعا اجازه
قطع درخ��ت نميدهيم و كميت��هاي در نظر
گرفتهايم تا موضوعات را بررسي كند.به افكار
عمومي و شهروندان قول ميدهيم درختي از
بين نخواهد رفت و فلسفه اصلي كار ما حفاظت
از درختان است.
هنوز هم جزو منتقدان باغ كشي هستم
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه ش��ما جزو
منتقدان باغكش��ي بوديد ولي در حال حاضر
اجازه ساختوساز در اين  62برج باغ را دادهايد،
گفت :حاال هم منتقد هس��تم؛ تاكيد كردهايم
درختي از بين نرود .عضو ش��وراي شهر تهران
در خصوص الباقي باغهايي كه مجوز س��اخت
گرفتهاند ،گفت :ش��هرداري بايد آنها را راضي
كند و پول شهروندان را بازگرداند؛ ما كه بدهي
س��نگيني داريم حاال اين ه��م روي آن و بايد
فكري براي آن بكنيم.

اخبار
نفوذ به دوربينهاي نظارت
تصويري در سطح كشور

ماهر| مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات
رخدادهاي رايانهاي نس��بت به افزايش شديد
تالش براي نفوذ به دوربينهاي نظارت تصويري
در سطح كشور هشدار داد و اعالم كرد كه تهران
در صدر اين حمالت قرار دارد.
مركز ماهر اعالم كرد كه در روزهاي گذش��ته،
تالش براي نفوذ به دوربينهاي نظارت تصويري
از طريق پويش درگاه  ۹۵۲۷در س��طح كشور
بهش��دت افزايش پيدا كرده اس��ت.اين درگاه،
مربوط به يك قابليت مس��تند نش��ده ديباگ
برخي دوربينهاي مدار بس��ته تحت  IPاست.
بيش از  ۲هزار دستگاه در جهان در حال پويش
و رصد اين دستگاهها هستند.بررسيهاي مركز
ماهر حاكي از آن است كه در حال حاضر بيش
از  ۷۵۰۰دستگاه در معرض اين ضعف امنيتي
در سطح كش��ور شناسايي ش��ده است.تهران
ب��ا  ۷۲.۴درصد حم�لات ،در صدر بيش��ترين
آسيبپذيريها قرار دارد.مركز ماهر از كاربران
خواس��ت كه در صورت استفاده از دوربينهاي
مداربس��ته تح��ت  ،IPاز دسترس��ي حفاظت
نش��ده اين تجهي��زات به اينترن��ت جلوگيري
كنند.اين درگاه كاربرد ضروري نداشته و فقط
براي عيبيابي محصول در زم��ان توليد فعال
شده است.

اپليكيشني كه تصاوير را براي
نابينايان توضيح ميدهد

انگجت| آپديت اپليكيشن مايكروسافت براي
افراد نابينا قابليت جديدي فراهم كرده اس��ت.
كاربرميتواندباضربهرويعكستوصيفيازاشيا
و وضعيت آن دريافت كند.اپليكيشين Seeing
 AIشركت مايكروس��افت براي نابينا و كم بينا
ساخته شده است.
اين ش��ركت نس��خه  iOSاين اپليكيش��ن را با
گزينهاي براي بررسي تصاوير به وسيله لمس آنها
آپديت كرده است.
كافي اس��ت كاربر با انگش��ت روي تصوير ضربه
بزند و توصيفي از اشيا موجود در صحنه عكس و
همچنين وضعيت مكاني آنها دريافتميكند.
كاربر ميتوان��د توصيفهاي مربوط به عكسها
را در بخ��ش Sceneاين اپليكيش��ن دريافت
كند .البت��ه اين قابلي��ت براي تصاوي��ري ارايه
ميشود كه در بخش  camera rollدوربين و
اپليكيشنهاي ديگر دستگاه ،موجود است.

ربات خودكاري كه به كاربر
غذا ميدهد

نيو اطلس| اكثر اف��راد در دنياي پرهياهوي
امروز توج��ه چنداني به نحوه غذا خوردن خود
ندارند ،ام��ا يك بازوي رباتيك جديد با ظرافت
و با رعايت اص��ول تغذيهاي ميتواند به ش��ما
غذا بدهد.
محققان دانشگاه واشنگتن يك بازوي رباتيك
خودكار طراحي كردهاند كه با بررس��ي غذاي
موجود بهترين روش را براي برداشتن قطعات
آن و قرار دادن اين قطعات در دهان فرد انتخاب
ميكند .اي��ن ب��ازوي رباتيك در واق��ع براي
بهينهسازي صرف غذا به جاي كاربر فكر ميكند
تا وي بيش��ترين لذت را از صرف غذا ببرد .اين
ربات كه  ADAن��ام دارد ،به ويلچر افراد وصل
ميشود و به خصوص براي كمك به افراد معلول
يا مبتال به فلج اعضاي بدن مفيد و موثر است.
بازوي يادش��ده مجهز به حسگرهايي است كه
ميزان فش��ار وارده به چنگال يا قاشق را درك
ميكند و لذا تنظي��م دقيق آنها براي فروبردن
در ده��ان ممكن ميكند .دوربي��ن اين بازوي
رباتيك هم محل قرارگيري بشقاب و دهان فرد
را كام ً
ال قابل مشاهده ميكند .دوربين يادشده
ابتدا بشقاب غذا را اسكن ميكند تا محل دقيق
قرارگيري قطعات غذا مشخص شود .عالوه بر
اين صورت فرد هم براي مش��خص ش��دن بلع
مناس��ب غذا توسط وي اس��كن ميشود .اين
بازوي رباتيك فع ً
ال به صورت آزمايشي ساخته
شده و برنامهاي براي توليد انبوه آن وجود ندارد.

هوش مصنوعي آفالين
گوگل براي گوشي پيكسل

انگجت| گوگل يك سيستم هوش مصنوعي
براي شناسايي صوت كاربران طراحي كرده كه
بر روي گوشيهاي پيكسل به صورت آفالين و
بدون نياز به اينترنت قابل استفاده است.
سيستم هوش مصنوعي مذكور ميتواند تمامي
حروف بيان شده توسط كاربران را بشنود و آنها
را بر روي نمايشگر تايپ كند.
مهمترين مزيت اين سيستم عدم وابستگي به
اينترنت و ديگر شبكههاي اطالعرساني است.
استفاده از سيس��تم مذكور هم سريعتر بوده و
هم داراي كارآيي بيشتري است.
سيستمهاي تش��خيص صوت بهطور سنتي از
طريق چند تكه كردن جمالت عمل ميكنند،
اما اين سيس��تم ميتواند با ش��نيدن تك تك
حروف ،كلمهبندي و جمل��ه بنديها را نيز به
ص��ورت مطلوب انجام ده��د و نيازي به كمك
انسان ندارد .همين مساله نشان ميدهد هوش
مصنوعي مذكور در مقايسه با نمونههاي رقيب
توانمندي و دقت باالتري دارد.
سيستم يادش��ده فعال تنها با زبان انگليسي و
لهج��ه امريكايي س��ازگاري دارد و صرفاً روي
گوشي پيكس��ل قابل استفاده اس��ت .اما قرار
است در آينده با زبانها و گوشيهاي بيشتري
سازگار شود.
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دانش و فن

مردم قدرت خريد گوشي ندارند

بازار تلفن همراه شلوغ،اما كساد
گروه دانش و فن مرجان محمدي
بازار تلفن همراه در روزهاي پاياني سال همچنان در
ركود به سر ميبرد ،بسياري از فروشندگان و فعاالن
بازار تلفن همراه ك��ه پيش بيني رون��ق در روزهاي
پاياني سال را داشتند ،پيش بيني شان درست از آب
در نيامده است.
افزايش نرخ ارز،طرح رجيستري ،توقيف گوشيهاي
واردات��ي به كش��ور توس��ط واردكنن��دگان و برخي
سياستهاي به اصطالح تنظيم بازار براي جلوگيري از
ورود كاالي قاچاق به بازار تلفن همراه باعث شده است
كه اين بازار در سالي كه چند روز به پايان آن باقي است
نه تنها رونق نگيرد ،بلكه برخي فروشندگان و فعاالن
بازار با تعطيلي مغازههاي خود اقدام به فعاليت ديگري
بكنند،چرا كه معتقدند در سال  97نتوانستهاند حتي
اجاره مغازه را دربياورند.
در حالي كه قرار بود در سال جاري با سياستهايي كه
در بازار اعمال ميش��ود از ورود گوشيهاي قاچاق به
كشور كاسته شود و فعاالن رسمي تلفن همراه بتوانند
بدون مشكل فعاليت كنند ،اما به نظر ميرسد اعمال
برخي سياستها در بازار تلفن همراه نتيجهاي عكس
داش��ت ،و نوسان قيمت ارز و افزايش يكباره دالر نيز
مزيد بر علت شد تا اين بازار روزهاي خوشي را پشت
سر نگذارد؛ بهطوري كه در پي افزايش ناگهاني قيمت
دالر و يورو واردكنندگان رس��مي نتوانستند اقدام به
واردات كنند و اين مقدمهاي شد براي افزايش قيمت
گوشي تلفن همراه.
از طرف ديگر با وارد نشدن گوشي تلفن همراه برخي از
گوشيهاي پرطرفدار در بازار ايران ناياب و كمياب شد
و فروشندگاني كه اين گوشيها را داشتند اقدام به ارايه
قيمت با نرخ دلخواه ميكردند و اين هم مسالهاي شد
براي جهش دوباره قيمتها در بازار گوشي تلفن همراه.
با آش��فتهتر ش��دن بازار تلفن همراه وزير ارتباطات
و فناوري اطالع��ات به اين مس��اله ورود و نام برخي
شركتهاي واردكننده را اعالم كرد؛ شركتهايي كه

ارز دولتي گرفتهاند ولي گوشي تلفن همراه يا مطابق
با ارز دريافتي وارد نكردهاند يا بخش��ي از ارز را در بازار
به صورت آزاد به فروش رس��اندهاند و بخشي را اقدام
به واردات گوش��ي كردهاند و گوشيهاي وارد شده را
مطابق با ارز آزاد در بازار نرخگذاري كردهاند.مسالهاي
كه باعث شد مديران چند شركت بازداشت و كاالهاي
آنها از سوي دولت توقيف شود.
اما نابس��اماني در بازار تلفن همراه به همين جا ختم
نش��د چرا كه برخي از فروش��ندگان با سوءاستفاده
از رجيس��تري و دريافت هزينه بيش��تر از خريداران
قيمتها را براي چندمين بار طي يك س��ال افزايش
دادند،حال آنكه رجيستري كامال رايگان است و هيچ
هزينهاي نبايد از مش��ترك يا خريدار دريافت ش��ود.
در حالي كه خري��داران و كاربران تلفن همراه خود را
به ش��رايط عادت داده بودند و بازار ميرفت تا آرامش
نسبي را دنبال كند به يكباره خبر بسته شدن سامانه
تلفن همراه شوك ديگري بود كه به قيمتها وارد كرد
و قيمتها دوباره رشد صعودي گرفتند.
اين مساله باعث شد برخي فروشندگان در بازار تلفن
همراه در ته��ران و تبريز مغازههاي خ��ود را تعطيل
كنند و عليه وزير ارتباطات ش��عار دهند،شعاري كه
وزير ارتباط��ات به آن واكنش نش��ان داد و در توئيتر
خود نوشت« :مرگ بر رجيستري!»؛ شعاري كه روي
ديگر س��كه «زنده باد قاچاق!» اس��ت .مشكل صنف
عرضهكنندگان تلفن همراه جاي ديگري است -كه
بايد حل ش��ود -نه طرح ثبت تلفن همراه كه هزاران
ميليارد تومان از قاچاق جلوگيري كرده است .شفافيت
و مبارزه با فس��اد هزين��هاي دارد كه ب��ا پرداخت آن
مشكلي ندارم.
او همچنين به يكي از توئيتهاي قبلي خود كه چند
ماه پيش منتشر كرده ،اشاره كرد كه در آن نوشته بود:
در بازار چارسو جواني با صداي بلند به من ميگفت :در
برخي ادارات به ما ميگويند از ما مجوز براي مواد مخدر
بخواه اما براي گوشي تلفن همراه نه ،كاري ميكنيم كه

اين «بچه» نتيجه شفافسازي را بفهمد .با خود فكر
كردمچرامدتهاستگوشيهايمنتظرعرضهبهبازار
تعيينتكليفنميشوند؟
يك روز بعد از اين اعتراض سامانه مسافري تلفن همراه
به حالت قبل بازگشت،اما قيمتها در بازار تلفن همراه
به قيمت قبل بازنگش��ت .اين فراز و نشيبها در بازار
تلفن همراه تا به امروز عمدهترين داليل براي ركود در
بازاري است كه قبل از گراني ارز و اجراي سياستهاي
بازدارنده ب��ه خوبي فعال بود و رونق داش��ت ،در اين

دريچه

اپليكيشن

جلوگيري از فعاليت واتساپهاي قالبي
پي سي ورلد| واتس اپ به تازگي خطاب به كاربراني
كه از اپليكيشنهاي غيررس��مي با اسامي مشابه به
واتس اپ استفاده ميكنند ،اعالم كرده كه از فعاليت
آنها به زودي جلوگيري به عمل خواهد آورد.
واتساپ كه يك��ي از محبوبترين و پرطرفدارترين
اپليكيشنهاي پيامرسان در جهان به شمار ميرود،
حاال با انتش��ار بياني��ه و پيامي اعالم كرده اس��ت كه
كاربراني كه از اپليكيش��نهاي غيررسمي و مشابه با
نامهاي واتس اپپالس و واتساپ جيبي اس��تفاده
ميكنند ،هر چ��ه زودتر تمامي اطالع��ات موجود و
ذخيره شده خود را از آن خارج كرده تا در صورتي كه
ش��ركت واتس اپ تصميم گرفت اقدام به حذف اين
اپليكيشنها كند ،اطالعات و پيامهاي رد و بدل شده
آنها تحت تأثير قرار نگيرد و بهطور كلي حذف نشود.
واتساپ كه يكي از بزرگترين زيرمجموعههاي فيس
بوك به ش��مار ميرود ،به تازگي اعالم كرده است كه
جلوي فعاليت اپليكيشنهاي واتساپ تقلبي و قالبي

رويداد

ناسا نمونههاي ۵۰ساله خاك
ماه را بررسي ميكند

ديلي ميل| ناس��ا تصميم دارد برخ��ي از نمونههاي
خاك ماه را بررس��ي كند كه حدود  ۵۰س��ال پيش در
ماموريتهاي آپولو جمعآوري و به زمين آورده شدهاند.
س��ازمان فضايي مذكور در هفته جاري اعالم كرده دو
گروه از محققان نمونههاي جمعآوري ش��ده از ماه در
ماموريتهاي آپولو  ۱۵تا آپولو  ۱۷را بررسي ميكنند.
برخي از اين نمونهها پس از رس��يدن به زمين هرگز باز
نش��دهاند.هدف محققان مركز Goddard Space
 Flight Centerاز بررسي نمونههاي ماه ،درك بهتر
از تركيبات طبيعي موجود در سطح آن و شيوه مقاومت
اين مواد در برابر اشعههاي كهكشاني است.
اينكه ناسا بعد ار  50س��ال به فكر بررسي خاك سطح
ماه افتاده اس��ت  ،اگر چه دير هنگام اما ظاهرا ضروري
به نظر ميرسد.
ناس��ا اميدوار است با بررس��ي نمونههاي قديمي ،قبل
از ماموريته��اي آتي خود در ده��ه  ۲۰۲۰ميالدي به
اطالعات بيشتري دست يابد.
بههرحال اي��ن نمونهها از اوايل ده��ه  ۱۹۷۰ميالدي
تاكنون در انبارهاي قديمي بودهاند.

را خواهد گرفت چرا كه به امنيت سايبري آنها اعتقادي
نداشته و بر اين باور است كه آنها هيچ تعهدي در قبال
حفاظت از حريم خصوصي كاربران ندارند.
اپليكيشن پيامرسان واتساپ نيز از قابليت رمزنگاري
پيش��رفته پش��تيباني ميكن��د و از پروتكله��اي
پيش��رفتهاي براي حفظ حريم شخصي كاربرانش
برخوردار اس��ت .اين اپليكيش��ن كه ب��راي تمامي
سيستمهايعاملاندرويد iOS،وويندوزقابلاستفاده
اس��ت ،در س��ال  ۲۰۱۶ميالدي لقب پركاربردترين

رونمايي از تلويزيون و استريم
آنالين اپل تا دوهفته ديگر

ورج| اپل به صورت رسمي تأييد و اعالم كرده است كه
 ۲۵مارس در رويدادي قصد دارد از سرويس تلويزيون و
استريم آنالين اختصاصي خود رونمايي كند.
پيشتراخباروگزارشهايمتعدديازسويرسانههاي
مختلفومنابعخبريمنتشرشدهبودكهنشانميداد
اپل تصميم گرفته اس��ت در آين��دهاي نزديك از يك
سرويستلويزيونواستريمآناليناختصاصيرونمايي
و پردهبرداري كند.
با توج��ه به افزاي��ش محبوبيت و اس��تقبال بينظير
كاربران از سرويسهاي استريم فيلم و سريال همچون
نتفليكس ،حاال به نظر ميرسد كه اين غول تكنولوژي
قصد دارد در جريان برگ��زاري رويدادي اختصاصي،
س��رويس اس��تريم و پخش برنامهه��اي ويدئويي و
تلويزيوني آنالي��ن و اينترنتي خود را معرفي كند و در
معرض ديد عموم كاربران و عالقهمندان به تماش��اي
فيلم و محتواي ويدئويي آنالين قرار دهد.
تبليغات و آگهيهايي كه با شعار It’s show timeدر
بسياريازاماكنعموميدراياالتمتحدهامريكامنتشر
شده بود ،حاال به نظر ميرسد كه نشاندهنده يكي از
بزرگترين و اصليترين رويدادهاي مربوط به اپل است
تا اين شركت همانند بس��ياري ديگر از محصوالتش
كه در جري��ان برگزاري رويدادهاي مختلف ،رونمايي
ميكند ،از سرويس اس��تريم و پخش انالين خود نيز
پردهبرداري كند و بدينترتيب ورود خود را به عرصه
سرويسهايپخشانالينواينترنتيمحتوايويدئويي
به صورت رس��مي اعالم ك��رده و به رقاب��ت با رقباي
قدرتمندشهمچوننتفليكسبپردازد.

سرويسهايگوگلمختلشدند
پيامرسان جهان را گرفت .واتس اپ از آن جهت ضريب
امنيت س��ايبري بااليي دارد كه مكالمات و اطالعات
مبادله شده ميان كاربران و مخاطبان به صورت كامل
محافظت ش��ده بوده و مكالمات ،اطالعات شخصي
و خصوصي آنها از س��وي نهادهاي ديگر قابل رصد و
ردگيري نخواهد بود.
ش��ركت فيسبوك با در اختيار گرفت��ن و تصاحب
ش��ركت واتساپ در س��ال  ۱۹ ،۲۰۱۴ميليارد دالر
كسب كرد و از آن زمان تاكنون نيز با معرفي و افزودن
قابليتهاي جديد بدنبال جذب و حفظ طرفداران اين
پيامرسان بوده اس��ت .طبق آخرين آمارهاي منتشر
شده در س��ال  ،۲۰۱۸پيامرسان واتس اپ هماكنون
ميزبان بالغ بر  ۱ميلي��ارد و  ۳۰۰ميليون كاربر فعال
در ماه اس��ت.براي مقايس��ه بايد گفت بر اساس آمار،
واتساپ بالغ بر يك ميليارد كاربر فعال در جهان دارد
اين در حالي است كه تلگرام  ۲۰۰ميليون كاربر فعال
در ماه داشته است.

ساخت اتاقهاي ويزيت
از راه دور

نيواطلس| اگر چه مدتي است دسترسي اينترنتي به
پزشكان ممكن شده ،اما تشخيص دقيق پزشكي از راه
دور ممكن نيست .طراحي يك اتاق ويزيت پيشرفته
ميتواند اين مشكل را تاحدودي برطرف كند.
اتاق پزشكي طراحي ش��ده بدين منظور OnMed
نام داش��ته و مجهز به چندين دوربي��ن فوق دقيق و
حسگرهايمتعدديبرايارزيابيوبررسيشرايطبيمار
است .در اين اتاقها برخي انواع داروها نيز وجود دارد كه
در صورت تجويز پزشكان قابل دسترس خواهد بود.
پزش��كان با استفاده از امكانات پيش��رفته اين اتاقها
ميتوانند از راه دور با دقت شرايط بيمار را بررسي كنند
و با وي گفتوگو كنند .بررس��ي وزن ،قد ،فشار خون،
ش��اخص توده بدني ،كنترل دماي ب��دن و غيره نيز با
استفاده از امكانات اتاق يادشده ممكن است.
در صورتي كه برخي اقالم نسخه تجويز شده پزشك در
اين اتاق ويزيت موجود نباشد ،بيمار با دريافت نسخه
الكترونيك ميتواند به نزديكترين داروخانه مراجعه و
اقالم مورد نياز خود را دريافت كند.
زمان��ي كه يك بيمار وارد اين اتاق ميش��ود ،درب آن
قفل ميشود تا امنيت و حريم شخصي مراجعهكننده
محفوظ باقي بماند .از سوي ديگر ،كسي صداي مكالمه
بيمار و پزشك را نميشنود .در اين اتاق از يك سيستم
تأييد هويت س��ه بعدي براي شناسايي دقيق هويت
بيمار استفاده ميشود تا فرد ديگري نتواند خود را به
جاي بيمار معرفي شده جا بزند .مدت زمان ويزيت هر
بيمار در اين اتاق در حدود ۱۵دقيقه بوده و براي رعايت
بهداشت از تابش نور ماورا بنفش استفاده ميشود.

كاربر

خط تلفن ثابت براي متقاضيان بايد يك ماهه داير شود
رگوالتوري| سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي ،مدت زمان دايري ه��ر خط تلفن ثابت را
يك ماه اع�لام و مخابرات را مل��زم كرد كه خطوط
متقاضيان را ظرف مدت يك ماه نصب كند.
وحيد مختاري مديركل نظارت بر خدمات ارتباطي

و فناوري اطالعات رگوالتوري اعالم كرد :ش��ركت
مخاب��رات ايران بايد حداكثر ي��ك ماه پس از تاريخ
درخواس��ت متقاضي خ��ط تلفن ثاب��ت در نواحي
ش��هري ،س��رويس مش��ترك را داير كرده و به وي
تحويل دهد.

خصوص حميد اميني از فع��االن بازار تلفن همراه به
خبرنگار «تعادل» گفت :كاربران و مش��تريان بيشتر
نظارهگر هستند و با شنيدن قيمتها تمايلي به خريد
ندارند.
وي گفت :طي چند ماه اخير بيشتر از فروش گوشي،
قاب و اكسس��وري به فروش رس��يده اس��ت،چرا كه
مردم قدرت خريد ندارند و ترجيح ميدهند با همان
گوشيهايي كه در دست دارند كار كنند.
وي در ادامه گفت:با توجه به افزايش قيمت دالر و يورو

برخي برندها از بازار ايران بيس��ر و صدا رفتند و فقط
چند برند مانده است ،آن هم كم و بيش به بازار جنس
تزريق ميكنند ،به دليل افزايش قيمت ارز و واردات
بس��ياري مغازهها از خريداري گوش��ي تلفن همراه
خودداري ميكنند،چرا كه بيم آن را دارند كه نتوانند
گوشي خريداري شده را بفروشند.
ويگفت:باوجوداينكهانتظارميرفتبازارتلفنهمراه
در روزهاي پاياني سال رونق بگيرد،اما اينگونه نشد،
بازار شلوغ است،اما خريداري وجود ندارد.

وي افزود :با توجه به الزام��ات پروانهاي پيشبيني
ش��ده براي ش��ركت مخابرات ايران و در راس��تاي
تحقق دولت الكترونيك و تس��هيل در دسترس��ي
متقاضيان به س��رويس تلفن ثابت ،سامانه ثبتنام
اينترنتي تلفن ثابت شركت مخابرات در سال گذشته

اندرويد سنترال| سرويسهاي گوگل مانند جي
ميل و گوگل درايو با اختاللي جهاني روبرو شدهاند.
عالوه ب��ر آن كاربران گوگل مپ��س ،يوتيوب و پيام
رسان «هنگ اوت» نيز از اختالل در اين سرويسها
خبر دادهاند.
بسياري از كاربران در سراسر جهان براي دسترسي به
خدمات پرطرفدار گوگل مانند جي ميل و گوگل درايو
با مشكل روبرو هستند.اين در حالي است كه گوگل نيز
اختالل در سرويسهاي مذكور را تأييد كرده و اعالم
كرده مشغول بررسي اين اختالالت است.
بسياري از كاربران به دليل اين اختالل نميتوانند به
حس��ابهاي كاربري خود در جي ميل و گوگل درايو
دسترسي يابند يا فايلي را ضميمه كنند.
درهمين راستا كاربران جي ميل اعالم كردهاند براي
ذخيرهس��ازي ايميلهاي پيشنوي��س ( )draftsو
ارسال ايميل با مشكل روبرو هستند .كاربران سرويس
 Driveنيز نميتوانند فايل آپلود يا دانلود كنند.

فشردهسازي فايلها به نفوذ
هكرهاميانجامد

وايرد|بهتازگيكارشناسانفعالدرحوزهامنيتسايبري
اعالم كردهاند كه كاربران نرمافزار فشردهسازي فايلهاي
رايانهاي WinRARدرمعرضخطراتامنيتيكيفپول
ارزهاي ديجيتال قرار دارن��د .با توجه به افزايش روزافزون
اهميتامنيتسايبريوحفاظتازحريمخصوصيكاربران
در فضاي مجازي ،بسياري از كارشناسان و پژوهشگراني
كه در حوزه امنيت سايبري فعاليت و تحقيق ميكنند ،به
بررسي آس��يبپذيري و حفرههاي امنيتي موجود در نرم
افزار و س��رويسهاي مختلف اقدام ميكنند تا كاربران در
فضاي مجازي از احتمال نفوذ هكرها و مجرمان سايبري
بهاطالعاتشخصيآنهامطلعشدهوهمزمانشركتهاي
توس��عهدهنده نرم افزارهاي مذكور نيز به برطرف كردن
مشكل امنيتي مربوطه بپردازند و يك نسخه به روزرساني
جديدازآنراتهيهومنتشركنند.حاالتازهترينگزارشهاي
منتشرشدهدروبسايتهكرنيوزحاكيازآناستكهيك
آسيبپذيريوحفرهامنيتيجديددرنرمافزارWinRar
كهبرايفشردهسازيفايلهايرايانهايبهكاربردهميشود،
پيداوكشفشدهاستكهامنيتسايبريوحريمخصوصي
كاربرانيكهازكيفپولارزهايمجازياستفادهميكردند،
را ب��ه مخاطره مياندازد و راه را ب��راي نفوذ و ورود هكرها و
مجرمان س��ايبري باز ميكند تا به اطالع��ات و دادههاي
موردنيازخوددسترسيپيداكنند.نرمافزار WinRarكه
يكيازكاربرديترينبرنامههايمبتنيبرويندوزاست،به
كاربران اين امكان را ميدهد تا در صورت تمايل ،فايلهاي
موردنظر خود را كوچك و فش��رده كنند تا براي ارسال در
ايميلياازطريقبلوتوثوغيرهبامشكلبزرگبودنحجم
فايلمربوطهمواجهنشوند.
راهاندازي ش��ده اس��ت و در حال حاضر متقاضيان
ميتوانن��د به صورت الكترونيكي ب��راي تلفن ثابت
ثبتنام كنند.
مخت��اري تصريح كرد :ع�لاوه بر س��امانه ثبتنام
اينترنتي متقاضيان خط تلفن ثابت در سطح كشور
ميتوانند با مراجعه به دفاتر امور مشتركين و دفاتر
پيشخوان دولت براي ثبتنام سرويس تلفن ثابت و
دريافت كد رهگيري اقدام كنند و با اس��تفاده از كد

عالوه بر اين موارد روزنامه گاردين نيز به وقوع مشكلي
مشابه در اپليكيشن «گوگل مپس» اشاره كرده است.
به نظر ميرس��د تالش كاربران براي استفاده از حالت
«اس��تريت ويو» اين اپليكيش��ن نيز با اختالل روبرو
شده است.از س��وي ديگر قابليت آپلود عكس و فايل
در پيامرسان  Hangoutsنيز از كار افتاده و كاربران
يوتيوب نيز از اختالل در نمايش و آپلود ويدئوها خبر
دادهاند.كاربران در استراليا ،امريكا ،اتحاديه اروپا و آسيا
تحت تأثير اين اختالل بودهاند.

