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س��هيم ش��دن كارگران در س��ود توليد و صادرات، 
موضوع مورد مناقش��ه در طول س��ال ها بوده است. 
ديروز حس��ن روحان��ي پس از س��خنان وزي��ر كار، 
برنامه ريزي براي س��هيم كردن كارگران در توليدات 
بيش��تر و صادرات محصوالت را مورد تأكيد قرار داد 
و افزود: كارگ��ر بايد بداند كه اگ��ر كيفيت محصولي 
كه توليد مي كند ارتقاء يابد، اين جنس صادر ش��ده 
و مي تواند در س��ود حاصل از آن سهمي داشته باشد، 
در اين صورت با انگيزه بهتر و بيشتري تالش خواهد 
كرد. اظهارات رييس جمهور در حالي مطرح شده كه 
راه اجراي اين قانون، از مس��ير دولت و مجلس عبور 
مي كند. رييس جمهوري همچني��ن هدف از تحريم 
ظالمانه و غيرقانوني امريكا را فشار به مردم، كارگران 
و اقش��ار ضعيف جامعه دانس��ت و با تاكي��د بر اينكه 
كارگران با تالش در عرصه تولي��د و افزايش صادرات 
غيرنفتي، در خط مقدم مقابل��ه با تحريم هاي امريكا 
هس��تند، اظهار كرد: هر واحدي كه ظرفيت توليد را 
توسعه دهد بيشتر از منابع صندوق توسعه بهره مند 
مي شود.  حسن روحاني ديروز سه شنبه در سي امين 
جشنواره ملي قدرداني از كارگران نمونه، قدرت دولت 
را نتيجه پشتيباني مردم و تالش كارگران خواند و با 
اشاره به صادرات غيرنفتي 40 ميليارد دالري كشور 
تاكيد كرد: هدف امريكا از قطع صادرات نفت كاهش 
درآمد ارزي ماست و راه مقابله با آن توليد و صادرات 
غيرنفتي اس��ت. رييس جمهور با بيان اينكه بس��يار 
خوشحالم در آستانه ماه مبارك رمضان؛ ماه ميهماني 
خداون��د، در جمع كارگ��ران عزيز در هفت��ه كارگر 
هس��تم به دو موضوع مهم در مقطع فعلي و با توجه 
به شرايط خاص و ويژه كشور اش��اره كرد و گفت: در 
حال حاضر در برابر تحريم ظالمانه و غيرقانوني امريكا 
هستيم كه فش��ار اين تحريم بطور مستقيم بر مردم 
عزيز كشور و به ويژه كارگران، اقشار متوسط و پايين 
جامعه اس��ت. روحاني در اين مراسم كه در مجموعه 
ورزشي ش��هيد معتمدي انجام شد، با تأكيد بر اينكه 
دولت، كارفرمايان، كارگران، كارآفرينان و بخش هاي 
مختلف توليدي جامعه امروز بار سنگين تري بر دوش 
دارند، ادامه داد: امريكا از طري��ق اعمال تحريم هاي 
ظالمانه به دنبال كاهش درآمد ارزي كش��ور است و 
منبع بزرگ درآمد ارزي همواره فروش نفت، ميعانات 
و برخي صنايع وابسته به توليد نفت و گاز بوده است. 
روحاني بر ضرورت حفظ ارزش پول ملي تأكيد كرد و 
گفت: اين بدان معني است كه ارزش ريال در برابر ارز 
خارجي كاهش نيابد و اين در صورتي است كه ميزان 
ارز را افزايش دهيم. رييس جمهور افزود: براي رسيدن 
به اين مهم يا باي��د عرضه افزايش يابد ي��ا تقاضا كم 
ش��ود تا نياز مردم به ارز خارجي كاهش يابد. روحاني 
همچنين به چهارمين س��ال خودكفايي و بي نيازي 
كشور در محصول گندم اشاره و تأكيد كرد: اين همان 

بي نيازي از ارز است كه در س��ال اول دولت در حدود 
6 ميليون تن گن��دم وارد مي كرديم ام��ا در طول 4 
سال گذشته نيازي به توليد گندم نداشتيم و در اين 
زمينه نياز به ارز كاسته ش��ده است. رييس جمهور با 
تأكيد ب��ر اينكه هر جا به س��مت خودكفايي حركت 
كرديم نياز به ارز كاسته ش��د، اظهار داشت: اگر امروز 
95 درصد دارو در داخل توليد مي ش��ود و بتوانيم 5 
درصد مابقي مواد اوليه دارو را در كشور توليد كنيم، 
ني��از ارز كاهش يافته اس��ت. روحاني با بي��ان اينكه 
براي حف��ظ ارزش پول ي��ا بايد قيم��ت ارز خارجي 
كاهش يابد يا ارز بيش��تري به دست آوريم، گفت: در 
زمينه كم ش��دن نياز به ارز، كارگ��ران، كارفرمايان و 
توليدكنندگان كار بزرگي انجام مي دهند و بخشي از 
نيازهاي جامعه توسط شما قشر عزيز برطرف مي شود 
و ام��روز در برخي از بخش ها تبديل ب��ه صادركننده 
شده ايم و البته در كش��اورزي هم صادرات و واردات 
انجام مي ش��ود.  رييس جمهور با اش��اره به اينكه در 
ابتداي دولت، ميزان واردات ما 8 ميليارد دالر بيشتر 
از صادرات بود اما اين رقم اكنون به 3 ميليارد رسيده 
كه بيانگر حركت ما به سمت خودكفايي است، تأكيد 
كرد: وقتي اعالم مي كني��م در محصول گندم براي 4 
سال خودكفا شديم، بدان معني است كه كشاورزان 
عزيز كش��ور را خودكفا كردند و در ساير محصوالت 
نيز كارگران ما را به مرحله خودكفايي رس��انده اند و 
همچنين اگر در رفع نيازمندي تسليحاتي بيش از 90 
درصد روي پاي خود ايستاده ايم بدان معني است كه 
كارگر، مهندس و طراح ايراني ما را به چنين مرحله اي 
از خودكفايي رسانده اس��ت. روحاني افزود: هر جا به 
دنبال خودكفايي برويم بدان معني اس��ت كه ارزش 
پول ملي افزايش يافته و نياز به ارز خارجي كمتر شده 
است و همچنين هر چه صادرات افزايش يابد درآمد 
ارزي براي كشور بيش��تر خواهد شد. رييس جمهور 
اظهار كرد: امروز رقم صادرات غيرنفتي بس��يار قابل 
توجه و به 40 ميليارد دالر رسيده كه با تالش بيشتر 
بهبود كيفي��ت، كاهش مص��رف داخل��ي و افزايش 
صادرات در محصوالت غيرنفتي مي توانيم بازارهاي 
منطقه و جهان را تصاحب كنيم كه در نتيجه درآمد 
ارزي كش��ور افزايش مي يابد و يكي از قدم هاي مهم 
براي مبارزه با امريكا همين موضوع اس��ت. روحاني 
با بيان اينك��ه امريكا به دنبال اين اس��ت كه از طريق 
فش��ار به صادرات نفتي، درآم��د ارزي كاهش يابد تا 
نيازمندي هاي داخلي براي توليد كاالهاي اساسي و 
واردات برخي محصوالت مورد نياز دچار مشكل شود، 
تصريح كرد: پس يكي از راه هاي مقابله با امريكا و خط 
مقدم اين مبارزه شما كارگران عزيز هستيد كه بتوانيد 
با كار بيشتر محصوالت بيشتري توليد كنيد و ظرفيت 

خالي كارخانجات پرشود. 
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جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كردحسن روحاني با تاكيد بر توليد و صادرات غيرنفتي در دوران تحريم مطرح كرد 
همه تالش كنيم تا ننگ فساد پاك شودسهيم شدن كارگران در سود توليد و صادرات  حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
»جامعه در حال توسعه نمي تواند چندان به پيش برود 
مگر آنكه فرآيند اداري بسيار عقالني شده را پذيرفته 
باشد . چه خوب يا بد، دس��تگاه اداري كارآمد يكي از 
لوازم گريز ناپذير پيش��رفت صنعتي در عصر جديد 
است و ما بر اس��اس تجارب خود مي توانيم ادعا كنيم 
كه دستگاه اداري كارآمد حتي پيش شرط دستيابي 
به هدف فوق اس��ت«. اين مطلب بخش��ي از تحليل 
گروه مشاوران هاروارد در بيش از نيم قرن قبل است 
كه پس از پايان كارشان در تدوين برنامه سوم عمراني 
در دهه چهل به رش��ته تحرير درآوردند. نظام اداري 
چنانكه در اين تحليل آمده اس��ت نقش اساس��ي در 
توسعه صنعتي كشورها دارد و كشور ما متاسفانه در 
نبود چنين كاركردي در ساختار ديوانساالري صنعتي 
آسيب جدي خورده است. چنانكه نظام اداري نه فقط 
در جهت روند توس��عه صنعتي نبوده اس��ت بلكه در 
اكثر مواقع در خالف اين روند حركت نموده و صنعت 
كشور را به انحراف برده است.  يك نمونه مشخص از 
اين ناهمس��ويي نظام اداري با حيات صنعتي كشور، 
امر سياس��ت گذاري صنعتي اس��ت. نگرش حاكم بر 
دستگاه سياس��ت گذاري اقتصادي و صنعتي كشور 
»برنامه ريزي« از باال به پايين با هدف تخصيص منابع 
همچون كشورهاي سوسياليستي و كمونيستي سابق 
اس��ت .در اين رويكردجهت گيري هاي موجود امري 
پذيرفته شده تلقي مي گردد و اين بنگاه ها هستند كه 
بايد خود را در قبال امتي��ازات، منابع و حمايت هايي 
كه درياف��ت مي كنند، ب��ا برنامه هاي تدوين ش��ده 
تطبيق دهند.  اين رويكرد آنچنان قدرتمند است كه 
ش��ايد با وجود ميل به عبور از آن و اتخاذ راه و روشي 
ديگر از سوي سياس��ت گذاران فعلي صنعت كشور، 
باز شاهد تكرار همان سياس��ت ها با تغيير ادبيات آن 
هستيم . چنانكه وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا 
ضمن تاييد رويكرد اولويت بندي رشته هاي صنعتي 
به عنوان روش مناسب رس��يدن به هدف در توضيح 
عنوان مي نمايند: »اولويت بن��دي در امور به اين معنا 
نيست كه نمي توانيم به اقدامات ديگر بپردازيم؛ بلكه 
مي توانيم متناس��ب با امكانات و ش��رايط روز موارد 
ديگر را در كن��ار اولويت ها بررس��ي كنيم... بعضي ها 
اولويت را در پتروش��يمي و برخي در صنايع نساجي، 
پوش��اك، ريل، واگن و... مي دانند. ايرادي ندارد چند 
اولويت داشته باش��يم و به ديگر موارد هم بپردازيم.«  
اين در حالي است كه كارشناسان و فعاالن اقتصادي 
در بخ��ش خصوصي اصوال ب��ا اين نگ��رش اداري به 
فرآين��د توس��عه صنعتي به ش��دت مخالف ب��وده و 
معتقدند نگرش مبتني بر اولويت بندي رش��ته هاي 
صنعت��ي در گذش��ته و ح��ال حاضر نتيج��ه اي جز 
انتخاب همان رش��ته هاي صنعتي برخوردار از انواع 
رانت ه��ا و امتيازها نظير خودرو، فوالد، پتروش��يمي 
و... براي دريافت امتيازات بيش��تر در بر ندارد . روشي 

كه آخرين مورد آن اولويت بندي رشته هاي صنعتي 
در »برنامه راهبردي وزارت صمت« بوده است كه در 
دوران وزارت جناب آقايان نعمت زاده و شريعتمداري 
تدوين و ظاهرا )خوش بختانه( به كناري نهاده ش��ده 
است. لذا اين شيوه و روش فاقد اثرگذاري مثبت بوده 
و سبب س��قوط مرتبه وزارت متولي صنعت كشور از 
جايگاه سياس��ت گذاري به عامل توزيع انواع رانت و 
امتياز )وام و ارز ارزان و انواع معافيت ها و...( مي ش��ود. 
آنچه اما مورد نياز ش��ديد امروز صنعت كشور است، 
تحليل و بررس��ي وضعيت موجود و علل ناكامي هاي 
صنع��ت و بنگاه هاي صنعت��ي و يافت��ن راهكارهاي 
علمي و جهاني براي تحول اين وضعيت اس��ت.راهي 
كه مي تواند ب��ه تدوين سياس��ت هاي كالن محيط 
صنعتي در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياس��ي، 
اجتماعي و فرهنگي به عن��وان پيش نيازهاي تدوين 
سياست هاي كالن صنعتي و سياست هاي رشته هاي 
صنعتي در چارچوبي رقابتي بينجامد.  در واقع روش 
مورد نظر فعاالن اقتصادي و صنعتي بخش خصوصي، 
اصالح عمودي و از پايين به باالس��ت . به اين معنا كه 
ساختار انگيزش��ي در س��طح خرد مبنا قرار گيرد و 
جهت گيري ه��اي كالن در جه��ت فعال ك��ردن آن 
تنظيم شود.  به نظر مي رسد اين رويكرد مورد قبول 
گروهي از مس��ووالن و مديران جوان و تحصيل كرده 
بدنه دولت و نيز وزارت صنعت است و عالقه و امكان 
تغيير نگرش اساس��ي به مقوله توس��عه صنعتي در 
چارچوب فضاي رقابتي در اين اف��راد نيز وجود دارد. 
متاسفانه اما نيروي سياسي پشتيباني كننده از آنان 
براي اتخاذ اين رويكرده��اي جديد و دوري گزيني از 
سياست هاي كهنه صنعتي و انجام اقدامات خالقانه 
و جس��ورانه براي تحول در س��اختار سياست گذاري 
اقتصادي و صنعتي كش��ور كمتر به چشم مي  خورد. 
كاس��تي اي كه در گزارش ه��اروارد در نيم قرن قبل 
چنين تبيين مي شود: »ايرانيان هر شغل اداري را به 
منزله يك كانون قدرت تلقي مي كنند ...اگر در ايران 
يك نيرو يا انديشه سياسي برجسته وجود مي داشت 
ش��ايد مي توانس��ت آثار منفي اين پراكندگي آشكار 
در توزيع ق��درت را كاهش دهد و بج��اي آن الگوي 
كارا و پايدارت��ر روابط اداري را مس��تقر كند ...به نظر 
مي رس��د مباني مديريت دولتي كه كارويژه اصلي در 
برنامه ري��زي را ايفا مي كند به ن��درت در ايران وجود 
داشته باشد...«.  آيا س��اختارهاي كشور  اين امكان را 
فراهم مي آورد تا سياس��ت گذاران و مدي��ران جوان 
دولت، جرات وش��جاعت كنند تا از ب��رج عاج پايين 
بيايند و بجاي توزيع امتياز و رانت و... توان و استعداد 
خود را صرف ش��ناخت مسائل و مش��كالت محيط 
صنعتي و بنگاه ها و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار، 
اصالح مولفه هاي اقتصاد كالن، برقراري محيط امن 
س��رمايه گذاري و... آنچنان كه وظيف��ه اصلي و ذاتي 
دولت و دستگاه بوروكراتيك در اقتصادهاي پيشرفته 

صنعتي است، نمايند ؟!  

سياست هاي كهنه صنعتي و شجاعت سياست گذار
سخن نخست

چهل و سومين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادي عصر روز دوش��نبه به رياس��ت مع��اون اول 
رييس جمهور برگزار ش��د، اس��حاق جهانگيري در اين 
جلسه، گزارش ارايه شده از اقدامات دستگاه هاي نظارتي 
و قضايي در موضوع مبارزه با مفاس��د اقتصادي را مثبت 
توصيف كرد و گفت: س��تاد هماهنگي مبارزه با مفاسد 
اقتصادي، در جلسات خود، مسائل كالن را مطرح و مورد 
بررسي قرار مي دهدو به عنوان يك نهاد هماهنگ كننده 
مس��ائل به دس��تگاه مربوطه ارجاع مي ش��ود ت��ا مورد 
رس��يدگي نهايي قرار گيرند. تالش اين ستاد اين است 
كه با ايجاد هماهنگي هاي الزم بين دستگاه هاي مختلف 
كمك كند تا لكه ننگ فساد از دامان جمهوري اسالمي 
ايران پاك ش��ود و همه بايد براي رس��يدن به اين هدف 
تالش كنيم. معاون اول رييس جمه��ور افزود: مجوزي 
كه اخيراً قوه قضاييه در زمينه تس��هيل رس��يدگي به 
مفاس��د اقتصادي از مقام معظم رهب��ري دريافت كرد، 
منشأ حركت خوبي در اين عرصه شد و اكنون الزم است 
از مجموعه اطالعات پرونده هاي تش��كيل ش��ده براي 
اصالح نقاط ضعفي كه فس��ادخيز هستند، بهره گرفت. 
براي نظام مهم تر از برخورد با يك فساد، چه بزرگ و چه 
كوچك اين اس��ت كه چگونه از تكرار موارد مشابه آنها 
از همان گلوگاه هاي فس��ادزا در آينده جلوگيري شود. 
جهانگيري با اش��اره به اينكه از سال ها قبل شاهد بوده و 
هستيم كه فس��ادهاي بزرگ رخ داده در هر دوره اي، با 
ابعاد بزرگ تر در دوره هاي بعد تكرار ش��ده است، اظهار 
داشت: بايد به گونه اي عمل ش��ود كه ديگر شاهد تكرار 
بابك زنجاني ها نباشيم. معاون اول رييس جمهور تاكيد 
كرد: بايد كميته اي متشكل از نمايندگان قواي سه گانه 
و دستگاه هاي مسوول تشكيل شود و متولي شناسايي 
و رفع نقاط ضعف و گلوگاه هايي باشد كه به ايجاد فساد 
مي انجامند. جهانگيري با اشاره به مسائل مطرح شده در 
اين جلسه درباره فسادهاي مترتب بر صدور كارت هاي 
بازرگاني، مس��ائل مربوط به خصوصي سازي و واگذاري 
اموال دولت به بخش خصوص��ي، معوقات بانكي و ديگر 
گلوگاه هاي فس��اد خيز بس��يار مهم و حس��اس از دبير 
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاس��د اقتصادي خواست تا 
موارد مطروحه، در دس��تور جلس��ات آينده ستاد قرار 
گيرد. مع��اون اول رييس جمهور در بخ��ش ديگري از 
سخنانش با اشاره به اينكه در آستانه سالروز صدور پيام 
مهم هش��ت ماده اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با 
مفاسد اقتصادي هستيم، تصريح كرد: از ابتداي پيروزي 
انقالب اسالمي، برخي مسووالن در برخي مسائل ثابت 
قدم ايستاده اند كه يكي از اين مصاديق موضوع مبارزه با 
مفاسد اقتصادي است كه در راس مسووالن، مقام معظم 
رهبري همواره در تمام سال هاي سپري شده از استقرار 
نظام جمهوري اسالمي پرچم مبارزه با فساد را هيچگاه 
زمين نگذاشته اند. جهانگيري اضافه كرد: متاسفانه بايد 
اعتراف كنيم ك��ه وقتي به دوره هاي مختلف گذش��ته 
نگاه مي كنيم، مي بينيم كه با وجود همه حساس��يت ها 

و تاكيدات، فساد در كش��ور توسعه يافته است؛ لذا امروز 
وقت آن اس��ت كه جدي تر و موثرتر از هر زمان ديگري 
از شكل گيري مفاسد اقتصادي جلوگيري و با آن مقابله 
شود. معاون اول رييس جمهور اظهار كرد: در حال حاضر 
دو مس��اله مردم را خيلي آزار مي دهد. اول فش��ارهاي 
سنگين ناش��ي از تحريم هاي گس��ترده امريكاست كه 
زندگي مردم را از هر جهت با مضيقه مواجه كرده است. 
مساله دوم و مهم تر اين اس��ت كه مردم ببينند عده اي 
از اين شرايط نيز براي كس��ب منافع خود سوءاستفاده 
مي كنند. امي��د امريكايي ها اين اس��ت كه فش��ارهاي 
اقتصادي روي مردم اثر بگذارد و آنها را به ابراز نارضايتي 
عمومي بكشاند، در اين شرايط همه ما بايد تالش كنيم 
تا فش��ارها از روي دوش مردم برداشته ش��ود و شرايط 
زندگي آنها تسهيل گردد. جهانگيري با اشاره به برگزاري 
يكي از جلسات ستاد در سال 97 براي بررسي چگونگي 
مواجهه با بازگش��ت تحريم ها و جلوگيري از وقوع فساد 
در ش��رايط تحريمي كنوني تصريح كرد: در آن جلس��ه 
مسائل مختلفي مطرح ش��د از جمله اينكه همه متفق 
القول بودند اگرچه كه تالش ب��راي دور زدن تحريم ها با 
توزيع رانت و شكل گيري فس��اد همراه است، اما با علم 
به اينكه در دوره تحريم امكان شكل گيري فساد بيشتر 
است،  مهم اين است كه همه تالش كنيم تا از بروز مفاسد 
اقتصادي جلوگيري شود و براي مقابله با فساد عزم و اراده 
جدي داشته باشيم. معاون اول رييس جمهور ادامه داد: 
امريكايي ها در يكس��ال گذش��ته از تمام ابزارشان براي 
كاهش ف��روش نفت ايران اس��تفاده كردن��د و االن هم 
تالش مي كنند تا خريداران نفت م��ا را منصرف كنند.  
جهانگيري خاطرنشان كرد: امريكايي ها با اعالم تصميم 
جديدشان براي لغو معافيت هاي خريداران نفت ايران، 
عزم شان را براي به صفر رساندن فروش نفت ايران اعالم 
و اقدامات عملي در اين راستا را نيز آغاز كرده اند. بنابراين 
همه بايد تالش كنيم تا به ميزان مورد نياز نفت كشور را 
صادر كنيم و اجازه ندهيم امريكا در پيشبرد برنامه هايش 
موفق شود. جهانگيري افزود: به هر حال در دوره تحريم 
زندگي مردم بيش از گذشته در س��ختي قرار مي گيرد 
و دولت ناگزير اس��ت كه راه هاي كم ضررتر را براي اداره 
كش��ور در پيش بگيرد. و در وهله اول تالش دولت بايد 
اين باشد كه سختي كمتري به زندگي مردم كه همين 
حاال هم به شدت تحت فشار هس��تند، وارد شود. معاون 
اول رييس جمهور اظهار داشت: از يك سو مردم از اينكه 
برخي ها از اين ش��رايط به نفع خودش��ان سوءاستفاده 
مي كنند، ناراحتند و از س��وي ديگر مديران كشور نيز از 
اينكه در اين ش��رايط به جهت تصميمي كه مي گيرند 
مفاسدي بر آن مترتب ش��ود، نگران هستند. به هر حال 
در وضعيت فعلي گاهي الزم اس��ت مدي��ران با پذيرش 
ريسك هاي احتمالي و به جهت عبور از شرايط تصميمي 
بگيرند و مجوزي بدهند كه ممكن است رانتي ايجاد كند 
اما هميش��ه و در همه حال مراقبت ب��راي جلوگيري از 

فساد ضروري است.

گزارش دولت

 همين صفحه  

سخن نخست

 سياست هاي كهنه صنعتي
و شجاعت سياست گذار

»جامعه در حال توسعه 
نمي توان��د چن��دان به 
پيش ب��رود مگ��ر آنكه 
فرآين��د اداري بس��يار 
عقالني شده را پذيرفته 
باش��د . چه خوب يا بد، 
دس��تگاه اداري كارآمد 
يكي از لوازم گريز ناپذير 
پيشرفت صنعتي در عصر جديد است و ما بر اساس 
تجارب خود مي توانيم ادعا كنيم كه دستگاه اداري 
كارآمد حتي پيش ش��رط دستيابي به هدف فوق 
است«. اين مطلب بخشي از تحليل گروه مشاوران 
هاروارد در بيش از نيم قرن قبل اس��ت كه پس از 
پايان كارشان در تدوين برنامه سوم عمراني در دهه 
چهل به رشته تحرير درآوردند. نظام اداري چنانكه 
در اين تحليل آمده است نقش اساسي در توسعه 

صنعتي كشورها دارد و ...

حسين حقگو

 صفحه  4 

بانك و بيمه

10 ميليون واحد اقتصادي 
در سال 97 وام گرفتند

محسن  شمشيري|
آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي در مورد 
عملكرد بانك ها در پرداخت تسهيالت به واحدهاي 
اقتصادي در بخش هاي خدمات، صنعت، بازرگاني، 
مسكن و كشاورزي نش��ان مي دهد كه تسهيالت 
پرداختي بانك ها ط��ي 12 ماهه س��ال 1397 به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ 7737.3 هزار ميليارد 
ريال بوده كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل 

مبلغ 1598.2 هزار ميليارد ريال...
همين صفحه

بازار سرمايه

 هيجان  حقيقي ها
 آرامش حقوقي ها 

هادي  سلگي|
حجم باالي تقاضاي سرمايه گذاران بورسي در 
روزهاي گذش��ته، اهرمي براي صعود 10 هزار 
واحدي ش��د. با اين حال از آنجاي��ي كه آمارها 
نش��ان  مي دهد اين حجم باال بيش��تر از سوي 
افراد حقيقي )به جاي حقوقي ها و شركت هاي 
سرمايه گذاري( رقم خورده است و اين موضوع 
نگران��ي از هيجان��ي و موقت��ي ب��ودن آن را به 
دنبال دارد. البت��ه از نظر كارشناس��ان با اينكه 
همواره حضور افراد حقيقي تازه كار كوتاه مدت 
بوده اس��ت، اما چش��م انداز رش��د بازار سهام و 
گزارش ه��اي مثبت ش��ركت ها و از طرفي عدم 
جذابيت سودها در بازارهاي موازي مي تواند به 
عقالني كردن رفتار حقيقي ها و حضور منطقي 
و بلندمدت در بازار سرمايه بينجامد. به گزارش 
»تعادل« در روزهاي اخير اقتصاد ايران ش��اهد 

روند رشدي شتابناك در بازار سهام بوده است. 
5

حسن روحاني با تاكيد بر توليد  و صادرات غيرنفتي 
در دوران تحريم مطرح كرد 

طرح جديد ماليات بر عايدي سرمايه در دستور بررسي

 سهيم شدن كارگران
 در سود توليد و صادرات 

7 نوع دارايي در تيررس ماليات

جهان

 بازگشت
 ابوبكرالبغدادي
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روي موج خبر

  دستور رييس جمهور به 4 وزير براي مقابله با 
گراني ها؛ پاد|

رييس جمه��وري به 4 وزي��ر كابينه دس��تور داد تا 
اقدامات الزم و موث��ر در زمينه توزيع كاال ها و مقابله 
با گران فروشي انجام شود. روحاني به وزراي صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و كشور دستور داد تا 
به منظور كنترل و نظارت بر قيمت كاالها و خدمات، 
اقدامات الزم و موثر را در توزيع، عرضه و فروش كاالها 
با قيمت مناس��ب به عمل آوردند. همچنين حسن 
روحاني به وزير دادگس��تري دس��تور داد تا سازمان 
تعزيرات حكومتي با گران فروشان مطابق با قوانين و 

مقررات برخورد كند.

  پرداخت تس�هيالت بانكي با اعتبارسنجي 
كامل و جامع مشتريان؛ ميزان| 

رييس قوه قضاييه با بيان اينك��ه امروز حفظ ارزش 
پول ملي از مهم ترين حقوق عامه اس��ت، بر ضرورت 
سوق دادن نقدينگي كش��ور به سمت توليد تاكيد 
كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، 
آيت اهلل س��يدابراهيم رييس��ي در دي��دار جمعي از 
مديران عالي بانك هاي كشور، با تبريك ايام ماه معظم 
شعبان، از تالش هاي همه كساني كه در حوزه مسائل 
اقتصادي، پولي و بانكي از جمله در كمك به پروژه ها، 
حل مش��كالت س��يل زدگان و پرداخت تسهيالت 
ازدواج خدمات ارزشمندي ارايه مي كنند قدرداني و 
تصريح كرد: امروز در كشور با چند موضوع مواجهيم 
كه همگي بر آن اتفاق نظر داريم و اختالفي در آن به 
چشم نمي خورد. موضوع اول، وظيفه اي است كه همه 
دستگاه ها در زمينه رونق توليد دارند زيرا معتقديم راه 
برون رفت از مشكالت دشمن ساخته نظير تحريم ها 
و تهديده��ا، تمركز ب��ر رونق توليد و اش��تغال زايي 
اس��ت كه مقام معم رهبري )مدظل��ه العالي( نيز با 
درايت و هوشمندي، امس��ال را به نام »رونق توليد« 
نام گذاري كردند تا به اين ترتيب تمام جهت گيريها، 
تصميم سازي ها و تصميم گيري ها بر مبناي اين امر 
مهم باشد. رييس قوه قضاييه، سوق دادن حجم باالي 
نقدينگي در كشور به سمت توليد را دومين نكته مورد 
اتفاق همگان دانست و افزود: هر چه تسهيالت به سمت 
توليد برود و از فضاي داللي فاصله بگيرد، قطعا بخش 
عمده اي از مشكالت اقتصادي كشور حل خواهد شد. 
آيت اهلل رييسي ادامه داد: سومين موضوع، مبارزه با 
فساد است كه به عقيده ما هيچ جناح، جريان يا فرد 
خاصي نمي شناس��د زيرا فساد در هر جا رخنه كند، 
امنيت اقتصادي به خطر مي افتد. رييس قوه قضاييه با 
بيان اينكه اقدامات نظام بانكي نبايد به نحوي باشد كه 
كارآفرين و سرمايه گذار از كارآفريني و سرمايه گذاري 
خود در كشور پشيمان شود، بر ضرورت اعتبارسنجي 
دقيق افراد متقاضي تسهيالت و وثايق آنها، حمايت 
از سرمايه گذاري س��الم و تقويت نظارت هاي درون 
سازماني بانك ها براي جلوگيري از فساد تاكيد كرد. 
آيت اهلل رييس��ي ادامه داد: پرداخت تسهيالت ارزي 
و ريالي يا صدور ضمانتنامه هاي بانكي بيش از سقف 
مجاز توسط ش��عب بانك ها و بدون تضامين كافي 
صرفا يك تخلف نيس��ت بلكه مصداق تقصير است. 
رييس قوه قضاييه همچنين حفظ ارزش پول ملي را 
از حقوق مهم عامه برشمرد و با بيان اينكه همه در اين 
زمينه وظيفه داريم، اظهار كرد: با گذشت 18 سال از 
صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص 
مبارزه با فس��اد، اين پيام همچنان زنده است و بايد 
نصب العين مسووالن هر سه قوه قرار گيرد. آيت اهلل 
رييسي در پايان با بيان اينكه نظام پولي و بانكي امروز 
در خط مقدم جبهه جنگ اقتص��ادي حضور دارند، 
بر ض��رورت كار جهادي براي حل مش��كالت و رفع 
تهديدها تاكيد كرد و گفت: مجموعه دستگاه قضايي 
از مديران شجاع، خطرپذير و سالم كه در جهت رشد 
خالقيت ها، كارآفريني و جلوگيري از تعطيلي و بيكاري 
مراكز توليدي گام برمي دارند، تمام قد حمايت مي كند. 
براساس اين گزارش، برخي از مديران بانك ها نيز در 

اين ديدار،  نقطه نظرات خود را مطرح كردند.

  صالب�ت خليج فارس از مس�ير تعامل ميان 
كشورهاي منطقه به دست مي آيد؛ مهر|

وزير خارجه كشورمان گفت: امنيت، صالبت و استواري 
خليج فارس از مسير همكاري و تعامل سازنده ميان 

كشورهاي منطقه به دست مي آيد.
ظزيف طي پيامي خطاب به همايش ملي خليج فارس 
در دانشگاه ش��يراز كه توسط مديركل خليج فارس 
وزارت امور خارجه قرائت شد، تاكيد كرد كه براي ما 
خليج فارس، تعريفي فراتر از جغرافيا و سياست زمين 
دارد و گفت. رش��د و ش��كوفايي حوزه خليج فارس، 
نيازمند توجه به رويكرد منطقه قوي است و نه صرفًا 
كش��ور قوي؛ اما حضور نيروه��اي نظامي خارجي و 
خريدهاي تسليحاتي هنگفت به تضعيف منطقه منجر 
شده اس��ت تا به قوت آن. ما بر اين باوريم كه امنيت، 
صالبت و اس��تواري خليج فارس از مسير همكاري و 
تعامل سازنده ميان كشورهاي منطقه به دست مي آيد 
نه با خريد تسليحات و تكيه بر قدرت هاي خارجي و 

ائتالف هاي محتوم به شكست.

  ارس�ال پيامك ناجا، برخ�ورد با بي حجابان 
بود؛ ايرنا|

 س��خنگوي قوه قضاييه گفت: اق��دام اخير نيروي 
انتظامي در ارسال پيامك به كس��اني كه در خودرو 
اقدام به كشف حجاب مي كنند براي برخورد با افرادي 
بود كه مي خواهند بي فرهنگ��ي را در جامعه ترويج 
دهند. »غالمحس��ين اسماعيلي« ديروز در نشست 
شوراي فرهنگ عمومي استان تهران افزود: : در همين 
شرايط كساني كه به دنبال جريان سازي هستند و اين 
ناهنجاري )بي حجابي( را ترويج مي كنند از ارس��ال 
اين پيامك ها انتقاد كردند. اسماعيلي تاكيد كرد: از 
يك سو ماه مبارك رمضان را در پيش داريم و از سوي 
ديگر با تهديد فصل گرم تابستان مواجهيم؛ بايد جامعه 
را از اكنون براي جلوگيري از اين تهديد رصد كنيم و 
موضوع را جدي بگيريم. وي گفت: از اين فرصت براي 
پيشگيري از آسيب ها و تهديدهايي كه مي تواند در 
زمينه پوشش و ترويج بي حجابي و بدحجابي در جامعه 

ايجاد شود استفاده كنيم؛ ما متولي هستيم.

ايران2

سخنگوي وزارت كشور اعالم كرد

۱۰تا ۱۶ آذر زمان ثبت نام انتخابات مجلس يازدهم
گروه ايران|

با نزديك ش��دن ب��ه موعد رس��مي انتخاب��ات آرام آرام، 
فعاليت هاي اجرايي وزارت كش��ور براي برگزاري هرچه 
باش��كوه تر انتخابات شكل و ش��مايل جدي تري به خود 
مي گيرد؛ ديروز در آخرين بخش از اظهارنظرهاي انتخاباتي 
ديروز سخنگوي وزارت كش��ور ابعاد تازه تري از برگزاري 
انتخابات مجلس يازدهم در سالف 98 را تشريح كرد و گفت: 
طبق برنامه زماني انتخابات، 1۰ت��ا 1۶ آذر زمان ثبت نام 

انتخابات مجلس يازدهم است.
سيد سلمان ساماني در نشست خبري با اشاره به برگزاري 
اولين جلسه ستاد انتخابات كشور به رياست وزير كشور اظهار 
كرد: سالمت، مشاركت، رقابت، امنيت و حفظ بي طرفي 

مجريان انتخابات در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت.
وي ادامه داد: حوزه بازرس��ي و نظارت وزارت كشور مكلف 
شد كه حفظ بي طرفي وزارت كشور را مورد رصد قرار دهد. 
همچنين اجراي دقيق قانون و فصل الخطاب بودن قانون نيز 
كه نتيجه آن صيانت از آراي مردمي است، مورد تاكيد قرار 
گرفت. سخنگوي وزارت كشور خاطرنشان كرد: همكاري 
و هماهنگي ميان وزارت كشور و ساير دستگاه هايي كه در 
اجراي انتخابات نقش دارند مورد تاكيد قرار گرفت تا حداكثر 
تعامل قانوني ميان دستگاه ها ايجاد شود. آموزش مجريان و 
عموم مردم نيز يكي ديگر از تاكيدات وزارت كشور بود، زيرا 
پيش شرط برگزاري قانونمند انتخابات، وجود مجريان و 
ناظراني است كه به مقررات انتخابات اشراف كامل داشته 
باش��ند. س��اماني با بيان اينكه منافع مالي براي برگزاري 
انتخابات نيز پيش بيني شده است و با تخصيص اين بودجه 
در برگزاري انتخابات مش��كلي نخواهيم داشت بيان كرد: 
مشابه ادوار گذشته انتخابات كه تعداد شعب اخذ راي افزايش 
يافته است، در اين دوره نيز براي تسهيل حضور مردم، تعداد 

شعب را در سراسر كشور افزايش مي دهيم.
به گفته وي تامين امنيت انتخابات در جلسه ستاد انتخابات 
كشور مورد تاكيد قرار گرفت و شوراهاي تامين مكلف شدند 
با اتخاذ تدابير مناسب، شرايطي فراهم كنند كه فضاي امن 
و با نشاط براي انتخابات ايجاد شود. سخنگوي وزارت كشور 
در ادامه گف��ت: برنامه زمانبندي اجراي انتخابات امروز به 
فرمانداري هاي سراسر كشور ابالغ مي شود. اين برنامه مبتني 
بر قانون فعلي انتخابات مجلس است كه آخرين اصالحيه آن 
در سال 9۵ انجام شده است. اين برنامه با هماهنگي شوراي 
نگهبان تهيه شده است و بر اساس آن از دهم آذر تا شانزدهم 
آذر ثبت نام انتخابات مجلس انجام مي شود. وي همچنين 
اظهار كرد: متصديان برخي مشاغل براي نامزدي در انتخابات 
بايد قبل انتخابات استعفا دهند و ۶ ماه قبل از روز ثبت نام 
بايد با استعفاي آنها موافقت شود. يعني قبول استعفا تا ۶ ماه 
قبل از روز ثبت نام شرط است و نه ارايه استعفا، بنابراين تا روز 
شانزدهم خرداد فرصت وجود دارد كه افراد استعفا دهند و 

استعفاي آنها تا اين روز بايد مورد موافقت قرار گيرد.