آخرين محل استقرار كاوشگر
«فرصت» در مريخ

گيزمك| مريخنورد «فرصت» ب��ه تازگي تصاويري
از مريخ منتش��ر كرده كه از آخرين محل استقرار اين
كاوشگر روي سياره سرخ به ثبت رسيده است.
ماه پيش بود كه ناس��ا اعالم ك��رد فعاليت مريخنورد
“فرصت “براي هميشه به اتمام رسيده و اين كاوشگر
پس از ۱۵سال فعاليت ديگر بيدار نخواهد شد .در ژوئن
 ۲۰۱۸ارتباط مريخنورد “فرصت “پس از اينكه توفان
شن ش��ديد در مريخ آن را پوشاند ،قطع شد .حال ناسا
آخرين تصاوير ارس��الي از اين كاوشگر را منتشر كرده
اس��ت .اين عكسها تصاوير پانوراما از محل اس��تقرار
نهايي “فرصت “ به نام “دره استقامت “ است .اين تصاوير
پانوراماازتركيب ۳۵۴تصويرجداگانهكهتوسطدوربين
 ۳۶۰درجهاي كاوشگر «فرصت» گرفته شده است ،به
دست آمده و با سه فيلتر نوري متفاوت شامل «مادون
قرمز»« ،سبز» و «بنفش» به ثبت رسيده است .تصاوير
مذكورسالگذشتهدربازهزماني ۱۳مهتا ۱۰ژوئنثبت
شده و آخرين تصوير نيز در روز توفان شن گرفته شده
است.در يكي از تصاوير محو آسمان ديده ميشود كه
خورشيد نيز در مركز تصوير قرار دارد.
رهگيري وضعيت دايري خط تلفن درخواستي خود
را پيگيري كنند.اين مقام مس��وول در رگوالتوري
تاكيد ك��رد :در صورتي كه عوامل فروش ش��ركت
مخابرات ايران درخواست حضوري متقاضي را براي
ثبت سرويس تلفن ثابت نپذيرند ،متقاضي ميتواند
با مراجعه به آدرس اينترنتي .۱۹۵cra.ir .www
يا تماس با سامانه تلفني رسيدگي به شكايات ،۱۹۵
شكايت خود را ثبت كند.
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در نشست شوراي اشتغال استان تهران مطرح شد

هم موجب می شود مردم احساس کنند یک عده مسوول
دولتی نشسته اند و حس��ی هم در مورد مشکالت مردم
ندارند؛ ثمره آن هم تزریق احس��اس نا امیدی و بی حالی
به جامعه می شود.وی تاکید کرد :برخی مدیران هنوز باور
نکرده اند در جنگ اقتصادی به س��ر می بریم و همچنان
بیتفاوتهستند.

مردمثمرهاقداماتاشتغالزاراحسنمیکنند
نماینده مردم ش��هریار ،قدس و مالرد در مجلس شورای
اسالمینیزدراینجلسهگفت:مردمثمرهاقداماتمدیران
در حوزه پرداخت تسهیالت اشتغالزایی و آمار و ارقام اعالم
شده را احساسنمیکنند.
محمد محمودی شاه نش��ین افزود :اینکه مدیران تالش
کرده اند و ارق��ام خوبی را گزارش می دهند ،خیلی خوب
و نشان از همت آنان اس��ت اما مردم ثمره این کوشش را
احساسنمیکنند.
وی یادآورشد :احس��اس در جامعه و فضای عمومی این
نیست که تالشی برای رونق بازار کسب و کار می شود و از
منابع صندوق ارزی تسهیالتی پیش بینی شده است در
حالی که این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقالب نیز
به شمار می آید.
محمودی شاه نش��ین به علل نبود احساس تالش برای
اشتغالزایی در جامعه اشاره و اضافه کرد :تعداد طرحهای
پذیرفته شده نس��بت به رقم طرحهای متقاضی دریافت
تسهیالت بسیار ناچیز است و بخشی از این پروندهها در
مس��یر پر پیچ و خم اداری و بروکراس��ی بد اداری گرفتار
می شوند.نماینده مردم شهریار ،قدس و مالرد در مجلس
شورای اسالمی گفت :ضوابط و مقررات دست و پاگیری
که به خصوص در حوزه تضامین اس��ت نیز یکی از همین
موانعمحسوبمیشود.
وی به عملکرد غیرقابل قبول سیستم بانکی در پرداخت
تسهیالت به افراد زیرپوشش دستگاههایی حمایتی اشاره
و خاطرنشان کرد :برخی مدیران بانکی احساس می کنند
اگر در بخش حمایتی وارد ش��وند ،وام پرداختی سوخت
می شود و بازگشتی نخواهد داش��ت چون افراد دریافت
کننده مشکل دارند و نمی توانند اقساط را پراخت کنند.
محمودی شاه نشین ادامه داد :به این طریق ذهن برخی
مدیرانخراباستکهاینتسهیالتقابلبرگشتنیست
و به همین دلیل می گویند سهم این بخش را برداریم و به
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بخشدیگریببریم.نمایندهمجلسشورایاسالمیگفت:
نگاه و رویکردمان را باید تغییر دهیم و بگوییم که حتی اگر
تسهیالت باز هم نگش��ت ،پرداخت کنید ،ارزش دارد که
از یک خانواده ضعیف حمایت کنیم تا از زیرپوشش نهاد
حمایتیبهیککارآفرینتبدیلشود.
ویتصریحکرد:متاسفانهباآنکهاغلببانکهاعاملهستند
و منابع داخلی شان مال خودشان نیست ،بخش عمده ای
از این تسهیالت از محل صندوق ذخیره دولت و صندوق
ذخیرهارزیپرداختمیشودوبرنامهتکلیفیآنهابهشمار
می رود اما عملکرد خوبی در ارائه تسهیالت ندارند.
نماینده مردم ش��هریار ،قدس و مالرد در مجلس شورای
اسالمینکتهدیگردرحوزهاشتغالاستانتهرانراموضوع
کارورزیهاخواندوگفت:ازبینچهارهزارو 604متقاضی
طرح کارورزی فقط سه درصد مشغول به فعالیت شده اند

در حالی که اغلب این درخواست کنندگان از میان جوانان
با تحصیالت عالی دانش��گاهی هس��تند و انتظار خاصی
هم ندارند.وی اظهارداش��ت :در صورت��ی که این جوانان
مشغول به فعالیت می شدند هم طی چند ماه مشغولیت
حرف��های م��ی آموختند و هم مش��کالت افس��ردگی و
خانوادگی آنان رفع می شد اما در عمل می بینیم که فقط
سه درصد محقق شده است.
ایننمایندهمجلساضافهکرد:حتیفرماندارانهمدراین
خصوص هیچ کدام از ادارات ،دستگاهها و شرکتها را ملزم
نکرده اند که به این طرح ملی ورود کنند.
محمودی شاه نش��ین افزود :اینکه می گوییم در جامعه
احساس وجود اراده ای برای حل مشکالت نیست ،همین
است ،وقتی که مدیران از میان نزدیک پنج هزار نفر فقط
 143نف��ر را جذب می کنند ،همین می ش��ود و باقی آن

چهار هزار و  500نفر افرادی هس��تند ک��ه بی اعتمادی
نسبت به سیستم اداری کشور را رواج می دهند.نماینده
مردم ش��هریار ،قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :افزایش بیماریهای روانی و خودکش��یها در
میان جوانان ،نشان از این دارد که ما یک مقدار جدی باید
وارد و از خواب بیدار شویم.وی تصریح کرد :اگر همین روند
ادامه یابد به طور قطع نسل آینده در مورد ما تاریخ تلخی را
تعریف خواهد کرد و می گویند که پدران ما افرادی سست
عنصر ،بی برنامه ،ناس��الم و دست ناپاک بودند.محمودی
تاکید کرد :اگر برعکس آن شود ،همانگونه که ما به پدران
خودوجوانانیکهبهعنوانافتخاربهآناننگاهمیکنیمکه
در برابر دشمن ایستادند یاد می کنیم ،یادخواهند کرد اما
اکنونخالفمدیراندهه 50انقالباسالمی،قطعابدانید
کهقضاوتخوبینخواهندداشت.

ديدگاه

مديريت ارتباطات

در مديري��ت اموري چون ارتباطات انس��اني ،عوامل
موثر بر ارتباطات ،گروههاي غيررس��مي و رس��مي،
راههاي بهبود ارتباطات در رفع موانع ارتباطي و مدنظر
داشتن مراودات انساني در سازمان مطرح است .بيشتر
وقت مديران به ارتباط رودررو يا تلفني با زيردستان،
همكاران يا مش��تريان ميگذرد و گاهي در زماني كه
مديران تنها هستند ممكن است به واسطه ارتباطات
ذهني با مسائل حاد روز خلوت آنها به يك محيط كاري
تبديل شود .اين موضوع مفاهيم و فنون ارتباط را در
حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار ميدهد.
ارتباط
ارتباط فرآيندي اس��ت كه اش��خاص از طريق انتقال
عاليم پيام به تبادل معيني مبادرت ميورزند .در يك
فرآيند ارتباط  7بخش وجود دارد:
منبع ارتباط
به رمز درآوردن پيام
پيام
كانال
از رمز خارج كردن پيام
گيرنده پيام
بازخورد نمودن نتيجه
پيام عبارت است از ش��كل عيني شده مفهوم ذهني
فرستنده پيام.
پيامممكناستكالمي ياغيركالميباشد.پيامكالمي
به صورت نوشتار يا گفتار است و پيام غير كالمي عالئم،
اش��ارات و تصاويري هستند كه براي ايجاد ارتباط به
كار ميروند مثل تصوير پرستاري كه انگشت خود را بر
بيني نهاده و شما را دعوت به سكوت ميكند.
در بياني ديگر پيامها به صورت سمعي ،بصري ،كتبي،
س��معي -بصري ،بص��ري -كتبي ،س��معي -كتبي،
تقسيمبندي شدهاند كه فرستنده پيام موظف است
براي فرستادن پيام خود از يكي از فعاليتهاي سخن
گفتن ،كاربرد وسيله مكانيكي براي ارسال پيام ،عمل،
تحرير و نوشتن يا تركيبي از اين فعاليتها متناسب با
پياميكهميخواهدبفرستداستفادهكندوگيرندهپيام
نيز موظف است جهت دريافت گوش دادن ،مشاهده،
خواندن يا تركيبي از اين فعاليتها متناس��ب با پيام
فرستاده شده استفاده كند.
در تقسيمبندي ديگر راههاي شناخته شده در ايجاد
ارتباط ،ارتباطات گفتاري ،نوش��تاري و غير گفتاري
هس��تند .عيب ارتباطات گفتاري در س��ازمان اين
اس��ت كه پيام از چندين نفر عب��ور ميكند .هر قدر
تعداد افرادي كه پيام از آنها عبور ميكند بيشتر باشد
احتمال تحريف پيام بيشتر است .هر فرد پيامي را كه
دريافت ميكند از ديد خود تفس��ير ميكند و پس از
آنكه پيام به نفر آخر رسيد محتواي آن كام ً
ال تحريف
شده است .پيام نوشتاري بر پيام گفتاري ارجح است،
زيرا هر گاه كس��ي بخواهد مطلبي را بنويس��د دقت
بيشتري به عمل ميآورد و پيامدهنده مجبور است
ژرفتر بينديشد .بنابراين پيامهاي نوشتاري پشتوانه
منطقي قويتري دارند و رساتر و روشنترميباشند.
عيب پيام نوش��تاري هم در وقتگير بودن آن است
و عي��ب ديگر آن بازخ��ورد ننمودن نتيج��ه و اينكه
نميتوان تضمين كرد كه آيا پيام نوشتاري به دست

فرد مورد نظر رسيده و اينكه وي چگونه آن را تفسير
كرده اس��ت .ول��ي در ارتباطات گفت��اري ميتوان
ازگيرنده پيام خواست آنچه را دريافت كرده بازگو كند.
ارتباطات غيرگفتاري دربرگيرنده حركت اعضا و اندام
است و ش��امل آهنگ ،صدا ،اشارههاي چشم و ابرو و
ساير اندام بدن ميشود .از طرفي بايد بدانيم حركت
يك عضو نميتواند ي��ك مقصود يا مفهوم جهاني به
خود بگيرد ولي هنگامي كه آن را با زبان گفتاري در
هم آميزيم پيام كاملتري بهگيرنده ميدهد.
انواع ارتباطات
ارتباط��ات يكجانبه :هر گاه عكس العمل (واكنش)
گيرنده نسبت به پيام ابراز نشود آن ارتباط را يك جانبه
گويند .اين نوع فرآيند ارتباط فاقد بازخورد است .در
فرآيند ارتباط يك طرفه هر گاه فرستنده پيام مطالب
دشوار ،كسلكننده يا بيش از حد تخصصي ارايه كند
آن گاه تا زماني كه شنوندگان قادر به درك و دريافت
مفاهيم هستند بازدهي مثبت است ولي هر گاه توان و
انرژي شنوندگان براي دريافت و تحليل ذهني مفاهيم
كاهش يابد ب��ا حركاتي چون خمي��ازه و دهندره و
حاالت ديگر اين عدم دريافت پيام را مطرح ميكنند.
در صورتي كه فرستنده ادامه بحث را براي زماني ديگر
بگذارد ارتباط دو طرفه باقي ميماند ولي در صورتي
كه به اين حاالت كه ناشي از عدم دريافت مفهوم است
توجه نكند ارتباط يك طرفه ميشود.
ارتباطات دوجانبه :چنانچه محيط استقرار به گونهاي
باش��د كهگيرنده عكسالعملها و نظره��اي خود را
درباره محتواي پيام به اطالع فرستنده برساند و عم ً
ال
اينچنين كند به اين نوع ارتباط دوجانبه گويند.
به هر حال بايد توجه داشت فرستندهاي موثر است كه
عوامل محيطي را مورد بررس��ي قرار داده و اطمينان
حاصل كند كه پيام دريافت شده است.
ضرورت برقراري ارتباط در مديريت
ارتباطات براي مديريت به داليل زير مهم است:
برقراري رابطه موثر و كاهش تنشها در محيط كاري
ارتب��اط فرآيندي اس��ت ك��ه وظاي��ف برنامهريزي،
سازماندهي ،هدايت ،رهبري و كنترل توسط آن انجام
ميگردد .پس ايجاد ارتباطات سالم و موثر ،تنشهاي
موجود در مس��ير انجام اين وظايف را از بين ميبرد يا
الاقل كاهش ميدهد.
ارتباط فعاليتي استكه مديرانجهتهماهنگكردن
و متناسب نمودن وقت خود از آن بهره ميگيرند.
ارتباطات در سازمان
ارتباط س��ازماني فرايندي اس��ت كه مديران را براي
گرفتن اطالعات و تب��ادل معني با افراد فراوان داخل
س��ازمان و افراد در ارگانهاي مرب��وط به خارج از آن
سيستم توانا ميسازد .انواع ارتباط سازماني عبارتند
از :ارتباطات عمودي در س��ازمان ،ارتباطات رسمي و
ارتباطات غيررسمي .ارتباطات عمودي از باال به پايين
با اه��داف هدايت ،آموزش ،اطالع و ابالغ دس��تورات
مقامات مافوق به زيردستان است و ارتباطات عمودي
از پايي��ن به باال جهت ارايه گزارش ،پيش��نهاد ،اداي
توضيح��ات و درخواس��تهاي گوناگون اس��ت .در

قاچاق پرندگان شكاري گيالن
به كشورهاي حاشيه خليج فارس
رش�ت|رييس اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت
شهرستان رودبار گفت :يكي از عوامل مهم كاهش
جمعيتپرندگانشكاريصيد،زندهگيريوقاچاق
آنها به كشورهاي حاشيه خليج فارس است.
رامين حسينزاده در جلسه محيط زيست رودبار
با بيان اينكه ش��اهينها از پرندگان حمايت شده و
درخطر انقراض هستند ،گفت :يكي از عوامل مهم
كاهش جمعيت اين پرن��دگان صيد ،زندهگيري و
قاچاق آنها به كشورهاي حاشيه خليج فارس است.
عالقهمندي ش��يوخ عرب به اين پرندگان و فروش
شاهينهابهآنهانقشزياديدركاهشجمعيتآن
در سالهاي اخير داشته است.
حسينزاده ادامه داد :قاچاقچي پرندگان شكاري كه
چندي پيش يك شاهين (بحري) از وي در رودبار
كشف و به مراجع قضايي معرفي شده بود ،به تحمل
 92روز حبس و پرداخت  20ميليون ريال جريمه
در حق دولت محكوم شد.وي خاطرنشان كرد :مبلغ
جريمه ضرر و زيان حيات وحش اين پرنده كمياب
و نادر  600ميليون ريال است كه متخلف عالوه بر
پرداخت 20ميليون ريال ذكر ش��ده بايد نسبت به
پرداخت ضرر و زيان حيات وحش نيز اقدام كند.

ضرورت حمايت بانكها ازاشتغال پايدار
گروه   بنگاهها|
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارتهرانمعتقداست:
بانکهای این استان به مدیریت استانی پاسخگو نیستند،
ساز جداگانه می نوازند و آتش به اختیارند.
«محمد امامی امین» ديروز در نشس��ت شورای اشتغال
استان تهران افزود :به نظر مسیری که می رویم چرخیدن
دورخودماناستووقتمانراصرفارایهعملکردچندبانک
میکنیموازسایرموضوعهاغافلیم؛بحثگزارشعملکرد
بانکهارابایدهرچندجلسهیکبارمطرحکنیم.
وییادآورشد:مکاتبههایبسیاریبابانکهاکردهایم،گاه
پاسخهایی داده شده که محترمانه و شیک اما خروجی آن
در حد کوبیدن آب درهاون است.
امامی امین تاکید کرد :باید گزارش عملکرد دستگاهها را
بررسیکنیم،اکنونعملکردبهزیستیصفراستومسوول
آن اعالم می کند که تسهیالت را به تازگی پرداخت کرده
اند در حالی که در آخرین ماه سال قرار داریم.
معاونهماهنگی امور اقتصادی استاندار تهرانبهعملکرد
غیرقابل قبول نهادهای حمایتی در پرداخت تس��هیالت
اشتغالاشارهوبیانکرد:دردآورداستکهامروزمیگوییم
اعتباراتاینبخشرابهمحلدیگریبپردازیم؛یعنیمدیر
دراینمجموعهخوابوبیتوجهاست.ویخاطرنشانکرد:
مهمترین وظیفه این مدیران این است که این خانواده را از
زیرچترحمایتیخودخارجکنندتامستقلوبارورشوندو
بتوانند رویپای خودبایستند ،اما چنینکارینکرده ایم و
از آن غافل بوده ایم.امامی امین ادامه داد :در موضوع اعطای
تسهیالتاشتغالفراگیر،بانکتجارتعملکردیکمیلیارد
ریالی را به ثبت رسانده ،عملکرد توسعه تعاون و رفاه خوب
بوده اما عملکرد بانک سپه و صادرات صفر است.
مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار تهران گفت:
عملکردبانکملتیکمیلیاردریالوبانکملی 36میلیارد
ریالاستدرحالیکهتمامیاعتباراتدستگاههایاجرایی
در آن دپو شده است ولی اصال پاسخگو نیست.
وی اضاف��ه کرد :ابتدای س��ال جاری در همین جلس��ه
اعالم ش��د 132هزار نفر آمار اشتغال ما باید باشد ،به نظر
می آید آمار اشتغال ابتدای سال را اکنون از دست داده ایم.
امامی امین افزود :با رفتاری که کارکنان و مدیران برخی
بانکها دارند مش��خص اس��ت که نمی خواهد در حوزه
پرداخت تسهیالت اشتغال عمل کنند.معاون هماهنگی
امور اقتصادی استاندار تهران تصریح کرد :همین مباحث

اخبارشهرستانها

ارتباطات از پايين به باال هر گاه زير دست دريابد مافوق
نسبت به پارهاي اطالعات واكنش منفي از خود نشان
ميدهد آن گاه در ارسال آن نوع اطالعات امساك كرده
يا آنها را تعديل ميكند.
در ارتب��اط از باال به پايي��ن هر گاه مدي��ران از دادن
اطالع��ات واقعي و كاف��ي به زيردس��تان خودداري
كنند آن گاه مرئوسان اعتماد خود را نسبت به آنان از
دست داده و نميتوانند پاسخهاي صحيح و درستي
ب��ه پيامهاي ارتباط��ي آنها بدهند و اي��ن امور باعث
تنشهايي در سازمان ميشود.
ارتباط رس��مي در گروههاي كوچك رس��مي شامل
ش��بكههاي همهجانبه ،چرخي و زنجيرهاي هستند.
در ارتباط همهجانبه همه اعض��ا ميتوانند آزادانه با
هم در ارتباط باشند .در شبكه چرخي رهبر به عنوان
كان��ون و مركز اي��ن ارتباطات فعالي��ت ميكند و در
شبكه زنجيرهاي يك زنجير فرماندهي رسمي وجود
دارد .وجود هر يك از اين س��ه ش��بكه به هدف گروه
بستگي دارد.
افراد به محض ورود به س��ازمان بن��ا بر علل مختلف
مانند عاليق و س��ليقههاي مش��ترك ،همفكريها و
همدليها ،الفت و نزديكيها و غيره با هم رابطه برقرار
ميكنند و ش��بكه ارتباطات غير رس��مي را تشكيل
ميدهند .ارتباطات غير رس��مي در س��ازمان گاهي
اوقات آنقدر توس��عه مييابد كه ارتباطات رسمي در
آن محو ميشود .در صورتي كه ارتباطات غيررسمي
با اهداف سازمان در تعارض باشد در راه رسيدن به اين
اهداف اختالل ايجاد ميكند و در جو س��ازمان تنش
پديد ميآورد.
هر گاه مدي��ر اينگونه رواب��ط را در راس��تاي اهداف
سازماني ببيند آن گاه بايد از آنها بهره گيرد و هر گاه آنها
را مخالف و بازدارنده ببيند آن گاه بايد در توقف اينگونه
روابط بكوشد تا بتواند تنشزدايي كند.
روشهاي بهبود ارتباطات
از جمله ويژگيهايي كه باعث ميش��ود تا تنشهاي
ارتب��اط مدي��ران و كاركنان و تنشه��اي ارتباطي
موجود در محيط سازمان كاهش يابد اطالع داشتن
مدي��ران و كاركن��ان از موضوعات��ي چ��ون نواحي
چهارگانه ش��خصيت هر فرد ،بازخورد نمودن ،افشاء
يا خودگش��ودگي ،زبان س��اده ،گوش دادن صحيح،
كنترل احساسات و توجه به عالئم غيرگفتاري است.
بايد بدانيم بيش��تر س��وءتفاهمهايي كه بين مدير و
كاركنان پيش ميآيد از عدم شناخت شخصيت مدير
و درك نشدن پيامهاي مدير به عنوان يك فرستنده
ناشي ميشود .شخصيت هر فرد عبارت است از تعبير
و تفسير ديگران از رفتارهاي نسبتاً پايدار او .شخصيت
مدي��ر را رفتارها و نگرشهاي وي ك��ه براي ديگران
شناخته ش��ده اس��ت و همچنين حوزهاي كه براي
ديگران ناشناخته است شامل ميشود.
ش��خصيت افراد كه مدير هم جزيي از آنهاس��ت بر
حسب آنچه براي خود مدير يا ديگران شناخت شده
يا ناشناخته است به چهار ناحيه تقسيم ميشود:
ناحيه عمومي رفتارها و ويژگيهايي كه هم براي مدير
و هم براي ديگران شناخته شده است .ناحيه خصوصي
آن رفتارها و ويژگيهايي كه براي مدير شناخته شده

ولي براي ديگران ناشناخته است.
ناحيه ك��ور آن رفتاره��ا و ويژگيها كه ب��راي مدير
ناشناخته و براي ديگران شناخته شده است.
ناحيه ناش��ناخته كه هم براي خود مدير و هم براي
ديگران ناشناخته باقي مانده است.
در ارتباط بين افراد كه ارتباط مدير و كاركنان نوعي از
آن است هر چه ناحيه عمومي بيشتر و وسيعترباشد
تعارضات و سوءتفاهمات كاهش مييابد.
توسعه منطقه عمومي از طريق دو مكانيزم بازخورد و
افشاء انجام ميگيرد .در افشاء مديران مايل به در ميان
گذاشتن اطالعات مربوط به خود با ديگران هستند.
اين كار منطقه خصوصي را كاهش ميدهد و بازخورد
هم باعث ميش��ود تا مديريت آن قس��مت از رفتار و
ويژگيهاي خود را كه نميشناسد ،شناسايي كند و
منطقه عمومي او افزايش يافته و تنشهاي ارتباطي
او با كاركنان كاه��ش يابد .در ارتباط بين كاركنان با
هم نيز اجراي اين دو ش��يوه باعث كاهش تنشها و
تعارضات ميشود.
موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش
در مسير ارتباطات اثربخش موانعي موجود است كه
مديريت با ش��ناخت و آگاهي داشتن از آنها ميتواند
در دنياي واقعي آنها را شناس��ايي كرده و به ش��يوه
صحيح جهت ايجاد پويايي در ارتباطات عمل كرده
و تنشزدايي كند.
از صافي گذراندن :در صورتي كه اطالعات هنگام
طي مراحل توس��ط افراد مختلف از صافي گذرانده و
دستكاري ميش��وند ،احتمال اينكه در پايان مسير
آن اطالعات برايگيرنده نهايي تحريف ش��ده باشد
زياد است.
ويژگيهاي شخصي :ما واقعيت را نميبينيم زيرا
چيزهايي را كه ميبينيم از ديدگاه خود تفسير كرده
و واقعيت ميناميم.
جنس�يت :زنان و مردان به داليل مختلف بايد بين
خود ارتباط گفتاري برقرار كنند و تحقيقات نش��ان
داده كه مردان با زبان��ي صحبت ميكنند و مطالبي
را ميش��نوند كه درباره مقام سازماني و استقالل در
كار باشد و زنان با زباني صحبت ميكنند و مطالبي را
ميشنوند كه درباره روابط و صميمت است البته اين
امر نسبي است ولي بايد آن را مدنظر داشت.
عواطف :نوع احس��اسگيرنده پي��ام هنگام گرفتن
پيام بر تفس��يري كه او از محتواي پي��ام ميكند اثر
ميگذارد .احساسات شديد مثل اندوه يا خوشحالي
بيش از حد شبكه ارتباطي موثر را خدشهدار ميكند.
در اين ش��رايط فرد نميتواند بخردانه و معقول عمل
كند و نوع قضاوت او بر پايه عاطفه و احساسات است.
زب��ان كالم براي افراد مختلف معان��ي مختلف دارد.
س��ن ،ميزان تحصيالت و زمينه فرهنگي سه متغير
مشخصي هستند كه كلمهها ،معاني و مفاهيمي كه ما
براي اين كلمات قائليم را تحت تأثير قرار ميدهند .در
صورتي كه ميدانستيم هر يك از ما چه برداشتهايي
از كلمات داريم مشكالت ارتباطي به پايينترين حد
خود ميرسيد.
ارتباطاتغيرگفتاري :اكثراوقاتارتباطاتگفتاري
با ارتباطات غيرگفتاري همراه اس��ت .در صورتي كه