شرايطثبتنامكنندگان
ساماني درباره ش��رايط افرادي كه براي انتخابات ثبت نام 
مي كنند نيز خاطرنشان كرد: اعتقاد و التزام عملي به اسالم، 
التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران، تابعيت كشور 
جمهوري اسالمي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل 
مترقي واليت مطلقه فقيه، داشتن مدرك كارشناسي ارشد 
يا معادل آن، نداشتن سوء شهرت، سالمت جسماني در حد 
برخورداري از نعمت بينايي، ش��نوايي و گويايي و حداقل 
سن ۳۰ سال و حداكثر ۷۵ سال از شرايط ثبت نام كنندگان 
در انتخابات است. وي در پاسخ به پرسشي در مورد اصالح 
قانون انتخابات در مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: 
ما به عنوان مجري انتخابات بر اساس قوانين فعلي كارهاي 
انتخابات را پيش مي بريم و هر قانوني كه تصويب و الزم االجرا 
شود را اجرا مي كنيم. سخنگوي وزارت كشور درباره انتقاد 
به وزارت كشور در تاييد صالحيت نامزدان انتخابات كه در 
انتخابات پيشين مجلس مطرح شده بود بيان كرد: مطابق 
قانون تاييد صالحيت ها بر عهده هيات هاي اجرايي، نظارت و 
شوراي نگهبان است.اكثريت اعضاي هيات اجرايي معتمدان 
مردم هستند كه به وس��يله خود مردم انتخاب مي شوند 
و وزارت كشور نقش��ي در تاييد صالحيت ها ندارد. تاييد 
صالحيت ها بر اساس استعالم مراجع رسمي انجام مي شود 

و آنچه مورد تاكيد ماست رعايت قانون در اين زمينه است.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه راه حلي 
براي جلوگيري از ثبت نام بيش از حد افراد در انتخابات در 
نظر گرفته شده است گفت: ما به عنوان مجري قانون بايد به 
حقوق افراد احترام بگذاريم و از كساني كه شرايط ثبت نام را 
دارند، ثبت نام كنيم. ما پايبند به قانون خواهيم بود و اگر قانون 
در اين زمينه تغيير كند بر اساس قانون جديد عمل مي كنيم.

س��اماني در پايان درباره برگزاري الكترونيكي انتخابات 
خاطرنش��ان كرد: يكي از موارد اصالحي قانون انتخابات 
بحث تمام الكترونيكي ش��دن آن اس��ت. در اين زمينه 
هماهنگي مي��ان وزارت كش��ور و ش��وراي نگهبان در 
حال انجام اس��ت و م��ا تاكي��د داريم كه اح��راز هويت 
راي دهندگان به صورت الكترونيكي انجام ش��ود. كدام 
مسووالن نمي توانند داوطلب انتخابات مجلس شوند ديروز 
همچنين اطالعيه شماره يك ستاد انتخابات كشور براي 

انتخابات مجلس يازدهم صادر شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور در اين اطالعيه 

آمده است:
به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند با توكل به خداوند متعال 
و عنايات حضرت ولي عصر )عج( انتخابات يازدهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي در سراسر كشور با موافقت شوراي 

محترم نگهبان در تاريخ ۲-1۲-98 برگزار مي شود. زمان 
ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي از 

تاريخ 1۰-9-1۳98 به مدت يك هفته تعيين مي گردد.
در اجراي تبصره ۶ ماده ۲9 قانون انتخابات مجلس شوراي 

اسالمي مراتب زير اعالم مي گردد: 
با اس��تناد به ماده ۲9 قانون انتخابات مجلس ش��وراي 
اس��المي اش��خاص زير به واسطه مقام و ش��غل خود از 

داوطلب شدن محرومند: 
الف � اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه 
سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت 
نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست 

شاغل نباشند: 
1- رييس جمهور و معاونين و مشاورين وي، دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي، مشاورين معاونين 
رييس جمهور، روساي دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان 
وزارتخانه ها، معاوني��ن و مش��اورين وزرا، م�ديران كل و 
سرپرس��تان ادارات كل وزارتخانه ه��ا و مديران كل حوزه 
وزارتي و روساي دفاتر وزرا، اعضاي شوراي نگهبان و هيات 
مركزي نظارت بر انتخابات، رييس قوه قضاييه و معاونين 
و مش��اورين وي، رييس ديوان عالي كش��ور و معاونين و 
مش��اورين وي، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين 

وي، رييس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي، 
رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي، 
روسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي 
سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و جانشينان 
و معاونين آنان در سراسر كشور، رييس سازمان صدا و سيما 
و معاونين وي، رييس جمعيت هالل احمر و معاونين وي، 
استانداران، معاونين و مش��اورين استانداران، فرمانداران، 
بخشداران، شهرداران و روساي مناطق شهرداري، روسا و 
سرپرستان سازمان هاي دولتي، رييس دانشگاه آزاد، اعضاي 
هيات مديره و مديران عامل بانك ها، اعضاي هيات مديره 
و مديران عامل ش��ركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه 
حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كش��ور تسّري دارد، 
رييس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي، 
روس�ا و س�رپرست�ان بنيادهاي )مستضعفان، شهيد، 1۵ 
خرداد، مس��كن(، كميته امداد امام خميني )ره(، نهضت 
سوادآموزي، سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات حوزه 
علميه قم و رييس س��ازمان تعزيرات حكومتي و روساي 
اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ايران، معاونين 

و مشاورين آنان.
شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات.

۲9- اعضاي شوراي اسالمي شهرها.
ب � اش���خاص زي�ر از داوطل�ب ش���دن در ح�وزه هاي 
انتخابيه قلمرو ماموريت خود محرومند مگر اينكه ۶ ماه قبل 
از ثبت نام از سمت خود است�عفا ن�موده و ب�ه هيچ وجه در آن 

پست شاغل نباشند: 
ائمه جمعه دايمي، قضات ش��اغل در امر قضاء و روس��اي 
دادگس��تري شهرس��تان ها و اس��تان ها، مدي��ران كل و 
سرپرس��تان دفاتر و ادارات كل اس��تان ها و معاونين آنان، 
مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و 
معاونين آنان، روسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي 
و وابس��ته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان، 
روسا و سرپرستان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اعم 
از دولتي و غيردولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب 
آنها، اعضاي هيات مديره و م�دي�ران ع�ام�ل ش�ركت ه�اي 
دول�تي و واب�سته به دولت در استان و شهرستان، سرپرستان 
مناطق و روس��اي شعب بانك ها در اس��تان و شهرستان، 
سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسالمي در مركز استان 
و شهرستان، مديران مراكز صدا و سيما، اعضاء شوراهاي 
اسالمي روستا، روساي اتاق هاي بازرگاني و روساي اتاق هاي 
اصناف و تعاون در اس��تان، همچنين كليه اشخاصي كه 
داوطلب نمايندگي مجلس بوده و مشمول موضوع ماده ۲9 
هستند، مي بايست به هنگام ثبت نام، گواهي رسمي مبني 
بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل 
ياد شده را ارايه نمايند. قبول استعفا بعد از مدت تعيين شده 
جهت ثبت نام و اعالم داوطلبي انتخابات مجلس شوراي 

اسالمي مورد پذيرش مراكز ثبت نام نمي باشد.
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حقوق مسلم هيچ ملتي را 
نمي توان با دالر خريد

نماين��ده دايم كش��ورمان 
در س��ازمان ملل گفت: در 
مسائل، مرتبط با اسراييل، 
اص��ل حاكم بر سياس��ت 
خارجي امري��كا، به ويژه در 
دولت كنوني اين كش��ور، 
»اول امري��كا« )ش��عار 
انتخاباتي ترامپ( نيست، بلكه »اول اسراييل« است و 
امريكا حاضر است حتي با نقض اصول بنيادين حقوق 
بين الملل و قواعد آمره نيز به آن پايبند بماند. به گزارش 
ايس��نا، مجيد تخت روانچي در اولين سخنراني خود 
در ش��وراي امنيت اين سازمان كه براي بررسي بحران 
فلس��طين برگزار ش��د گفت: اين بحران با اشغال يك 
سرزمين آغاز شده و فقط با پايان اشغال آن نيز خاتمه 
مي يابد. وي با يادآوري مسووليت حقوقي شوراي امنيت 
در زمينه حف��ظ صلح و امنيت بين المللي و اينكه تنها 
اقدام اين نهاد در ۷ دهه گذشته، تصويب قطعنامه هايي 
بوده كه عماًل   اثري در احقاق حقوق فلسطينيان نداشته 
است، افزود: اين شورا بايد رژيم اشغالگر را وادار كند تا به 
اشغال فلسطين پايان دهد. نماينده كشورمان همچنين 
با اشاره به اينكه طي اين مدت، هر وقت شوراي امنيت 
قصد داش��ت قطعنامه اي را براي تحت فشار قرار دادن 
اسراييل صادر كند، امريكا آنها را وتو كرد، گفت: نتيجه 
اين وضعيت جسورتر شدن رژيم صهيونيستي در اجراي 
سياست هاي توسعه طلبانه و اقدامات غيرمشروع جنايات 

جنگي، جنايات عليه بشريت و جنايت تجاوز بود.

راه اندازي سامانه ثبت و ضبط 
دارايي هاي مسووالن 

رييس مركز آمار و فناوري 
اطالعات قوه قضاييه گفت: 
درصدد هس��تيم در برخي 
از م��وارد در حيطه وظايف 
قوه قضاييه همچون ثبت و 
ضبط دارايي هاي مسووالن 
بر مبن��اي قانون اساس��ي 
سامانه اي طراحي كنيم و به زودي با ابالغ دستورالعمل 
رياس��ت قوه قضاييه اين س��امانه راه اندازي مي شود و 
مسووالن در حوزه تعيين ش��ده توسط قانون موظف 
هستند دارايي هاي خود را ثبت و ضبط كنند. به گزارش 
روابط عمومي قوه قضاييه، حميد شهرياري درباره پابند 
الكترونيك گفت: طبق سياست گذاري انجام شده مقرر 
گرديد حدود 1۰۰۰ پابند توليد ش��ود و مطالعات يك 
برنامه كسب و كار براي ۳۰ هزار پابند نيز در دستور كار 
قرار دارد. وي ادامه داد:   ما درصدد هستيم طرح مطالعاتي 
براي ۳۰ هزار پابند بررسي و بعد از اتمام اين طرح ظرف 
۶ ماه آينده و برطرف شدن موانع، اين قابليت وجود دارد 
كه عمليات بعدي توليد اين ميزان پابند الكترونيك باشد. 
رييس مركز آمار و فناوري اطالعات در پاس��خ به اينكه 
مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه طبق اظهارات 
رييس قوه قضاييه در نشست با روساي كل دادگستري ها 
و دادستان ها چه برنامه اي دارد؟ گفت: مركز آمار و فناوري 
اطالعات در اكثر م��وارد نقش جدي دارد و اينكه اطاله 
دادرس��ي وجود دارد يا خير توسط اين مركز و به دليل 

راه اندازي سامانه ها شناسايي مي شود.

افزايش قيمت  بنزين هنوز به 
نتيجه قطعي نرسيده است

نايب رييس كميس��يون 
قضايي و حقوقي مجلس 
 درب��اره افزاي��ش قيمت 
حامل هاي انرژي به ويژه 
بنزين گف��ت: اين بحث 
م��ورد اخت��الف دولت و 
مجلس بوده و طرح هاي 
متفاوتي مطرح ش��ده ولي هن��وز به نتيجه قطعي 

نرسيده است.
محمد كاظمي در گفت وگو با تسنيم، تهديد جديد 
امريكا مبني بر به صفر رساندن فروش نفت ايران را 
ظالمانه و خالف موازين بين المللي دانست و اظهار 
داشت: تصور نمي رفت تحريم ها به اين شكل صورت 
گيرد چرا كه كشورهايي مانند چين، كره، روسيه و 
هند به نفت ايران نيازدارند و قطعا كشورهاي مثل 
عربستان و امارات نيز نمي توانند نياز اين كشورها 
را تأمين كنند. وي با اش��اره به سخنان مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه ما بايد اين تهديدها را به فرصت 
تبديل كنيم، ابراز كرد: ما مصمم هس��تيم كه اين 
آرزوي ديرينه امريكا را نگذاريم محقق شود و با وجود 
همه تهديدها و تحريم ها مي توانيم نفت كشور را در 
حد نيازمان صادر كنيم. نماينده مالير در مجلس با 
تأكيد بر اينكه وقت آن رسيده كه اتكا به اقتصاد نفتي 
را كم كم فراموش كنيم، عنوان كرد: قطعا اين تهديد 
امريكا تلنگري براي مديران ما و افزايش تالش آنها 

براي حركت به سوي اقتصاد بدون نفت است. 

انتظار از برخي افراد درون نظام 
پرهيز از دروغ پردازي است

 وزير اطالعات ب��ا انتقاد از 
فضاسازي ها و دامن زدن به 
فضاي رواني در شبكه هاي 
مجازي، گف��ت: انتظار ما 
از برخي افراد درون نظام، 
عدم انعكاس و پرهيز از نشر 
توهين و دروغ پردازي است. 
به گزارش ايرنا، سيد محمود علوي ديروز در شوراي 
اداري استان زنجان با بيان اينكه خواست و اراده دولت، 
پويايي و پيشرفت كشور در سايه پايبندي به احكام 
و ارزش هاي اس��المي است، افزود: پيش نياز اين امر، 
اقتصاد پويا، وحدت، همدلي و ارتقاي انس و الفت در 
جامعه است. وي خاطرنشان كرد: جامعه مولد نيازمند 
برخورداري از ارزش هاي الهي و اخالق كريمانه است. 
وزير اطالعات گفت: صبر در مصائب، پيامدهاي ناگوار 
فجايع را كاهش مي دهد از اين رو بايد با تاسي از روايات 
و آيات، مردم را به خويشتنداري دعوت كنيم. وي به 
برخي شايعه پراكني ها و دروغ پردازي ها و لگدكوب 
كردن ارزش ها در فضاي مجازي اش��اره كرد و اظهار 
داشت: در اين ش��رايط رعايت اخالقيات و پاي بندي 
ب��ه ارزش ها و حركت در مس��ير تحكي��م وحدت در 
جامعه مورد انتظار است. وزير اطالعات تصريح كرد: 
در شرايطي كه دشمن درصدد اختالف افكني است و 
برخي افراد هم به آن دامن مي زنند، الزم است ضمن 
بازگو كردن انتق��ادات، از تالش هاي خدمت گزاران 

مردم در دولت نيز سخن گفته شود.

مذاكره با امريكا در اختيار 
شوراي عالي امنيت ملي است

رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس گفت: پرونده نازنين 
زاغري، پرون��ده اي قضايي 
اس��ت و كميسيون امنيت 
ملي به آن ورود نكرده است. 
فالح��ت پيش��ه در بخش 
ديگري از صحبت هايش با اش��اره ب��ه بحث مذاكره با 
امريكا گفت: مذاكره با امريكا جزو مباحث كالن سياست 
خارجي كشور است كه شوراي عالي امنيت ملي درباره 
آن تصميم گي��ري مي كند. او درب��اره نازنين زاغري و 
آخرين وضعيت وي به خبرنگار برنا گفت: اين موضوع، 
موضوعي قضايي اس��ت و تا جايي كه برخي زندانيان 
و خانواده ه��اي آنها اعم از زنداني هايي كه به هر دليلي 
بازداشت ش��ده اند، مراجعه كردند كميسيون امنيت 
سعي كرده در اين جا نقش موثري ايفا كند. منتهي اين 
موضوع، چون موضوعي قضايي است در حوزه قضايي 
بايد مورد بحث و بررس��ي قرار گيرد مگر اينكه نظام و 
حاكميت در قالب يك سري شرايط كه مبتني بر مبادله 
زندانيان است، تصميم بگيرد. موضوعي كه در گذشته 
وجود داشت و در حال حاضر نيز دكتر ظريف وزير امور 
خارجه بحث تبادل زندانيان را مطرح كرده است. مگر 
اينك��ه نظام تصميم بگيرد كه اي��ن موضوع تبديل به 
موضوع مصلحتي شود. اين پرونده، پرونده اي قضايي 
است و معموال كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 

مجلس به اين پرونده ورود نكرده است.