طرفين ارتباط توافق كامل با يكديگر داش��ته باشند
به گونهاي رفتار ميكنند كه رفتار يكديگر را تقويت
ميكنند ولي هنگام��ي كه ارتباط��ات غيرگفتاري
با پيامها س��ازگار نيس��ت دريافتكننده پيام دچار
سردرگمي ميشود و نميداند پيام واقعي چيست.
ادراك :هر فرد حوادث را برحس��ب زمينه فرهنگي،
اجتماعي و روان��ي مختص به خ��ود درك ميكند.
ادراك فرد از يك پديده ممكن است با ماهيت واقعي
آن متفاوت باش��د ،از طرفي ه��ر پديده واحد ممكن
است به وس��يله افراد مختلف به صور گوناگون درك
شود  .همچنين فهم و درك يك پديده واحد ميتواند
از راهها و طريقههاي مختلفي انجام گيرد .ادراك فرد
با نيازهاي ش��خصي رابطه نزديك دارد و بطور كلي
امري اس��ت فردي و منحصر به فرد كه نمايانگر تمام
يا قس��متي از موقعيت آنگونه كه فرد ميبيند است.
ادراك اجتماع��ي تحت نفوذ عوامل��ي چون تعميم
گروهي ،تعميم فردي ،يكسان بيني و انتظار و توقع
است و بايد مراقب باشيم كه اينگونه عوامل ادراك ما
را تحت تأثير قرار ندهند.
پارازيت و جمالت بيسر و ته در ارتباطات مانع پويايي
روابط ميشود .شايعه يكي ديگر از عواملي است كه
در س��ازمان ايجاد تنش ميكند .شايعه پيامي است
كه در بين مردم رواج ميياب��د .ولي واقعيتها آن را
تأييد نميكنند .شايعه زماني رواج مييابد كه مردم
مشتاق خبر باشند ولي نتوانند آن را از منبعي موثق
دريافت كنند .راههاي كاهش ش��ايعه در س��ازمان
عبارتند از اطالعرساني ،برگزاري جلسات حضوري و
گفت و شنود ،اس��تقرار نظام پيشنهادها در سازمان،
توجه ملموس به امنيت خاطر شغلي كاركنان ،تلفيق
سازمان رس��مي و غير رسمي ،خنثي كردن شايعه و
آموزشهاي اخالقي.
زبان نيز ممكن اس��ت به مانعي بر س��ر راه ارتباطات
تبديل ش��ود .مدير بايد ساختار پيام را به گونهاي در
آورد كه روشن و واضح باشد .همچنين كلمات بايد با
دقت انتخاب شوند و زبان در خور فهم شخصگيرنده
باشد .گوش دادن ميتواند ارتباطات را بهبود داده و
تنشها را بكاهد .گوش دادن شنيدن نيست .گوش
دادن يعني به صورت فعال به دنبال معني و مقصود
گشتن در حالي كه شنيدن يك اقدام غير فعال است.
هر گاه مدير به كسي گوش ميدهد مغز او نيز در حال
تجزيه و تحليل و مصرف انرژي است .در صورتي كه
در مورد مس��الهاي آش��فته و دچار احساسات شويم
نميتوانيم پيامها را به شكل صحيح دريافت و ارسال
كنيم .بهترين راه اين است كه چنانچهدچاراحساسات
ش��ديم اندكي تأمل نماييم و صبر كني��م تا به وضع
عادي برگرديم.
نتيجهگيري
ب��ا توجه ب��ه مطال��ب گفته ش��ده در م��ورد عوامل
پديدآورنده تنش در س��ازمان ،فرآيند ارتباط و اجزاء
آن ،راههاي ايجاد ارتباط و ان��واع آن ،انواع ارتباطات
در سازمان ،روشهاي بهبود و ارتباطات و شناسايي
و رفع موان��ع ارتباطي بهترين راه براي مديران جهت
ايجاد محيط و ارتباطات پويا در سازمان ،تنشزدايي و
افزايش آگاهي است.

ك�رج| فرماندهي انتظامي شهرس��تان فرديس
از دستگيري چهار جاعل س��ند خودرو خبر داد و
گفت :اين افراد در يك فق��ره كالهبرداري خودرو
اسپورتيج اجارهاي را با سند خودرو ال  90به قيمت
 350ميليون تومان فروخته بودند.
س��رهنگ بيژن جنتي اظهار كرد :در پي دريافت
يك فقره پرونده نيابت قضايي به ش��كايت يكي از
ش��هروندان به پليس آگاهي شهرس��تان فرديس
مبني بر خريد يك دستگاه خودرو «اسپورتيج» در
جادهمالردباسندجعلي،پيگيريموضوعدردستور
كار مام��وران اداره مبارزه با جع��ل و كالهبرداري
شهرستان فرديس قرار گرفت.
وي گفت :در بررسي جزييات پرونده محرز شد كه
خريدار خودرو به منظ��ور تعويض پالك مراجعه
ميكندكهازطريقكارشناسانمتوجهجعليبودن
سند مالكيت خودرو ميشود.
سرهنگ جنتي بيان كرد :بالفاصله مالك خودرو ال
 90به پليس آگاهي دعوت و در تحقيقات ماموران
اظهار كرد كه مدارك خودروي وي در تهران سرقت
شده كه با اقدامات پليسي فروشنده خودرو در يك
عمليات غافلگيرانه در غرب استان تهران شناسايي
و دس��تگير ش��د و پس از انتقال به پليس آگاهي
شهرستان فرديس به جرم خود اعتراف كرد.

هتلها و متلهاي همدان
بدون تخفيف در نوروز
همدان|معاونگردشگريادارهكلميراثفرهنگي،
صنايع دستي و گردش��گري استان همدان ،گفت:
امسالتخفيفنوروزيبرايهتلهاومتلهانخواهيم
داش��ت.علي خاكس��اربيان كرد :نرخ تس��هيالت
گردشگري هر ساله در 1مهر ماه تا 31شهريور سال
آينده مصوب ميشود و هيچگونه افزايش و كاهشي
در طول سال ندارد .وي در خصوص ظرفيت پذيرش
گردشگر در اس��تان ،خاطرنش��ان كرد :ما روزانه با
احتس��اب آمار هتلها ،متلها ،هت��ل آپارتمانها،
اقامتگاههاي بومگردي ،خانه مس��افرها ،مدارس و
مهمانسراي ادارات ،به  15000نفر خدماترساني
خواهيمكرد.ويتأكيدكرد:باتوجهبهرويدادهاييكه
دراستانبرگزارشده،همدانبسيارموردتوجهبودهو
ازمقاصدگردشگريايرانيانخواهدبود.

ديدار فرماندهان مرزباني
ايران و عراق
كرمانشاه|فرماندههنگمرزيقصرشيرينگفت:
نيروهايمرزبانيعراقدرخصوصكنترلبيشترنوار
مرزياقداماتتامينيوامنيتيراافزايشميدهند.
سرهنگ كريمي فرمانده هنگ مرزي قصرشيرين
درپايانه پرويز خان از س��رتيپ فخرالدين عبداهلل
محمدسعيدكالنترمرزيمنطقهسليمانيهاستقبال
و با وي در خصوص توس��عه و گسترش مناسبات و
حسنروابطمرزيدوكشورجمهورياسالميايران
وجمهوريعراقدرپايانهمرزيپرويزخانگفتوگو
كرد .س��رهنگ «حجتاهلل كريمي» در حاش��يه
اين ديدار گفت :با اقدامات صورت گرفته مرزهاي
قصرشيرين هماكنون از امنيت پايداري برخوردار
اس��ت و حفظ اين امنيت براي حضور مرزنشينان
از اولويتهاي كاري اس��ت .س��رتيپ «فخرالدين
عبداهللمحمدسعيد»كالنترمرزيعراقمستقردر
سليمانيهنيزدرايننشستگفت:ازجانبمرزهاي
ايران احساس امنيت ميكنيم ،بيشترين تعامل و
همكاريبينهمسايگانماباايراناست.

افتتاح رسمي
قطار تهران  -همدان -تهران

همدان| نخستين قطار مسافربري از همدان به
سمت تهران حركت كرد.
مديركل راهآهن غرب كشور گفت :قطار تهران
همدان شبانه روز دو سفر از همدان و  ۲سفر از
تهران دارد .تقيزاده افزود :اين قطارها ،ساعات
 ۶صبح و  ۱۴از همدان و  ۱۲ظهر و  ۱۸از تهران
حركت ميكنند.حاجيبابايي ،خجسته و عراقي
نمايندگان مردم اس��تان هم��دان در مجلس
هركدام در سخناني جداگانه بر استفاده مردم
از اي��ن قطارها تاكيد كردند و گفتند :اگر مردم
اس��تقبال نكنند اين قطارها هم به سرنوشت
هواپيما مبتال ميش��وند و به تعطيلي منتهي
خواهد شد.

اخبار
رصد آسيبهاي اجتماعي
از سوي سمنهاي جوانان

معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان از توافق
با وزارت كشور براي اس��تفاده از ظرفيت پژوهشي
س��ازمانهاي مردم نهاد اين حوزه از ابتداي س��ال
آينده خبر داد .محمدمهدي تندگويان درباره رصد
آس��يبهاي اجتماعي حوزه جوان��ان گفت :تفاهم
نامهايبا وزارتكشوردرحوزه آسيبهاي اجتماعي
منعقد شده و كارهاي نهايي آن در حال انجام است.
براين اساس قرار است اعتباري از وزارت كشور براي
تشكلهايفعالدرحوزهآسيبهاياجتماعيتعريف
كنيم .او با بيان اينكه ب��ه دنبال تغييرات مديريتي
معاونت جوانان سال گذشته اين طرح تعطيل شده
بود،افزود:امسالحوزهپژوهشيواستفادهازظرفيت
سازمانهاي مردم نهاد در كل كشور براساس تفاهم
نامهباوزارتكشوركليدخوردواميدواريمدرصورت
تأمين اعتبارات از ابتداي سال آيندهبه شكلپايلوت
در ۱۴استاناجراشود.بهگفتهتندگويان،درصورت
تأميناعتباركافياينطرحميتوانددرسراسركشور
نيزاجراشود.معاونامورجوانانوزارتورزشوجوانان
بااشارهبهاينكهاززمانيكهسازمانجوانانتبديلبه
يك معاونت ش��د ،بخش پژوهشي مستقلي ندارد،
توضيح داد :به عبارت ديگر مثل همه وزارت خانهها،
در وزارت ورزش و جوانان هم يك بخش پژوهش��ي
برايكلوزارتخانهوجودداردكهزيرمجموعهوزير
استوآنجاپژوهشهايحوزهورزشوجوانانمانند
سابق انجام ميشود .تندگويان افزود :چندي پيش
هم در يزد يك اجالس در حوزه جوانان و آسيبهاي
اجتماعي برگزار ش��د و ح��دود  ۲۰نفر از اس��اتيد
دانشگاهي در اين اجالس براساس درخواستهاي
پژوهشيماشركتكردند.

تغيير الگوي شهريه مدارس
غيردولتي در سال جديد

رييسمدارسومراكزغيردولتيگفت:الگويشهريه
مدارسغيردولتيتغييركرده ودرهراستانكارگروه
مشخصيبراياينمنظورتعيينشدهاست.
گردهماييمشتركمعاونانومشاورانومديرانكل
آموزش و پرورش اس��تانها صبح ديروز در اردوگاه
شهيد باهنر برگزار ش��د .مجتبي زيني وند رييس
مدارس غيردولتي در حاشيه اين نشست در جمع
خبرنگارانگفت:مهمترينبرنامهپيشرويمابحث
شهريه مدارس است .ما الگوي شهريه را متناسب با
الگوييكهسالهايگذشتهداشتهايمآسيبشناسي
كرديموموارديكهبايداصالحميشداصالحشدند.
وي ادامه داد :كارگروه الگو شهريه مطابق با ماده ۱۶
قانونبررسيوتعيينميشود.كارگروهالگويشهريه
بايد در مدارس تعريف شود .ما امسال اين كارگروه را
براياولينبارفعالكرديم.تماممراحلتأييداطالعات
و اعالم ش��هريه مدارس با هزينه تمام شده توسط
همان كارگروه مشخص ميش��ود .سپس شوراي
نظارت استان آن را بررسي و تأييد ميكند و بعد آن
شوراي نظارت مركزي به مواردي كه مورد اعتراض
موسسه باشد رسيدگي خواهد كرد .او افزود :برخي
از اس��تانهاي ما نظارت كافي روي شهريه مصوب
را ندارند .س��ال گذشته ما به اين مساله ورود كرديم
و بيش از  ۵۰۰بازديد در ش��هر تهران داشتيم كه از
اينآمار ۳۴مدرسهشهريهاضافهگرفتهاند.برايحل
اين مساله وارد مكاتبه شديم اما هنوز مديريت شهر
تهران نحوه برخورد با مدارس متخلف را به ما اعالم
نكرده اس��ت .رييس مدارس غيردولتي تأكيد كرد:
بايدمتناسببااحكامبامتخلفانرفتارشودوآنهابايد
شهريهاضافيكهگرفتهاندرابازگردانند.
اودرپاياناظهاركرد:سالآيندهاستانهابايدفعاليت
بيش��تر و نظارت كافي بر عملكرد مدارس از حيث
دريافتشهريهمتناسبباقانونراداشتهباشند.

كشف  670تن مواد مخدر
در سال 97

رييس پليس مبارزه ب��ا مواد مخدر نيروي انتظامي
جمهوري اس�لامي ايران گفت :از ابتداي امس��ال
تاكنون 670تنانواعموادمخدردركشوركشفشده
كهبيشتريننوعآنترياكبودهاست.محمدمسعود
زاهديانافزود:همچنينازابتدايامسالتعدادافرادي
كه در زمينه كشف مواد مخدر دستگير شدهاند ،در
همسنجيبامدتمشابهسالگذشته 2درصدرشد
داشتهاست.اواظهاركرد:جمعآوريمعتادانمتجاهر
در كشور امس��ال نيز در مقايسه با زمان مشابه سال
گذشته10درصدافزايشداشت.رييسپليسمبارزه
باموادمخدرگفت:معتادانمتجاهرتادرمانكاملو
زماني كه قابليت بازگشت به جامعه داشته باشند در
مراكزدرماننگهداريميشوند.وياضافهكرد:امسال
تعداد معتادان متجاهر در شهرها كمتر شده است و
مردممادراينزمينهاحساسامنيتبيشتريدارند.
زاهديان گفت :متاسفانه در كشور افغانستان توليد
شيشهوموادسنتينسبتبهگذشتهافزايشيافتهكه
اين موضوع زنگ خطري براي همه دنيا به خصوص
كشور ما است .وي اظهار كرد :با توجه به ناامنيهاي
افغانستان،اينكشوردرآيندهبهتوليدكنندهنخست
شيشهدرجهانتبديلخواهدشدكهنيازاستجامعه
جهانيبهاينموضوعتوجهبيشتريداشتهباشد .وي
گفت:مادرمرزهايكشورتشديداقدامهايكنترلي
ونظارتيراانجامدادهايمونيروهايمرزبانيوانتظامي
دراينمناطقباقاچاقچيانموادمخدربرخوردجدي
ميكنند .وي مواد مخدر صنعتي را كه شيشه نماد
آن است ،از تهديدهاي اصلي جامعه امروزي دانست
و بيان كرد :بيش از  700نوع مواد مخدر صنعتي در
دنياشناساييشدهوليدرداخلكشورمانمونههاي
متعدد زيادي از آن ديده نش��ده اس��ت .وي گفت:
مواد مخدر صنعتي به عن��وان تهديد جدي جوامع
بينالمللي مطرح اس��ت و درمان آن بسيار سخت
و گاهي غيرقابل درمان اس��ت .زاهدي��ان ادامه داد:
معضلهاي اجتماعي مصرف مواد مخدر صنعتي و
خطرناكاستوجرايمخشنازعوارضمصرفمواد
مخدرصنعتياست.
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اقتصاداجتماعي

سازمان بهزيستي براي حمايت از آسيبديدگان با مشكل بودجه روبهرو است

دردسرهاي بيپولي براي مددجويان
سازمان بهزيس��تي امسال فراز و فرودهايي را تجربه
كرد كه تا پيش از اين برايش ناشناخته بود اما آنچه
بي��ش از هر چيز بهزيس��تي را دچ��ار چالش كرد و
اين س��ازمان را در رس��يدگي مطلوب به معلوالن،
مددجويان مستمري بگير ،معتادان و آسيبديدگان
اجتماعي بازداشت كمبود پول و اعتبار بود.
امسال سازمان بهزيستي كشور را دو رييس هدايت
كردند ،انوشيروان محسني بندپي و وحيد قبادي دانا
و به نظر ميرسد هر دو مسوول با چالشهاي اعتبار
درگير بودند.
ابالغ قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت و
اعتبار كم براي اجراي آن ،مشكالت مراكز نگهداري
بهزيستي و خطر تعطيل آنها ،واگذاري باشگاههاي
مثبت از وزارت بهداشت به بهزيستي ،جنجالي شدن
چند مورد ك��ودك آزاري و اجراي طرح ملي تحول
نظام مديريت معتادان بيسرپناه سخت در دسترس
و متجاهر و ورود دس��تگاههاي ديگر براي نگهداري
آنان از فراز و فرودهايي بود كه امس��ال بهزيستي با
آنها رو به رو شد.
تصويب س��ند ملي راهبردي س��تاد مناسبسازي
كش��ور براي معلوالن ،اجراي طرحهاي ساماندهي
كودكان كار و خيابان و طرح س��لب حضانت والدين
آنها ،اجراي آزمايشي سند رشد و تكامل همهجانبه
كودكان ( )ECDدر  3اس��تان كشور و اضافه شدن
 500هزار مستمري بگير به چرخه مستمري بگيران
و  3.4برابر شدن مستمريهاي آنان نيز از ديگر وقايع
مهم امسال در حوزه بهزيستي به شمار ميروند.
اما امسال بهزيس��تي دو طرح مس��كوت مانده هم
داش��ت ،جالب اينجاس��ت كه هر دو طرح مسكوت
مانده امسال بهزيستي در حوزه اعتياد هستند؛ كارزار
مقابله با مصرف مش��روبات الكلي و طرح ايجاد اتاق
تزريق دو طرحي هستند كه به علل مختلف از جمله
نبود اعتبار مسكوت ماندهاند .شايد بتوان گفت امسال
با دو سونامي مصرف مشروبات تقلبي و مسموميتها
و كش��تههاي ناشي از آن مواجه بوديم .موج اول اين
س��ونامي مهرماه اتفاق افتاد ك��ه در نتيجه مصرف
مش��روبات الكلي دستس��از در بندرعباس 16نفر،
كرج س��ه نفر ،خراسان شمالي سه نفر و كهگيلويه و
بوير احمد  2نفر جان خود را از دس��ت دادند و تعداد
مسمومش��دگان بندرعباس  168نف��ر (كه  90نفر
دياليز شدند) بودند.
موج جديد آن هم همين اسفند اتفاق افتاد و مصرف
الكل تقلبي در اهر  73نفر مس��موم و يك كشته ،در
مشكين دشت اردبيل  57نفر مسموم و دو كشته ،در
بوكان دو كش��ته ،در بانه  21مسموم ،در آذربايجان
غربي  5كشته و در بروجرد دو كشته داشت.
از قضا بهزيس��تي قبال پيشبيني ك��رده بود كه در
نيمه دوم امسال الگوي مصرف الكل در كشور تغيير
كن��د و ميزان مص��رف افزايش يابد؛ از اي��ن رو قرار
ش��د براي پيش��گيري از اين رون��د ،كارزار مقابله با
مصرف مشروبات الكلي در  11استان كشور از جمله
اس��تانهايي كه بر اثر مصرف الكل كشته و مسموم
داشتند ،اجرا شود اما بودجه آن را كه قرار بود وزارت
كش��ور تامين كن��د ،اختصاص نياف��ت .فريد براتي
س��ده ،رييس مركز درمان اعتياد سازمان بهزيستي
كش��ور مهر امسال گفته بود كه اجراي كارزار مقابله

برش

امسال500هزارنفربهتعدادمستمريبگيرانتحتپوششبهزيستياضافهشدوتعدادآنانبهبيشازيكميليوننفرافزايشيافت.مستمريبگيران
قديم از دو محل اعتبارات بهزيستي و هدفمندي يارانهها مستمري ميگيرند و مستمري آنان نسبت به سال گذشته  3.4برابر شده است .افزايش
مستمريهابهگونهاياستكهتاقبلاسفند 1395خانوادههايتحتپوششيكنفره 53،هزارتومان،دونفره 61هزارتومان،سهنفره73هزارتومان
و پنج نفره به باال 100هزار تومان دريافت ميكردند كه اكنون ميزان آن 3.4برابر شده است
با مشروبات الكلي در  11استان كشور به يك ميليارد
تومان اعتبار نياز دارد و اگر اين اعتبار امروز هم داده
شود ،ديگر وقتي نيست كه امسال آن را اجرا كنيم؛
چرا كه اجراي چنين كارزارهايي نياز به برنامهريزي،
بررس��ي ،كار ميداني و برگزاري دورههاي آموزشي
دارد.
طرح ايجاد اتاق تزريق مسكوت ماند
زمزمهه��اي اجراي طرح ايجاد اتاق تزريق از س��ال
 95شنيده ش��د .بر اس��اس آن قرار بود اتاق تزريق
در حقيق��ت همان اتاقهاي مصرف مديريت ش��ده
( Drug consumtion roomيا  )DCRبراي
معتادان ايجاد ش��ود تا مصرف م��واد تحت نظارت
كارشناس��ان آموزش ديده باشد .هدف از راهاندازي
اين اتاقها ،كاهش خطرات ناشي از انتقال بيماري از
طريق تزريق غيربهداشتي ،جلوگيري از مرگ و مير بر
اثر مصرف بيش از حد مواد و اتصال مصرفكنندگان
مواد مخ��در در معرض خطر باال ب��ا خدمات درمان
اعتياد و ديگر خدمات اجتماعي است.
در سال  95در جلس��ه اصلي و جلسه كميته درمان
س��تاد مبارزه با مواد مخدر مقرر شد كه اين طرح به
صورت آزمايشي با در نظر گرفتن مالحظات فرهنگي،
اجتماعي ،قضايي ،حقوقي و انتظامي تصويب شد اما

زخم زباله و فاضالب برتن تاالب انزلي

مدي��ركل دفت��ر اكوسيس��تمهاي تاالب��ي
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ضمن تشريح
دس��تاوردهاي پروژه مديريت اكولوژيك تاالب
انزلي ،زباله و فاضالب را دو مشكل مهم اين تاالب
برش��مرد .مس��عود باقرزاده كريمي در همايش
دس��تاوردهاي مديريت تاالب انزلي اظهار كرد:
پ��روژه مديريت اكولوژيك ت��االب انزلي حاصل
كار مش��ترك ايران و ژاپن اس��ت كه بر اس��اس
تفاهمنامه منعقد ش��ده در س��ال  ۱۳۸۲تهيه و
اجرايي شده است.
او ب��ا تاكيد بر اينكه از س��ال  ۸۲اج��راي پروژه
مديري��ت اكولوژيك تاالب انزلي را با مش��اركت
«جايكا» را آغ��از كردهايم گفت :از ابتدا مديريت
حوزه آبريز انزلي م��ورد توجه قرار گرفت و صرفاً
تاالب انزلي محور توجه نب��ود .به گفته باقرزاده
كريمي مس��احت حوضه آبريز انزلي  ۳۸۰هزار
هكتار و تاالب انزلي  ۲۰هزار هكتار است.
مدير دفت��ر اكوسيس��تمهاي تاالبي س��ازمان
حفاظت محيط زيست در ادامه گفت :مبناي دوم
كار ما در مديريت اكولوژي��ك تاالب انزلي تهيه
برنامهها و طرحها با حضور ذينفعان بوده است.
تفكر مديريت زيست بومي تاالبها از تاالب انزلي
كليد خورد و بعد از آن اين الگو در س��اير مناطق
نيز مورد استفاده قرار گرفت.

باقرزادهكريمي با بيان اينكه طرح جامع (مستِر
پِلن) مديريت تاالب انزلي را با حضور جايكا تهيه
كرديم ،ادامه داد :حوزه آبخيز انزلي داراي شيب
تند و بدون پوش��ش گياهي است كه بارش برف
منجر به وقوع بهمن و ب��ارش باران باعث انتقال
رسوبات به پايين دست حوزه ميشود.
همچنين در اين منطقه مراتع بس��ياري وجود
دارد كه بهش��دت تحت چرا ق��رار گرفتهاند .بعد
از آن به جنگلهاي كوهس��تاني سپس به جلگه
و شاليزارها ميرس��يم و بعد از اينها تاالب انزلي
ق��رار دارد و در پايان به درياي خزر ميرس��يم.
معاون پروژه مديري��ت اكولوژيك تاالب انزلي با
اشاره به اينكه در حوزه آبخيز انزلي كاربريهاي
مختلف وجود دارد ،گفت در اين منطقه عشاير و
گوسفندداري ،جنگلنشيني ،كشاورزي ،توسعه

اجراي آن تاكنون معوق مانده است.
براتي س��ده درباره اي��ن طرح هم به خبرن��گار ايرنا
گفت طرح ايجاد اتاق تزريق مس��كوت مانده است
چراكه بين دس��تگاههاي متولي ب��راي اجراي اين
طرح ،اجماعي وجود ندارد .عالوه بر همكاري نكردن
دس��تگاههاي متولي اجراي طرح ،اعتباري كه قرار
بوده به آن اختصاص يابد ،هنوز داده نش��ده اس��ت؛
وزارت رفاه ق��رار بود يك ميليارد تومان براي اجراي
طرح بدهد كه البته اين اعتبار را وزارت كش��ور بايد
ميداد كه تاكنون پولي بابت آن داده نشده است.
اعتبار ناكافي براي حمايت از معلوالن
عالوه بر دو طرح مس��كوت مانده فوق كه با مشكل
نبود اعتبار مواجه هس��تند ،قانون حمايت از حقوق
افراد داراي معلوليت نيز با كمبود اعتبار روبه رو است.
قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب اس��فند 96
مجلس شوراي اسالمي بود كه در هشتم ارديبهشت
امس��ال از س��وي رييسجمهوري به دستگاههاي
ذيربط ابالغ شد.
اين قان��ون ب��ه مس��ائلي مانن��د مناسبس��ازي،
دسترسپذيري و تردد و تحرك ،خدمات بهداشتي،
درماني و توانبخشي ،امور ورزشي ،فرهنگي ،هنري و
آموزشي ،كارآفريني و اشتغال ،مسكن ،فرهنگسازي

شهري و روستايي همچنين فعاليتهاي بندري
و دريايي وجود دارد كه همگي باعث آس��يب به
تاالب و حوزه آبخيز انزلي ميشود.
وي با بيان اينكه طرح جامع مديريت زيست بومي
انزلي در سال  ۸۴نهايي شد ،اظهاركرد :اين برنامه
 6محور داشت كه  3محور آن در فاز اول و  3محور
ديگر در فاز دوم مورد توجه قرار گرفت.
در فاز اول مديريت اكولوژيك تاالب ،آموزشهاي
زيست محيطي و ايجاد سيستم مديريت آبخيز
مديري��ت فاض�لاب و مديريت پس��ماند جامد
اجرايي شد.
معاون پروژه مديري��ت اكولوژيك تاالب انزلي با
بيان اينكه فاضالب ،يكي از مهمترين مشكالت
تاالب انزلي اس��ت ،گف��ت :بعد از بررس��يهاي
مشترك بين كارشناس��ان ايراني و كارشناسان
جايكا بهصورت پايلوت دو طرح در زمينه مديريت
فاضالب اجرايي شد .پيشنهاد تيم ژاپني اين بود
كه براي هر روستا يك تصفيهخانه فاضالب ايجاد
كنيم .اين پروژه به شكل پايلوت در قالب دو يا سه
طرح تصفيه خانه انجام شد.
او در ادامه با اشاره به اينكه زباله مشكالت بسياري
براي تاالب انزلي ايجاد كرده اس��ت ،اظهار كرد:
در اين حوزه براي آموزش و ايجاد تورهايي براي
زبالهگيري اقداماتي صورت گرفت.