چهره ها

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در اح��كام جداگانه اي 
حجت االسالم سيد عبدالنبي موسوي فرد را به نمايندگي 
ولي فقيه در اس��تان خوزس��تان و امامت جمعه اهواز و 
حضرت حجت االسالم والمسلمين موسوي جزائري را به 

رياست حوزه علميه اهواز منصوب كردند.
 به گزارش پايگاه اطالع رساني متن احكام رهبر انقالب 

اسالمي به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ جناب حجه االسالم آقاي 

سيد عبدالنبي موسوي فرد دامت افاضاته 
اكنون كه جناب حجة االسالم والمسلمين آقاي جزائري 
پس از س��ال ها خدمت با ارزش در سنگر امامت جمعه 
اهواز از اين مس��ووليت انصراف داده اند جنابعالي را كه 
بحمداهلل مّتصف به علم و عمل و خصوصيات شايسته 
و روحيه خدمت و گرايش مردمي مي باش��يد و آزمون 
نيكوئي را در عرصه امامت جمعه و جماعات گذرانيده ايد 

به نمايندگي خود در خوزس��تان و امامت جمعه اهواز 
منصوب مي كنم. شهر مقاوم اهواز و مردم وفادار و فداكار 
آن استان با شرافت و عّزت در همه حوادث مهم پس از 
انقالب اسالمي، آزموني درخشان را گذرانيده و عناصر 
فداكار و شجاعي از آن سر برآورده اند. اين منطقه حساس 
در مقابله نظامي با متجاوزان، و در ايستادگي بر هويت 
ملي، و در مواجهه با بالياي طبيعي، بطور يكسان، صالبت 
و قدرت نشان داده و از حوادث، سربلند بيرون آمده است.
نمازجمعه كه مظهر تجمع متحد مومنان است همواره 
بايد اين خصوصيات برجسته را نمايندگي كند و آنها 
را زن��ده بدارد. ارتباط صميمانه با جوانان و همفكري با 
علماي حوزه و دانشگاه و همكاري با مسووالن دولتي و 
فعاالن و اثرگذاران اجتماعي توصيه هاي ديگر اينجانب 
است. توفيقات شما را از خداوند متعال مسألت مي نمايم.
سيدعلي خامنه اي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرت مستطاب حجه االسالم والمسلمين فقيه بزرگوار 

جناب آقاي موسوي جزائري دامت بركاته
اكنون كه جنابعالي پس از س��ال ها حض��ور پر بركت و 
خدمات همه جانبه در سنگر امامت جمعه اهواز از ادامه اين 
مسووليت اعالم انصراف نموده ايد، الزم دانسته مي شود 
كه بركات حضور آن جناب در آن شهر پر افتخار و در ميان 
مردم عزي��ز و وفادار آن ادامه ياب��د و همانطور كه جهات 
گوناگون علمي و اجتماعي و سياسي در آن شهر و استان 
مقاوم و حّساس در طول ساليان متمادي از هدايت و درايت 
جنابعالي بهره مند شده اند، از اين پس هم همگان مشمول 
اين نعمت خداوندي باشند.  مستحضريد كه اهواز و تعدادي 
ديگر از شهرهاي آن استان در گذشته هاي دور و نزديك 
اقامتگاه فقهاء برجسته بوده اند و مرحومان آيات اهلل حضرت 
آقاي سيدعلي بهبهاني و حضرت آقاي سيد محمدجعفر 

جزائري مرّوج و حض��رات آقايان كرمي و برخي بزرگان 
ديگر نمونه هايي در دهه هاي اخير هستند، و هم اكنون نيز 
آن خطه بحمداهلل برخوردار از محضر علماي اعالم است، 
از اين رو حوزه علميه اهواز را بايد به ديده اهميت نگريست. 
لذا مقتضي مي دانم كه آن جناب همچنان س��كونت در 
اه��واز را ادامه داده و ضمن كمك به امام جمعه محترم و 

ديگر مس��ووالن و امور اجتماعي آن مردم غيور و وفادار، 
رياست حوزه علميه را عهده دار گرديد و رونق مضاعف به 
تربيت طالب و فضال داده و از ظرفيت علمي علماي محترم 
براي اعتالي آن حوزه استفاده نماييد. توفيقات روزافزون 

جناب عالي را از خداوند متعال مسألت مي نمايم.
والسالم عليكم و رحمة اهلل- سيدعلي خامنه اي

انتصاب نماينده ولي فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز
با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي انجام شد
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ماليات بر عايدي سرمايه، هدايتگر نقدينگي سرگردان

سازمان برنامه و بودجه تهيه سند آمايش سرزميني را تا مرداد ماه وعده داد

7 نوع دارايي در تيررس »ماليات بر عايدي سرمايه« قرار گرفت

گامي به سوي رشد متوازن 

معاونت پژوهش��ي س��ازمان امور مالياتي در گزارشي 
آورد: با توجه به حجم باالي نقدينگي در اقتصاد ايران، 
ويژگي هاي بازار برخي دارايي ها مانند بازار مس��كن، 
خودرو، ارز، طال و سهام و درجه جايگزيني باالي آنها، 
الزم اس��ت براي جلوگيري از هج��وم نقدينگي هاي 
سرگردان به يك يا تعدادي از بازارهاي مذكور و ايجاد 
تقاضاهاي هيجاني و س��وداگرانه، مالي��ات بر عايدي 
سرمايه بطور همزمان و در همه بازارها بر عوايد حاصل 

از نگهداري اين دارايي ها اعمال شود. 
به گزارش »تعادل«، معاونت پژوهش��ي سازمان امور 
مالياتي در گزارش��ي به ماليات بر عايدي س��رمايه با 
مروري بر مباني نظري، تجارب جهاني و الگويي براي 
ايران پرداخته است. در بخشي از اين گزارش به معرفي 
نظام ماليات بر عائدي سرمايه در ايران پرداخته و آمده 
است: بدون ترديد، ماليات بر عايدي سرمايه در كشور 
بايد ب��ا اهدافي چون عدالت، بازتوزي��ع درآمد و ثروت 
در جامعه و جلوگيري از س��وداگري و س��فته بازي در 
ب��ازار برخي دارايي ها اعمال ش��ود. از اين حيث، ايران 
جزو معدود كش��ورهاي جهان است كه در آن از عوايد 
سرمايه اي هيچ گونه مالياتي اخذ نمي شود، در حالي كه 
بازار اغلب دارايي هاي منقول و غيرمنقول به دليل نبود 
ماليات بر عايدي سرمايه، همواره جوالنگاه سفته بازان و 
سوداگران بوده است. در اين راستا، الزم است پايه ماليات 
بر عايدي سرمايه تا حد امكان گسترده باشد. همچنين 
براي تأمين اهداف بازتوزيعي و جلوگيري از سوداگري، 
استفاده از نرخ هاي به شدت تصاعدي، تفكيك بين عوايد 
كوتاه مدت و بلندمدت، شاخص بندي و همچنين اعمال 
نرخ هاي متفاوت براي عواي��د كوتاه مدت و بلندمدت 

اجتناب ناپذير است.
با توجه به حجم ب��االي نقدينگي در اقتص��اد ايران، 
ويژگي هاي بازار برخي دارايي ها مانند بازار مس��كن، 
خودرو، ارز، طال و سهام و درجه جايگزيني باالي آنها، 
الزم اس��ت براي جلوگيري از هج��وم نقدينگي هاي 
سرگردان به يك يا تعدادي از بازارهاي مذكور و ايجاد 
تقاضاه��اي هيجاني و س��وداگرانه، ماليات بر عايدي 
سرمايه بطور همزمان و در همه بازارها بر عوايد حاصل 
از نگه��داري اين دارايي ها اعمال ش��ود. البته در اين 
ميان، با توجه به مزيت نس��بي س��هام نسبت به ساير 
انواع دارايي ها، الزم اس��ت امتيازاتي براي آن در نظر 
گرفته شود. )مانند نرخ پايين تر( با اين حال، در شرايط 
ايده آل بهترين سيستم اجرايي براي ماليات بر عايدي 
س��رمايه نظام ماليات بر جمع درآمد است. هم اكنون 
مطالعات مربوط به امكان س��نجي پياده سازي نظام 
ماليات بر جمع درآمد در كش��ور در حال انجام است. 
بدون شك براي بهبود كارايي نظام ماليات بر درآمد، 
انجام اصالحات اساس��ي در بخش مالي��ات بر درآمد 

شركت ها و ماليات بر درآمد اشخاص ضروري است و 
ماليات بر عايدي سرمايه نيز بايستي در چارچوب اين 

سيستم مالياتي تعريف شود.
سازه يا ساختار نظام ماليات بر عايدي سرمايه همانند 
هر سيس��تمي از اجزا و مولفه هاي متعددي تش��كيل 
شده است و ارتباط بين اين اجزا، نظام ماليات بر عايدي 
سرمايه را تشكيل مي دهند. بطور كلي، مولفه هاي نظام 
ماليات بر عايدي سرمايه را مي توان به دو بخش شامل 

مولفه هاي سياستي و مولفه هاي اجرايي تقسيم كرد.
دارايي هاي مشمول، نرخ، ش��اخص بندي، امتيازات، 
معافيت ها، نحوه رفتار با مسكن اصلي، نحوه رفتار با زيان 
دارايي ها و.. از مولفه هاي سياستي و شيوه وصول ماليات، 
نحوه تكميل و ارسال اظهارنامه، نحوه رفتار با اشخاص 
مقيم و غيرمقيم و... از مولفه هاي اجرايي نظام ماليات بر 

عايدي سرمايه هستند.
در اين راستا، الزم است، پايه ماليات بر عايدي سرمايه 

در كشور مشتمل بر دارايي هاي زير باشد: 
   امالك و مستغالت )زمين و ساختمان، ويال، باغ( 

  سرقفلي
  ارزهاي خارجي

  طال، جواهر و زيورآالت
  سهام و انواع اوراق بهادار

  معادن يا حقوق استفاده از معادن
  خودرو )مازاد بر نياز شخصي( 

به طوركلي، كليه دارايي هايي كه براي استفاده شخصي 
خريداري مي شوند و همچنين دارايي هايي )تجهيزات، 
ماش��ين آالت و دارايي هاي ثابت( كه در فرآيند توليد 
كاال و خدمات مورد اس��تفاده قرار مي گيرند، در پايه 
ماليات بر عايدي سرمايه قرار نمي گيرند. همچنين، 
دارايي هايي كه با زيان سرمايه اي مواجه شده اند از اين 

ماليات معاف مي شوند.

  گذري بر تجربه كشورها
بررسي تجارب كش��ورهاي مختلف نشان مي دهد كه 
طيف دارايي هاي معاف، از كش��وري به كش��ور ديگر 
متفاوت است. براي نمونه در استراليا سهام قابل فروش، 
دارايي هاي اس��تهالك پذير، عوايد كس��ب و كارهاي 
كوچك از ماليات بر عايدي سرمايه معاف هستند. در 
بنگالدش عوايد اوراق بهادار دولتي، سرقفلي، در كشور 
هند برخي اراضي كشاورزي، سهام قابل فروش، اوراق 
قرضه دولتي، در پاكستان سهام قابل فروش، دارايي هاي 
اس��تهالك پذير، فروش شركتهاي مستقر در مناطق 
ويژه، در تركيه س��هام دريافتي از طري��ق ارث و هبه و 
همچنين در انگليس عواي��د اوراق بهادار دولتي از اين 

ماليات معاف هستند.
بر اين اس��اس، س��اير دارايي هاي معاف به ش��رح زير 

پيشنهاد مي شوند: 
  مسكن اصلي )مسكن ملكي تحت سكونت مالك(؛ 

  خودرو و موتوسيكلت براي استفاده شخصي؛ 
  دارايي هاي استهالك پذير كه صرفاً براي فعاليت هاي 

مشمول ماليات به كار گرفته مي شوند؛ 
  لوازم استفاده/ مصرف شده در ملك اجاري؛ 

  تمام دارايي هايي كه قبل از معرفي نظام جديد ماليات 
بر عايدي سرمايه تحصيل شده اند؛ 

  برخي زيان هاي سرمايه اي )غيرقابل پذيرش به عنوان 
هزينه قابل قبول يا قابل كسر از پايه مالياتي( 

  دارايي هايي كه براي اس��تفاده ش��خصي نگهداري 
مي شوند و ارزش آنها كمتر از يك مبلغ مشخص است

  مجموعه اشياء قيمتي كه ارزش آنها كمتر از يك مبلغ 
مشخص است )كلكسيون ها(

 
  ن�رخ ماليات ب�ر عائ�دي س�رمايه امالك و 

مستغالت
در برخي كش��ورها، تمام عوايد س��رمايه اي مشمول 
ماليات نيست. در اين راستا، براي بعضي دارايي ها نظير 
امالك و مستغالت، نرخ ش��مول )درصدي از عايدي 
سرمايه كه مش��مول ماليات بر عايدي سرمايه است( 

تعيين مي شود. اين نرخ بين 51 تا 91 درصد كل عوايد 
سرمايه اي متغير است.

به عنوان نمونه، در استراليا نرخ شمول ماليات عايدي 
بر سرمايه در بخش امالك و مستغالت 51 درصد، در 
پاكستان 25 درصد و در آفريقاي جنوبي 66.6 درصد 
اس��ت. گاهي ممكن است اين معافيت به صورت ثابت 
باش��د به اين معني كه به هر ش��خص يك رقم ثابتي 
معافيت داده شود.  عالوه بر اين، ممكن است نرخ ماليات 
بر عايدي سرمايه بر اس��اس نوع دارايي متفاوت باشد. 
براي نمونه در برخي كش��ورها، نرخ ماليات بر عايدي 
سهام از ساير عوايد سرمايه متفاوت است. نرخ ماليات بر 
عوايد سهام در اغلب كشورها در كوتاه مدت و بلندمدت 
متفاوت است. در برخي كشورها نيز سهام از پرداخت 
ماليات بر عايدي س��رمايه معاف و در برخي ديگر نيز 

بخشي از عوايد حاصله از ماليات معاف است.
همچنين نرخ ماليات بر عايدي س��هام عمدتًا ثابت و 
مقطوع است )برخالف ساير دارايي ها كه در كوتاه مدت 
مشمول نرخهاي تصاعدي ماليات بر درآمد هستند(، با 
اين وجود در برخي كشورهاي معدود نيز، عوايد حاصله 
در كوتاه مدت مشمول نرخهاي ماليات بر درآمد است. 
بطوركلي، ميزان نرخ ماليات بر عايدي سهام ممكن است 

با توجه به مدت نگهداري سهام، تعلق آن به شركتهاي 
بورسي يا غيربورس��ي، ميزان مالكيت دولت در سهام 

شركت و غيره متغير باشد.
با عنايت به تج��ارب جهاني و وضعي��ت اقتصاد ايران 
و همچني��ن اهداف مدنظر، پيش��نهادات كلي زير در 

خصوص نرخ ماليات بر عايدي سرمايه ارايه مي شود.
اعمال نرخ هاي ماده 131 )قانون ماليات هاي مستقيم( 
براي عوايد كوتاه مدت انواع دارايي هاي مشمول به غير 

از سهام )براي نگهداري دارايي تا 3 سال( 
براي عوايد بلندمدت بابت نگهداري دارايي هاي مشمول 
به مدت بيشتر از 3 سال، نرخ مقطوع حداكثر به نرخ 10 

درصد اعمال شود.
نرخ ماليات بر دارايي هاي شغلي كه به عنوان موجودي 
تجاري محسوب نمي شوند، بس��ته به دوره نگهداري 
دارايي ها متغير باشد. با افزايش دوره نگهداري نرخ آن 

كاهش يابد.
نرخ ماليات بر نقل و انتقال سهام اولي صفر، و نرخ نقل و 

انتقاالت ساير سهام به شرح زير خواهد بود: 
 كمتر از 6 ماه 15 درصد

 بين 6 تا يك سال 10 درصد
 بين يك تا دو سال 5 درصد

با وجود اهميت مساله آمايش سرزمين جهت رشد متوازن 
در كشور اما بررسي ها نشان مي دهد هنوز پيش نيازهاي اين 
مهم در كشور وجود ندارد. از جمله مهم ترين پيش نيازهاي 
يك رشد متوازن ضرورت وجود خواسته مشخص، وجود يك 
دولت توسعه گرا، استراتژي توسعه صنعتي كارآمد و مورد 
پذيرش كليه اركان حكومت، نظام آماري قابل اتكا و بدنه 
اجرايي با كفايت است. به نظر مي رسد با وجود تمايل قلبي 
اكثر مسووالن نظام در تهيه سندآمايش سرزميني، همچنان 
امكان دستيابي به اين سند وجود ندارد و اسناد ارايه شده 
آمايش استاني از سوي سازمان برنامه هم نشان مي دهد اين 
اسناد اغلب تكراري، مرتبط به تاريخچه و مجموعا ناكافي 
هستند. به نظر مي رسد با وجود اينكه قرار بود سند آمايش 
تا سال اول اجراي برنامه ششم آماده شود، نهايتا با توجه به 
وعده هاي سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه امسال آماده 
انتشار شوند كه اين نيز بيانگر نبود امكان كافي براي حركت 

به اين سو است.
به گزارش» تعادل«، مركز پژوهش هاي مجلس روز گذشته 
به بررسي س��ند آمايش سرزميني در كش��ور پرداخت و 
نس��بت به نتايج اين برنامه ابراز ترديد جدي كرد. اين در 
حالي است كه رشد نامتوازن چه در زمان شاه و چه با شيب 
كمتري در س��ال هاي پس از انق��الب از مهم ترين داليل 
عدم توسعه يافتگي در كشور است. مساله توسعه متوازن 
و پايدار همواره يكي از اهداف اساسي كشور بوده است. در 
اين زمينه اقدامات بس��ياري در قالب سياست گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي توسعه در دوران قبل و بعد از انقالب صورت 
گرفته است. با وجود اين مطالعات انجام شده در زمينه پايش 
نابرابري ها در حوزه هاي مختلف، حكايت از بروز نابرابري هاي 
بزرگ در كيفيت زندگي مردم و سطح رفاه اجتماعي ايشان از 
منظر توزيع منابع مالي، زيرساخت ها و امكانات رفاهي دارد. 
لذا به نظر مي رسد يكي از داليلي كه سبب افزايش نابرابري ها 
در مناطق مختلف مي شود،توفيق نيافتن در برنامه ريزي 
توسعه منطقه اي و تقسيم كار فضايي است. يكي از احكام با 
اهميتي كه در راستاي مواجهه با عدم توازن هاي موجود، در 
برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته تدوين سندهاي 
ملي و استاني آمايش سرزمين تا پايان سال اول اجراي قانون 
برنامه ششم توسعه توسط دولت است. براساس بررسي هاي 
انجام شده مي توان گفت با وجود تالش هاي سازمان برنامه 
و بودجه و گزارش عملكرد ارايه ش��ده از اين سازمان عمال 
تاكنون اقدامات قابل اتكايي در زمينه تدوين سند آمايش 
ملي انجام نشده و اين سازمان وعده داده تا پايان مرداد ماه 
98 خروج نهايي اين سند را جهت تصويب به شوراي عالي 

آمايش سرزمين ارسال كند.
در ارتباط با اسناد آمايش استاني براساس مستندات ارايه 
ش��ده توسط سازمان برنامه تاكنون اس��ناد مربوطه براي 
26 استان تهيه شده است. البته بنا به گفته هاي مسووالن 
سازمان برنامه در جلسه كميسيون عمران مجلس شوراي 

اسالمي در تاريخ 19 ديماه 1397، اسناد ذكر شده هنوز به 
تصويب نرسيده اند. از سوي ديگر در غياب سند ملي آمايش، 
اسناد آمايش اس��تاني نمي توانند راهگشا باشند و تمامي 
سندهاي استاني پس از تدوين سند آمايش ملي نيازمند 
بازنگري خواهند بود. گرچه عالوه بر اين، بررسي محتوايي 
سند آمايش برخي استان ها حكايت از كاستي هاي جدي 
در زمينه هاي مختلف دارد كه قابل اتكا بودن آنها در فرايند 
سياست گذاري و تخصيص منابع را با ترديد مواجه مي كند. با 
وجود اينكه نامي از افراد طرف مشورت سازمان برنامه نيامده 
اما جاي تعجب بسيار دارد كه هيچ يك از صاحب نظران به 
مسائل حياتي نظير ضرورت ايجاد درك يكسان از آمايش 
سرزمين، آسيب شناسي اقدامات پيشين در زمينه آمايش 
سرزمين و شناسايي داليل توفيق نيافتن آنها، پيش نيازهاي 
اوليه و... اشاره اي نكردند و فارغ بحران هاي پيش روي كشور 
و كم اثر بودن تجربه تاريخي آمايش تنها تكرار اقدام هاي 
گذشته يعني برون سپاري و تخصيص منابع را اساسي ترين 
مسائل دانسته اند. نكته جالب تر آنكه گرجه براساس مصاحبه 
عميق انجام شده در نهايت سازمان به اين اجماع مي رسد كه 
بايد تدوين طرح آمايش ملي از طريق برون سپاري صورت 
بگيرد اما بر اساس مس��تندات مربوطه انجام اين به مركز 
پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان محول شده و 
قرار برون سپاري شود. نهايتا نيز عنوان شده اميد مي رود در 
پايان مرداد امسال نهايتي و براي تصويب به شوراي آمايش 

سرزمين ارسال شود. 