پيشنهاد برگزاري امتحانات نهايي از اواسط ارديبهشت
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش با بيان اينكه براي امسال اتفاق خاصي در
خصوص برنامه امتحان نهايي نخواهد افتاد و برنامه
امتحان نهايي نيز مانند س��الهاي گذش��ته تهيه و
ارسال شده است ،گفت :امتحان نهايي امسال از ۳۱
ارديبهش��ت ماه آغاز ميشود البته سعي شده است
برنامه جمع و جورتر در نظر گرفته شود.
عبدالرسول عمادي در حاشيه گردهمايي مشترك
معاونان و مشاوران و مديران كل آموزش و پرورش
اس��تانها كه در اردوگاه ش��هيد باهنر برگزار ش��د

درباره گاليهه��اي دانشآموزان پايه دوازدهم براي
كنك��ور اظهار كرد :براي آزمون سراس��ري در حال
حاضر سابقه تحصيلي صرفاً منحصر به پايه دوازدهم
شده است و ديگر در پايههاي يازدهم و دهم سابقه
تحصيلي توليد نميكنيم .او افزود :در نظام آموزشي
قبلي عمده س��ابقه تحصيلي متمركز در پايه سوم
متوس��طه بود و چهار درس پيشدانش��گاهي تأثير
پنج درصدي داش��ت .به عبارت ديگ��ر  ۲۵درصد
سوابق تحصيلي در پايه سوم متوسطه و پنج درصد
در پيش دانش��گاهي بود .عمادي ادامه داد :در نظام

قبلي فرصت يك سالهاي داشتيم تا سابقه تحصيلي
را توليد كنيم يعني يك سال قبل از شركت داوطلبان
در كنكور سابقه تحصيلي پايه سوم متوسطه آماده
ميشد و اين را به س��ازمان سنجش آموزش كشور
ارسال ميكرديم اما در نظام جديد اين فرصت از ما
گرفته شده است .وي با اشاره به اينكه در حال حاضر
دانشآموزان پايه دوازدهم از اول تا آخر خرداد ماه
امتحان نهايي دارند و بالفاصله بايد سابقه تحصيلي
آنها به سازمان سنجش ارسال شود ،گفت :به عبارت
ديگ��ر فرصت ما براي ارس��ال س��وابق تحصيلي به

و ارتقاي آگاهيه��اي عمومي ،حمايتهاي قضايي
و تس��هيالت مالياتي ،معيشت و حمايتهاي اداري
و اس��تخدامي و برنامهريزي ،نظ��ارت و منابع مالي
ميپردازد .قرار بود مشكالت افراد داراي معلوليت با
اجراي قانون جامع حمايت از معلوالن برطرف شود اما
با درنظر گرفته شدن فقط يك دوازدهم بودجه الزم
براي اين قانون ،اج��راي آن هم نصفه و نيمه خواهد
ماند .معلوالن نسبت به اين امر معترض هستند و طي
امسال بارها دس��ت به تجمع زدند .در كمال تعجب
هيچ رديف بودجهاي براي اجراي اين قانون در سال
آينده در اليحه بودجه در نظر گرفته نشد اما در نهايت
 1100ميليارد تومان ذيل رديف رفاه اجتماعي براي
قانون جامع حمايت از معلوالن اختصاص يافت اين
در حالي است كه بهزيس��تي براي اجراي اين قانون
 12هزار و  500ميليارد تومان به س��ازمان برنامه و
بودجه پيش��نهاد داده بود كه فقط يك دوازدهم آن
اختصاص يافت.
البته گويا وزارت بهداش��ت به همي��ن اعتبار اندك
نيز چشم اميدي داش��ت چرا كه به گفته مسووالن
بهزيستي از وزارت بهداشت تماس گرفته شده بود كه
آيا اين پول هم به وزارت بهداشت ميرسد؛ مسووالن
بهزيستي نيز پاس��خ دادند كه ما اين اعتبار را به زور
گرفتيم آن وقت آن را با ش��ما (وزارت بهداشت) به

اشتراك بگذاريم .بهروز مروتي ،مدير كمپين پيگيري
حقوق افراد داراي معلوليت در اين باره به ايرنا گفت:
افراد داراي معلوليت سالهاست قانوني داشتند كه
ضمانت اجرايي نداش��ت و اكنون نيز قانون جديد،
رديف بودجه كافي ندارد.
گويا دردس��رهاي كمب��ود اعتبار براي بهزيس��تي
تمامي ندارد؛ س��ازمان بهزيستي كش��ور امسال با
چالشهاي زي��ادي روبرو ش��د ،چالشهايي كه به
گفته خود مسووالن بهزيس��تي تا امسال تجربه آن
را هرگز نداشتند.
مهمترين اين چالشها را ميتوان كمبود تجهيزات
و وسايل بهداشتي و توانبخشي براي مراكز نگهداري
اعم از مراكز نگهداري سالمندان ،معلوالن ،بيماران
مزمن رواني و كودكان بيسرپرس��ت و بدسرپرست
خوان��د .اين كمبودها حت��ي اين مراك��ز را تا خطر
تعطيل شدن هم كشاند115 .هزار معلول و سالمند
از خدمات اين مراكز بهره مند ميش��وند و هر كدام
از اين مراكز كه تعطيل شوند ،مشكالت زيادي را به
وجود ميآورند .اما مش��كلي كه امسال خيلي براي
مسووالن بهزيس��تي جديد و چالش برانگيز بود به
مش��كالت پيش آمده براي تامين باتري سمعك و
پوشك بزرگس��االن مددجويان در مراكز نگهداري
مربوط ميشد.
حس��ين نحوي نژاد ،معاون توانبخشي بهزيستي در
پي تشديد اين مشكالت در شهريور اعالم كرده بود
كه بهزيستي هر س��ال با مشكالتي رو به رو است اما
متاسفانه امسال مشكالت جديدي متاثر از نوسانات
ارزي و ش��رايط اقتص��ادي به وجود آمده اس��ت كه
تاكنون تجربه آن را نداش��تهايم .به گفته او ،پيش از
اين تجربه گراني قيمت وس��ايل كمك توانبخشي
را داش��تهايم اما اينكه به ما جنس نفروش��ند مساله
جديدي است از سوي ديگر روند رشد قيمتي بسيار
سريع است يا اينكه توليدات به دليل قطعات كوچك
ناقص ميماند .البته مش��كالت اين تجهيزات كم و
بيش ،رفع ش��د اما مس��اله پرداخت يارانه به مراكز
نگهداري و كمبود اعتب��ارات همچنان به قوت خود
باقي است.
كمبود اعتبار ،يقه مستمريبگيران را گرفت
امسال  500هزار نفر به تعداد مستمريبگيران تحت
پوش��ش بهزيستي اضافه شد و تعداد آنان به بيش از
يك ميليون نفر افزايش يافت .مستمريبگيران قديم
از دو محل اعتبارات بهزيستي و هدفمندي يارانهها
مستمري ميگيرند و مستمري آنان نسبت به سال
گذشته  3.4برابر شده است.
افزايش مس��تمريها به گونهاي اس��ت ك��ه تا قبل
اس��فند  1395خانوادههاي تحت پوشش يك نفره،
 53هزار توم��ان ،دو نفره  61هزار تومان ،س��ه نفره
 73ه��زار تومان و پنج نفره به ب��اال  100هزار تومان
دريافت ميكردن��د كه اكنون مي��زان آن  3.4برابر
شده است .اما مستمريبگيران جديد فقط از محل
هدفمندي يارانهها ،مس��تمري ميگيرند و به قول
قباديدانا ،رييس بهزيستي دچار تبعيض ناخواسته
ش��دهاند و حتي اعتبار عيدي آنان ت��ا امروز تامين
نشده اس��ت .حتي اگر اين اعتبار تامين شود دست
مستمريبگيران را  53تا  100هزار تومان ميگيرد.

اجرايطرح سالمتالكترونيك در 5استان
مديرعامل س��ازمان بيمه س�لامت ايران گفت :سال
آينده  4طرح نظام ارجاع الكترونيك ،نسخهنويس��ي
الكتروني��ك ،رس��يدگي الكترونيك��ي اس��ناد و
استحقاقسنجي در بيمارستانهاي دولتي  5استان
اجرايي ميشود .طاهر موهبتي در نشست هم انديشي
در جمع اصحاب رسانه با بيان اينكه حدود ۴۰ميليون
جمعيت كشور تحت پوشش بيمه سالمت هستند،
گفت :بيش��ترين جمعيت مربوط به روس��تاييان با
۲۲ميلي��ون جمعيت و كمترين آن س��اير اقش��ار،
دانشجويان ،خانوادههاي شهدا و بهزيستي هستند .او
با اشاره به اينكه از اين تعداد جمعيت ۸۵ ،درصد بيمه
شدهرايگانهستند،گفت:استانگيالنبايكميليون
و  ۳۰۰هزار نفر بيمه ش��ده بيش از  ۵۰درصد افراد را
تحت پوشش بيمهاي خود دارد و حدود  ۸۰۰هزار نفر
بيمهروستاييدرگيالنهستند.موهبتيگفت:ساالنه
در گيالن  ۴۲۰ميليارد تومان در بخش بيمهاي هزينه
ميشود و آنچه كه از محل استان ،درآمد سازمان است
 ۹ميلي��ارد تومان بوده و اين يعن��ي  ۳درصد از منابع
داخلي استان و مابقي از منابع كشور تامين ميشود.
او در ادامه با اش��اره به طرح رفع هم پوش��اني بيمهها
اف��زود :يك ميليون و  ۷۸۰رفع همپوش��اني بيمهاي
انجام ش��ده و در اين برنامه در زم��ان صدور و تمديد
دفترچه ،همپوشانيها كنترل ميشود .موهبتي در
ادامه با بيان اينكه استان گيالن جزو  5استاني است

كه بخش س�لامت الكترونيك در آن با اس��تانهاي
زنجان ،گلستان ،آذربايجان ش��رقي و مازندران اجرا
ميش��ود ،گفت :از ابتداي س��ال  ۹۸اين طرح در اين
اس��تانها كليد خواهد خ��ورد و اميدواري��م تا پايان
خردادماه در همه بخشها طبق برنامهريزيها اجرايي
شود .مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران 4 ،پروژه
نظام ارجاع الكترونيك ،نسخهنويس��ي الكترونيك،
رسيدگي الكترونيكي به اسناد و استحقاق سنجي در
بيمارستانهاي دولتي را از پروژههاي در دست اجرا در
استان معرفي و اظهار كرد :با كمك مسووالن و اداره كل
بيمه سالمت تالش ميشود تا اين طرحها ظرف مدت
سه ماه در پنج استان اجرايي شود .موهبتي گفت :نگاه
ما به نظام سالمت ،نگاهي ملي است و تالش ميكنيم
تابامديريتصحيح،هزينههايغيرمنطقيراهمبراي
مردم و هم براي بودجه كشورحذف كنيم.

سازمان سنجش آموزش كش��ور كفايت نميكند.
نكته دوم اين است كه فاصله ميان آزمون سراسري
و روز پاياني امتحان نهايي كوتاه اس��ت و اين باعث
ميشود استرس به دانشآموزان وارد شود.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش افزود :پيشنهاد ميكنيم كه زمان امتحان
نهايي را قدري عقبتر بياوريم يعني به جاي اينكه
امتحان��ات از اول خردادماه ش��روع ش��ود ،به ميانه
ارديبهش��تماه منتقل ش��ود البته اين مورد نياز به
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش دارد بنابراين
اين پيش��نهاد را به محمد بطحايي -وزير آموزش و
پرورش -ارايه كرديم و او هم طبيعتاً در دستور كار
شوراي عالي آموزش و پرورش قرار ميدهد.

عمادي درباره گاليه دانشآموزان درباره درسهاي
پايه دوازدهم و سنگيني آن گفت :امسال  ۳۵ساعت
زمان مصوب پايه دوازدهم اس��ت و ش��وراي عالي
آموزش مصوبه جديدي ندارد.

راهوشهرسازي
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«تعادل» قيمت سرقفلي مغازههاي تهران را بررسي ميكند

شمال
براي خريد يك واحد تجاري در ش��مال پايتخت بايد
هزينهباالييراپرداختكنيد،چونقيمتهرمترمربع
ملك تج��اري در اين مناطق باالي  70ميليون تومان
است و متراژ اين واحدهاي تجاري هم بيش از 100متر
است.قيمت كل يك واحد تجاري 176متري نوساز در
خيابان ظفر تهران 12 ،ميليارد و  320ميليون تومان
است و بر همين اساس قيمت هر مترمربع واحد تجاري
در اين منطقه 70ميليون تومان است.
براي خري��د يك واحد تجاري نوس��از  130متري در
خيابان پاس��داران تهران ،بايد مت��ري  200ميليون
تومان هزينه كنيد چون قيمت كل اين واحد تجاري
 27ميليارد و  400ميليون تومان است.اگر قصد خريد
يك واحد تجاري 191متري نوس��از را در محموديه
داريد ،بايد براي هر مترمربع واحد تجاري 130ميليون
توم��ان و براي خريد كل اين واحد تجاري  24ميليارد
و  830ميليون تومان پرداخ��ت كنيد.درصورتي كه
ميخواهي��د يك واحد تج��اري  100متري نوس��از
 30سال ساخت را در ميدان مادر خريداري كنيد ،بايد
براي هر متر از اين واحد  100ميليون تومان بپردازيد
كه برهمين اس��اس قيم��ت كل اين واح��د تجاري،
 10ميليارد تومان ميشود.

غرب
قيمت واحد تجاري در مناطق غربي نسبت به مناطق
شمالي ارزانتر است و قيمت هر مترمربع واحد تجاري
در اغلب واحدهاي تجاري كمتر از 100ميليون تومان
اس��ت.خريد يك واحد تجاري  200متري در خيابان
آيتاهلل كاشاني كه  30س��ال از ساخت آن ميگذرد،
مت��ري  50ميليون تومان اس��ت كه با يك حس��اب
سرانگشتي مشخص ميشود كه قيمت كل اين واحد،
 12ميليارد و 500ميليون تومان است.
در صورتي كه قصد خريد يك واحد تجاري 158متري
نوساز در س��عادت آباد را داريد بايد براي هر مترمربع
از اين واحد تجاري 100 ،ميليون تومان هزينه كنيد
چون قيمت كل اين واحد تج��ار 15 ،ميليارد و 800
ميليون تومان است.اگر قصد خريد يك واحد تجاري
 164متري با عمر بناي  8س��ال را در مرزداران داريد
بايد  10ميليارد و  660ميليون تومان در چنته داشته
باشيد ،چون قيمت هر مترمربع از اين واحد تجاري65،
ميليون تومان است.قيمت كل يك واحد تجاري 137
متري نوساز در منطقه آپاداناي پايتخت  10ميليارد و
 125ميليون تومان ميشود كه قيمت هر مترمربع از
اين واحد تجاري 75،ميليون تومان است.

مركز
قيمت واح��د تجاري در مركز تهران نزديك به غرب
تهران است اگرچه س��ن بنا و خيابان هم در تعيين
قيمت موثر اس��ت .به عنوان نمون��ه قيمت كل يك
واحد تجاري 135 ،متري نوساز در خيابان طالقاني
تهران  9ميليارد و  450ميليون تومان است و قيمت
هر مترمربع واحد تج��اري دراين منطقه حدود 70
ميليون تومان اس��ت.براي خريد يك واحد تجاري
 250متري در خيابان كريمخان تهران كه  30سال
از س��اخت آن ميگذرد بايد براي هر مترمربع از اين
واحد تجاري 14 ،ميليون تومان بپردازيد كه برهمين
اساس قيمت كل اين واحد تجاري 3 ،ميليارد و 750
ميليون تومان ميشود.درصورتي كه قصد خريد يك
واحد تجاري  237متري نوس��از در خيابان مفتح را
داريد ،بايد براي هر مترمربع واحد تجاري  70ميليون
توم��ان و براي كل اي��ن واحد 24،ميلي��ارد و 990
ميليون تومان بپردازيد.
برايخريديكواحدتجاري 178متريباعمربناي30
سال در خيابان بهشتي ،بايد 17ميليارد و 800ميليون
تومانهزينهكنيد،زيراقيمتهرمترمربعواحدتجاري
دراين منطقه 100ميليون تومان است.
شرق
خري��د واحد تج��اري در ش��رق تهران آس��انتر از
ش��مال ،مركز و غرب اس��ت؛ اگرچه در اين مناطق
ه��م واحدهاي تجاري گران قيمت يافت ميش��ود.

مالكان ساختمان شمالي پالسكو تعهد دادند
صاحبان س��رقفلي س��اختمان پنج طبقه پالسكو يا
همان ساختمان شمالي ،حاضر به تخريب و بازسازي
اين ساختمان توس��ط بنياد مستضعفان نشدهاند و با
حضور در دفترخانه رسمي متعهد شدهاند كه تمامي
مس��ووليتهاي مرتبط با عدم تخريب اين قسمت را
عهدهدار ميشوند.
به گزارش ايس��نا ،در مورد ساختمان شمالي پالسكو
يا همان س��اختمان پنج طبقه ،اتفاق خاصي رخ داده
است .صاحبان سرقفلي با وجود دستورالعمل مربوطه
مبني بر اينكه اين ساختمان نيز همانند ساختمان۱۵
طبقه بايد تخريب و از نو ساخته شود ،حاضر به تخريب
نيستندوباحضوردردفترخانهرسميتماميمسووليت
را در ارتباط با عدم تخريب اين قسمت عهدهدار شدهاند
و تصميم گرفتهاند با مسووليت خود اين پنج طبقه را
زيرنظر شهرداري مقاومسازي و بازسازي كنند.
بر اس��اس برآوردهاي ص��ورت گرفته توس��ط بنياد
مس��تضعفان ،فرآيند ساخت س��اختمان  ۱۵طبقه
پالسكو در مهرماه سال  ۱۳۹۹به پايان خواهد رسيد و
در مورد ساختمان پنج طبقه نيز روند به گونهاي است
كه با هزينه و مسووليت صاحبان سرقفلي ساختمان
پنج طبقه بازس��ازي و مقاومس��ازي ميشود.محمد

سعيدي كيا ،رييس بنياد مس��تضعفان در گفتوگو
با ايس��نا ،در اين رابطه گفت :پ��س از آنكه تصميم به
ساختپالسكوگرفتيم،بااين موضوع مواجه شديمكه
صاحبانسرقفليساختمانشماليياهمانساختمان
پنج طبقه موافق تخريب و س��اخت نيستند و اين در
حالي بود كه در دستورالعمل اعالم شد كه اين قسمت
نيز بايد تخريب شود.
وي ادامه داد :صاحبان س��رقفلي ساختمان شمالي
جلس��ات مكرري را با بنياد مستضعفان و نمايندگان
مجلس و نيز معاون اول رييسجمهوري برگزار كردند
و در همين فاصله سه شهردار عوض شدند كه همين
مسائل روند كار را بيش از پيش طوالني كرد .در نهايت
مالكان س��اختمان پنج طبقه تمامي مسووليت را در
ارتباط با عدم تخريب اين قس��مت عهدهدار ش��دند
و تصميم گرفتند با مس��ووليت خ��ود اين پنج طبقه
را زيرنظر ش��هرداري مقاومس��ازي و بازسازي كنند.
اس��تاندار وقت تهران نيز به آنها اع�لام كرد كه بايد
حداكثر صاحبان سرقفلي يعني  ۱+۵۰درصد آنها به
دفترخانه بروند و مسووليت اين تصميم را به صورت
قانوني عهدهدار شوند تا استانداري و بنياد مستضعفان
نيزاينتصميمراقبولكنند،بنابرايناگرخدايناكرده
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در صورت��ي كه خواه��ان خريد يك واح��د تجاري
 128متري نوساز در مجيديه را داريد ،بايد براي هر
مترمربع واحد تجاري 60 ،ميليون تومان هزينه كنيد
كه برهمين اساس قيمت كل اين واحد  7ميليارد و
 680ميليون تومان ميشود.
قيمت كل يك واحد تجاري  230متري در خيابان
دالوران كه  30س��ال از س��اخت آن ميگذرد20 ،
ميليارد تومان است و قيمت هر مترمربع از اين واحد
تج��اري 50 ،ميليون تومان اس��ت.براي خريد يك
واحد تجاري  105متري نوساز در نارمك تهران بايد
 6ميليارد و  900ميليون تومان پرداخت كنيد ،چون
قيمت هر مترمربع از اين واحد تجاري 60 ،ميليون

اتفاقي رخ دهد خود مالكان ساختمان پنج طبقه بايد
پاسخگو باشند.رييس بنياد مستضعفان تاكيد كرد كه
اگر خداي نكرده اتفاقي رخ دهد ،مالكان ساختمان پنج
طبقه بايد پاسخگو باشند ،چرا كه هيچكس در كشور
نتوانس��ت به آنها بقبوالند كه بايد تخريب و س��اخت
توسط بنياد انجام شود و استاندار نيز بسيار تالش كرد
تا آنها را راضي كند اما آنه��ا قبول نكردند و به همين
دليل اكثريت آنها نيز به دفترخانه رسمي رفتند و در
اين رابطه متعهد شدند كه با هزينه و مسووليت خود
ساختمان پنج طبقه را بازسازي و مقاومسازي كنند و
بنياد نيز بر اساس حقوق مكتسبه ساختمان ۱۵طبقه
را خواهد س��اخت.بر اس��اس اين گزارش ،سيام دي
ماه سال  ۱۳۹۵بود كه ساختمان پالسكو بر اثر آتش
سوزي فرو ريخت .س��اختماني  ۱۷طبقه كه در سال
 ۱۳۴۱افتتاح شده بود و به عنوان يكي از بزرگترين
مراكز تولي��د و فروش پوش��اك در پايتخت فعاليت
ميكرد .بر اثر اين سانحه نزديك به  ۵۶۰واحد تجاري
درساختمانپالسكودچارآسيبشدوباتوجهبهاينكه
بنياد مستضعفان مالكيت اين ساختمان را در اختيار
دارد ،موضوع س��اخت اين ساختمان توسط بنياد در
دستور كار قرار گرفت.

تومان است.اگر خواهان خريد يك واحد تجاري 200
متري نوساز در خيابان شمس آباد را داريد ،بايد براي
هر متر مرب��ع از اين واحد تجاري  26ميليون و 660
هزار تومان و براي خري��د كل اين واحد  6ميليارد و
 400ميليون تومان بپردازيد.
جنوب
ارزانترين و كوچكترين واحدهاي تجاري پايتخت
را ميتواني��د در جنوب تهران پي��دا كنيد ،اگر قصد
خريد يك واحد تجاري  14متري با سن بناي  22سال
در شهرري را داريد ،بايد براي هر مترمربع از اين واحد
تجاري  11ميليون و  500هزار تومان بپردازيد و براي

200

6400

خزانه

خريد كل اين واحد تجاري بايد  161ميليون تومان
هزينه كنيد.براي خريد يك واحد تجاري  35متري
در نازيآباد كه قيمت ه��ر مترمربع آن  22ميليون
تومان است ،بايد  781ميليون تومان هزينه كنيد.
درصورت��ي ك��ه بخواهيد ي��ك واحد تج��اري 45
مترمربعي در خانيآباد را داريد بايد براي هر مترمربع
واحد تجاري  22ميليون تومان پرداخت كنيد قيمت
كل اين واحد تجاري 990 ،ميليون تومان ميشود.
قيمت كل يك واحد تجاري  16مترمربع در منطقه
خزانه  412ميليون و  800هزار تومان ميشود چون
قيمت هر مترمرب��ع واحد تجاري در اين منطقه 25
ميليون و  800هزار تومان است.

رفع توقيف خودروهاي رانندگان متخلف از 25اسفند

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا از رفع توقيف
خودروهايي كه داراي تخلفات رانندگي هس��تند به
شرط پرداخت خالفي از  25اسفند خبر داد.
به گ��زارش ايلنا ،س��ردار كمال هاديانفر در حاش��يه
رزمايش ب��زرگ ترافيكي و خدماتي س��فر نوروز ۹۸
در جمع خبرنگاران با اش��اره به برنامههاي ترافيكي
پنجشنبهوجمعهآخرسالگفت:تمامخودروهاييكه
بيش از يك ميليون جريمه داشته و توقيف ميشوند
از  ۲۸اسفند تا  ۱۷فروردين فرصت دارند و اقدامي در
خصوص توقيف اين خودروها صورت نميگيرد.
وي ادامه داد :تم��ام اين رزمايش با حضور بيش از ۳۵
هزار پليس و ۶۵هزار نفر از نيروهاي خدماتي و امدادي
به دنبال اين هستيم تا تصادفي در كشور ايجاد نشود
و تلفات و حوادث جادهاي به حداقل ممكن برسد و از
مردم ميخواهيم همكاري الزم را نيز با ما در اين زمينه
داشته باشند.
رييسپليسراهنماييورانندگيناجابااعالمخبررفع
توقيفخودروهاييكهبهعلتتخلفاترانندگيتوقيف
شدهاند،گفت:باهماهنگيكهصورتگرفتهاستمردم
ميتواننداز ۲۵اسفندماهبرايترخيصخودروهاييكه
مدت زمان توقيف دارند مراجعه كرده و خودروي خود

را تحويل بگيرند به ويژه افرادي كه با خودروهايش��ان
امرار معاش ميكنند براي دريافت خودروشان به مراكز
ترخيصمراجعهكنندالبتهبايدرانندگانمبلغجريمه
را پرداخت كنند اما نيازي به سپري شدن مدت زمان
توقيف نيست.وي ادامه داد :ما راضي نيستيم كسي را
جريمه كنيم و خودرويي را توقيف كنيم بهترين روز
ما روزي است كه كس��ي را جريمه نكرده و مصدومي
در تصادفات جادهاي نداشته باشيم رييس راهنمايي
و رانندگي ناجا با اش��اره به تلفات جادهاي روز جاري
گفت :به همه همكارانمان ابالغ شده است كه با مردم
در نهايت احترام و ادب برخ��ورد كنند پليس راهور و
نيروهاي امدادي و خدماتي در ايام نوروز در كنار مردم
بودهو خدمترسانيميكنندازهمين رو از مردم تقاضا
داريم تا رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي را داشته
باشند.سردارهاديانفرهمچنيندرخصوصبرنامههاي
پليس راهور با رانندگاني كه داراي تخلفات حادثهساز
و نمره منفي هس��تند ،گفت :برخورد با اين رانندگان
بطور جدي از س��ال آينده در دستور كار ما قرار دارد و
وقتي رانندهاي تخلف حادثهسازي را مرتكب ميشود
بالفاصله پيامك اين تخلف براي او ارس��ال ميشود و
هزينه اين تخلف از راننده كسر خواهد شد.