  تاريخچه به جاي سند آمايش استاني
اگر چ��ه مس��تنداتي از اقدام ه��اي انجام ش��ده در مركز 
پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در دسترس نيست اما 
مبتني براظهارات برخي از صاحب نظران حوزه آمايش كه 
عضو شوراي علمي تشكيل شده مركز پيش گفته هستند، 

تاكنون اقدامات قابل اعتنايي انجام نشده و سازمان اميدوار 
است كه از خروجي مطالعات استان ها آمايش ملي را استخرا 
ج كند. اغلب صاحب نظران حوزه آمايش سرزمين بر اين 
باورند كه با فرض وجود زيرس��اخت هاي م��ورد نياز براي 
تدوين سند آمايش ملي تدوين سند حداقل دو سال ديگر 
طول خواهد كشيد. بنابراين اينكه مركز پژوهش هاي توسعه 
و آبنده نگراي چگونه طرح آمايش ملي را ظرف مدت هفت 

ماه تدوين خواهد كرد محل سوال است. 
چناچه كاس��تي هاي مطرح شده در ارتباط با مستندات 
عملكرد سازمان در ارتباط با تدوين سندهاي آمايش ملي 
و استاني در نظر گرفته نشود، حدافل انتظار مي رود ارتباط 
منطقي ميان كيفيت پايين و كم دستاورد بودن آنها دارد. 
همچنين در نبود سند آمايش ملي، اسناد آمايش استاني 
تهيه شده اغلب جز نگر و فاقد جهت گيري هاي كلي بوده 
و به همين دليل موفقيت آنها نيز با ترديد مواجه است. از 
جمله مهم ترين كاستي هاي طرح آمايش استاني كه توسط 
مركز پژوهش مجلس بررسي ش��ده مي توان به برخي از 
موارد اشاره كرد.از يك سو تعداد طرح هاي آمايش سرزمين 
براي استان هاي مورد بين هفت هزار و 700 تا 10 هزار و 
700 صفحه است، از سوي ديگر بخش قابل توجه از مطالب 
ارايه، حدود 80 درصد، مربوط به تاريخچه و بررسي وضع 
موجود است. اغلب مطالعات مباني نظري ندارند و اگر مباني 
هم معرفي شد، مشخص نيست از آن چه بهره اي گرفته اند. 
حدود 20 تا 30 درصد از مطالب ارايه شده در بخش هاي 
مختلف تكراري است و اشكال هاي آماري گوناگون و حتي 
تناقض هاي اماري در متن وجود دارد. عالوه بر اين به نكات 
و نكاتي ديگر بايد توجه داشت كه بنا به نظر صاحب نظران 
حتي اگر آمايش 31 اس��تان با كيفيت قاب��ل توجه و در 
دوره زماني مشابه تدوين شده بودند، از جمع آمايش كل 

استان ها، آمايش ملي حاصل نخواهد شد. 

  درك نكردن اقتضائات زمانه
براساس مس��تندات ارسالي سازمان برنامه به كميسيون 
عمران، اين سازمان به منظور ايجاد ميثاق جمعي در ارتباط 
با تدوي��ن آمايش ملي اقدام به برگزاري جلس��ات متعدد 
هم انديشي با صاحب نظران كرده است. با اين همه تنها سه 
محور برون سپاري تدوين سند و به كار گيري يك مشاور 
صاحب صالحيت داخلي، بهره گيري از دانش فني مشاورين 
صاحب صالحيت خارجي و تخصيص اعتبار مورد نياز براي 
تدوين يك سند مطلوب.  يكي از مهم ترين مشكالت نظام 
تصميم گيري كشور اين است كه اغلب اقتضائات زمانه را در 
نظر نمي گيرد. در فضايي كه درك كافي نسبت به بحران هاي 
اساسي كشور وجود نداشته باشد، مسائل اساسي، مهم و 
راهبردي تبديل به ابزارهايي مي شوند كه كاركردهايي دقيقا 
بر ضد فلس��فه وجودي خود خواهند داشت. نزديك ترين 
تجربه در اين ارتباط مربوط به برنامه ششم توسعه است زيرا 
اولين جلسات آمادگي براي تدوين اين برنامه عنوان شد كه 
به استناد روندهاي موجود، كشور با بحران بقا روبرو است. 
بي ترديد در هر شرايطي بقا بر توسعه مقدم است و بنابراين 
ابتدا ضروري است عناصر تهديد كننده بقا با اولويت در مركز 
توجه قرار گيرند و هرچقدر توان و انرژي وجود دارد صرف 
گذار از مخاطرات تهديدكننده بقا ش��ود. در ادامه هرگاه 
شرايطي با حداقل ثبات و پيش بيني پذيري حاصل شده، 
آن گاه شروط فاز صفر برنامه ريزي تامين و اقدام به تدوين 
برنامه توسعه شود. متاسفانه در دوران تدوين برنامه ششم 
مجلس و دولت هريك به داليلي فاقد منطق هاي توسعه 
بوده و به اين مهم توجه نكردند و با صرف وقت و هزينه بسيار 
برنامه اي تهيه شد كه انتظار نمي رود سرنوشت بهتري از 
برنامه هاي توسعه پيش��ين داشته باشد. با در نظر گرفتن 
شرايط كنوني به نظر مي رسد ظرفيت كافي براي رفتن به 
سمت يك برنامه ملي آمايش با كيفيت كه داراي برنامه هاي 
پشتيبان منطقه اي نيز باشد، وجود ندارد. از سوي ديگر با اين 
واقعيت روبرو هستيم كه دولت در سطح ملي و بين المللي 
شرايط دشواري را تجربه مي كند و مجلس نيز در آخرين 
سال خود به سر مي برد، بنابراين اگر مجلس و دولت بخواهند 
از تجربيات گذش��ته درس گرفته و اقدامي موثر در مسير 
تحقق برنامه آمايش سرزمين انجام دهند با ايجاد ظرفيت ها 
و الزامات حداقلي انديشه اي و نهادي جهت تدوين برنامه 

آمايش را در دستور قرار دهند.

  كاستي هاي فراوان اسناد سازمان برنامه
با توجه به اينكه س��ند ملي آمايش را سازمان برنامه وعده 
داده در مرداد ماه امسال آماده كند، بايد گفت ارايه سند ملي 
آمايش در سقف قانوني مشخص شده در برنامه ششم توسعه 
ميسر نشده است. بديهي است در صورتي كه سند مذكور با 
فشار مجلس ارايه شود به واسطه تنزل اجتناب ناپذير كيفيت 
تنها اقدامي شكلي به حكم قانون تلقي شده و نمي تواند در 

رفع بحران هاي پيش روي كشور نظير عدم توازن هاي جدي، 
كم آبي، فقر و .. موثر واقع ش��ود. در ارتباط با اسناد آمايش 
استاني نيز همانطور كه پيش تر گفته شد اگر چه مبتني بر 
گزارش هاي سازمان برنامه و بودجه اين سند براي 26 استان 
تهيه شده اما اسناد مذكور از نظر محتوايي داراي كاستي هاي 
بسياري بوده و بنابراين به نظر نمي رسد قابليت اثربخشي 
مناسبي در فرايند برنامه ريزي و توسعه استان هاي كشور 
داشته باشند. براساس بررسي هاي انجام شده اگر چه تدوين 
برنامه هاي آمايش از ديرباز مورد توجه بوده است اما به واسطه 
ظاهرگرايي و بسنده كرده به شكل و نه محتوا در انجام وظايف 
قانوني، متاس��فانه هنوز الزامات و پيش نيازهاي حداقلي 
تدوين سند آمايش سرزمين در كشور وجود ندارد. از جمله 
مهم ترين الزامات مذكور مي توان به ضرورت وجود خواسته 
مش��خص، وجود يك دولت توسعه گرا، استراتژي توسعه 
صنعتي كارآمد و مورد پذيرش كليه اركان حكومت، نظام 
آماري قابل اتكا و بدنه اجرايي با كفايت در كشور اشاره كرد.  
با توجه به اينكه يكي از داليل كم توفيق بودن برنامه هاي 
آمايش سرزمين در ايران نظارت ناكافي و اغلب شكلي به 
اين موضوع بوده است. اين درحالي است كه انتظار مي رود 
مجلس با جديت بر روي وظايف نظارتي خود متمركز شده 
و از اين مسير با تاكيد بر ضرورت اهتمام دولت به اين مساله 
حياتي آسيب هاي مربوط به نظارت ناكافي را كاهش دهد. 

  آمايش جاي منازعات جناحي نيست
مذاكرات موثر با دولت، راهكارهايي جهت ايجاد الزامات 
حداقل��ي جهت تدوين با كيفيت و نظ��ارت كارآمد بر 
طرح هاي آمايش به ويژه تقويت بنيه كارشناسي سازمان 
برنامه انديشيده شود. بي ترديد انجام مطالعات آمايش 
سرزمين تنها در صالحيت س��ازمان برنامه و بودجه و 
دولت بوده و هرگونه مداخله در توليد محتواي اس��ناد 
مذكور از سوي س��اير نهادها موجب بروز ناهماهنگي 
خواهد شد كه تنها موجب باال رفتن هزينه هاي تحقق 
اين مهم در كشور خواهد شد. شايان توجه است از آنكه 
مسووالن رده باالي كش��ور همگي به ضرورت تدوين 
سند آمايش ملي و استاني اعتقاد راسخ داشته و به آثار 
اصالحي و توس��عه اي آن دلبسته اند، بنابراين هرگونه 
برخورد سهل انگارانه با اين مهم موجب سرخورده كردن 
نظام از اين مساله حياتي خواهد شد. لذا اگر بسترهاي 
تبيين ش��ده در بخش هاي پيشين فراهم نباشد، تنها 
رقابت جزيره اي دستگاه ها برسر تدوين چندين سند 
آماي��ش صورت مي گي��رد كه در نهايت دس��تاوردي 
نداشته و مسير غير توسعه اي كنوني تداوم خواهد يافت. 
بي ترديد نبايد اجازه داد مساله آمايش به محل جديدي 
براي منازعات جناحي و دستگاهي تبديل شود و زيرا اين 
موضوع هم منابع كشور را تلف مي كند و همزمان را براي 

دستيابي به توسعه متوازن و پايدار از كشور مي گيرد. 
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تصميم بنزيني دولت
در آستانه نهايي شدن

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بنزين 
س��رمايه كش��ور اس��ت و باي��د از هدررفت آن 
جلوگيري كنيم، گفت: بر همين اس��اس دولت 
در آستانه تصميم گيري نهايي در اين زمينه است.

فرهاد دژپس��ند با اش��اره به اقدامات در دس��ت 
اجرا براي اصالح نظ��ام بانكي گفت: همچنين 
شيوه نامه اي را براي اجراي بانكداري ديجيتال در 
كشور داديم كه خيلي از روندها را اصالح خواهد 
ك��رد. وزارت اقتصاد، پيش��نهادي را براي نحوه 
واگذاري و فروش دارايي ه��اي مازاد بانك هاي 
دولتي ارايه كرده كه در جلسه چهارشنبه دولت 

مطرح مي شود.
وي درباره ادغام بانك هاي نظامي گفت اين كار 
در حال انجام است و قدم به قدم پيش مي رود و 

تاكنون به خوبي انجام شده است.
دژپس��ند در پاسخ به س��والي در خصوص زمان 
ارايه اليحه سي جي تي گفت اين اليحه در آستانه 
نهايي ش��دن اس��ت و تا خرداد از وزارت اقتصاد 
ارس��ال مي ش��ود. درباره زمان برگزاري جلسه 
هيات واگذاري نيز بايد بگويم جلسه آينده اين 
هيات براي بررسي راهكارهاي عملي برون رفت 
از آسيب هاي فعلي دوشنبه آينده برگزار مي شود.

دژپسند در پاسخ به سوالي درباره وجود يارانه هاي 
پنهان گفت مديريت اين موضوع از جمله يارانه 
س��وخت و انرژي بايد به گونه اي باش��د كه رفاه 
جامعه به ويژه اقشار در دهك اول تا هفتم دچار 
آسيب نشود. از طرفي بنزين سرمايه كشور است 
و بايد از هدررفت آن جلوگيري كنيم كه بر همين 
اساس دولت در آستانه تصميم گيري نهايي در 
اين زمينه است.وزير اقتصاد با اشاره به نشست 
امروز با فعاالن اقتص��ادي و كارآفرينان گفت در 
اين نشست موضوعاتي مثل ماليات، بيمه، بانك، 
گمرك و س��رمايه گذاري مطرح و موانع موجود 
بررسي شد و در خيلي از موارد از گذشته كارگروه 
مورد نظر تش��كيل ش��ده اس��ت. قرار شد براي 
توس��عه بازار و تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي 
وزارت اقتصاد كمك كند و تأكي��د بر اين بود تا 
كارگروهي براي تأمين مال��ي بنگاه ها از طريق 
بازار سرمايه تشكيل شود. دژپسند با بيان اينكه 
از 40 ميليارد دالر صادرات فقط 10 ميليارد دالر 
به چرخه اقتصاد بازگش��ته است گفت از طرفي 
بخش خصوصي بايد كمك كند تا ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد. دربارع موضوع 
ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد بگويم كه با تصويب 
نهايي در مجلس بخش قابل توجهي از مشكالت 
مربوط به آن حل خواهد شد. وزير اقتصاد درباره 
مسائل گمركي اضافه كرد بازرگاناني كه كارت 
طاليي دارند بايد در مدت 24 ساعت امور مربوط 

به گمرك آنها انجام شود.

۹۰۰ بنگاه دولتي تا امروز به بخش 
خصوصي واگذار شده است

مير علي اشرف پوري حسيني، رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي در ديدار با جمع��ي از مديران و 
كارشناس��ان صندوق جهاني كه در محل سازمان 
خصوصي سازي برگزار شد، با اشاره به اينكه بخش 
خصوصي در ايران خيلي كوچك و در مقابل بخش 
دولتي خيلي بزرگ است، گفت: پس از پايان جنگ 
تحميلي دولت به دنبال اي��ن برنامه بود كه كم كم 
سهم بخش خصوصي از اقتصاد افزايش يابد. بنابراين 
واگذاري س��هام دولت كم كم شكل گرفت و حدود 
18 سال قبل قانوني تصويب ش��د كه بر اساس آن 
واگذاريهاي دولت سرعت بيشتري به خود گرفت و 
بر اين اساس سازماني به نام سازمان خصوصي سازي 
براي پيگيري و اج��راي واگذاري س��هام دولت به 
بخش خصوصي تشكيل ش��د.رييس كل سازمان 
خصوصي سازي افزود: حدود 6 سال پس از تشكيل 
اين سازمان، متوجه مانعي بر سر راه اجراي سياست 
خصوصي سازي در كشور ش��ديم و آن مانع يكي از 
اصول قانون اساس��ي بود كه به دولت اجازه مي داد 
كه اكثر   ش��ركت هاي ب��زرگ را در اختيار خودش 
داش��ته باش��د.وي ادامه داد: در اي��ن زمينه حدود 
4 سال طول كش��يد كه اين مورد در قانون اساسي 
اصالح شود و پس از آن به سازمان خصوصي سازي 
اختيارات زيادي داده ش��د كه بر اساس آن اجراي 
سياست خصوصي سازي در ايران از سرعت بيشتري 
برخوردار شد.پوري حسيني گفت: به موجب اصل 
44 قانون اساس��ي   شركت هاي دولتي به سه گروه 
تقسيم مي شوند.  ش��ركت هاي گروه يك كه هيچ 
وظيفه حكومتي ندارند و بايد 100 درصد سهام آنها به 
بخش خصوصي واگذار شود.  شركت هاي گروه دو نيز 
بايد حداقل 80 درصد سهامشان به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود و  ش��ركت هاي گروه سه نيز كه صرفا 
وظايف حاكميتي دارند بايد 100 درصد سهامشان 
دولتي باقي بماند.وي افزود: سازمان خصوصي سازي 
اكثر  شركت هايي را كه در گروه يك حضور دارند به 
بخش خصوصي واگذار كرده است. همچنين تعداد 
زيادي از  شركت هاي گروه 2 هستند كه كماكان در 
اختيار دولت هستند و هنوز واگذار نشده اند. ضمن 
اينكه در خصوص  ش��ركت هاي گروه سه نيز نبايد 

اقدامي صورت بگيرد.
رييس كل سازمان خصوصي س��ازي اضافه كرد: از 
مجموع 2000 بنگاه و شركت قابل واگذاري تا به امروز 
حدود 900 بنگاه را كه دولت در آنها سهام داشته به 
بخش خصوصي واگذار شده اند؛ حدود 600 بنگاه 
نيز همچنان در اختيار دولت هستند و در اين بين هم 
حدود 500 شركت تعيين تكليف شده اند كه يا منحل 

يا در ديگر شركت ها ادغام شده اند.
وي گفت: خصوصي سازي موجب شفافيت بيشتر 
صورت هاي مالي و گزارش��ات شركت ها مي شود؛ 
چرا كه براي واگذاي شركت ها الزم است تا دارايي ها 
و بدهي هاي شركت ها بطور دقيق مشخص شود تا 
بر اساس آن قيمت گذاري براي واگذاري انجام شود.
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احتمال راه اندازي بازار متشكل ارزي تا هفته آينده

موسساتقرضالحسنهتكشعبهايساماندهيميشود

گروه بانك و بيمه|  احسان شمشيري|
نرخ ارزهاي عمده در بازار آزاد تهران روز سه ش��نبه 10 
ارديبهشت 98 نشان مي دهد كه نسبت به روز دوشنبه 
كاهش يافته بطوري كه ه��ر دالر امريكا 14 هزار و 50 
تومان به فروش رسيد و بهاي هر قطعه سكه بهار آزادي 
طرح جديد نيز چهار ميليون و 975 هزار تومان بود كه 