نصب ۱۵۰دكل ارتباطي مقاوم در برابر زلزله در تهران

مديركل مديريت بحران ش��هرداري تهران گفت :بر
اس��اس قانون جديد مديريت بحران كشور ،شهردار
تهران در هنگام وقوع بح��ران در تهران ،مدير بحران
نيس��ت بلكه اين وظيفه برعهده وزير كشور قرار داده
شده است.
گزارش ف��ارس ،احمد صادقي در جمع خبرنگاران

به
اظهار كرد :به زودي دورههاي آموزش مديريت بحران
در رسانهها برگزار ميشود .رسانهها به عنوان موثرترين
ابزار اطالعرساني به موقع محسوب ميشوند و بايد از
اين جايگاه در مديريت بحران استفاده كرد.
صادقي افزود :براي ما جايگاه اطالعرس��اني بحران به
منظور انتقال دادههاي درست و جلوگيري از شايعات
اهميتبسياريداردوامروزهارتباطبارسانهدرمديريت
بحران بر اساس يك اصول سنتي است كه بايد تغيير
پيداكند.ويخاطرنشانكرد:بايدرابطهمديريتبحران
و رس��انه مبناي علمي داشته باشد تا بتوانيم آگاهي و
هوشياري مردم را افزايش دهيم.
مديركل مديريت بحران شهرداري تهران اظهار كرد:
 ۹۰درصد كاهش خس��ارتهاي جاني زمان حوادث
ب��ه آمادگي ش��هروندان و  ۱۰درصد آن ب��ه آمادگي
سازمانهاي عملياتي و امدادرسان برميگردد.
صادقي اظهار كرد :آم��وزش مردمي همگاني و آماده
كردن شهروندان كمهزينه و پربهرهترين اقدام است.

وي اف��زود :به ج��اي اينكه مدير بحران باش��يم ،بايد
مدير پيشگيري باشيم .از زماني كه بنده وارد سازمان
مديريت بحران ش��دم به ج��رات ميتوانم بگويم ۹۰
درصدفعاليتهايسازمانفقطدرمخاطراتلحظهاي
برنامهري��زي ش��ده اس��ت.مديركل مديريت بحران
ش��هرداري تهران اظهار كرد ۱۵ :س��ال پيش مصوبه
طرح جامع مديريت بحران شهر تهران را مطرح كرديم
كه مطالعه داخلي و لحظهاي داشته است و امروز اين
مطالعات و دستاوردها نيازمند بازنگري و بهروز كردن
استوباتوجهبهتغييرمديريتشهريهنوزامكاناجرا
فراهمنشدهاست،وليدرحالحاضرستادمديريتيدر
مجموعه شهر تهران به وجود آمده است و ميتوانيم۱۵
سال آينده را پوشش مطالعهاي بدهيم.
صادقيخاطرنشانكرد:درمديريتيكپارچهارتباطات
و اطالعات حرف اول و آخ��ر را ميزند و اگر اطالعات
درست نباشد ،قطعا تصميمهايي كه در مواقع بحران
ميگيريم ،مشكل ايجاد خواهد كرد.
وي ادامه داد :اگر مديري��ت يكپارچه را فراهم كنيم،
قطعا دسترسي به سامانهها و اطالعرساني نيز بهتر و
بهموقعتر خواهد بود.
مديركل مديريتبحران شهرداري تهران اظهار داشت:
در گذشته افرادي كه براي مديريت بحران در صحنهها
حضور پيدا ميكردند يكديگر را نميشناختند و امروز

اينآشناييبابرگزاريجلساتمنظموتأثيرگذاربيشتر
شده است .در س��يل مترو كه در سال  ۹۲اتفاق افتاد،
دستگاهها حاضر نبودند در كنار هم همكاري كنند .اما
در حادثه شهران و پالسكو همه مجموعهها در كنار هم
تالش ميكردند تا بحران را برطرف كنند.
صادقي خاطرنش��ان كرد :در حال حاضر نگرانيهاي
بسياري در حوزه انفجار و حادثه بعد از زلزله را نداريم؛
چراكه گاز در شهر تهران مقاومسازي شده است.
وي به اجراي قانون جديد مديريت بحران اشاره كرد و
گفت :قانون جديد مديريت بحران به شوراي نگهبان
رفته است و در چند روز آينده اصالح ميشود و از سال
 ۹۳تاكنونقانونمشخصيدرمديريتبحراننداشتيم
كه با همت وزارت كشور و دولت اين قانون تصويب شده
است.مديركل مديريت بحران شهرداري تهران با اشاره
به اينكه قانون مديريت بحران اي��رادات زيادي دارد،
گفت :در جلسات كارشناسي بسياري از ايرادات رفع
شده است و وجود اين قانون با ايراد بهتر از اين بود كه ما
اصال قانوني نداشته باشيم.صادقي يادآور شد :با اجراي
قانون جديد مديريت بحران ،زم��ان بحران در تهران
شهردار تهران مدير بحران نيس��ت ،بلكه وزير كشور
مديريت بحران را دارد و اين نشان از اهميت بحران در
پايتخت ميدهد كه ب��راي حل ان بايد به صورت ملي
اقدام ش��ود .وي به موضوع پدافند غيرعامل در ش��هر

طرح ترافيك  ۹۷تا ابتداي
تابستان سال آينده اعتبار دارد

قائم مقام معاون حمل و نقل ترافيك شهرداري
تهران در خصوص اعتب��ار آرم طرح ترافيك ۹۷
گفت :طرح ترافيك  ۹۷تا ابتداي تابستان سال
آينده اعتبار دارد.
شهريار افنديزاده ،قائممقام معاون حمل و نقل
ترافيك شهرداري تهران در گفتوگو با فارس،
درباره اعتبار آرمهاي ط��رح ترافيك  97گفت:
آرمهاي طرح ترافيك  97تا ابتداي تيرماه اعتبار
دارد.وي با بي��ان اينكه مح��دوده زوج و فرد در
ابتداي تابستان  98برداشته ميشود،گفت :بعد
از حذف محدوده زوج و فرد طرح جديد اجرايي
ميشود و تا همان زمان هم آرمهاي طرح ترافيك
 97اعتب��ار دارد.اين مقام مس��وول در خصوص
حذف محدوده زوج و فرد گفت :تجربههاي دنيا
نش��ان داده اس��ت كه طرح زوج و فرد به صورت
مقطعي پاس��خ ميدهد و در درازمدت تأثيري
ندارد.به گفته افنديزاده طي مطالعات صورت
گرفته و همچنين توافقات مس��ووالن محدوده
زوج و فرد در ابتداي تابستان سال آينده برداشته
ميش��ود و از اين پس خودروها با شرايط خاص
اجازه تردد دارن��د.وي ادامه داد :ب��ه هر خودرو
اجازه داده ميشود كه  20روز در هر فصل رايگان
در محدوده زوج و فرد س��ابق تردد كند و تأكيد
ميكنم كه اي��ن  20روز اگر در هر فصل مربوطه
اس��تفاده نش��ود به فصل بعد منتقل نميشود.
ت براي تردد در
افنديزاده از ش��هروندان خواس 
محدوده طرح ترافيك حتما در سامانه تهران من
ثبتنام كرده و با ش��ارژ كارت به صورت خودكار
هزينههاي خود را پرداخت كنند.

بورس واحدهاي تجاري ارزان قيمت در جنوب پايتخت

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
درحالي كه بررسي قيمت در بازار مسكن در  11ماهه
گذش��ته حكاي��ت از افزاي��ش  68.8درصدي قيمت
واحدهاي مس��كوني نسبت به مش��ابه سال گذشته
دارد ،ام��ا نگاهي به قيمت واحده��اي تجاري و اداري
پايتخت طي ماههاي گذشته ،رشد قيمت چنداني را
نش��ان نميدهد و براساس تازهترين آمار منتشر شده
قيمت امالك تجاري ،از فروردين ماه تاكنون بين صفر
تا  ٣٠درصد رش��د كرده است .كارشناسان اقتصادي
دليل ناهماهنگي قيمت واحدهاي تجاري با واحدهاي
مس��كوني را باالبودن عرضه اين دس��ته از واحدهاي
ساختماني نس��بت به تقاضاي موثر در بازار ميدانند،
عاملي كه ميتواند مانعي براي جهش قيمت واحدهاي
تجاريدرتهران،مشهد،تبريز،اصفهان،شيرازو...باشد.
نكته ديگري كه درباره امالك تجاري ،صدق ميكند،
اين اس��ت كه اي��ن ام�لاك در دوران رك��ود و رونق
امالك مس��كوني قابليت رشد بيش از تورم عمومي را
ندارند و برهمين اساس خريد امالك تجاري با هدف
س��رمايهگذاري پيشنهاد نميش��ود.در همين حال،
بررسيهاي ميداني روزنامه «تعادل» ،از قيمت و متراژ
واحدهايتجاريدر 5منطقهمختلفپايتخت(شمال،
غرب،مركز،شرقوجنوب)نشانميدهدكهواحدهاي
تجاري شمال پايتخت از نظر متراژ و قيمت نسبت به
سايرمناطقباالترهستندوواحدهايتجاريدرجنوب
تهران هم پايينترين متراژ و قيمت را دارند.

ايرانشهر

كشف اولين
ريل قطار دودي پايتخت

رييسكميتهميراثفرهنگيشورايشهرتهراناز
كشف ريل اولين قطار دودي در شهرري خبر داد.
حسن خليلآبادي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه
در زمان��ي كه ماموران ش��هرداري در حال ترميم
پيادهراه مقابل امامزاده عبداهلل(ع) بودند ،متوجه
ريلهاياولينقطاردوديپايتختميشوند،گفت:
قرار است اولين قطار دودي شهر تهران نيز كه در
حال حاضر در ايستگاه شهرري قرار دارد به اين ريل
منتقل شود تا يادگاري اولين قطار ريلي پايتخت
زنده ش��ود .وي تأكيد كرد :اين ريل و لوكوموتيو
قديم��ي ،خاطره تهران قدي��م را زنده ميكند .بر
اساس اين گزارش ،اولين قطار دودي شهر تهران
در زمان ناصرالدينشاه در شهرري احداث شد.

خط  ۶و  ۷مترو
همچنان نواقصي دارد

رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي
شهر تهران گفت :خط ۷متروي تهران همچنان
نواقصي دارد مانن��د هواكشها كه ما از مديران
مترو خواستهايم اين موضوع را جدي بگيرند.
محمد عليخاني در گفتوگو با مهر در پاسخ به
اينكه آيا ايستگاههايي كه به زودي در خط  ۷به
بهرهبرداري ميرسند ،تكميل شدهاند؟ اظهار
كرد :ضمانت اجرا در ايستگاههايي كه قرار است
به بهرهبرداري برس��د ،با كساني است كه زمان
بهرهبرداريراتاييدكردهاندامااينگونهنيستكه
از زمان توقف تابه حال كاري انجام نگرفته باشد.
وي ادامه داد :در آخرين جلسه كميسيون حمل
و نقل و ترافيك شوراي ش��هر تهران ،گزارشي
از وضعيت مت��رو و خطوط  ۶و  ۷كه به زودي به
بهرهبرداري ميرس��ند ،ارايه شد؛ اين خطوط
همچنان نواقصي دارند و كامل نشدهاند كه شورا
تأكيد كرد نواقص كامل شده به خصوص روي
هواكشها تأكيد ش��د.عليخاني ب��ا بيان اينكه
در خط  ۶و  ۷مترو اقدامات زيادي انجام ش��ده
است ،گفت :سيگنالينگ يكي از مسائل مهمي
بود كه پيش از اين در اين خط وجود نداش��ت و
ميتوانست براي مسافران خطرآفرين باشد كه
در حال حاضر اين نقص خط  ۷برطرف ش��ده،
پله فرار و… از ديگر امكاناتي اس��ت كه در اين
ايستگاهها اضافه شده است.
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي
شهرتهراناضافهكرد:هواكشهايايستگاههاي
مترو از بخشهاي مهم است كه اهميت آن در
زمانهاي بحراني مانند آتشسوزي مشخص
ميش��ود .بر اس��اس گزارش��ي كه داده ش��د،
هواكشه��ا صد درصد كامل نيس��ت بنابراين
كميسيون عمران از مديران خواست كه تكميل
هواكشها را جدي بگيرند.

پنجشنبه آخر سال مترو
به سمت حرم امام رايگان است

تهران اشاره كرد و گفت :متأسفانه اين موضوع را جدي
نگرفتهايم و كميته پدافند غيرعامل شهر تهران يك
قرارگاه به رياست وزير كشور است.
مديركل مديريت بحران شهرداري تهران اظهار داشت:
اگر اتفاقي در شهر تهران رخ بدهد ،تمامي ارتباطات ما
قطع ميشود كه براي حل اين مشكل ۱۵۰دكل پايدار
و مقاوم در برابر زلزله  ۸ريشتري در نقاط مختلف شهر

تهران نصب ميشود كه در صورت بروز زلزله يا حوادث
طبيعي و غيرطبيعي ديگر ارتباط زنده و پايدار داشته
باش��يم .صادقي تصريح كرد :متأس��فانه در كشور ما
مدير بحران تربيت و آموزشديده نداريم و بايد در اين
خصوص اقدامات جدي ص��ورت بگيرد؛ چراكه جاي
تأمل و تأس��ف دارد كه مدير بحران داراي صالحيت
بسيار كمي باشد.

مدیرعامل ش��رکت بهرهب��رداری مترو تهران و
حومه گفت :مس��افرینی که به سمت ایستگاه
حرم ام��ام (ره) حرکت میکنند مترو برای آنها
رایگان است.
فرنوش نوبخت در گفتوگو با فارس ،با اشاره به
پنجشنبه آخر س��ال گفت :فردا مسافرینی که
به سمت ایس��تگاه حرم امام میروند به صورت
رای��گان از مترو اس��تفاده میکنن��د.وی ادامه
داد :س��رفاصله قطارها  5دقیقه ش��ده اس��ت و
تعدادی قطار اضافه کردهایم.مدیرعامل شرکت
بهرهب��رداری مترو تهران و حومه با تأکید بر این
موضوع که تمامی اقدامات صورت گرفته است،
گفت :همکاران در مسیر هستند و اگر نیاز باشد
دوباره قطار اضافه میکنیم.به گفته نوبخت ،فقط
افرادی که مسیر آنها به سمت ایستگاه حرم امام
(ره) میروند رایگان هس��تند الباقی شهروندان
باید هزینه تردد خود با مترو را پرداخت کنند.

اخبار
پرداخت  5هزار ميليارد
تومان تسهيالت به  SMEها
شاتا|درقالبپروژهرونقتوليدواشتغالتاپايانآذر
 97بهبنگاههايتوليديكوچك،متوسطوطرحهاي
نيمه تمام با پيشرفت باالي 60درصد در مجموع به
 4146واحدمبلغ 4947.3ميلياردتومانتسهيالت
پرداخت شده است .در اين خصوص 6925واحد در
سال  97ثبت نام انجام دادند كه از اين تعداد 3477
واحد به بانكها معرفي شدند و براي آنها83874.7
ميلياردريالتسهيالتدرنظرگرفتهشد.
همچنين 1578واحد انتقالي س��ال 96بودهاند كه
مبلغ 18441.4ميلياردريالتسهيالتبهآنهاتعلق
گرفته است .در اين ميان ،استان اصفهان با ثبت نام
 495واحد و معرف��ي 440واحد به بانك و پرداخت
 1497.3ملياردريالتسهيالتدرصدرثبتناميها
و تهران با ثبت ن��ام  110واحد و معرفي  56فقره به
بانكباپرداخت 7390ميلياردريالدرصدرثبتنام
وپرداختتسهيالتقراردارند.

دستاوردهاي سفر
رييسجمهور به عراق

14

«تعادل» از افزايش قيمت خشكبار ،ميوه و شيريني در واپسين روزهاي سال جاري گزارش ميدهد

صورتحساب نوروز 98

تعادل|
صورتحسابنوروز 98نسبتبهسالگذشتهچهتغييراتي
كرده است؟ مقايس��ه قيمتهاي فعلي در بازار نسبت به
سال گذشته ،حكايت از آن دارد كه سفره خانوار ايراني در
شب سال نو تقريبا دو برابر گرانتر تمام ميشود .محاسبات
حداقلي نش��ان ميدهد كه يك خانوار براي تهيه س��بد
نوروزي خود در شب سال نو بايد معادل  160هزار تومان
هزينه كند .ريز هزينه اين س��بد نوروزي با احتساب يك
كيلو س��يب قرمز  7500تومان ،يك كيلو پرتقال 7000
هزار تومان ،نارنگي 7000هزار تومان ،يك كيلو شيريني
 28هزار تومان ،نيم كيلو آجيل 55هزار تومان خواهد بود.
همچنينبرايتهيهسفرههفتسين،بايدحداقل 55هزار
تومان هزينه كرد .اين در حالي است كه در سال گذشته
سبد س��ال نو با  83هزار تومان قابلتهيه بود .ارزيابيها
نشانميدهد،رشدتقريبا 100درصديقيمتهادرنوروز
 ،98به دليل گران ش��دن خشكبار و افزايش نرخ ميوه در
بازارها باشد .در اين ميان اما مشاهده رفتار خردهفروشان
نيز حكايت از بيثبات��ي در قيمت اق�لام پرتقاضا دارد.
صاحبان مشاغل به گمان افزايش تقاضا در بازار شب عيد،
خودسرانه قيمتها را باالبردهاند و اين تفاوت قيمتها با
مراكزرسميوميادينميوهوترهبار،اختالفي 30درصدي
دارد .اما از ديگر س��و ،اگر به درآمد حداقل حقوقبگيران
جامعه نگاه كنيم ،بهاي گذراندن شب سال نو براي آنها،
معادل از دست رفتن حدود  ۱۰درصد حقوقشان است.
براس��اس آمارها ،نوروز امس��ال ،براي دهكهاي پايين
جامعه س��ختتر و گرانتر از سالهاي پيش خواهد بود.
واكاوي تغييرات آماري قيمت اقالم مورد نياز شب عيد،
اين موضوع را نيز نمايان ميكند كه سياس��ت دستوري
كنترلقيمتهابهصرفمبارزهبااحتكاروگرانفروشيبه
ثمر نمينشيند و تا ريشه تورم درمان نشود ،ترمز قيمتها
كشيده نخواهد شد.

خبرگزاري فارس| رييس اتاق مش��ترك ايران
و عراق با بيان اينكه س��فر رييسجمه��ور به عراق
موفق و خوب بوده اس��ت ،گفت :بايد مسائل مطرح
شده براي رسيدن به نتيجه مطلوب پيگيري شود.
يحييآلاسحاقدرمورددستاوردهايسفرروحاني
رييسجمهور كش��ورمان به عراق گفت :اين سفر
در حوزههاي مختلف اقتصادي ،سياسي ،امنيتي،
فرهنگي،منطقهايوجايگاهبينالملليدستاوردهاي
خوبي داش��ته كه در هر حوزه قابل تحليل اس��ت.
رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق با اش��اره به سفر
رييسجمهور به عراق گفت :اين سفر منجر به امضا
 5موافقتنام ه در حوزه مختلف اقتصادي شد ،ضمن
اينكه تقريبا تمام مس��ائلي كه در مورد عراق وجود
داشت سامان يافت كه از جمله آن ميتوان به امنيت
فراگيريمنطقهاياشارهكرد.
اوبااشارهبهزمينهسازيبرايتجات 20ميليارددالري
باعراق،گفت:اينكارشدنياستضمناينكهامسال
بهطورقطعصادراتايرانبهعراقبه 12ميليارددالر
ميرسد.آلاسحاقبهامضايموافقنامهبرايايجاد3
شهرك مشترك صنعتي  -اقتصادي بين دو كشور
اشارهكردوگفت:باتوجهبهمرزمشتركايرانوعراق
ايجاداينشهركهازمينهبسيارخوبيبراياستفادهاز
سرمايهگذاريمشتركبيندوكشوررافراهمميكند.
رييساتاقمشتركايرانوعراقهمچنينبهامضاي
موافقتنامهتجارتترجيحيبيندوكشوراشارهكردو
گفت:اميدواريمكهاينموافقتنامهمنجربهموافقتنامه
تجارت آزاد بين دو كشور شود .او افزود :حذف هزينه
رواديد بين دو كش��ور براي گردشگران و تجار هم از
نكات مثبت سفر روحاني به عراق بود .آل اسحاق با
بياناينكهمسالهمراوداتبانكيبيندوكشوردرسفر
رييس كل بانك مركزي تكميل شد ،گفت :تجار دو
كشورميتوانندبراساسديناروريالبهصورتبسيار
روانباهمتجارتداشتهباشند .رييساتاقمشترك
ايران و عراق همچنين به زمينه سرمايهگذاريهاي
مشتركبيندوكشوراشارهكردوگفت:ايجادراهآهن
شلمچه-بصرهوفعالكردنكميسيونمشتركبين
دو كش��ور از دستاوردهاي ديگر اين سفر بوده است.
او افزود :صدور ضمانتنامه ديناري براي فعاليتهاي
خدمات فني و مهندسي هم از ديگر مسائل مطرح
شدهدراينسفربود.آلاسحاقبيانكرد:درحوزهنرم
افزاري وآي تي هم زمينههاي خوبي براي همكاري
بيندوكشوروجوددارد.

هزينهها چقدر تغيير كرد
افزايش قيمتها در سال جاري باعث شده تا سفره نورزي
اقشار كم درآمد در  ،98كوچكتر از سالهاي قبل باشد.
اين افزايش قيمتها البته بر رشد قيمت اقالم سفره هفت
سين نيز تأثيرگذار بوده است؛ سفرهاي كه به رسم هر سال
براي اجراي مراسم س��ال نو و لحظه تحويل سال توسط
خانوادهها چيده ميشود .تنها هزينه تمام شده يك سفره
هفت سين ساده براي تحويل سال نو ،رقمي بين ۵۰تا۹۰
هزار تومان اس��ت .اگر براي خانوارهاي  ۳نفره سبد نوروز
را بچينيم ،احتماال يك فال س��ير به ارزش 2هزار تومان،
 100گرم سنجد به ارزش 6هزار تومان 100 ،گرم سماق
به ارزش  2هزار تومان ،سيب به ارزش  2هزار تومان ،يك
عدد سبزه به ارزش  15هزار تومان ،يك عدد ماهي قرمز
به ارزش  3هزار تومان 600 ،گرم سمنو به ارزش  7هزار و
 500تومانويكشاخهگلسنبلبهارزش 15هزارتومان
در سفره آنها خواهد بود .يك حساب سرانگشتي نشان از
آن دارد كه يك س��فره هفت سين س��اده در ارزانترين
حالت در حدود  ۵۵هزار تومان تمام ميش��ود كه اگر در
گرانترين حالت ،گل سنبل و سبزه را هر كدام  ۳۵هزار
تومان در نظر بگيريم ،اين مبلغ به حدود  ۹۰هزار تومان
ميرسد .از ديگرسو ،در سالهاي گذشته عموم خانوادهها
سكههاي طال را در سفره هفت سين خود قرار ميدادند اما
در سال جاري با رشد قيمت سكه كمتر كسي از سكههاي
طال براي سفره هفت سين استفاده ميكند .در كنار بازار
و سادهترين شيوه تهيه اقالم سفره هفت سين ،برخي از

 ۸كاالي ديگر مشمول
دريافت ارز  ۴۲۰۰توماني شد

نايبرييس اتاق ايران مطرح كرد

خبرگزاري فارس| وزير صنعت ،معدن و تجارت
به درخواس��ت وزير جهاد كش��اورزي 8كاالي كره
بستهبندي،لپه،نخودرسمي،لوبياقرمز،لوبياچيتي،
عدس ،چاي كوبيده و انواع چاي سياه را به فهرست
كاالهاي مش��مول ارز  4200تومان��ي اضافه كرد.
رضا رحماني در نامهاي به رييس كل بانك مركزي
 ۸كاالي ديگر را به فهرس��ت كاالهاي مشمول ارز
 4200تومانياضافهكرد.درنامهوزيرصنعت،معدن
و تجارت آمده اس��ت« :با توجه به درخواست مجدد
وزير جهاد كشاورزي ،با موضوع تغيير گروه كااليي
 ۸رديف تعرفه براي مديريت و تنظيم بازار شب عيد
خواهشمنداست،دستورفرماييدگروهكااليياقالم
زيرمانندگذشتهدرگروهيككاالييقرارگيرند».اين
اقالمشامل ۸رديفكاالييكرهبستهبندي،لپه،نخود
رسمي،لوبياقرمز،لوبياچيتي،عدس،چايكوبيدهو
انواعچايسياهاست.

تعيين تكليف واردكنندگان
داروهاي دامي با ارز دولتي

ش�اتا|مديركل نظارت بر محصوالت بهداشتي،
داروي��ي و تجهي��زات پزش��كي س��ازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان با اشاره به اينكه
برخي از كاالهاي حساس و ضروري دولت از جمله
دارو،واكسنومكملهايدامپزشكيمشمولدريافت
ارزدولتيهستند،بيانكرد:باتوجهبهابالغيهرييس
كارگروه تنظيم بازار مقرر شده است اقالم مذكور با
قيمتهاي تكليفي در شبكه توزيع منتخب عرضه
شوند .اس��ماعيل مهدي پور در ادامه اظهار كرد :در
اين راستا ضروري است كليه واردكنندگان داروهاي
دامپزشكينسبتبهارسالاسنادومداركمرتبطبا
واردات محمولههاي خود بهصورت كامل منطبق با
موارددرخواستياينسازمانكهبهانجمنذيربطنيز
اطالعرسانيشدهاقدامنمايند.اويادآورشد:درصورت
عدمرعايتاينموضوعوعرضهاقالممذكوربدوناخذ
قيمتتكليفي،اينسازماندرراستايوظايفمحوله
نسبتبهمعرفيواحدهايمتخلفبهسازمانتعزيرات
حكومتيوسايرمراجعذيصالحاقدامخواهدنمود.
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صنعت،معدنوتجارت

مقايسه تقريبي هزينه سبد نوروزي در سال 96و97
سبد نوروزي براي خانواده سه نفره

قيمت اقالم در سال(96تومان)

قيمت اقالم در سال(97تومان)

تغيرات (درصد)

يككيلوسيبقرمز

2700

7500

 178درصد

يككيلوپرتقال

3500

7000

 100درصد

يككيلونارنگي

4700

7000

 49درصد

يككيلوشيريني

14000

28000

 100درصد

نيمكيلوآجيل

33000

55000

 67درصد

هزينهحداقليبرايسفرههفتسين

25000

55000

 120درصد

مجموع

82900

159500

 92درصد

صفحاتمجازيدراينستاگراموتلگرامبهطراحيواجراي
سفرههاي هفت سين كوچك و قابل حمل روي آوردهاند
كه با اس��تفاده از ذوق و محصوالت تزئيني س��فره هفت
سينهاي مختلفي را طراحي و عرضه ميكنند .بررسي
قيمت اين دست سفره هفت سينها نشان از آن دارد براي
تهيه آنها بايد بين ۲۰۰تا ۵۵۰هزار تومان هزينه كرد.
اما از ديگر سو ،سبد نوروز را ميتوان بطور معمول اقالمي
ش��امل «آجيل ،ميوه و شيريني» دانست .مطابق آخرين
گزارش بودجه و خانوار بانك مركزي ،متوسط افراد خانوار
كشور ۳/۲۸نفراست.حالاگربرايخانوارهاي ۳نفرهسبد
نوروز را بچينيم ،احتماال يك كيلوگرم از نارنگي ،پرتقال،
سيب ،يك كيلوگرم شيرينيجات ۱۰۰،گرم پسته۱۰۰،
گرم بادام درختي ۱۰۰،گرم بادام زميني ۱۰۰،گرم فندق،
 ۱۰۰گ��رم تخمه كدو و ۱۰۰گرم تخمه ژاپني در س��فره
آنها خواهد بود .قيمت ميوهها و خشكبار و شيرينيجات با
مراجعهخبرنگار«تعادل»بهمراكز فروشوميادينميوهو
ترهبارشهريبهدستآمدهاست.دراينسبدقيمتهاتقريبا

احتمال افزايش حجم تجارت خارجي

نايبرييساتاقبازرگاني،صنايع،معادنوكشاورزيايران
باتاكيدبرضرورتمتنوعسازيتجارتخارجيوبازارهاي
هدفصادراتيگفت:گرهكاهشحجمتجارتخارجيدر
سايه تحريمها ،سست شده است .حسين سالح ورزي در
گفتوگوبامهر،تجارتبينالمللرايكيازستونهاياصلي
نظام اقتصادي هر كشور دانست و گفت :تجارت خارجي
عالوه بر فراهم كردن زمينه استفاده بهينه از مزيتهاي
نس��بي كش��ور ،در ارزش آفريني و توليد ثروت از طريق
صادراتمشاركت،كردهوبهارتقايسطحكاراييدرتأمين
منابع و تعادلبخشي به ساختار منابع تحت اختيار نظام
اقتصاديازطريقواردات،كمكميكند.نايبرييساتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران افزود :بر همين
اساس،مسالهرشدتجارتبينالملليوارتقاينقشپذيري
هركشوردراقتصادجهاني،نهتنهايكيازمولفههاياصلي
توسعهاقتصادي،بلكهفراترازآن،يكيازشاخصههاياصلي
قدرتوامنيتملياست؛دراينميانالبتهبايدبهايننكته

توجه داشت كه افزايش حجم تجارت بينالمللي كشور و
ارتقايسهماينتجارتدرساختاراقتصادي،سببوابسته
شدن وضعيت كشور به مسائل طرفهاي تجاري خود در
فراسويمرزهاوتاثيرپذيريكشورازحوادثوريسكهاي
موثر بر طرفهاي تج��اري ،به واس��طه روابط اقتصادي
فيمابينميشود.اوتصريحكرد:برايناساسمتخصصان
و نظريه پردازان توسعه ،موضوع متنوعسازي در تجارت
خارجي را به عنوان اساسيترين ابزار مديريت ريسك اين
حوزهترويجوتجويزميكنند؛بهاينمعناكهمتنوعسازي
عالوهبراينكهدرحوزههايتجارتخارجيداللتميكند
و در ادبي��ات اقتصادي ،در قالب نفي و رد اقتصادهاي تك
محصوليديدهميشود؛بلكهمسالهمتنوعسازيشركاي
تجاري را نيز در برميگيرد .سالح ورزي با بيان اينكه يكي
از مهمترين هزينههاي دوره قبلي تحريمهاي اقتصادي
ايران ،افزايش آس��يبپذيري و شكنندگي اقتصاد كشور
به واسطه كاهش تنوع در سبد طرفهاي تجارت خارجي

ي در نظر گرفته شدهاند .مطمئنا اين سبد ميتواند
حداقل 
براي خانوادههاي مختلف ،متفاوت باشد اما آنچه به عنوان
سبدنوروزيدراينگزارشدرنظرگرفتهشده،براساسآن
چيزي است كه معموال در نظر گرفته ميشود .مطابق اين
گزارش،آجيلتركيبيباقيمتكيلويي۱۱۰هزارتوماندر
دسترس است كه براي مصرف يك خانوار  ۳نفره (حدودا
 ۶۰۰گرم) ۶۶هزارتومانتمامميشود.
براساس محاسبات انجام شده ،سبد نوروز در سال جاري
براي يك خانوار ۳نفره 100 ،درصد گرانتر از س��ال قبل
شدهاست.درحاليكهسبدنوروزبااحتساباقالمخوراكي
وسفرههفتسين،درسالقبلبا 83هزارتومانقابلتهيه
بود ،در سال جاري اين سبد نياز به حدود 170هزار تومان
هزينهدارد.رشدهزينهايسبدنوروزيامادر قياسبا تورم
نقطهبهنقطه كاالهاي خوراكي ،عدد بسيار باالتري است
و دليل آن نيز به وجود اقالم زيرمجموعه خش��كبار است.
كمترين رشد قيمت خشكبار مربوط به بادام زميني است
كه حدودا ۶۶درصد بوده ،اما ديگر اقالم خوراكي خشكبار،

بوده،اظهارداشت:درايندوره،براساسآمارها،بيشاز۳۰
درصدتجارتخارجيايران،بهصورتمستقيمبادوكشور
چين و روسيه صورت ميگرفت و با در نظر گرفتن بخشي
از تجارت فرامرزي كه به دليل ارايه گواهي مبدا مجدد ،در
آمارهاناديدهگرفتهميشد؛عم ً
القريببه ۴۰درصدتجارت
خارجي ايران در اختيار چين و روسيه بوده است .او ادامه
داد:عالوهبرمسالهتاثيرپذيريازريسكهايمحيطيطرف
تجاريبهواسطهكاهشتنوعشركا،درموردمشخصچين،
مقايسه سهم ايران در صادرات اين كشور حدود  ۱درصد
را نشان ميدهد؛ در حالي كه اين رقم در قياس با سهم اين
كشور در واردات ايران كه حدود ۳۵درصد به ثبت رسيده،
نشان ميدهد به لحاظ اس��تراتژيك ،تجار ايراني در برابر
كژمنشيهايشركايخودعم ً
البيدفاعهستندوبنابراين،
براي ايجاد يك موازنه مطل��وب ،بايد به عرف بينالمللي
پذيرفته شده در مورد متنوعسازي و كنترل سقف سهم
هر شريك تجاريبه سطح ۱۰تا ۱۵درصد از سبد تجارت

ضرورت تغيير ساختار در صنعت خودرو
معاونطرحوبرنامهوزارتصنعت،معدنوتجارتگفت:
راهبرونرفتازمشكالتخودرو،تغييرساختاردرصنعت
خودرو است .س��عيد زرندي ،در خصوص برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت براي صنعت خودرو گفت :يك
اشكالي وجود دارد كه در اذهان عمومي اينطور مطرح
ميشودكههمهمديرانوزارتصمت،مدافعسرسخت
صنعت خودرو هستند .به گزارش ايسنا وي گفت :اين
تلقيدرستنيست،بندهخودماشكاالتيدارموحتيدر
جلساتيسختگيريوزيربرايندوخودروسازراميبينم
امادرشرايطفعليبايددومسيرراازهمجداكنيم.زرندي
تصريحكرد:اولدورانكوتاهمدتاست؛دراينوضعيت
مواد اوليه تا  ۲۰۰درصد افزايش پيدا كرده و مشكالتي
براي خودروسازها پيش آمده و تعداد زيادي صنايع ما
وابستهبهاينصنعتهستند.
ويافزود:ازطرفيازسويبازار،يكتقاضايخيليبااليي

صورت گرفت و صدها هزار نفر براي ثبت نام اقدام كرده
بودند.دراينزمان،انتقادازگذشتهدرديرادوانميكند،
بايد سعي ميكرديم اين وضعيت را مديريت كنيم كه
سعي ش��د با تصميماتي موضوع كنترل شود و تمركز
بر افزايش توليد قرار گرفت .معاون طرح و برنامه وزارت
صنعت،معدنوتجارتگفت:برايحلمشكلنقدينگي
قطعهسازاننيزباهمكاريبانكمركزي ۴،هزارميليارد
تومانبهقطعهسازاندوخودروسازتسهيالتارايهشدتا
مقداريازمشكالتسرمايهدرگردشوكمبودنقدينگي
آنهابرطرفشود.
زرندي تاكيد كرد :اما در درازمدت بايد تغيير س��اختار
جديدرصنعتخودرواتفاقبيفتد،درحاليكهمتأسفانه
سرمايهگذاريهاي خارجي در اين صنعت نتوانست به
خاطر مسائل بعد از برجام ادامه پيدا كند .وي گفت :بايد
در كنار اين دو خودروس��از ،خودروسازان ديگري را هم

قيمتشاننسبتبهسالگذشتهحداقل ۲برابرشدهاست.
دراقالميچونپسته،بادامدرختيوفندقنيز،قيمتهاتا
 ۳برابررشدكردهتانوروزامسالبرايحداقلحقوقبگيران،
گرانترازسالهايگذشتهرقمبخورد.كارگرانمتاهلبايك
فرزندكهباحداقلحقوقيكميليونو ۳۷۵هزارتوماندر
ماهزندگيخودراميگذرانند،مطمئنانزديكبه ۱۰درصد
از حقوق خود را براي ش��ب سال نو مصرف نميكنند ،آنها
ترجيح ميدهند با سبدي كوچكتر ،شبارزانتري را در
خاطرهخوددرسال 98ثبتكنند.
زير پوست ميوه فروشان
اما از سوي ديگر ،بررسيهاي ميداني «تعادل» از وضعيت
بازار ميوه پايتخت حكاي��ت از آن دارد كه با وجود تاكيد
مس��ووالن بر كنترل قيمتها ،اما بازار ميوه در آس��تانه
نوروز  ۹۸كه با حجم بيش��تري از تقاضا روبروس��ت ،به
بهانهاي براي سودجويي واس��طهها و داللها بدل شود.
با ازدياد تقاضا در ايام پاياني سال ،قيمت ميوه در ميادين

خارجيبازگشت.بهگفتهسالحورزي،برجام،اينشرايطرا
بهوجودآوردكهبازرگانانايرانيبتوانندباخلقروابطجديد
يا احياي روابط آس��يب ديده از تحريمها ،تنوع مطلوب و
موردنيازرابهسبدتجارتخارجيكشوربازگردانند؛ضمن
اينكه رفت و آمد هياتهاي تجاري از كشورهاي مختلف
وبلوكهاياقتصادي،سياسيوجغرافياييمتنوعبهاتاق
بازرگاني ايران در ماههاي پس از امضاي اين توافق نيز ،اين
اميدراتقويتميكردكهبتوانشركايبيشتريدرعرصه
بينالمللي داشت؛ اما اين روزها به واسطه خروج يكطرفه
دولت امريكا از توافق ياد شده ،اين روند با اختالالت جدي
مواجه است .او معتقد است كه امروز ،فرصتهاي طاليي
براي توسعه تجارت با برخي كش��ورهاي منطقه به ويژه
عراق،عمانوافغانستانبهوجودآمدهاستكهميتواندگره
شوك كاهش حجم تجارت خارجي ايران در اثر تحريمها
را قدري سست كند؛ اما بايد هشيار بود كه اتكاي گسترده
و بيحساب به اين شركاي تجاري باطل السحر تحريمها

مركزي ميوه و ترهبار اين هفته افزايش چنداني نداش��ت
و در اغلب موارد قيمتها هم��ان قيمتهاي هفته قبل
بود اما خردهفروشيها ،رويهاي ديگر در پيش گرفتهاند.
اگرچ��ه ،حداكثر فاصله قيمت از ميادي��ن ميوه و تره بار
تا خرده فروش��يها بايد حدود  ۱۰تا  ۲۰درصد باشد اما
متاسفانهدربسياريازموارد،فاصلهقيمتبيشازاينرقم
است و مراكز خردهفروشي در برخي اقالم تا  35درصد از
قيمتهاي ميادين ميوه و تره بار فاصله گرفتهاند.
آنچهطيروزهاياخيرچشمگيربودهاماافزايشتقاضابراي
«سيب و پرتقال» است كه نرخ اين دو ميوه پرطرفدار را در
مسيرصعوديقرارداده،بهگونهايكهدرمراكزميوهوترهبار
هركيلوسيبزرد 6900تومان،سيبقرمز 6600تومانو
پرتقالتامسونجنوب 7000تومانفروختهميشود.اين
در حالي است كه اين اقالم در سطح مغازهها با قيمتهاي
باالتري به فروش ميرسد .بهطوريكه هر كيلو سيب زرد
 9600تومان ،سيب قرمز  9000تومان و پرتقال 11000
تومان فروخته ميشود .از ديگر سو با فرارسيدن فصل بهار
تقاضابرايميوههايينظيرتوتفرنگينيزقوتگرفتهاست
كههمينامرافزايشقيمتاينميوهكميابراهمبهدنبال
داشته است .هر كيلوگرم توت فرنگي در مراكز ميوه و تره
بار با قيمت  15000تومان به فروش ميرسد درحالي كه
خردهفروش��ان اين ميوه را با قيمت 18000تومان عرضه
ميكنند .هر كيلو هندوانه نيز  3000تومان و هر كيلو انار
 6700توماندرميادينميوهوترهبارفروختهميشود.اين
البته در حالي است كه مغازهداران ميگويند قيمت اين دو
ميوه اندكي متعادل شده ،چراكه جلو صادرات آن چندي
پيش گرفته شده است .با اينوجود در ميادين ميوه و تره
بار ،هر كيلو نارنگي حدود  7000تومان ،پرتقال تامسون
شمال 4650تومان،خياربين 5600تومان،كيوي6700
تومان،خرمالو ۹۰۰۰تومان،ليموشيرين ۳۰۰۰تومان،هر
دانه آناناس ۴۰هزار تومان و نارگيل كه مدتي در بازار ناياب
بود ،اكنون دانهاي  ۲۰هزار تومان فروخته ميشود .با اين
حالمقايسهقيمتميوههانسبتبهسالگذشته،نشاناز
افزايش 100درصديقيمتميوهدارد.
رونق بازار شيريني فروشها
در بازار ش��يريني جات نيز با وجود افزايش قيمتها ،اما
خريدوفروش در قناديها همچنان رونق دارد .قيمتها
در اين بازار متفاوت از سال گذشته است و به گفته رييس
اتحاديه ش��يريني فروشان ،نرخ ش��يريني شب عيد ۳۰
درصد گران شده است و رونق مغازهها تنها به دليل شب
عيد است و بعد از آن ش��يريني فروشيها فروش بسيار
نوجود،قيمتشيرينينيز
پايينتريخواهندداشت.بااي 
بستهبهنوعوكيفيتآنمتفاوتاست.براساسمشاهدات
خبرنگار «تعادل» ،هر كيلو شيريني «دانماركي» بين۱۶
تا 23هزار تومان« ،شيرينيتر» بين ۲۴تا 30هزار تومان،
كيك بين  30تا  35هزار تومان است .اين در حالي است
كه چندي پيش ،رييس اتحادي��ه قنادان تهران با تاكيد
بر ممنوعيت افزايش قيمت ش��يريني تا پايان سال ،اين
طور گفته بود :به تمام همكاران مان بخش��نامه كردهايم
كه به هيچ عنوان قيمتها را افزايش ندهند .بر اس��اس
اظهاراتعلي بهرهمند ،قيمت مصوب اتحاديه براي عرضه
«ش��يريني تر» در واحدهاي درجه ي��ك ،برابر  26هزار
تومان« ،شيريني دانماركي»  21هزار تومان« ،شيريني
زبان و پاپيون» 21هزار و 500تومان و «كيك يزدي»15
هزار تومان تا پايان سال اعالم شده است و هيچ قنادي حق
فروشاينمحصوالتراباقيمتباالترازنرخمصوبندارد.

نيست؛بلكهبخشخصوصيبايدازهمهظرفيتهاييكه
درتعاملبااينكشورهاوجوددارد،استفادهكردهودرعين
حال ،سياستگذاران اقتصادي كشور بايد مراقبت كنند
كه مسير تجارتبا ديگركشورهانيز مفتوحبماند؛ چراكه
ريسكانحصارتجارتخارجيبايكيدوكشور،دركمين
اقتصادايراناست.
نايبرييساتاقبازرگاني،صنايع،معادنوكشاورزيايران
خاطرنشان كرد :اين ريسك ،تاب آوري اقتصاد ايران را در
شرايطتالطمشركايتجارياصليبهشدتكاهشميدهد
و هرگونه نوس��ان در ش��رايط اقتصادي -سياسي و حتي
اجتماعي كشورهاي يادشده ،ميتواند به صورت مستقيم
آرامش و رشد اقتصادي ايران را تهديد كند؛ بنابراين اينجا
است كه متنوعسازي تجارت خارجي ،به عنوان يك اصل
دايميموردتوجهقرارگيردومسائليمانندبياعتناييبرخي
كشورهاي همسايه نسبت به تحريمهاي امريكايي ،ما را از
ايناصلاقتصاديمهمغافلنكند.

تراز تجاري  ۱.۵ميليارد دالر مثبت شد
در بلندمدت ب��ه اين صنعت وارد كنيم .زرندي توضيح
داد :صورتهاي مالي اين ش��ركتها قبل از تحريم هم
وضعيت مساعدي نداشت يعني خودشان را براي يك
تكانه ش��ديد بيروني آماده نكرده بودند .معاون طرح و
برنام��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت افزود :معتقديم
بايد در بلندم��دت ،دولت كام ً
ال از صنعت خودرو خارج
شود و بايد صنعت خودرو مانند ساير رشته فعاليتها
اداره شود .وي گفت :نبايد از وزارت صنعت توقع داشت
درريزموضوعاتخودروسازيورودكند،لذااعتقاددارم
اگرهموزارتخانهدراينصنعتنيازبهورودداشت،بايداز
طريقسازمانگسترشآنراپيگيريكند.زرندياظهار
كرد:البتهاينمطالببرايشرايطبحرانيمثلاينچند
ماهنيستواكنوننميشودمديريتكاررابهبازارسپرد.
اتفاقاًدرشرايطبحرانبايدنظارتجديداشتامانبايد
برنامههايبلندمدترارهاكرد.

بر اس��اس جديدترين آمارهايي كه اتاق بازرگاني تهران
منتشر كرده در  ۱۱ماهه س��ال  ،۹۷شركتهاي ايراني
بدون محاسبه نفت خام توانستهاند حدود  ۱۰۶ميليون
تن كاال صادر كنند كه اين رقم در قياس با مدت مش��ابه
سال گذش��ته كاهش  ۶.۴درصدي را نش��ان ميدهد .از
ديگر سو ،همچنين ارزش كل صادرات انجام شده در اين
مدت ب��ه حدود  ۴۰ميليارد دالر رس��يده كه در قياس با
سال ،۹۶كاهش يك درصدي را نشان ميدهد .بسياري از
تحليلگران اقتصادي معتقدند با وجود تحريمهاي جديد
دولت امريكا عليه ايران ،ثبت اين آمارهاي جديد نشان از
آن دارد كه ايران توانس��ته بازارهاي خود را تا حد زيادي
حفظكند.
آمارها در حوزه واردات مثبت بودهاند .بر اس��اس آخرين
محاسبات صورت گرفته در  ۱۱ماهه سال  ،۹۷ايران ۲۹
ميليون تن واردات كاال داشته كه در قياس با مدت مشابه

سالقبلكاهش ۱۷.۴درصديرانشانميدهد.همچنين
ارزش كل كاالهاي وارداتي ب��ه ايران  ۳۸.۵ميليارد دالر
بوده كه اين عدد نيز در قياس با سال قبل كاهشي ۲۱.۵
درصدي را نشان ميدهد .به اين ترتيب در طول ماههاي
سپري ش��ده از س��ال  ،۹۷تراز تجاري ايران مثبت ۱.۵
ميليارد دالر بوده است .نمودار مقايسهاي ماههاي سپري
شده از سال  ۹۷نيز نشان ميدهد كه ارديبهشت با ثبت
 ۴.۶ميليارد دالر ،بهترين ماه از نظر عملكرد صادراتي بوده
و فروردين با  ۳.۱ميليارد دالر ،كمترين عملكرد را ميان
ماههاي سال جاري داشته است .همچنين شركتهاي
ايراني در بهمن ماه ۳.۷ميليارد دالر صادرات داشتهاند .در
حوزه واردات نيز ارديبهشت با ۴.۸ميليارد دالر بيشترين
واردات س��ال را به خود اختصاص داده و فروردين با ۲.۵
ميليارد دالر ،كمترين واردات را داشته است .شركتهاي
ايراني در بهمن ماه  ۲.۸ميليارد دالر واردات داشتهاند.
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شكست مجدد طرح جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا

دست «مي» از برنامه برگزيت كوتاه شد

گروهجهان|طالتسليمي|
نماین��دگان پارلمان بریتانی��ا بار دیگر ط��رح برگزیتي
ترزا می نخستوزير اين كشور را رد كردند .بدين ترتيب،
تصمیمگیریدربارهگامهایبعدیمربوطبهخروجبريتانيا
از اتحاديه اروپا برعهده پارلمان خواهد بود و دست دولت از
اينبرنامهكوتاهشدهاست.مقاماتبريتانياييروزچهارشنبه
در تالش براي تحت فشار گذاش��تن قانونگذاران حزب
محافظهكار ترزا مي در ممانع��ت از برگزيت بدون توافق،
درباره افزايش قابلتوجه قيمت مواد غذايي و خودروهاي
وارداتيازاتحاديه اروپاهشداردادندودولتهمبرنامهخود
در رابطه با تعرفهه��اي تجاري را اعالم كرد .اگرچه تا عصر
چهارشنبه(پيشازرايگيريپارلمانبريتانيا)پيشبينيها
حاكيازاحتمالبااليرداليحهجداييبدونتوافقتوسط
قانونگذارانبود،امادرصورتيكهاتحاديهاروپابادرخواست
بريتانيابرايتمديدمهلتبرگزيتموافقتنكند،همچنان
احتمالوقوعبرگزيتبدونتوافقوجودخواهدداشت.بااين
حال ،باتوجه به آسيبهاي شديد اقتصادي چنين اتفاقي
به بريتانيا و اتحادي��ه اروپا ،برگزيت بدون توافق همچنان
غيرمحتملترينسناريوپيشرويلندنوبروكسلبهشمار
ميرود و احتمال به تعويق افتادن برگزيت بيشتر است.به
نوشتهفايننشالتايمز،دولتبريتانياپسازدومينشكست
فاجعهآميز طرح اوليه خود براي جداي��ي از اتحاديه اروپا،
برنامهبرايتعرفههايتجاريرااعالمكرد.اينبرنام هتجاري
براي جدايي بدون توافق آزاد سازي تمام عيار 87درصد از
تعرفههاي واردات��ي و حفظ تعرفههاي حمايتي در برخي
از صنايع همچون س��راميك ،خودرو و كشاورزي را شامل
ميشود .اين برنامه از آن جهت مناقش ه برانگيز خواهد بود
كهبهمعنايافزايش10درصديهزينهخودروهاياروپاييو
افزايشهزينهگوشتگاو،مرغوخوكوارداتيازكشورهاي
اتحاديهاروپاست.نظامجديدتعرفهايبرايزماني12ماهه
پس از برگزيت بدون تواف��ق اجرايي خواهد بود و طي اين
مدتدولتبريتانيادرصدداتخاذرويكردجديديدررابطه
باتعرفههابرخواهدآمد.دولتبريتانياهمچنيناعالمكرده
درصورتجداييبدونتوافقهيچايستبازرسيياگمركي
درمرزايرلندشماليوجمهوريايرلنددرنظرگرفتهنخواهد

شد و ايستهاي بازرسي با فاصلهاي قابلتوجه از مرز ايجاد
خواهندشد.شكستپيشنويستوافقبرگزيتدرحاليرخ
دادهكهتنها2هفتهتاپايانمهلترسميجدايي(29مارس)
زمان باقي است .پيش از رايگيري عصر چهارشنبه عمده
پيشبينيها مبني ب��ر آن بود كه قانونگ��ذاران از اليحه
مربوط به ممانعت از برگزيت بدون توافق حمايت خواهند
كرد؛ اگرچه نگرانيهايي هم درباره راي مخالف ش��ماري
از قانونگذاران ب��ه اين اليحه بهرغم هش��دارهاي وزارت
خزانهداريدربارهآسيبهايشديداقتصاديآنبهبريتانيا
وجود داشت .به نوشته بيبيسي ،رایگیری مجلس عوام

دربارهطرحاصالحشدهبرگزيتشامگاهسهشنبهبا۳۹۱رای
مخالف در برابر۲۴۲رای موافق به پايان رسيد .این در حالی
بود که ترزا می تا آخرین دقایق پيش از رايگيري مشغول
مذاکرهبارهبراناتحادیهاروپابودوحتيموفقشدموافقت
آنهارادرطرحبرگزیتباتغییراتیكهازنظرحقوقيالزامآور
بودند ،به دس��ت آورد .ژان کلود یونکر ريیس کمیس��یون
اروپايي پس از دیدار با ترزا می هش��دار داده بود که اگر این
توافق مجددا در پارلمان بریتانیا شکس��ت بخورد ،فرصت
دیگری برای توافق وجود نخواهد داشت .مجلس عوام پس
از رايگي��ري درباره طرح برگزيت و پس از آن خروج بدون

توافق ،درباره درخواست تمديد مهلت برگزيت رايگيري
خواهدكرد.ایندرحالیاستکهیونکرپيشترتاکیدکرده
به تاخیر انداختن برگزیت نمیتواند طوالنی شود ،چرا که
پارلماناروپادرماهمهامسالشاهدبرگزاریانتخاباتخواهد
بودومعنايينداردبریتانیاكهدرحالخروجازاتحادیهاست،
درچنینانتخاباتیشركتداشتهباشد.
حذفدولت«مي»ازپروسهتصميمگيري
ت��رزا می نخس��توزیر بریتانیا كه از نيمه م��اه ژانويه
(شكس��ت طرح اوليه برگزيت در رايگيري پارلمان)

هم��ه تالش خود را ب��ه کار گرفته بود ت��ا نمایندگان
پارلمان را به موافقت با ق��رارداد برگزیت مجاب کند،
دومین شکست سنگین خود را در روند برگزیت تجربه
کرد .به نوشته دويچهوله ،بسیاری از نمایندگان حزب
محافظهکار بریتانیا همچنین حزب پروتس��تانهای
ایرلند ش��مالی به قرارداد تجدید نظر ش��ده برگزیت
رای منفی دادند .جرمی کوربی��ن رهبر حزب کارگر
بریتانیا هم پس از شکست مجدد ترزا می در پارلمان
این کش��ور ،برگزاری زودهنگام انتخابات سراسري را
خواس��تار شد .بر اس��اس برنامه  3مرحلهای ترزا می،
تصمیمگیری بر س��ر گامهای بعدی برگزيت اكنون
کامال بر عهده پارلمان بریتانیا اس��ت .ق��رار بود ديروز
چهارشنبه قانونگذاران بريتانيايي نظر خود را درباره
خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا اعالم كنند و
پسازآن،تنهاسناريويباقيماندهايناستكهپارلمان
بریتانیا به تعویق مهلت خروج اين كش��ور از اتحادیه
اروپا رای دهد كه البته براي اجرايي شدن بايد موافقت
اتحادیه اروپا را نيز جلب كند.
امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانس��ه و آنگال مرکل
صدراعظم آلمان پيشتر از آمادگ��ی اتحادیه اروپا برای
پذیرش تمدید مهلت خروج بریتانیا سخن گفته بودند؛
اما اتحادیه اروپا هم شروطی برای تمدید مهلت برگزيت
دارد .اتحادیه اروپا رسما خواستار شده که بریتانیا برنامه
مش��خصي به اتحادیه اروپا ارائه و اعالم کند كه از تمديد
مهلت جدايي براي چه منظوري اس��تفاده خواهد كرد.
حداکثر زمان تمديد مهلت برگزيت تا اوایل ماه جوالي و
زمان آغاز کار پارلمان جدید اروپايي خواهد بود .بریتانیا
باید ب��راي جلب موافقت اتحادي��ه اروپا در تمديد تهلت
جدايي ،درباره اينكه برای حل چالش برگزیت ظرف این
3ماه چه برنامهای دارد ،شفافسازي كند .اينكه انتخابات
زودهنگام برگزار ميكند يا همهپرس��ی جدیدی درباره
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برگزار خواهد ش��د؟ یونکر
و دونالد تاسک ريیس ش��ورای اروپايي پيشتر گفتهاند
تصمیمبهخروجبریتانیاازاتحادیهاروپاتصمیمداخلياين
كشوربودهواینوظیفهبرعهدهآنهاستکهراهحلیبيابند.