افت محسوسي داشت.
به گزارش »تعادل«، روز سه شنبه 10 ارديبهشت 98 نرخ 
لحظه اي دالر در سامانه سنا 14 هزار و 50 تومان و يورو 
15 هزار 900 تومان اعالم شد . همچنين نرخ ميانگين 
ارزها در روز دوشنبه در سامانه سنا به ترتيب براي دالر 
14 هزار و 181 تومان، يورو 15 هزار و 911تومان، پوند 
17 هزار و 853 تومان و لير تركيه 2 هزار و 488 تومان، 

يوآن2136و درهم 3839 تومان تعيين شد.
در بانك ها نيز پس از چند روز افزايش قيمت ها در بازار 
ارز، روز سه شنبه قيمت ها كاهشي شد. روز سه شنبه 10 
ارديبهشت بانك ها هر دالر امريكا را به قيمت 13 هزار و 
645 تومان مي خريدند و قيمت خريد يورو نيز در شعب 
ارزي بانك ها به 15 هزار و 267 تومان بود. برخالف چند 
روز گذشته قيمت ارز روز سه شنبه كاهشي بود؛ بطوري 
كه نرخ خريد دالر در بانك ها روز دوشنبه 13 هزار و 780 
تومان اعالم شده بود كه روز سه شنبه حدود 135 تومان 
كاهش داشت. همچنين بانك ها هر پوند انگليس را نيز 

17 هزار و 655 تومان خريداري مي كردند.
از سوي ديگر، قيمت ارز مسافرتي در بانك ها همچنان از 
قيمت فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت 
فروش ارز مسافرتي در بانك ها 16 هزار و 50 تومان اعالم 
ش��ده كه با احتس��اب كارمزد به حدود 16 هزار و 400 

تومان مي رسد.
اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي 15 هزار و 800 تومان و نرخ فروش آن 15 
هزار و 900 تومان اس��ت كه نسبت به روز دوشنبه 90 
تومان كاهش داشته است. اين صرافي ها همچنين روز 
سه شنبه هر دالر امريكا را 13 هزار و 950 تومان خريده 
و 14 هزار و 50 تومان فروختند كه قيمت دالر نيز كاهش 

140 توماني داشته است.
در جريان معامالت روز سه شنبه 10 ارديبهشت 98 در 
بازار آزاد تهران، دالر نقدي 14250 تومان معامله شد و 
اونس جهاني نيز 1284 دالر اعالم شده و در نتيجه قيمت 
طال و سكه روندي با ثبات و در برخي ساعات تاحدودي 
كاهشي داشت. بطوري كه قيمت سكه طرح جديد به 
4ميليون و 945 هزار تومان ت��ا 4 ميليون و 960 هزار 
رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم 4 ميليون و 750 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 
800هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 840 هزار تومان 
و سكه يك گرمي 970 هزار تومان معامله شد. همچنين 
هر گرم طالي 18 عيار 444 هزار و 155 تومان و مظنه 
مثقال 17 عيار يا طالي آبشده نيز به 1 ميليون و 931 
هزار تومان رسيد.  در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ 
47 ارز را اعالم كرد كه براساس آن نرخ 16 ارز مانند يورو 
و پوند نسبت به روز دوشنبه افزايش و قيمت 17 واحد 
پولي ديگر كاهش يافت. نرخ دالر و 13 ارز ديگر نيز ثابت 

ماند. هر دالر امريكا 42 هزار، هر پوند انگليس با 53 ريال 
افزاي��ش 54 هزار و 356 ريال و هر يورو نيز با 137 ريال 

رشد 46 هزار و 996 ريال ارزش گذاري شد.

    احتمال راه اندازي بازار متشكل ارزي  
از سوي ديگر، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد اظهار اميدواري 
كرد تا هفته آينده بازار متش��كل ارزي اجرايي شود. به 
گفته دژپسند، در حال حاضر از يك طرف با محدوديت 
تامين سرمايه  در گردش روبرو هستيم و از طرفي مشكل 
نقدينگي وجود دارد. نسبت تسهيالت به سپرده برخي 
بانك ها از 100 درصد عبور كرده و برخي بانك ها پايين تر 
اس��ت. وي خطاب به توليدكنندگان گفت: از خودتان 
بپرسيد كه چرا در بانكي س��پرده گذاري مي كنيد كه 
نسبت تسهيالت به سپرده اش 20 درصد است. دژپسند 
پيشنهاد كرد براي تامين مالي توليدكنندگان از ظرفيت 
بورس استفاده شود. بانك ها متاسفانه درگير دارايي هاي 

منجمد و معوقات هستند.
وزير اقتصاد خطاب به توليدكنندگان تاكيد كرد: چرا 
از 40 ميلي��ارد دالر صادرات غير نفتي 10 ميليارد دالر 
آن به كشور بازگشته است، معتقدم ارز 4200 توماني 
را نمي توان مديريت كرد، اما سقوط ارزش ريال تا كجا؟ 
بايد روي آن تعصب داشته باشيم. چه اتفاقي افتاده كه 
ارزش پول ما اينقدر سقوط كرده، شما توليدكنندگان 
بايد كمي خود را جاي ما بگذاريد. معتقدم صادركننده 
نبايد از جيب خرج كند، اما اگر نصف ارز صادراتي در بازار 
مي آمد چه مي شد. تقاضا براي آن هست اندكي قيمت ها 
را تعديل كنيد. دژپسند درباره يكي از دغدغه هاي مقام 

معظم رهبري مربوط به اصالح نظام بانكي و اليحه آن، 
تصريح كرد: اص��الح نظام بانكي لزومًا مبتني بر اليحه 
نيست و بخشي از آن در اختيار دولت و اختيارات بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد، ش��وراي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا و كارهاي مربوط به آن انجام مي شود، بخشي 
از آن نيز نياز به مصوبه مجلس دارد. در حال حاضر نيز 
وزارت اقتصاد براي موضوع سهام و دارايي هاي بانك هاي 
دولتي پيشنهاداتي داده كه ساختار و قواعد آن را تهيه 

كرده است، چون تاكنون وجود نداشت.

    افزايش قيمت هر اونس طال
از سوي ديگر، قيمت هر اونس طال روز سه شنبه 10اسفند 
با 0.2 درصد افزايش به 1281 دالر و 95 سنت رسيد. به 
گزارش رويترز، در حالي كه در آستانه انتشار مجموعه اي 
از آمارهاي اقتصادي و همچنين نشست دو روزه فدرال 
رزرو امريكا در مورد نرخ بهره ارزش س��هام در بازارهاي 
آسيايي كاهش يافته، قيمت طال امروز شاهد افزايش 
بود. بر اس��اس اين گزارش، قيمت ه��ر اونس طال  روز 
سه شنبه با 0.2 درصد افزايش به 1281دالر و 95 سنت 
رسيد. قيمت طالي امريكا نيز با 0.2 درصد افزايش به 
1283 دالر و 90 سنت رسيد. نتايج يك تحقيق رسمي 
نشان مي دهد كه ميزان رشد فعاليت هاي كارخانه اي 
چين در ماه آوريل به شكل غيرمنتظره اي كاهش يافته 
و اين نشان مي دهد كه اقتصاد چين از مسير رشد و رونق 
باالي اقتصادي فاصله گرفته است. بازار اكنون در انتظار 
انتشار مجموعه اي از آمارهاي اقتصادي در حوزه يورو و 

همچنين بيانيه پاياني فدرال رزرو امريكاست.

انتظار م��ي رود ف��درال رزرو نرخ به��ره را بدون تغيير 
حفظ كند، زيرا انتش��ار آمارهاي ضعي��ف از نرخ تورم 

سياست گذاران را نگران وضعيت اقتصادي كرده است.

    پيش بيني اوضاع دالر در ماه هاي آينده
در اين رابطه يك اقتصاددان معتقد اس��ت كه نوسانات 
قبلي دالر ديگر تكرار نخواهد شد. محمود باغجري، استاد 
دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با ايسنا، ضمن ارزيابي 
ش��رايط مختلف موثر بر تعيين قيمت ارز، اظهار كرد: 
باتوجه به اقدامات بانك مركزي در ايجاد بازار متشكل 
ارزي، اگر شرايط سياسي فعلي در مناسبات بين ايران و 
امريكا به وجود نمي آمد قيمت دالر قطعاً كاهشي مي شد 
و نرخي بسيار كمتر از نرخ فعلي داشت. با اين حال و حتي 
با به وجود آمدن مسائل سياسي اخير بعيد است قيمت 

دالر نوسان چنداني را تجربه كند.
اين اقتصاددان وقوع جهش ارزي مش��ابه آنچه در سال 
گذشته رخ داد را بسيار بعيد توصيف كرد و گفت: واقعيت 
اين اس��ت كه ايران آنقدرها هم در برابر مس��ائل ارزي 
دست بسته نيست. با اقداماتي كه بانك مركزي در حال 
انجام آن اس��ت و همچنين بخشنامه اي كه اخيراً براي 
اختصاص ارز صادركنندگان به واردكنندگان تصويب 

كرده، بعيد است بازار ارز نوسان چنداني را تجربه كند.

    كنترل بازار ارز با فروش نفت به چين 
او به مساله صادرات نفت و تأثير آن بر بازار ارز هم اشاره 
و اظهار كرد: در حال حاضر چين بين 400 تا 500 هزار 
بشكه نفت ايران را مي خرد و از سوي ديگر هند هم تا 300 

هزار بشكه از ايران نفت وارد مي كند. همه اينها غير از آن 
چيزي است كه ايران به جاهاي ديگر صادر مي كند. در 
اين مناسبات حتي اگر ايران تنها بازار چين را هم داشته 
باشد و روزانه بتواند تا 500 هزار بشكه نفت صادر كند، 

باز هم مي تواند اوضاع بازار ارز را به راحتي كنترل كند.
اين استاد دانشگاه در بررسي اتفاقات ارزي سال گذشته 
در بازار آزاد به مساله »هجوم سرمايه گذاري« اشاره كرد 
و گفت: آنچه در سال گذش��ته بازار ارز را ملتهب كرد، 
هجوم مردم عادي براي خري��د دالر به بازار بود كه بعد 
از آن سقوط قيمتي كه اتفاق افتاد، مردم عادي متوجه 
ش��دند كه نبايد در بازارهاي پرريسك سرمايه گذاري 
كنند. اين عدم حضور و تقاضاي مردم براي خريد دالر 
در بازار ارز مساله اي است كه بسيار مي تواند در كنترل 

بازار موثر باشد.

    متالشي شدن باند قاچاق سازمان يافته طال   
از سوي ديگر، يك باند قاچاق سازمان  يافته طال شناسايي 
و متالشي شد.اين باند قاچاق  سازمان  يافته با استفاده از 
افراد ايراني و اتباع يكي از كشورهاي  همسايه، از طريق 
تباني با برخي مسووالن ادارات نظارتي، اقدام به قاچاق 
عمده طال و نقره از مرزهاي رسمي كشور  نموده اند. در 
اين رابطه ش��خص اصلي پرونده گروهي را متشكل از 
چندين نفر به وجود آورده كه هر يك وظيفه مشخصي در 
دريافت، ورود و خروج طال از كشور به صورت غيرقانوني 
به عهده داشته اند. ارزش طال و نقره قاچاق  شده به داخل 
و خارج از كشور توس��ط اين باند، بيش از 617 ميليارد 

تومان برآورد شده است

    دور باطل تغيير ارزش لير
تغييرات لحظه اي اخير لير تركيه بطور گسترده اي متاثر 
از گفته ها و نه اقدامات بانك مركزي تركيه است. بانك 
مركزي تركيه با كاهش تعهد صريح خود براي تشديد 
سياست پولي در هفته گذشته، لير را در معرض ريزش 
ديگري قرار داد. طبق گفته گروه گلدمن ساكس، بدترين 
بازيگر اقتصادهاي نوظهور جه��ان در ماه آوريل، باعث 
كاهش 15 درصدي ارزش لير در 12 ماه آينده خواهد 
بود. از اين رو، گزارش تورم فصلي از اهميت بيش��تري 
برخوردار ش��ده چراك��ه انتظار مي رود فرمان��دار مراد 
ستينكاي در مورد اين گفته اقتصاددانان كه معتقدند بايد 
» 20 ميليارد دالر از ذخاير خالص را نمي توان به حساب 
آورد«، توضيح بيشتري بدهد. طبق آمار ارايه شده، تورم 
براي سال 2019 رقم 16.23 درصد پيش بيني شده و 
براساس پيش بيني بانك مركزي 14.6 درصد و براساس 

هدف گذاري رسمي 5 درصد گزارش شده است.
تحليلگران در تالش براي هماهنگي داده هاي ذخاير 
رسمي با جريان هاي منظم ورودي و خروجي هستند 
كه منجر به ايجاد تغييرات در حساب هاي بانك مركزي 
مي شوند. تحليلگران به دنبال پاسخ اين سوال هستند 
كه آيا سياس��ت گذاران از وام هاي كوتاه مدت استفاده 
مي كردند ت��ا ارزش دارايي هاي خود را افزايش دهند، 
و اگر چنين اس��ت، چرا ذخاير به همان اندازه س��ريع 

رشد نكرده اند.

در جلسه كميسيون فرعي اقتصاد دولت با پيشنهاد اصالح 
ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران براي ساماندهي موسسات 
قرض الحسنه تك ش��عبه اي موافقت شد. با تصميم اين 
كميس��يون تبصره )2( بند »ب« ماده )14( و همچنين 

عبارت »زير نظر سازمان اقتصاد اسالمي و موضوع تبصره 
)2( بند )ب( اين ماده« مندرج در تبصره ذيل بند »ج« ماده 
)14( قانون برنامه ششم توسعه كشور حذف مي شوند.در 
حالي كه بر اساس ماده )21( قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشور، تأسيس، ثبت، فعاليت و انحالل نهادهاي پولي 

و اعتباري از قبيل بانك ها، موسسات اعتباري غيربانكي، 
تعاوني هاي اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها 
و شركت هاي واسپاري و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي 
مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي  ايران و به موجب 
مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكان پذير است. ليكن 

مطابق تبصره )2( ذيل بند »ب« و تبصره ذيل بند »ج« ماده 
)14( قانون برنامه ششم توسعه، صندوق هاي قرض الحسنه 
تك شعبه اي بر اساس جذب منابع ساالنه تا سي ميليارد 
ريال و نيز صندوق هاي قرض الحسنه زيرنظر سازمان اقتصاد 
اسالمي از اقدامات نظارتي اين بانك در تمامي مراحل شامل 

تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، 
بازسازي، ادغام، انحالل و تصفيه مستثني گرديده اند،  اساسًا 
انجام هرگونه اقدام نظارتي از سوي اين بانك در خصوص 
صندوق هاي موصوف در طول حاكميت قانون صدرالذكر 

ممتنع و فاقد مبناي قانوني است.

بررسيپرداخت773هزارميلياردتومانتسهيالت

10 ميليون واحد اقتصادي در سال 97 وام گرفتند
گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري|

آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي در مورد عملكرد 
بانك ها در پرداخت تسهيالت به واحدهاي اقتصادي در 
بخش هاي خدمات، صنعت، بازرگاني، مسكن و كشاورزي 
نشان مي دهد كه تس��هيالت پرداختي بانك ها طي 12 
ماهه سال 1397 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 7737.3 
هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 1598.2 هزار ميليارد ريال )معادل 26 درصد( 
افزايش داشته است. به گزارش »تعادل«، هدف از دريافت 
تسهيالت پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي 12 ماهه 
سال 1397 نشان مي دهد كه سهم تسهيالت پرداختي 
در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي 
طي 12 ماهه س��ال جاري مبلغ 4319.9 هزار ميليارد 
ريال معادل 55.8 درصد كل تس��هيالت پرداختي است 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 531.1 هزار 
ميليارد ريال معادل 14 درصد افزايش داشته و البته سهم 
سرمايه در گردش از كل تسهيالت نسبت به سهم 65 تا 
70 درصدي دوره هاي قبل كاهش قابل توجه داش��ته و 
نشان دهنده توجه بيشتر بانك ها به وام هاي ايجاد، توسعه، 
خريد كاال و مسكن است كه نسبت به سرمايه در گردش، 
در رشد تقاضا و رونق توليد موثرتر است و به ايجاد اشتغال 
و توليد كمك بيشتري مي كند.  سهم تسهيالت پرداختي 
بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 
ماهه سال جاري معادل 1643.3 هزار ميليارد ريال بوده 
است كه حاكي از تخصيص 38 درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي به 
بخش صنعت و معدن است.  از 2089.3 هزارميليارد ريال 
تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 78.7 
درصد آن )مبل��غ 1643.3 هزار ميليارد ريال( در تأمين 
سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و 

اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك ها 
در سال جاري است.

    افزايش 7 درصدي سهم امور توسعه اي   
 همچنين سهم ايجاد واحدهاي جديد از كل تسهيالت 14.5 
درصد با رقم 112 هزار و 544 ميليارد تومان، تعميرات 2 
درصد با رقم 15581 ميليارد تومان، توس��عه واحدها با 6 
درصد تسهيالت با رقم 46 هزار و 767 ميليارد تومان، بوده 
كه روي هم امور توسعه اي كه به رشد توليد، رشد اقتصاد و 
ايجاد اش��تغال كمك مي كند با 174 هزار و 892 ميليارد 
تومان معادل 22.6 درصد كل تسهيالت را به خود اختصاص 
داده كه نسبت به سهم 15 درصدي دوره هاي قبل افزايش 

قابل توجه 7 درصدي داشته است. 

    سهم 11.9 درصدي خريد كاال و مسكن
همچنين خريد كاالي شخصي با سهم 7.7 درصد معادل 
59 هزار و 284 ميليارد تومان و خريدمسكن با 4.2 درصد 
و رقم 32 هزار و 274 مليارد تومان روي هم با سهم 11.9 
درصد كل تسهيالت در ايجاد تقاضا براي خريد كاال و مسكن 

و كمك به رونق توليد موثر بوده است.