اتحادیه اروپا امارات را هم وارد فهرست سیاه خود کرد

گ�روه جه�ان| مجلس س��ناي فرانس��ه پس از
بحثوجدل موافقان و مخالفان ،س��رانجام به قانون
مبارزه با خرابكاران موسوم به «ضد خرابكاري» راي
داد .اين قانون كه از س��وي دولت امانوئل ماكرون و
در راس��تاي كنترل اعتراضه��اي مردمي جنبش
موسوم به جليقه زردها عليه سياستهاي اقتصادي
دولت به مجلس ارايه شده بود ،با210راي موافق در
مقابل115راي مخالف به تصويب رسيد .به گزارش
«فرانس اينفو تيوي» ،اين قانون در حالي تصويب
شد كه رييسجمهوري فرانسه ارجاع آن به شوراي
قانوناساسيبرايتاييدوتصويبرا«بحثبرانگيز»
خواندهبود.پارلمانفرانسهاوايلماهميالديگذشته
درواكنشبهدرگيريهاييكهدرجرياناعتراضهاي
جليقهزردهارخميداد،اقدامبهتصويبقانونيبراي
مقابله با اين خشونتها و محدود كردن آنها كرد .در
روندتصويباليحهقانونيضدخرابكاري 50نماينده
فراكس��يون حزب حاكم «جمهوري ب��ه پيش» از
شركت در رايگيري خودداري كردند .تصويب اين
قانون در مجلس سناي فرانسه آن هم3روز مانده به
گردهماييبزرگجليقهزردهادرشنبهآتيبهنوعي
«پيشدستي» دولت براي اقدامهاي پيشگيرانه در
جرياناينگردهمايياست.بهگفتهحاميانجنبش
قرار است16مارس پاريس عرصه گردهمايي بزرگ
جليقهزردهاباشد.دولتماكروندرهمانهفتههاي
نخس��ت اعتراضها عقبنش��يني كرد و ماليات بر
سوختراكهعاملاصليشكلگيريجنبشجليقه
زردها بود ،چند ماه به تعويق انداخت .اما با تش��ديد
تظاهراتوخشونتحاكمبرآنها،دولتفرانسهاكنون
با شدت عمل بيش��تري در برابر اعتراضكنندگان
ميايس��تد .اليحه ضد خرابكاري اوايل ماه فوريه به
تصويب مجلس ملي رسيد .بيشتر نمايندگان سنا
متنيراكهنمايندگانمجلسمليدراوايلماهفوريه
بهآنرايدادهبودند،محكومكردندكهايناقدامآنها
ازسوينمايندگانحزبحاكمموردانتقادقرارگرفت.
عفوعموميفرانسهدربيانيهاياعالمكردهكهتصويب
قانون«ضدخرابكاري»ضربهبسيارسختيبرايحق
اعتراض در فرانسه است .اما كريستوف كاستانر وزير
كشور فرانسه معتقد است كه اين قانون به برگزاري
تظاهراتفرانسويهادرآرامشكاملكمكميكند.
مخالفاندولتميگويندقانونضدخرابكاريبسياري
از اصول قانوناساسي از جمله حق تظاهرات آزاد را
ناديدهميگيرد.

كاهش توليد ناخالص داخلي
افغانستان

از این فهرس��ت باید چند ش��رط را رعایت کنند :انطباق
قوانین خود با اس��تانداردهای تبادل خ��ودکار دادههاي
طراحی ش��ده در س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه
(،)OECDحذفسازوکارهاییکهمشوقایجادشرکتهای
فراساحلی(آفشور)میشودمانندنرخمالیاتصفر،پیروی
از دس��تورالعملهای مب��ارزه با فرار مالیاتی ش��رکتهای
چندملیتی .سال گذشته  3کش��ور امارات عربی متحده،
باربادوسوجزایرمارشالپسازدادنقولهاییدربارهاصالح
قوانین خود ،از فهرست سیاه کمیسیون اروپا حذف شدند
اماعملنکردنبهوعدههایشانباعثشدکهباردیگربهاین
فهرستبرگردند.پییرموسکوویسیکمیسراروپادرامور
اقتصادی و مالی ،بر این باور است که تهیه چنین فهرستی
به حذف بیش از صد رژیم مالیاتی مضر در سراس��ر جهان
کمک کرده است .او در این باره گفته« :در حال تالش برای
مقابلهباسواستفادههایمالیاتیدرسراسرجهانهستیم».
کمیسیون از گس��ترش حوزه حسابرسی خود به مناطق
مالیاتیروسیه،مکزیکوآرژانتیننیزخبردادهاست.
کمیسیوناولینفهرستسیاهرادردسامبر ۲۰۱۷میالدی
منتشرکرد.درآنفهرستنام ۱۷منطقهازجملهساموآی
آمریکا،بحرین،باربادوس،اماراتعربیمتحده،کرهجنوبی،
گرانادا،گوام،ماکائو،پاالئووپانامادیدهمیشد.کمیسیوندر
همانسالاعالمکردکهگریزگاههایمالیاتیراباشیوههایی
ازجملهممانعتازنقلوانتقالپولاروپاازمسیرآنهامجازات

خواهدکرداماشماریازاعضایایناتحادیهبااجرایچنین
مجازاتهایی بهویژه اجرای تحریمهای جمعی مخالفت
کردند.گرچهکشورهایفهرستسیاهمشمولنظارتهای
شدیدتر بر مبادالت مالی و بانکی با اتحادیه اروپا خواهند
شدامااینفهرستبیشترابزاریبرایاعمالفشارسیاسی
محسوبمیشود.
در سال 2017پس از رسوایی پولشویی مالیاتی با عنوان
«اسناد پاناما» کنسرس��یوم بینالمللی روزنامهنگاری
در تحقیقی میلیونها س��ند درباره مشتریان شناخته
شده بهش��تهای مالیاتی را منتش��ر کرد که در آنها
اس��امی افرادی چون وزی��ر تجارت آمری��کا ،نزدیکان
پوتین و ملکه الیزابت دوم به چشم میخورد .در آن زمان
نیویورکتایمز نوشت که ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا،

در یک موسس��ه حمل و نقل دریایی مرتبط به گنادی
تیمچنکو از نزدیکان والدیمیر پوتین سهام داشته است؛
در حالیکه این سرمایهدار روس از سوی آمریکا تحریم
شده است .گاردین هم نوش��ت که اسناد پارادایز نشان
میدهند دهها میلیون پوند اس��ترلینگ از داراییهای
ملکه الیزابت دوم در بریتانیا در ش��رکتهایی در جزایر
کایمنس و برمودا جابجا ش��دهاند .در کانادا هم روزنامه
تورنتواستارازسرمایهگذارییکیازنزدیکاننخستوزیر
کانادا در یک ش��رکت اکران در برمودا خبر داده بود .در
واقع بخش زیادی از افشاگریهای اسناد پارادایز بر این
امر تمرکز داشت که چگونه سیاستمداران و ثروتمندان
جهان با استفاده از راههای پیچیده و شکافهای قانونی،
معامالتپولیخودبرایکاهشمالیاتراپنهانمیکنند.

مركل :درباره همكاري با هواوي
با شركايمان صحبت ميكنيم

باال گرفتن فشار در امريكا
براي توقف پرواز بويينگ

احتمال اعالم جرم عليه ترامپ
پس از رياستجمهوري

اتحاديه اروپا مداخله نظامي
در ونزوئال را رد كرد

هشدار به چين درباره
«ديپلماسي وام روزپرداخت»

گروهجهان| آنگالمركلصدراعظمآلمان،درحاشيه
ديدار با ش��ارل ميشل نخس��توزير بلژيك ،در برلين
گفته كه براي دولت آلمان مساله امنيت در زيرساخت
نسل پنجم تلفنهاي همراه  G5اهميت اساسي دارد.
صدراعظم آلمان تاكيد كرده طبيعي است دولت آلمان
ابتداموازينخودراتعريفوسپسباشركايخوددراين
باره مشورت خواهد كرد .بهگزارش خبرگزاري آلمان،
اظهارات مركل واكنشي اس��ت به گزارش والاستريت
ژورنال طبق آن ريچارد گرنل ،س��فير آلمان در برلين،
در نامهاي به پت��ر آلتماير ،وزير اقتص��اد آلمان ،اطالع
داده در صورت همكاري آلمان با شركت هواوي و ديگر
شركتهايچينيامريكاناگزيراستتبادالتاطالعاتي
با آلمان را ديگر به صورت پيش��ين انجام ندهد.برخي از
كشورهايغربيدرتوسعهنسلجديداينترنتتلفنهاي
همراه ( )G5همكاري با ش��ركت چيني هواوي را قطع
كردهاند.اماپترآلتماير،وزيراقتصادآلمان،گفت هكشورش
نگران مش��كالت امنيتي هواوي نيس��ت .هنوز درباره
همكاري آلمان با كنسرن هواوي تصميمگيري نشده
استاماسفيرامريكاصريحادربارهاحتمالاينهمكاري
با نوشتن نامه به آلمان هشدار داده است .در اين ارتباط
اشپيگل و برخي ديگر از رسانههاي آلماني نامه گرنل را
تهديدآميز توصيف كردهاند .سياستمداران آلماني هم
دربارهاينهشدارواكنشنشاندادند.ميشاييلگروسه-
برومر،رييسفراكسيونحزبدموكراتمسيحيآلمان
در پارلمان ،درباره هشدار سفير امريكا و محدود كردن
تب��ادالت اطالعاتي با آلمان گفت ك��ه برلين نيازي به
يادآوريسفيرامريكادربارهامنيتزيرساختهايشندارد
ودولتاينكشورمسالهامنيتيراخودميتواندحلكند.

گروه جهان| فش��ارها از س��وي اعض��اي كنگره و
اتحاديههاي كارگري در امريكا بر سازمان هوانوردي
براي زمينگير كردن يك نوع بوئينگ جديد ۷۳۷كه
ظرف چند ماه دو بار سقوط كرده باال گرفته است .با
اينحالمقامهايسازمانهوانورديامريكاميگويند
هواپيماي بوئينگ ۷۳۷مكس ۸براي پرواز امن است.
بهگزارش بيبيسي ،يك هواپيماي بوئينگ ۷۳۷
مكس ۸خطوطهوايياتيوپييكشنبهدرآديسآبابا
س��قوط كرد و  ۱۵۷سرنشين آن كشته شدند .اين
دومين سانحه مرگبار براي اين نوع هواپيما ظرف
پنج ماه اخير است .در ماه اكتبر هم يك هواپيماي
بوئين��گ  ۷۳۷مكس  ۸خطوط الي��ون اير در دريا
سقوط كرده بود .شمار زيادي از كشورها و بلوكها
از جمله بريتانيا ،چين ،اتحاديه اروپا و استراليا پرواز
اين هواپيما در آسمان خود را ممنوع كردهاند .اين
در حالي است كه دولت امريكا پرواز اين هواپيماها
را امن خوانده ،اقدامي كه با واكنشهاي گستردهاي
در امريكا روبرو ش��ده و برخي خواستار تحقيقات
درباره رابطه دولت ترامپ و شركت بوئينگ شدهاند.
هواپيماهاي بوئينگ  ۷۳۷مكس تازهترين مدل از
خط توليد موفق بوئينگ  ۷۳۷هس��تند .اين گروه
ش��امل مدلهاي  ۹ ،۸ ،۷و  ۱۰ميشود .بوئينگ تا
پاي��ان ژانويه از مجموع بيش از پنجهزار س��فارش
مكس  ۳۵۰ ،۸هواپيما را تحوي��ل داده بود .تعداد
كم��ي از هواپيماهاي مكس  ۹ه��م در حال پرواز
هستند .سفارشهاي مربوط به مدلهاي مكس ۷
و ۱۰هنوزتحويلنشدهاندوقراراستطيچندسال
آينده در خطوط هوايي به پرواز درآيند.

گ�روه جهان| يك مقام مجل��س نمايندگان امريكا
اعالم ك��رد دونالد ترامپ به احتمال زي��اد بعد از پايان
دوره رياس��تجمهوري به اتهام نقض قوانين مالي در
كمپينهايانتخاباتيوهمچنينتقلبهايبانكيمورد
پيگردقانونيقرارميگيرد.بهنوشتهپايگاهخبريهيل،
آدام شف رييس كميته اطالعاتي مجلس نمايندگان
امريكا در جمع خبرنگاران گفت« :شواهد كنوني نشان
ميدهد كه احتماال عليه رييسجمهوري بعد از ترك
كاخ س��فيد اعالم جرم ميش��ود ».براساس آييننامه
وزارت دادگستري ،رييسجمهوري نميتواند هنگام
گذراندن دوران تصدي خود مورد اتهام و پيگرد قانوني
قرار گيرد .وزارت دادگستري هنوز در اين باره اظهارنظر
نكرده است.سال گذشته ميالدي مايكل كوهن وكيل
پيشينشخصيترامپبهخاطربرخيجرمهاگناهكار
شناختهوبه3سالزندانمحكومشد.كوهندرماهفوريه
در كنگره شهادت داد و گفت ترامپ بطور مستقيم به او
دستور داده كه قانون را نقض كند و برخي پرداختها را
انجامدهد.بااينحالترامپايناظهاراتراردكردهاست.
برخيازقانونگذارانجمهوريخواههماظهاراتكوهن
راغيرمعتبردانستهاند.تحقيقاترابرتمولربازرسويژه
پرونده تحقيقات درباره ارتباط كمپين ترامپ با روسيه
در انتخابات رياستجمهوري س��ال  ۲۰۱۶همچنان
ادامه دارد و با گمانهزنيهايي درباره اس��تيضاح ترامپ
همراهبودهاست.اگرچهنانسيپلوسيرييسدموكرات
مجلسنمايندگانامريكااخيرادرمصاحبهباواشنگتن
پست گفته از استيضاح ترامپ دستكم در حال حاضر
حمايت نميكند .ترامپ هم در توئيتي از اين اظهارات
پلوسيقدردانيكردهاست.

گروه جهان| فدريكا موگريني مسوول سياست
خارجي اتحادي��ه اروپا اعالم ك��رد راهحل بحران
ونزوئال نبايد از خارج از اين كش��ور اعمال ش��ود .او
همچنين تاكيد كرد مداخله نظامي گزينهاي براي
حل بحران سياسي و انساني در ونزوئال نيست .اين
اظهارات در حالي بيان شد كه در دولت دونالد ترامپ
رييسجمهوري امريكا برخ��ي زمزمهها مبني بر
احتمال مداخله نظامي ،شنيده ميشود .به گزارش
رويترز ،موگريني اف��زود« :در حالي كه تنشها در
اين كشور در حال افزايش است ،راهحل ونزوئال بايد
سياسي و همچنين صلحآميز و دموكراتيك باشد».
او در مقر سازمان ملل اعالم كرد« :براي ما هيچ گونه
مداخل��ه نظامي چه در داخل و چ��ه از خارج از اين
كشور قابل قبول نيست .راهحل بحران ونزوئال نبايد
خارج از اين كشور اعمال شود».
واشنگتنخوانگوآيدورييسمجلسونزوئالورهبر
اپوزيسيون اين كشور را به عنوان «رييسجمهوري
موق��ت» اين كش��ور امريكاي التين به رس��ميت
شناخته است .اكثر اروپاييها و كشورهاي امريكاي
التين ه��م همين رويه را در حماي��ت از گوايدو در
پيش گرفتهاند .در همين ح��ال ،نيكالس مادورو
رييسجمهوري ونزوئال اعالم كرده كه عالقهمند به
از سرگيري مذاكرات با امريكا درباره افتتاح دفاتري
براي ارتقاي منافع دو كش��ور اس��ت« :اگر امريكا
خواهان مذاكرات باش��د من نيز آماده هس��تم .بار
ديگر تمايل و عالقه خود را براي ادام ه مذاكرات در
نيويورك در سطح نمايندگان سازمانملل دو كشور
اعالم ميكنم».

گروهجهان|سفيرجديدامريكادراسترالياچهارشنبه
اعالمكردنسبتبهشيوهايكهچينبهكشورهايدرحال
توسعهاقيانوسآراموامميدهد،نگراناست؛وامهاييكه
ازجانباينسفيربهعنوان«ديپلماسيوامروزپرداخت»
توصيف شده اس��ت .بهگزارش آسوشيتدپرس ،آرتور
كالواهاوس س��فير جديد امريكا در استراليا ،گفته كه
متحدان امريكا و دموكراسيهاي ليبرال غربي بايد به
مردم درباره خطر چنين وامهايي اطالع دهند .پيشتر
نيزمايكپنسمعاونرييسجمهوريامريكا،نسبتبه
اينكهچينعليهكشورهايدرحالتوسعهاقيانوسآرام
«تلههاي بدهي» پهن ميكند ،هش��دار داده بود .حال
كالواهاوس گفته« :من از عبارت محكمتري اس��تفاده
ميكنموآنديپلماسيوامروزپرداختاست.اينپولبه
نظربسيارجذابميرسدكهپيشپرداختآسانيدارد
امابهتراستكهشماشرايطوامرابادقتمطالعهكنيد».
چين كامال اتهامات دال بر اينكه از وامها ،كمكهاي
مالي و ديگر ابزارهاي مالي براي توسعه نفوذ سياسي
وديپلماتيكشاستفادهميكندراردوتاكيدميكند
كه در چنين نقل و انتقاالت مالي كامال به نفع هر دو
طرف عمل ميكند .چين همچنين بهشدت نسبت
به ادعاي «تلههاي بدهي» حساس است؛ مسالهاي
كه ديگر كشورها نسبت به پروژههايي كه مشمول
ابتكارعمل راه ابريش��مجديد يا كمربن��د و جاده
ميشود،ابرازنگرانيميكند.چينبهشدتانتقادات
نسبتبهقراردادهايمالياشباسريالنكاراردكرده؛
موضوعي كه در آن سريالنكا مجبور شد پس از آنكه
در بازپرداخت ميلياردها دالر وام چين ناكام ماند،
يك بندر ،فرودگاه و زمين را به پكن اهدا كند.

گ�روه جهان| اتحادی��ه اروپا نام ۱۵کش��ور را بهعنوان
گریزگاههای (بهش��ت) مالیاتی برای متخلفان منتش��ر
کرد که نام امارات متحده عربی نیز در آن دیده میش��ود.
بهگزارش آناتولی ،بروکس��ل نام ۱۵کش��ور را بر اس��اس
ش��فافیت مالیاتی ،حکمرانی دولت ،فعالیتهای واقعی
اقتصادی و معافیتهای مالیاتی به عنوان کشورهای امن
برای جرایم مالیاتی به فهرست سیاه خود افزوده است .بنا
بر اعالم کمیسیون اروپا این ۱۵کشور به عنوان کشورهای
غیرهمکار در زمینه مالیاتی معرفی میشوند و در صورت
مقابله نکردن با جرایم مالیاتی ،شامل محدودیتهایی از
طریقایناتحادیهخواهندشد.
این  ۱۵کشور ش��امل ساموآی امریکایی ،س��اموآ ،گوام،
ترینیدادوتوباگو،جزایرویرجین،باربادوس،اماراتمتحده
عربی،جزایرمارشال،آروبا،بلیز،برمودا،فیجی،عمان،واناتو
ودومنیکا میشود.در اینگزارش آمده است 5کشور از۱۵
کشور موجود در فهرست تاکنونهیچ اقدامی برای تعامل
با اتحادیه اروپا از زمان انتش��ار این فهرست از سال۲۰۱۷
نکردهاند.گفتهشده،کمیسیونبرایرسیدنبهاینفهرست
به ارزیابی وضعیت  ۹۲کشور بر اساس سه معیار شفافیت
مالی،حکومتداریخوبوفعالیتاقتصادیواقعیپرداخت
ووضعیتمالیاتدهیشرکتهایبزرگدراینکشورهارا
نیزبررسیکردهاست.
ناظران بر این باورند که قرار دادن نام امارات متحده عربی

اقدام قانوني فرانسه
در برابر «جليقه زردها»

كوتاهازمنطقه

شناساییگریزگاههای مالیاتی
در این فهرست بار دیگر مشکل آفرین خواهد شود بهویژه
آنکه ایتالیا از هم اکنون خواس��تار حذف نام این کشور به
عنوان یکی از شرکای تجاری مهم رم از این فهرست شده
اس��ت .دولت امارات عربی متحده هم از تصمیم اتحادیه
اروپا در قرار دادن نام این کش��ور در فهرس��ت کشورهای
دارای حس همکاری کم در زمینه مالی و مالیات دهی ابراز
تاسف و در عین حال اعالم کرده است عکس رفتار اتحادیه
اروپا تالش خواهد کرد تا خود را با خواستههای این نهاد به
تدریجتطبیقدهد.
امارات عربی متح��ده در بیانیه خود آورده که تصمیم
اتحادیه اروپا در قرار دادن نام این کش��ور در فهرست
کشورهای دارای حس همکاری کم در زمینه مالی و
مالیاتیدرحالیاستکهاماراتعربیمتحدههمکاری
تنگاتنگیتاکنونباایننهاداروپاییدراینزمینهداشته
داشته و درهمین راستا تالشهای خوبی برای برآورده
کردن خواسته های اتحادیه اروپا انجام داده است.
کمیس��یون همچنین «فهرس��ت خاکس��تری» شامل
 ۳۴منطقه با قوانین مالیاتی بس��یار بحثبرانگیز را تهیه
کردهاست.مقاماتاینمناطقمتعهدشدهاندتاپایانسال
جاری میالدی اصالحاتی را در قوانین خود بهوجود آورند.
دراینفهرستنامکشورهاییهمچونمغولستان،نامیبیاو
جمهوریپاالئودراقیانوسآرامنیزدیدهمیشود.
کش��ورهای موجود در فهرست خاکس��تری برای خروج

دريچه

در تازهترين گزارش آمار اقتصادي افغانستان ،توليد
ناخالصداخلياينكشوربدوندرآمدترياك۱۹.۸۹
ميليارد دالر اعالم ش��ده و آمده كه هر افغان بدون
درآمدترياك ۶۳۰دالرساالنهدرآمددارد.بهگزارش
بيبيس��ي ،اين نهاد ميزان تورم را در سال جاري را
۰.۶درصد اعالم كرده و گفته كه نرخ تورم در س��ال
گذش��ته  ۵درصد بود .در اين گزارش ميزان توليد
گندم كه تامينكننده اصلي غذاي مردم افغانستان
است ۳.۶،ميليون تن اعالم شده و ۱۶درصد نسبت
به سال ۱۳۹۶كاهش داشته است .علت اين كاهش
نيز خشكساليوكشتنشدنمناطقكشتديمي
اس��ت .همچنين ارزش كل واردات افغانستان 7.4
ميليارد دالر اعالم و صادرات نيز  ۸۷۵ميليون دالر
ثبتشدهاست.

حذف رواديد سفر
بين پاكستان و تركيه

وزيراطالعرساني،ميراثمليورسانههايپاكستاناز
لغورواديدبيناينكشوروتركيهخبردادند.بهگزارش
آناتولي ،فواد حس��ين چودري گفت��ه عمرانخان
نخستوزيرپاكستان،خبرلغورواديدبيندوكشوررا
پنجشنبه(امروز)بطوررسمياعالمميكند.چودري
گفته«:تركيهنيزمشمولفهرسترواديدآزادماقرار
گرفته كه در اصل براي  5كشور در نظر گرفته شده
بود ».او درباره 5كشور ديگري كه مشمول فهرست
رواديدآزادپاكستانهستند،توضيحندادهاست.

تشكيلاپوزيسيون
ضدسعودي مستقر در اروپا

به دنب��ال قت��ل جم��ال خاش��قجي روزنامهنگار
منتقد س��عودي ،توس��ط مقامات عربستان يكي
از ش��اهزادههاي در تبعيد س��عودي يك جنبش
اپوزيس��يون به راه انداخته ،خواستار تغيير رژيم در
رياضشدهومتعهدشدهتاازمنتقدانيكهازعربستان
فرار ميكنند ،حمايت كند .بهگزارش اينديپندنت،
شاهزادهخالدبنفرحانآلسعودگفته«:ميخواهم
شاهديكحكومتقانونيدررياضباشم؛حكومتي
كه از طريق انتخابات يك نخس��ت وزير و كابينه در
عربستانمنصوبميكندتابانقضحقوقبشررايج
وبيعدالتيدرعربستانمبارزهكنند».

ماهاتير محمد به اسالمآباد
ميرود

برخ��ي منابع پاكس��تاني از س��فر ماهاتير محمد
رييسجمهوري مالزي به اين كشور خبر ميدهند.
بهگزارش ايرنا ،س��خنگوي ارتش پاكستان گفته
اس�لامآباد تدارك برگزاري مراس��م رژه نيروهاي
مسلحپاكستانبهمناسبتروزپاكستان( 3فرورين)
راكاملكردهونخستوزيرمالزيقراراستبهعنوان
مهمان ويژه در اين مراسم شركت كند .عمرانخان
نخستوزير پاكس��تان  29آبان در سفر رسمي به
مالزيباماهاتيرمحمدديداركرد.
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چهره روز

چرا جشنواره تئاتر فجر رو به افول است

مسعوددلخواهمعتقداست:جشنوارهتئاترفجربهعنوانمهمترينرويدادساالنهتئاترمانيازمندارزيابي،آسيبشناسيوارايهپيشنهادهايبهتر
استتاباانجاماينامر،سطحكيفيآنارتقاءپيداكند.اينهنرمندتئاتردرارزيابيجشنوارهتئاترفجربهايسناگفت:مخاطبانبااستقبالياعدم
استقبالخودازجشنوارهتئاترفجر،هرساله،ارزيابيونظرخودرادربارهاينرويدادبيانميكنند.همچنانكهمنتقدانورسانههاوصنفهاي
گوناگونتئاترنيزديدگاههايخودرامطرحميكنند.وييكيازنكاتمهمجشنوارهفجررابحثملييابينالملليبودنآندانستوتوضيح
داد :هر روز شاهد اجراهاي ضعيفتري از كشورهاي خارجي هستيم بهطوري كه امسال تماشاگران از نمايشهاي خارجي جشنواره ناراضي
بودند.اگرنظرهياتانتخابنمايشهاياينبخشراجوياشويم،خواهندگفتكهبودجهنداشتيموناچاربوديمگروههايارزانتررادعوتكنيم.