    10 ميليون واحد اقتصادي وام گرفتند
از سوي ديگر، آمار واحدهاي اقتصادي كه تسهيالت بانكي 
در س��ال 97 دريافت كرده اند نش��ان مي دهد كه در كل 
بخش هاي اقتصادي كش��ور 9 ميليون و 883 هزار و 552 
واحد اقتصادي يعني نزديك به 10 ميليون واحد اقتصادي 
رقمي بيش از 773 هزار ميليارد تومان تسهيالت دريافت 
كرده اند كه ميانگين دريافت تس��هيالت هر واحد معادل 
78.3 ميليون توم��ان بوده اس��ت.  در بخش خدمات كه 
يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي اشتغال زا در كشور 

است و سرعت و رقم سرمايه گذاري الزم براي ايجاد شغل 
در بخش خدمات ارزان تر و سريع تر از ساير بخش هاست، 
معادل 289هزار و 240 ميليارد تومان به 5 ميليون و 562 
هزار واحد خدماتي تسهيالت پرداخت شده كه ميانگين 
دريافت هر واحد خدماتي معادل 52 ميليون تومان بوده 
است. در بخش صنعت و معدن، 208 هزار و 933 ميليارد 
تومان تسهيالت به 305059 واحد اقتصادي با ميانگين 
پرداختي هر فقره 684 ميليون تومان پرداخت ش��ده كه 
بيشتر از ميانگين پرداختي س��اير بخش ها بوده است. در 
بخش بازرگاني نيز معادل 112 هزار و 586 ميليارد تومان 
به 1 ميليون و 225 هزار و 847 واحد بازرگاني تسهيالت 
پرداخت ش��ده و ميانگين دريافت هر واحد معادل 91.8 
ميليون تومان بوده است.  در بخش مسكن و ساختمان نيز 
معادل 103 هزار و 733 ميليارد تومان به 1 ميليون و 198 
هزار واحد ساخت و ساز مسكن تسهيالت پرداخت شده كه 
ميانگين دريافت هر واحد معادل 86.5 ميليون تومان بوده 
است. در بخش كشاورزي با 58 هزار و 491 ميليارد تومان 
تسهيالت به 1 ميليون و 588 هزار واحد كشاورزي بطور 
ميانگين به هر واحد 36.8 ميليون تومان وام پرداخت شده 
است.  بانك مركزي تاكيد كرده كه همچنان بايد در تداوم 
مسير جاري مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي 
از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري 
است به افزايش توان مالي بانك ها از طريق افزايش سرمايه و 
بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري و 
بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش 
بهره وري بانك ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز 
از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي 
توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 

مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

    مقايسه تسهيالت در سال هاي 96 و 97 
مقايسه عملكرد تسهيالت در س��ال هاي 96 و 97 نشان 
مي دهد كه در سال 96 تعداد 9 ميليون و 358 هزار واحد 
اقتصادي با ميانگين 65.6 ميليون تومان   تسهيالت بانكي 

دريافت كردند.
 همچنين نزديك به 18 درصد تسهيالت بانكي سال 96 
در بخش ايجاد و توسعه و تعمير پرداخت شده كه نسبت به 
سهم آن در ماه ها و سا ل هاي گذشته كه بين 14 تا 15 درصد 
بوده است افزايش قابل توجه داشته است و نشان مي دهد 
كه در رويكرد بانك ها از سال 96 تحوالتي رخ داده و به جاي 
پرداخت 63 تا 68 درصد وام ها كه به س��رمايه در گردش و 
روي پا ماندن واحدها اختصاص دارد، در سال 96 تالش شده 
كه سهم س��رمايه در گردش به كمتر از 62 درصد محدود 
شود و در مقابل سهم ايجاد و توسعه و تعميرات و همچنين 
س��هم خريد كاالي ش��خصي افزايش يابد.  9.9 درصد به 
مبلغ كمتر از 61 هزار ميليارد تومان براي ايجاد واحدهاي 
جديد، 4.9 درصد تسهيالت معادل 30 هزار ميليارد تومان 
براي توسعه واحدها و افزايش فازهاي جديد و 3.1 درصد 
تس��هيالت معادل 19 هزار ميليارد تومان براي تعميرات 
واحدهاي اقتصادي پرداخت شده كه مي تواند به افزايش 

توليد، راه اندازي، افزايش اش��تغال و سرمايه گذاري هاي 
بيشتر در اقتصاد كشور منجر شود و به راه اندازي و توسعه 
و تعمي��رات واحدها و راه ان��دازي واحدهاي قبلي و جديد 
كمك كند. همچنين در سال 96 سهم تسهيالت پرداختي 
در قالب س��رمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي 
مبل��غ 3788.8 هزار ميليارد ريال )مع��ادل 61.7 درصد 
كل تسهيالت پرداختي( بوده اس��ت. در سال 96 معادل 
43 هزار ميليارد تومان معادل 7 درصد كل تسهيالت را به 
خريد كاال اختصاص داده اند. معادل 29 هزار ميليارد تومان 
يا 4.7 درصد تسهيالت نيز براي خريد مسكن اختصاص 

يافته است.  
مقايس��ه اين آمار با عملكرد سال 97 نشان مي دهد كه در 
سال 97 اگرچه رقم تس��هيالت 26 درصد رشد كرده كه 
در مقايس��ه با تورم نقطه به نقطه 40 درصدي اعالم شده 
نش��ان دهنده كاهش قدرت خريد تسهيالت است اما در 
تركيب تسهيالت تغيير قابل توجهي را شاهد هستيم بطوري 
كه سهم ايجاد و توسعه و تعمير و خريد كاالي شخصي و 
مسكن افزايش داشته و از سهم سرمايه در گردش كاسته 
شده و اين موضوع به رونق توليد و ايجاد اشتغال و افزايش 
تقاضا براي خريد كاالي داخلي كمك بيشتري خواهد كرد.
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تسهيالت بانك ملت به 
سيل زدگان گلستان و مازندران

بانك ملت، سهميه تسهيالت حوادث غير مترقبه 
ناش��ي از س��يل فروردين ماه س��ال 1398 در 
استان هاي گلستان و مازندران را به شعب ابالغ 
كرد. به گزارش رواب��ط عمومي بانك ملت، اين 
بانك بابت بازس��ازي اماكن مسكوني شهري و 
روستايي در استان گلس��تان وام 500 ميليون 
ريالي، بابت بازسازي اماكن مسكوني روستايي وام 
400 ميليون ريالي، بابت تعمير اماكن مسكوني 
و تجاري ش��هري و روس��تايي وام 150 ميليون 
ريالي و باب��ت تامين لوازم خانگي )معيش��تي( 
اماكن مسكوني وام 150ميليون ريالي پرداخت 
خواهد ك��رد. بانك مل��ت در اس��تان مازندران 
هم بابت بازس��ازي اماكن مس��كوني و تجاري 
ش��هري و روس��تايي و همچنين تامي��ن لوازم 
خانگي )معيشتي( اماكن مسكوني، تسهيالتي با 
سقف هاي مبلغي مشابه استان گلستان پرداخت 
مي كند. بر اين اساس، مدت تسهيالت در دوران 
مشاركت مدني احداث 3 س��ال و دوران فروش 
اقساطي )بازپرداخت اقس��اط( 12 سال در نظر 
گرفته شده است كه به اين ترتيب مجموع دوران 
ساخت و بازپرداخت 15 ساله خواهد بود. براساس 
مصوب��ه هيات مديره بانك ملت نرخ س��ود اين 
تسهيالت بنابر شرايط و نوع آن بين 4 تا 5 درصد 
ساالنه است. همچنين تس��هيالت تامين لوازم 
معيشتي واحدهاي مسكوني در اين استان ها در 
قالب عقد فروش اقساطي خريد كاالي مصرفي 
با دوام ساخت داخل و مدت بازپرداخت 7 ساله 
و نرخ سود 5 درصد تعيين شده و مابقي با توجه 
نرخ سود نوع عقد به عهده دولت است. اين گزارش 
حاكي است، تسهيالت مذكور براساس سهميه 
ابالغ��ي بانك مركزي و با معرفي بنياد مس��كن 
انقالب اسالمي هر منطقه بين آسيب ديدگان، 

قابل پرداخت خواهد بود.

 »چك آزاد« وارد 
سيستم بانكي شد

چك آزاد كه در گذش��ته در بانك ها مت��داول بود و 
صاحب حساب جاري مي توانست از يك دسته چك 
بدون شماره حساب اس��تفاده كند و كارمند بانك 
ش��ماره حس��اب را در محل مربوطه اضافه مي كرد 
تا مش��تري بتواند مبلغ مورد نظر خود را از حساب 
برداشت كند، بار ديگر در شعب بانك ها در دستور كار 
قرار گرفته و مشتريان سيستم بانكي با تغييرات چك 
آزاد در راستاي قانون جديد چك، از اين پس مي توانند 
سه بار در سال از »چك آزاد« براي برداشت وجه در 
شعب بدون همراه داشتن دسته چك استفاده كنند. به 
گزارش تعادل، بانك مركزي در بخشنامه اي استفاده 
از چك آزاد را به شبكه بانكي ابالغ كرد؛ چك آزاد كه با 
عنوان چك امنيبوس نيز شناخته مي شود، در قانون 
قديم صرفا براي هر مش��تري يك بار در س��ال قابل 
استفاده بود اما با ابالغ قانون جديد، مشتريان صاحب 
دسته چك مي توانند تا س��ه بار در سال از چك آزاد 
استفاده كنند و ميزان برداشت از حساب هاي جاري 
بدون ارايه برگه چك با استفاده از چك آزاد سه برابر 
افزايش پيدا كرده است و مشتريان مي توانند از گزينه 

ساتنا و پايا بهره مند شوند.

بانك رفاه حامي مالي سمينار 
احيا قلبي- ريوي شد 

 بانك رفاه به عنوان بانكي اجتماعي و سالمت محور 
در راستاي حمايت از نظام سالمت كشورحامي مالي 
سمينار احياي قلبي- ريوي سازمان نظام پزشكي 
كش��ور ش��د. به گزارش روابط عموم��ي بانك رفاه 
كارگران، سمينار مذكور با هدف آموزش متخصصين 
زنان و زايمان، بيهوشي، پزشكان و جراحان عمومي 
در س��ال جاري با حمايت مالي اين بانك در س��الن 
اجتماعات س��اختمان ولي عصر )ع��ج( بانك رفاه 
برگزار شد. در اين همايش كه با حضور دكتر عباسي 
مديركل آموزش سازمان نظام پزشكي كل كشور و 
جراحان و متخصصان اين حوزه برگزار شد، طرح ها و 
خدمات بانك رفاه توسط كارشناسان به گروه هدف 
ارايه و معرفي شد. مدرسان اين همايش   محمد رضا 
ياسين زاده،   شباهنگ جعفر نژاد،حميد رضا خوش نژاد 
و خانم   مهسا محمودي نژاد داراي تخصص طب كار 
و از اعضاي هيات علمي دانشگاه ايران، احياي قلبي و 
ريوي در كودكان و   همايون بنا درخشان عضو هيات 
علمي دانشگاه شهيد بهشتي، احياي قلبي- ريوي در 

بزرگساالن را به حاضران آموزش دادند.

مهم ترين سرمايه هر سازمان، 
نيروي انساني است 

حسين رحمتي گفت: از مهم ترين سرمايه هاي هر 
سازمان، سرمايه انساني است و نيروي انساني خالق، 
ن��وآور و داراي مهارت و دان��ش مي تواند در اعتالي 
يك س��ازمان به ويژه س��ازمان خدماتي و انتفاعي 
تأثير بسزايي داش��ته و موجب پيشرفت و موفقيت 
سازمان ش��ود. به گزارش روابط عمومي بانك رفاه 
كارگران، عضو هيات مديره بانك رفاه در نشس��ت 
آموزشي- هم انديشي مدرسان و مسووالن آموزشي 
مديريت هاي شعب استان اين بانك طي سخناني 
نقش و جايگاه برجسته معلم را در زندگي همه انسان ها 
باارزش و واال خواند و بر تكريم و تجليل از مقام شامخ 
معلمان كه ادامه دهنده راه انبياء در آموزش و هدايت 
بش��ر هس��تند تاكيد كرد. رحمتي  بر برنامه ريزي 
آموزشي تأكيد كرد و گفت: افراد بر اساس استعدادها و 
شايستگي هايي كه دارند آموزش مي بينند و معلومات 
تئوري هيچ فردي در سازمان تا زماني كه تبديل به 
خالقيت، تفكر عقالني، نوآوري و كاربردي نشود، فرد را 
به موفقيت نمي رساند. وي كارآفريني و مهارت نيروي 
انساني را بس��يار با اهميت برشمرد و افزود: توجه به 
كارآفريني و مهارت بسيار بااهميت تر از مدرك گرايي 
است و آموزش در س��ازمان ها پيچيده تر از آموزش 

علمي و دانشگاهي است.



خبر 5 بازار سرمايه

»تعادل« رفتار شناسي بازيگران بازار سرمايه را بررسي مي كند 

ورود ابزار جديد در بازار سرمايهمعاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار تهران: 

هيجان حقيقي ها، آرامش حقوقي ها 

راه اندازي اوراق خريد ِدين كاالييناشران بورسي اطالعات را به موقع افشا كنند

گروه بورس |هادي سلگي|
حجم باالي تقاضاي سرمايه گذاران بورسي در روزهاي 
گذش��ته، اهرمي براي صعود 10 هزار واحدي شد. با 
اين حال از آنجايي كه آمارها نشان  مي دهد اين حجم 
باال بيشتر از سوي افراد حقيقي )به جاي حقوقي ها و 
شركت هاي س��رمايه گذاري( رقم خورده است و اين 
موضوع نگراني از هيجاني و موقتي بودن آن را به دنبال 
دارد. البته از نظر كارشناسان با اينكه همواره حضور افراد 
حقيقي تازه كار كوتاه مدت بوده اس��ت، اما چشم انداز 
رش��د بازار س��هام و گزارش هاي مثبت شركت ها و از 
طرفي عدم جذابيت سودها در بازارهاي موازي مي تواند 
به عقالني كردن رفت��ار حقيقي ها و حضور منطقي و 

بلندمدت در بازار سرمايه بينجامد. 

  صدور كدهاي جديد
به گ��زارش »تع��ادل« در روزهاي اخير اقتص��اد ايران 
شاهد روند رشدي ش��تابناك در بازار سهام بوده است. 
ش��اخص هاي بازار بورس و اوراق به��ادار هر روز با رنگ 
مثبت خود رشدهاي بااليي را نويد مي دهند، بطوري كه 
حتي در هفته جاري ديده شد كه طي يك روز اين بازار 
رشدي دو درصدي و حتي فراتر از آن را هم تجربه كرد. 
بطور كل در همين چند روز گذش��ته بازار سهام حدود 
10 هزار واحد رشد كرده است و شاخص ها نشان دهنده 
اين واقعيت است كه بخش عمده تقاضا و خريد در اين 
بازار از س��مت افراد حقيقي رقم مي خورد. پيگيري ها 
از ش��ركت هاي كارگزاري هم حكاي��ت از صدور حجم 
بااليي از كدهاي جديد سهامداري مي كند. اين موضوع 
نشان دهنده اين اس��ت كه جديدا افراد حقوقي يا بطور 
دقيق تر مردم عادي اقبال زيادي به س��رمايه گذاري در 
بازار سرمايه پيدا كرده اند. اين در حالي است كه دغدغه 
هميشگي بازار سرمايه و بورس اين بوده كه پيچيدگي 
و تخصصي بودن نس��بي اين بازار هميشه مانعي بر سر 
عمومي شدن آن بوده است؛ موضوعي كه با آمارهاي باالي 
جديدالورودها در تضاد است. حتي اخيرا كه نمايشگاه 
بورس بانك و بيمه در نمايشگاه بين المللي برگزار شد، 
افزايش حضور مردم در غرفه هاي بورسي و جالب تر تراكم 
باالي مخاطبان در كالس هاي آموزش��ي شركت هاي 
كارگزاري اي كه نحوه خريد و فروش سهام را به مخاطبان 
تعليم مي دادند، موجب تعجب بسياري شد. اما با اين حال 
بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه تجربه ثابت كرده كه 
ورود و بازيگري افراد حقيقي در بازار بورس امري موقتي 
بوده و در بسياري از مواقع با نوسان كوچكي عكس العمل 
منفي تا حد خروج كلي از بازار نشان مي دهند. پيش از 
پرداختن به اين موضوع و بررسي نگاه كارشناسان بورس، 
ابتدا به عوامل رشد بازار در روزهاي اخير از زبان يك فعال 

بازار سرمايه مي پردازيم.

  عوامل رشد بازار
 روزبه شريعتي، مدير معامالت كارگزاري اقتصاد ديدار 

در زمينه بازگش��ت بورس به مسير رشد به »تعادل« 
گفت: چند مس��اله وجود دارد كه موجب بازگش��ت 
ش��اخص از 155 هزار واحد ش��د. در اين زمينه اولين 
نكته   اين است كه گزارش هاي ماهانه فروردين 1398 
شركت ها بس��يار فراتر از انتظار تحليلگران بازار بود و 
حت��ي برخي از تحليلگران انتظار داش��تند كه برخي 
ش��ركت هاي پتروش��يمي مانند پتروشيمي پارس و 
خارك اصال نتوانند بفروشند، اما با اين حال برعكس 
ديديم كه  فروش بسيار زيادي داشت و نرخي هايي كه 
شكل گرفت، نرخ هاي ضعيفي نبود. از طرفي با نزديكي 
توافق چي��ن و امريكا )با اينكه هنوز اين اتفاق نيفتاده 
است(، اما همين كه زمزمه هايي شكل گرفت و جلساتي 
بين مسووالن امريكايي و چيني برگزار شد باعث شد 
بازار جهاني باال بيايد و در نتيجه نرخ هايي كه در ايران 

هم شكل گرفت نرخ هاي خوبي بود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادام��ه داد: در كنار اين 
موضوع، صحبت هايي كه در زمينه بازار متشكل ارزي 
و حذف سامانه نيما شد، باعث انتظار افزايش قيمت هاي 
تبديل دالر در اين سامانه شد و تاثير خود را بطور عيني 
بر نرخ تسعير معامالت روز گذاشت، بطوري كه سال 
گذشته در سامانه نيما در محدوده 7 هزار و 500 تومان 
مي فروختند اما امس��ال شركت هاي بزرگ ارز خود را 

زير قيمت 9 هزار و 100 تومان تسليم بازار نكردند. 
وي گفت: اين موضوعات استارت حركت صعودي بازار را 
زد و همزمان با اين روند نرخ دالر هم افزايش يافت. الزم 
است كه گفته شود رش��د ارز در سال جديد با سال قبل 
متفاوت بود به اين دليل كه رشد اخير تدريجي و آهسته 
بود و به نوعي موجب پذيرش مردم ش��د، به گونه اي كه 
اكنون معام��الت در بازارهاي خودرو و برخي بخش هاي 
ديگر صنعت با نرخ هاي 12 هزار توماني صورت مي گيرد.

شريعتي افزود: همچنين صحبت هايي درباره حذف 
دالر 4 هزار و 200 توماني در بازار كاالهاي اساسي شده 
است و با حذف اين يارانه برخي كاالهايي كه تاكنون 
با قيمت پايين عرضه مي ش��د، به نرخ ديگر كاالهاي 
بازار برسد و حاشيه س��ود بيشتري براي شركت ها به 

ارمغان آورد. 
به گفت��ه وي با دالر آزاد 14 هزار توماني؛ دالري كه در 
بورس كاال 12 هزار تومان و شركت هاي صادراتي هم 
تقريبا با همين قيمت آن را تسعير مي كنند، حتي اگر 
باعث كاهش فروش مق��داري آنها به ميزان 10 تا 15 
درصد شود، امسال از نظر سودآوري ريالي بهتر از سال 

گذشته آنها خواهد بود.