عكس روز

قعرنشین لیگ ایران بهترینتیمآسیایی

در پایان هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا
ورزشي ذوب آهن عملکرد بهتری از استقالل
و پرسپولیس داشت و در صدر جدول
تیمهای ایرانی حاضر در این رقابتها قرار میگیرد.
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا نیز به پایان رسید و
در این هفته تنها تیم ذوب آهن بود که به پیروزی
رسید تا این تیم تنها تیم ایرانی باشد که در دو هفته
گذشته از این مس��ابقات طعم پیروزی را چشیده
باشد .در پایان هفته دوم ذوب آهن با پیروزی برابر
النصر  ۴امتیازی ش��د و به دلیل تفاضل گل کمتر
نس��بت به الزورا عراق و با امتیازی برابر با این تیم،
در رده دوم جدول قرار گرفت .این در حالی است
که استقالل و پرسپولیس هر دو در انتهای جدول
گروههای خود قرار دارند .ذوب آهن نه فقط از نظر
کس��ب امتیاز ،بلکه از نظر گلزن��ی هم عملکردی
بهتر از س��رخابیها داش��ت و در گل خورده هم با
 ۲گل به همراه پرس��پولیس بهترین خط دفاعی

بین تیمهای ایران��ی را دارد که از آنجایی که یکی
از گلهای خ��ورده ذوب آهن از روی نقطه پنالتی

بوده ،میت��وان خط دفاعی این تیم را برتر از دیگر
ایرانیها دانست.

پدیده را میبریم تا در کورس بمانیم
جشنواره نوروزی سین هشتم  /كاخ نياوران
ايستگاه

ايزابل هوپر در نقش «مادر»
ديده شد

ايزاب��ل هوپ��ر بازيگ��ر
سرش��ناس فرانسوي با
ايفاي نق��ش در نمايش
«مادر» با اقبال منتقدان
روبه رو ش��د .به گزارش
هاليوود ريپورتر ،نمايش
«م��ادر» ب��ر مبن��اي
نمايش��نامهاي ب��ه قلم
فلوريان زلر فرانس��وي كه سال ۲۰۱۰نوشته شده،
ساخته شده است ۲.سال پس از اين نمايش «پدر»
منتش��ر ش��د و در اجرا جايزه توني را برد و هش��ت
سال بعد از آن هم «پس��ر» ماه پيش در لندن روي
صحنه رفت .اين س��ه گانه خانوادگي درباره زمان،
خاطره و تعادل اس��ت« .پدر» درباره زوال عقل در
مردان سالخورده و «پسر» درباره افسردگي مزمن
در نوجواني اس��ت و «مادر» به ميانسالي و افراطها
ميپردازد .در نمايش «م��ادر» ايزابل هوپر در كنار
كريس نوت در نقش همس��رش بازي كرده است.
اين نمايش در لين��دا گراس تئاتر نيويورك و خارج
از برادوي به صحنه رفته است .جاستيس اسميت و
ادوسا يانگ ديگر بازيگران اين نمايش هستند .اين
نمايشنامهتوسطفلوريانزلرنوشتهشدهوكريستوفر
همپتون آن را به انگليسي ترجمه كرده است .تريپ
كولمنايننمايشراكارگردانيكردهاست.شكست
هوپردركسبجايزهاسكارسال ۲۰۱۷برايبازيدر
فيلم«او»يكيازبدترينكوتاهيهاياسكارخوانده
شده است .نمايش «مادر» از ۱۱مارس روي صحنه
رفته و تا ۱۳آوريل اجرا خواهد داشت.

ستارههاييكه متهم بهپرداخت
رشوه شدند
در حال��ي ك��ه  ۲ت��ن از
بازيگرانهاليوودباتهمت
پرداخ��ت رش��وه براي
نمرههاي فرزندانشان در
كالجروبهروشدهاند،ديويد
ممت نمايش��نامهنويس
برجسته با نامهاي آنها را
برايچنينكاريسرزنش
كرد .به گزارش ورايتي ،فليس��يتي هافمن بازيگر
سرشناسسريالپرطرفدار«كدبانوهايوامانده»از
جملهبازيگرانيبودكهديروزدرلسآنجلسبهدادگاه
رفت تا با اتهام خود روبهرو ش��ود .او با پرداخت پول،
نمرهتستورودبهكالجدخترشراباالبردهبود.اودر
نهايت با پرداخت ضمانت ۲۵۰هزار دالري از دادگاه
بيرونآمدتانتيجهمحاكمهروشنشود.لوريالگلين
بازيگر«خانهكامل»نيزازديگربازيگرانيبودكهبااين
اتهام روبهرو ش��د و ضمانت يك ميليون دالري داد.
در اين پرونده در مجموع ۴۶نفر به اتهام دادن رشوه
برايباالبردننمرهتستوروديكالجفرزندانشانبه
دادگاه فراخوانده شدهاند .اين والدين متهم شدهاند
كه از ۲۰۰هزار دالر تا ۶.۵ميليون دالر رش��وه براي
اين كار پرداخت كردهاند تا فرزندانشان بتوانند وارد
دانشگاههاي برجسته ش��وند ۹ .مربي كالج نيز كه
اين رشوه را پذيرفتهاند به دادگاه فراخوانده شدهاند.
ديويدممتنمايشنامهنويسوكارگردانبرجسته
امريكايي كه سالها س��ابقه همكاري و دوستي با
فليسيتيهافمنوهمسرشراداردبانوشتننامهاي
هم اين والدين و هم دانشگاههاي برجستهاي را كه
چنين شرايطي را فراهم ميكنند ،سرزنش كرد و
سياستهاي اين دانشگاهها را «شوخي تأسفبار
فساد»خواند.ممتنوشتفليسيتيرا۳۵سالاست
ميشناسد و او دانشجو و همكار وي بوده است و در
بسياريازفيلمهاياوبازيكردهودرسهنمايشنامه
ويبانقشهايكهبراياونوشتهشدهبود،بهصحنه
رفتهاست.ممتنوشت:براياين۲نفرواقعاًمتأسفم.
والدين با فكر به آينده فرزندانش��ان بايد بخواهند
داورانبهتريباشند.

عكس   :ايلنا
بازار هنر

آغاز اكران نوروزي از  ۲۵اسفند ماه

هفت فيلم اكران نوروزي سينماها با آغاز
نمايش از ۲۵اس��فند ماه معرفي ش��دند.
جلسهكارگروهاكرانچهارشنبه ۲۲اسفند
ماهبرگزارشدوطبقاعالمغالمرضافرجي
سخنگويكارگروه،هفتفيلمبراياكران
نوروزيازميان ۱۴فيلمانتخابشدند.
به اين ترتيب در س��رگروه «آزادي» فيلم
«زندانيها»بهكارگردانيمسعوددهنمكي،
س��رگروه ايران «رحمان »۱۴۰۰منوچه��ر هادي ،در
سرگروه استقالل فيلم «تختي» بهرام توكلي ،سرگروه
زندگي «چهار انگش��تي» حامد محمدي ،در سرگروه
فرهنگفيلم«پيشونيسفيد،»۳درسرگروهباغكتاب
فيلم«ژنخوك»سعيدسهيليوسرگروهآستارا؛فيلم
«متريششونيم»سعيدروستايياز ۲۵اسفندماهدر
سينماهااكرانميشوند.
فرجيدرپاسخبهاينكهآياباتوجهبهمدتزماننمايش
فيلمهايي كه بيش از  ۱۲۰دقيقه هس��تند و حرف و
حديثهايي كه براي افزايش قيمت بليت اين فيلمها
مطرح ش��ده بود ،چنين موضوعي در جلس��ه مطرح

شد؟گفت:بهطوركليهرتصميميبراي
تعيين قيمت بليت از سوي وزارت ارشاد
گرفتهميشود.
او همچنين درباره فيلمهايي كه به اكران
نوروزينرسيدندونيزبرخيخبرهاييكه
درباره«ديدناينفيلمجرماست»منتشر
شدهبود،بيانكرد:معرفيفيلمهاينوروزي
در جلس��ه كارگروه بدون بحث خاصي به
نتيجهرسيدچونسرگروههاوپخشكنندههاوصاحبان
فيلمها براي ارايه قرارداد با يكديگر توافق كرده بودند و
امروز بدون مشكل به جمعبندي رسيديم .ضمن اينكه
برايفيلم«ديدناينفيلمجرماست»قرارداديبهشورا
ارايه نشد .وي درباره تبليغات زودهنگام فيلم «رحمان
 »۱۴۰۰منوچهر هادي هم در س��طح شهر كه پيش از
جلس��ه و معرفي فيلمهاي نوروزي اتفاق افتاده است،
گفت:وقتيفيلميبهعنوانبرنامهنوروزيارايهميشود،
ميتواند كاره��اي ديگر را هم پيگيري كند و به همين
دليلبراساستوافقاتي(كهباسرگروه)انجامدادهبودند،
تبليغاتآنهازودترانجامشدهاست.

جوايز جشنواره بريستول براي عكاسان ايراني
عكاسانايرانيدرجشنوارهعكسبريستول
انگلستانجوايزيكسبكردند.درجشنواره
بريستول انگلستان ،عكس «راه اشتباه» از
حسين زارع عنوان بهترين عكس خالقه
و م��دال ط�لاي  GPUرا از آن خود كرد.
همچنينعكسهاي«شبنشيني»ازامين
دهقان و «محافظ» از حسين زارع موفق به
دريافتتقديرجشنوارهشدند.
نالملليهنرعكاسي
دراينرويدادكهزيرنظرفدراسيونبي 
(فياپ)وانجمنعكاسيامريكا()PSAبرگزارشد،آثاري
از عكاس��ان عضو كلوپ فوك��وس (نمايندگي فياپ در
ايران) در بخشهاي مختلف جش��نواره شامل حسين
زارع ،امين دهقان ،جواد رضايي ،مهدي زابل عباس��ي،
اميرحس��ين هنرور ،حميد رضا هاللي ،رضا عامليپور،

يزاده،عليسامعيومرجان
سحرحاجيغن 
تقيپورفهندريپذيرفتهشدند.فدراسيون
بينالملليهنرعكاسي(فياپ)كهبهعنوان
تنها موسسه بينالمللي در زمينه عكاسي
از طرف يونسكو به رسميت شناخته شده
است ،در سال ۱۹۴۶پايهگذاري شد و از آن
سالتاكنونواسطهايبرايبرقراريارتباط
بين موسسات ملي عكاسي در كشورهاي
مختلف جهان بوده است .اين فدراسيون به عنوان عضو
اجراييباموسساتمليعكاسيدرسراسرجهانهمكاري
نزديكداردكهتعدادآنهابهبيشاز ۹۰موسسهمليدر۵
قارهميرسد.فياپدرهركشورتنهايكدفترداردكهدر
حالحاضرنمايندهرسميفياپدرايران«كلوپعكس
فوكوس»است.

نمايش «سالگشتگي» به اجراي ويژه رسيد
نمايش «سالگشتگي» به نويسندگي
وكارگرداني اميررضا كوهس��تاني روز
شنبه  ۲۵اسفند دو اجراي فوقالعاده
خواهد داشت .نمايش «سالگشتگي»
كاري از اميررض��ا كوهس��تاني ك��ه
اجراه��اي پايان��ي خ��ود را در تئات��ر
مس��تقل تهران س��پري ميكند ،روز
ش��نبه  ۲۵اس��فند ه��م روي صحنه
ميرود .گروه تئاتر مهر نمايش «سالگش��تگي»
پس از پنج س��ال از  ۸اس��فند و پس از  ۱۱۵اجرا
در تهران ،ش��يراز ،سوييس ،هلند ،فرانسه ،آلمان،
بلژي��ك ،ايتاليا ،امري��كا ،لبنان ،ش��يلي ،در تئاتر

مس��تقل ته��ران به صحن��ه رفت .در
«سالگشتگي» محمدحسن معجوني،
مهين صدري ،عبد آبس��ت و بهدخت
وليان به عنوان بازيگ��ر حضور دارند.
محمدرضا حسينزاده به عنوان مدير
توليد ،دس��تياركارگردان و برنامهريز،
داوود صدري به عنوان مدير تكنيك و
ويدئو ،آنكيدو دارش و حامد مفاخري به
عنوان آهنگساز ،نگار نعمتي به عنوان طراح لباس و
منشي صحنه ،محمد خاكساري به عنوان دستيار
كارگردان و تويك زادوريان به عنوان طراح گرافيك
با اين نمايش همكاري دارند.

هفته تئاتر ايران در مسكو
نشس��ت خبري هفته تئاتر ايران در شهر
مسكوي روسيه با حضور حسين نورشرق
مدير پروژه و كارگردان نمايش مش��ترك
ايران و روس��يه با عنوان «خوديخواري»،
مهدي مشهور كارگردان و بنيامين اثباتي
بازيگر و مش��اور نمايش «خاموشخانه» و
نويد دهقان آهنگس��از و سرپرست گروه
موسيقي قمر ،چهارش��نبه  ۲۲اسفند در
خانه فرهنگي هنري عرفان كهن برگزار شد .اين رويداد
از ۹تا ۱۲فروردين ۱۳۹۸همزمان با هفته جهاني تئاتر
در شهر مس��كو برگزار خواهد شد .نورشرق عنوان كرد:
ايده اوليه هفته تئاتر ايران در مسكو از سه فستيوالي به
وجود آمد كه با عنوانهاي روح ژاپن ،دوستانمان را گرد
همجمعميكنيموفستيوالجهانصدادركنسرواتوار
چايكوفسكيمسكوبرگزارميكرديم.دراينفستيوالها

تلفيقيازموسيقيونمايشبرگزارميشد
و از همين رو تصميم گرفتيم فس��تيوالي
تئاتري به صورت دوساالنه براي تئاتر ايران
برگزار كنيم كه مروري خواهد بود بر آثاري
كه در ايران روي صحنه رفته است .امسال
اولين دوره اين دوساالنه است كه در آن از
مجموعهكارهايمتقاضيچنداثرانتخاب
شده است .او درباره برنامههاي اين رويداد
توضيح داد ۹:فروردين افتتاحيه اس��ت كه در آن مدير
هنريتئاتراوكوال،وزيرفرهنگروسيهومديركنسرواتوار
چايكوفس��كي حضور دارند .در اين مراسم برنامههاي
مختلفي از جمله نقالي و اجراي رپرتوار موسيقي توسط
گروهقمربرگزارميشود.همچنيندهمفرورديناجراي
نمايش «م��ده آ» ،يازدهم فروردين در برنامهاي يادمان
مرشدترابيوسعديافشاربرگزارميشود.

محس��ن فروزان گلر تيم فوتبال تراکتورسازی درباره
شرایط این روزهای تراکتورسازی و قرار گرفتن تیم در
بینمدعیانقهرماناظهاركرد:مادرطولفصلزحمات
خیلیزیادیکشیدیموفشارهایزیادیتحملکردیم
و توانستیم جایگاه خودمان را در جدول بهتر کنیم .در
هفتههای اخیر بازیهای بزرگ و رقیبان مس��تقیم را
بردیم و به این جایگاه رس��یدیم و واقعاً راحت به دست
نیامده است .امیدوارم بتوانیم به این روند ادامه دهیم و
اگر شرایطش فراهم شد در کورس فشرده باالی جدول
قهرمانشویم.اودرموردحرفوحدیثهاییکهپیرامون
بازیباماشینسازیوتبانیشکلگرفتهاستگفت:ما
درایرانآد مبدبینزیادداریموخیلیهابهدنبالحاشیه
و داس��تان هس��تند .وقتی تیم ما آنقدر قوی است که
استقاللوسپاهانرادرورزشگاهخودمانمیبریمنباید
بتوانیم ماشینسازی را ببریم؟ بحث تبانی حرفی است
کهفقطآدمهایبافکرکوچکمیتوانندبزنند.اگربازی
را دیده باشید ما 4-3گل دیگر هم باید میزدیم ،ضمن
اینکهماشینسازیازاستقاللوسپاهانفشاربیشتری
روی ما آورد و چند موقعیت خوب داش��تند که خدا را
شکر توانستم مقابل آن ایستادگی کنم و دروازه را بسته

نگهدارم.گلرتراکتورسازیدرمورداشتباهاتزیادیکه
بازیکنان ماشین سازی در این دیدار داشتند هم گفت:
اشتباهدرفوتبالطبیعیاستواگرشمابازیهایقبلرا
همببینیدهمهتیمهاچنداشتباهداشتندودرهربازی
صد در صد اش��تباه میبینید ولی در این بازی به خاطر
داستانهایی که از قبل درست کردند و مشترک بودن
مالکدوباشگاههمهچیزرازیرذرهبینبردندوبزرگنمایی
کردند .فروزان در مورد انتخاب تراکتورسازی و حضور
موفقشدراینتیمپسازچندانتخاباشتباهگفت:من
ی و چالشهای
ساخته ش��دهام برای هیجان و برای باز 
بزرگ و همیشه از چالش استقبال میکنم .اگر در چند

سال اخیر به تیمهای پایین جدول رفتم برای شرایط
مالی آنها بود و برایم مهم بود پولهایمان را بدهند .تیم
پنجم جدول با تیم چهاردهم جدول هیچ فرقی ندارند
چوننهقهرمانمیشوندنهسهمیهمیگیرندونهسقوط
میکنند .گلرتراکتورسازیدرمورداینکهعدهایسعی
داش��تند با رقیب تراشیدن برایش تمرکزش را بگیرند
گفت :من همیش��ه در فوتبال دشمن زیاد داشتهام که
خیلیازآنهانزدیکمنبودندوخیلیهایشاننه.همیشه
در هر تیمی بودهام هدفم کمک به تیم بوده و برایم مهم
نیسترقیبداشتهباشمیانه.اینراهمبگویمکهدرتیم
منرقیبندارموباهمپستیهایخودمرفیقهستمکه
یک هدف داریم و آن هم کمک به تراکتورسازی است.
اجازهنمیدهماینمسائلتمرکزمرابگیردوهمهتالشم
رابرایموفقیتتیمبهکارمیگیرم.فروزاندرموردتقابل
با پدیده هم عنوان کرد :پدیده تیم خیلی خوبی است و
حریف سرس��ختی برای ما محسوب میشود .دو بازی
ششامتیازیمقابلاستقاللوسپاهانراباپیروزیپشت
سر گذاشتیم و حاال بازی با پدیده هم چنین شرایطی
داردوسعیمیکنیممقابلآنهاهمبهبرتریبرسیمتادر
کورسباالیجدولاوضاعمانبهترشود.

ميراثنامه

«ناصرالدين ميرزا» را بايكوت كردند

ناصرالدين ميرزا هم مانند تعداد زيادي از خانههاي تاريخي پايتخت ،در سكوت به
قرضدولتبهصندوقبازنشستگياورا
زندگيدرحالفروپاشيخودمشغولبود،اما ِ
سرگردان كرد و مسووالن صندوق بعد از سالها به فكر درآمدزايي از اين بناي تاريخي
افتادند،فكريكههرچند،يكيدوسالبيشترپايدارنبود،اماتنهافايدهاش ِ
مرمتاين
بناي تاريخي بود .دهم تير سال گذشته بود كه صندوق بازنشستگي كشوري ،پس از
پايان عمليات مرمت فراخوان مزايده اين بنا را منتشر كرد .در فراخوان اين مزايده اين
طورنوشتهشدهبود«:فرآينداخذموافقتاصولي»از«ادارهكلميراثفرهنگي،صنايع
دستي و گردشگري استان تهران» ،با عنوان «موافقت اصولي تأسيسات گردشگري»
براي عملكرد «پذيرايي» طي شده است .پيشبيني ميشود برنده مزايده بالفاصله
بتواندباتجهيزاينبنا،مقدماتاحياوبهرهبرداريازآنراآغازكند ».هرچندهمزمان
با انتشار اين خبر ميراث فرهنگي تهران اعالم كرد كه هيچ استعالم يا مجوزي از آنها
براي اين مزايده گرفته نشده است ،اما به واسطه تمهيدات انجام شده در زمان اعالم
اين مزايده ،آنها به سرعت با يكديگر به تفاهم رسيدند و مشكل چنداني در ميان نبود،
اما مباحث مطرح شده ،باعث شدند تا اواخر آذر سال گذشته ،دومين دور مزايده اين
بنايتاريخيبادرنظرگرفتنهمهضوابطمربوطبهحوزهميراثفرهنگيبرگزارشود.
اكنون بيش از ۱۵ماه از آخرين قدمهايي كه سازمان بازنشستگي به عنوان مالك اين
بنا ،براي آن برداشته ميگذرد ،ولي پس از آن هيچ خبر ديگري در اين زمينه منتشر
نشد و حتي سركهاي گاه و بيگاه خبرنگار ايسنا نيز به در اين خانه تاريخي بينتيجه
بود .اما محمد سجاد لنگري ،مديرعامل شركت عمران و ساختمان «ترازپيريز»،
كه از شركتهاي وابسته به صندوق بازنشستگي كشوري و مجري مرمت اين خانه
تاريخي اس��ت بعد از گذشت  ۲۰ماه از اولين و آخرين حضورش در بين خبرنگاران
حوزهميراثفرهنگيبرايتوضيحدربارهوضعيتاينبنايتاريخي،بهايسناميگويد:
در دومين دور مزايده اين بناي تاريخي ،كسي براي شركت در مزايده مراجعه نكرد
و با توجه به تغييرات مديريتي و بعد از آن ،بحث فروش ،مزايده اين خانه تاريخي به
صورت موقت از دستور كار خارج شد ،اما تاكنون دستور ديگري براي آن مطرح نشده
است .او با بيان اينكه براساس نظر مديرعامل كنوني صندوق بازنشستگي كشوري،
اين تصميم گرفته شده تا اين بناي تاريخي به مركزي براي گردهماييها و بحثهاي
خدماتي و رفاهي بازنشستگان كشوري تبديل شود ،ميگويد :براساس صحبتهاي
مطرحشده،هرچندقراربودآن،براياسفندماهافتتاحشود،امابعيدميدانمباتوجهبه

مدتزمانباقيمانده،بتوانفع ً
الكاريانجامداد.ويدرپاسخبهاينپرسشكهامكان
باز كردن اين فضاي تاريخي از سوي صندوق بازنشستگي براي حضور گردشگران
در نوروز وجود دارد يا خير؟ ميگويد :در اين زمينه نيز صحبتي مطرح نشده است،
بعيد ميدانم چنين تصميمي گرفته شود .اين بيتفاوتي نسبت به وضعيت اين خانه
تاريخي در حالي ادامه دارد كه ۱۱تير سال گذشته و در زماني كه روابط عمومي و امور
بينالمللصندوقبازنشستگيكشوري،نخستينخبرازمرمتوانجاماقداماتاوليه
براي به مزايده گذاشتن اين بناي تاريخي را مطرح كرد ،اعالم شد“ « :عمارت تاريخي
ناصرالدين ميرزا “ به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شده اين نهاد با مشاركت
سازمانميراثفرهنگيوبرگزيدنمشاورانيكارداندرحوزهمرمتبناهايتاريخي،
با صرف هزينهاي بالغ بر  ۷۰ميليارد ريال ،اقدام به مرمت و احياي اين بنا كرده است.
اينكارنهتنهااقداميبراينجاتيكيازدههابنايتاريخيومليكشوربودبلكهگامي
در جهت اقدامات فرهنگي ،اصولي و حرفهاي بود كه امروز به سرانجام رسيده و آماده
بهرهبرداري است ».تخصيص اين اعتبار براي آن بناي تاريخي ارزشمند و بيتفاوت
رد شدن از كنار اين بناي تاريخي در حال حاضر ،وضعيت آن را درست مانند زماني
كرده است كه چندين و چند سال بدون توجه نسبت به كالبد آن ،بخشهاي زيادي
از خانه ناصرالدين ميرزا تخريب شد و هيچ قدمي براي حفاظت از آن برداشته نشد.

تاريخنگاري

تشكيل سازمان اطالعات و امنيت كشور

بيست و س��وم اسفند  ،1335طرح تشكيل سازمان
اطالع��ات و امنيت كش��ور (س��اواك) به وس��يله
نمايندگان مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.
دهم بهمن همان سال بود كه اليحه تاسيس سازمان
اطالعات و امنيت كشور يا همان ساواك به تصويب
مجلس سنا رسيد و اين سازمان با حمايت اطالعاتي
امريكا شكل گرفت.
آنگونه كه در اليحه تش��كيل ساواك آمده بود ،اين
سازمان «براي حفظ امنيت كش��ور و جلوگيري از
هرگونه توطئه زيانآور عليه منافع عمومي» تاسيس
شد .به اصطالح امريكايي ،قرار بود ساواك ،آميزهيي
از سيا و «اف.بي.آي» و س��ازمان امنيت ملي باشد.
اختيارات آن نظير سازمانهايي كه در زمان داريوش
به عنوان «چشم و گوش ش��اه» خدمت ميكردند،
بسيار وس��يع بود .وظيفه اصلي آن حمايت از شاه از
طريق كشف و ريشهكن كردن افرادي كه با حكومت
مخالف بودند و اطالع دادن از وضع و حال و روز مردم
به او بود .ماموران س��اواك به وس��يله موساد و سيا و

«سازمانامريكاييبرايپيشرفتبينالمللي»تربيت
ميشدند .فردوست يكي از رييسان ساواك ،درباره
ساواكمينويسد«:اگرقرارباشدتاريخساواك،ازآغاز
تا پايان ،نوشته شود بايد چهار دوره در آن مشخص
شود؛ نخستين دوره س��اواك ،دوره ايجاد و تاسيس
اين سازمان ازس��وي مستشاران امريكايي است .در
اين دوره ساواك در واقع فاقد هرگونه سازماني است.
اين دوره از تاسيس رسمي ساواك در اسفند 1335تا
بركناري تيمور بختيار در اسفند 1339است.

دومين دوره ساواك با رياس��ت پاكروان و در واقع با
ورود من [فردوست] به ساواك آغاز ميشود .در اين
دوره هيات مستشاري امريكا كه نقش رياست واقعي
ساواك را بازي ميكرد ،محترمانه از ساواك مرخص
ميش��ود و به جاي آن مربيان و اساتيد اسراييلي با
عالقه وارد صحنه ميش��وند .لذا اي��ن دوره را كه تا
فروردين  1350ادامه دارد ،بايد دوره سازماندهي و
آموزش ساواك ناميد.
سومين دوره ساواك با خروج من و مقدم در فروردين
 1350از ساواك آغاز ميشود .اين دوره ،دوره هجوم و
قدرت ساواك است .چهارمين دوره ساواك ،ماههاي
آخر س��لطنت محمدرضا را دربر ميگيرد ».ساواك
بهويژه پس از سال  42س��ختترين برخوردها را با
منتقدان و مخالفان شاه صورت داد كه بعدها اسناد
زيادي از شكنجه مخالفان به دست ماموران ساواك
منتشرشد.اقداماتغيرقانونيوبرخوردخشونتآميز
با منتقدان ،ساواك را تبديل به سازماني خوفناك و
البته منفور بين مردم كرده بود.