  ريسكي در بازار وجود ندارد
اين فعال بازار سرمايه در ادامه با بيان اينكه بازار ريسك 
ندارد و به نظر ما هنوز رشد بازار مي تواند استمرار داشته 
باشد، گفت: اگر از نيمه بازار ديروز شاهد ريزش اندك 
شاخص بوديم، بيشتر نشات گرفته از شناسايي سود 
كوتاه مدتي ها بود اما مجددا مشاهده كرديم كه امروز 

سهم هاي ارزنده به مدار مثبت برگشتند لذا فعال ريسكي 
در بازار نمي بينيم و همين ش��رايط اقتصادي كنوني 
رشد تدريجي را استمرار خواهد داد، مگر اينكه ريسك 

سياسي  غيرمترقبه اي بيفتد. 

  بازيگري حقيقي هاي تازه وارد
ش��ريعتي در ادامه به چرايي نقش پررنگ حقيقي ها 
در رشدهاي اخير ش��اخص بورس اشاره كرد و گفت: 
نقدينگي  بااليي كه در كشور وجود دارد در جست وجوي 
جايي براي حفظ ارزش خود است. اين سرمايه كه در 
چرخش اس��ت و مي خواهد ارزش اش نسبت به رشد 
ط��ال و ارز كاهش نيابد، از آن حقيقي ها اس��ت و پول 
مجموعه هاي حقوقي و دولتي آنقدر پويا نيستند كه 
سريع و چابك تغيير مكان دهند. طبيعي است كه رشد 
كنوني بازار س��هام به دليل ورود حقيقي ها هستند، 

علي الخصوص حقيقي هاي تازه وارد. 
وي افزود: سرمايه اي كه اين مدت، مخصوصا در يك ماه 
اخير وارد بازار شد، از طرف حقيقي هاي فعال هميشگي 
بازار سرمايه نبود و ما در كارگزاري مي بينيم كه كدهاي 
جديد براي كساني صادر مي شود كه تازه كار هستند 
و نيت آنها نگهداري ارزش پول خود اس��ت و بر همين 
اس��اس به دنبال يك جاي امن براي س��رمايه گذاري 
مي گردند چراكه اينها ديگر نمي خواهند پول خود را 
در بانك ها س��پرده گذاري كنند براي اينكه سودهاي 
20 درصد با توجه به نرخ تورم اصال سود جذابي نيست.

وي ادامه داد: هميشه اين اصطالح در بازار سرمايه وجود 
دارد كه هميشه رشد بازار با خريد حقيقي ها رشد پيدا 
مي كند و با اتمام بازار ب��ا خريد حقوقي ها. حاال اين را 
نمي شود به همه زمان ها و شرايط تعميم داد، ولي بطور 
معمول هميشه دنبال يك جاي سرمايه گذاري براي 

حفظ ارزش پول خود هستند. شريعي در پاسخ به اين 
سوال كه با توجه به اينكه بر اساس تجربه حقيقي ها با 
هيجان وارد بازار و زود از آن خارج مي ش��ود، آيا اين بار 
هم اين اتفاق نخواهد افتاد، پاسخ داد: اول از همه بايد 
به اين نكته اشاره كنم كه شركت هاي سرمايه گذاري 
حقوقي متولي بازار س��رمايه نيس��تند ك��ه هروقت 
بازار منفي شد وارد بازار ش��وند با خريد خود مسير را 
تغيير دهند. ش��ركت هاي حقوقي هم مانند حقيقي 
كميته سرمايه گذاري دارند و بايد براي سرمايه گذاري 
تصميم گيري كرده و سود شناسايي كنند با اين تفاوت 
كه نگاهشان برعكس حقيقي ها بلندمدت است. براي 
همين نمي تواني��م بگوييم وظيفه خاصي دارند، بلكه 
اينها فقط اش��ل بزرگ تري دارند و ب��ه همين لحاظ 
خريد و فروش آنها طبيعتا موجب ساختن روند در بازار 
مي ش��ود. به نظر من چون نگاه حقيقي ها كوتاه مدت 
است و با يك نوسان هراسناك مي شوند، رفتار هيجاني 
در بازار دارند. يعني در اين شرايط كه بازار سرمايه كه 
نسبت به ارزش جايگزيني دالري پايين است، هركسي 
با نگاه ميان يا بلندمدت اقدام به خريد سهام كرده بود، 
قطعا سود بهتري نصيب اش شده است. با اينكه اكنون 
تقاضا در بازار بسيار باالست، اما بازاري نيست كه همه 
سهام ها بي  دليل رش��د كنند، براي همين خريدهاي 
هيجان��ي و روزانه نمي تواند براي حقيقي ها س��ودي 

دربرداشته باشد.  

معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار تهران ضمن 
درخواس��ت از ناشران بورسي براي انتش��ار به موقع و با 
كيفيت اطالعات مالي ش��ركت ها، تاكيد كرد: در سال 
گذشته 100 شركت بورس��ي هيچ تأخيري در ارسال 
گزارش ها نداشتند و باقي ناشران نيز بايد به اين سطح 
برسند. به گزارش ايسنا، س��يد روح اهلل حسيني مقدم، 
درباره اقداماتي كه ناش��ران بورسي بايد در فضاي رونِق 
بورس بيشتر رعايت كنند، اظهار كرد: در اين مقطع كه 
بازار رو به رش��د و حجم معامالت هم خوب است به نظر 
مي رسد كه ناشران بورسي در حوزه شفافيت بايد كمك 
بيش��تري به بازار كنند. در اين راستا شركت ها بايد در 
انتشار گزارش هاي ماهانه سريع تر اقدام كنند، چرا كه در 
چنين شرايطي تأخير در گزارش گري اصاًل جايز نيست. 
وي با بيان اينكه تأخير در انتش��ار اطالعات مي تواند به 
فضاي شايعات دامن بزند، گفت: بهتر است شركت ها روي 
گزارش هاي ماهانه و انتشار به موقع آنها با دقت تمركز 
كنند و به موقع صورت هاي مالي خود را به بازار منعكس 
كنند تا س��هامداران از خأل اطالعاتي آس��يب نبينند. 
معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار تهران با اشاره 
به كنفرانس اطالع رساني ناشران، گفت: نوسان قيمت 
سهم تعدادي از شركت ها بيش از 50 درصد رسيده ولي 
شاهد هستيم كه در برخي از شركت ها، سرمايه گذاران 
در كنفرانس اطالع رساني ناشران مشاركت نمي كنند، اگر 

شايعاتي سبب شده كه نوسان 50 درصدي ايجاد شود 
بايد درباره اين شايعات از مديران شركت ها سوال پرسيده 
شود. حسيني مقدم تاكيد كرد: كنفرانس اطالع رساني، 
براي سرمايه گذاران امتياز خيلي خوبي است تا عدم تقارن 
اطالعات كاهش يابد، اين فرصت براي همه شركت ها بايد 
استفاده شود. خيلي از شركت ها از اين فرصت استقبال 
خوبي مي كنند ولي تك شركت هايي هم ديده مي شود 
كه در كنفرانس اطالع رساني مشاركت ضعيفي دارند. 
معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار تهران با اشاره 
به اقداماتي كه در س��ال 1397 در بورس تهران صورت 
گرفت گفت: سال گذشته در بورس تهران اقداماتي در 
حوزه شفافيت انجام شد. اگر چه شروع جلسات كميته 
اطالع رساني از سال 139۶ بود ولي در 1397 از نتايج آن 
استفاده شد كه اين هم اقدام خوبي بود و به كاهش سطح 

عدم تقارن اطالعات در بازار كمك كرد.
وي در پاس��خ به اينكه در سال 1397 وضعيت گزارش 
دهي و افشاي اطالعات ناشران چطور ارزيابي مي شود، 
گفت: گزارش دهي ناشران در س��ال گذشته ماه به ماه 
بهتر ش��د و از حدود 32۶ ش��ركتي كه در بورس است 
100 ش��ركت هيچ گزارش با تأخيري نداشتند؛ يعني 
تمام گزارش هاي اين 100 شركت به موقع بود كه بسيار 
خوب است. باقي شركت ها هم بايد به اين سمت حركت 
كنند. خوشبختانه مقدار تأخير در گزارش دهي ها ماه 

به ماه در حال كاهش اس��ت و اين يعني شركت ها اين 
حساسيت را درك كرده اند. حس��يني مقدم ادامه داد: 
وظيفه داريم اقداماتي انجام دهيم ت��ا در كنار افزايش 
كميت گزارش گري ها، كيفيت گزارش گري ها هم بهبود 
پيدا كند. در اين راس��تا هفته بعد جلسه اي را با حضور 
شركت هاي بورس��ي داريم كه در آن كارگاه هايي براي 
تهيه گزارش هاي تفس��يري مديريت برگزار مي شود تا 
بتوانيم كاري كنيم كه كيفي��ت اين گزارش ها افزايش 
يابد. در آن جلس��ه چالش شركت ها را بررسي خواهيم 
كرد و اگر همين مسير را طي كنيم سال آينده مشكلي 

به نام گزارش گري بي موقع و با تأخير نخواهيم داشت.
معاون ناشران و اعضاي بورس اوراق بهادار تهران با اشاره 
به راه اندازي قرارداد آتي سبد سهام اظهار كرد: در سال 
1397 در حوزه ه��اي مختلف در بورس كارهاي خوبي 
انجام ش��د؛ راه اندازي بازار آپشن اقدام خوبي بود كه به 
فضاي تحليل در بازار كمك و بازار را حرفه اي تر مي كند.

گفتني اس��ت بر اساس ماده 17 دستورالعمل اجرايي 
نحوه انجام معامالت در ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
صورتي كه قيمت پاياني سهم طي 15 روز معامالتي 
متوالي در دامنه عادي نوسان قيمت، بيش از 50 درصد 
افزايش يا كاهش داشته باشد، بورس موظف است نماد 
معامالتي را متوقف كند و از ناش��ر برگزاري كنفرانس 

اطالع رساني را خواستار شود.

مش��ترياني ك��ه تمايل ب��ه معامله نس��يه اي دارند 
مي توانن��د به مح��ض راه ان��دازي اوراق خريد ِدين 
كااليي به ب��ورس كاال آمده و كاالي خود را فروخته 

و زودتر از موعد مرسوم، به پول خود دست يابند.
به گزارش سنا، جواد فالح، مدير مطالعات اقتصادي 
و س��نجش ريس��ك بورس كاالي ايران با اشاره به 
يكي از برنامه هاي سال 98 بورس كاال، در گفت وگو 
ب��ا بورس نيوز اظهار ك��رد: اوراق خريد ِدين يكي از 
موضوعاتي است كه به نيت مشترياني كه عالقه مند 
به معامله نس��يه اي هس��تند، در ب��ورس كاال مورد 

بررسي قرار گرفت.
وي ادام��ه داد: در اي��ن روش افرادي ك��ه تمايل به 
معامله نسيه اي دارند، مي توانند با مراجعه به بورس، 

كاالي خود را بفروشند.
به گفته فالح، با اوراق خريد ِدين كااليي، در حقيقت 
مشتريان مي توانند طلبي كه دارند، را به ورقه بهادار 
كنند و آن را بفروشند؛ به عنوان مثال فردي ۶ ماه بعد 
قرار است كه از خريدار يك ميليارد تومان بگيرد كه 
اين رقم مي تواند به ورقه بهادار تبديل شده و در بازار 

بورس، در كسري از ثانيه به فروش برسد.
مدير مطالعات اقتصادي و س��نجش ريسك بورس 
كاالي ايران با اشاره به آخرين وضعيت بررسي اوراق 
خريد ِدين كااليي اعالم كرد: پس از انجام تحليل و 

بررسي اين موضوع در بورس كاال، درخواست الزم 
براي دريافت مجوز به س��ازمان بورس ارايه شده و 
منتظر تصويب نهايي و صدور مجوز از آن س��ازمان 

هستيم.
وي مهم ترين مزيت ايجاد اوراق خريد ِدين كااليي 
را تامين مالي عنوان ك��رد و افزود: زماني كه فردي 
كاالي خود را نسيه مي فروشد، پول او قفل مي شود 
و نمي تواند پولي از بابت فروش نس��يه كاالي خود 
دريافت كند؛ اما اگر بت��وان آن را در بورس به اوراق 
تبديل كرد، مي توان پول آن را زودتر از زمان موعد، 

از بازار جذب كرد.
طبق اظهارات فالح، اين اوراق، امكان عرضه و تقاضا 
ب��راي بنگاه ه��اي معامالتي را جذاب ت��ر مي كند و 

مي تواند به توسعه بازار كمك بيشتري كند.

گروه بورس|شاخص بورس در پايان معامالت روز 
گذشته با رشد بيش از 1700 واحدي به 21۶ هزار و 
۶37 واحد رسيد.آمار معامالت بورس نشان مي دهد 
كه همه شاخص هاي بورس در پايان داد و ستدهاي 

امروز با رشد دسته مواجه شدند.
بر اس��اس آماره��اي معامالتي، روز گذش��ته همه 
شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه 
شاخص كل با 17۶9 واحد رشد معادل 0.92 درصد 
به 21۶ ه��زار۶37 واحد، ش��اخص قيمت »وزني - 
ارزش��ي« با 510 واحد افزايش معادل 0.82 درصد 
ب��ه ۶2 هزار 433 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 
401 واحد رش��د معادل 0.92 درص��د به 43 هزار و 
877 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 279 واحد 

افزايش، معادل 0.92 درصد به 30 هزار و 572 واحد، 
شاخص آزاد شناور با 1918 واحد صعود، معادل 0.79 
درصد به 244 هزار و 398 واحد، شاخص بازار اول با 
11۶۶ واحد افزايش معادل 0.72 درصد به 157 هزار 
۶50 واحد و شاخص بازار دوم با 4159 واحد صعود 
معادل 1.01 درصد، به 41۶ هزار و 279 واحد رسيد.
از س��ويي ديگر روز گذش��ته ۶ نماد »فوالد با 239 
واحد، جم با 212 واحد، رمپنا با 185 واحد، وغدير با 
143 واحد، فارس با 99 واحد، و فملي با 91 واحد« 
رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 
بر جاي گذاشتند.  همچنين در پايان داد و ستدهاي 
روز گذشته بورس، در 373 هزار نوبت معامالتي، 5 
ميليارد و 321 ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش 

15 هزار و ۶81 ميليارد تومان در بورس معامله شد و 
ارزش بازار به 834 هزار و 4۶7 ميليارد تومان رسيد.

  رش�د حج�م و ارزش معام�ات روزان�ه 
فرابورس 

فرابورس ايران دادوس��تدهاي خود در دهمين روز 
از ارديبهش��ت ماه 98 را ب��ا افزايش حج��م و ارزش 
معام��الت و تداوم رون��د صعودي ش��اخص كل به 
پايان رساند تا آيفكس براي چندمين روز متوالي به 

ركوردشكني هاي خود ادامه دهد.
معامالت فرابورس ديروز سه شنبه با تغيير مالكيت 
يك ميليارد و ۶40 ميليون ورقه ادامه يافت كه ارزش 
اين دادوستدها افزون بر 7 هزار و 17 ميليارد ريال بود.  

همچنين شاخص كل فرابورس تحت تاثير معامالت 
مثبت در نمادهاي »كگهر«، »ميدكو«، »ش��راز«، 
»ش��اوان« و »بزاگرس« كه تا سطح حدود 8 واحد 
تاثير مثبت بر اين نماگر داشتند، افزايش نزديك به 
17 واحدي را تجربه كرد و در سطح 2۶32 واحدي 

قرار گرفت. 
نماد »ذوب« ديروز با تغيير مالكيت نزديك به 222 
ميليون س��هم به ارزش بيش از 378 ميليارد ريال، 
عالوه بر اينكه باالترين حجم و ارزش معامالت را در 

اختيار گرفت، پربيننده ترين نماد نيز شناخته شد.
از سوي ديگر معامالت در بازارهاي اول، دوم و پايه با 
جابه جايي 179، 710 و 71۶ ميليون سهم به ارزش 
۶0۶، 2 ه��زار و 750 و 2 ه��زار و 115 ميليارد ريال 

پيگيري شد. 
دي��روز در حالي كه دو نماد »بزاگ��رس« و »قچار« 
باالترين رش��د قيمت��ي را به نام خ��ود ثبت كردند، 
نمادهاي »سدبير« و »قشير« بيشترين افت قيمتي 

را تا سطح حداكثر 5 درصد متحمل شدند. 

در پايان معامالت ديروز بازار ابزارهاي نوين مالي نيز 
شاهد جابه جايي 3۶ ميليون ورقه به ارزش يك هزار 

و 54۶ ميليارد ريال بود. 
اس��ناد خزانه اس��المي مورد معامل��ه در اين بازار 
نرخ سود موثر بازده تا سررس��يد 22.93 درصد تا 
24.14 درص��د را تجربه كردند كه كمترين نرخ به 
»اخزا۶08« و بيشترين به »اخزا713« اختصاص 

داشت.
نگاهي به پيام هاي ناظر ب��ازار در جريان معامالت 
ديروز نيز نش��ان مي دهد نماد معامالتي ش��ركت 
پتروش��يمي ممس��ني به منظور برگزاري مجمع 
عمومي عادي س��االنه صاحبان سهام در روز شنبه 
14 ارديبهشت و نماد معامالتي شركت قند شيروان 
قوچان و بجنورد به دليل افش��اي اطالعات متوقف 
ش��دند.  در مقابل نماد معامالتي ش��ركت نيروگاه 
زاگرس كوثر پس از برگزاري كنفرانس اطالع رساني 
و نماد معامالتي ش��ركت بيمه اتكايي امين پس از 

افشاي اطالعات با اهميت بازگشايي شدند.

رشد ۱۷۰۰ واحدي شاخص تاالر شيشه اي
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس
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فروش تعهدي در سال جاري 
راه اندازي مي شود

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
 Short( قرارداد فروش تعهدي يا استقراضي سهام
Selling( در س��ال جاري راه اندازي خواهد شد كه 
در تحليل منطقي تر بازار، امكان سودآوري مناسب 
از فرصت هاي بازار و به عنوان ابزار پوشش به فعالين 
بازار س��رمايه كمك مي كند. در روزهاي اخير بازار 
بورس تهران روند مثبتي را طي كرده است، بطوري 
كه ش��اخص كل بورس در روز گذشته با افزايش 5 
هزار و ۶23 واحدي به رقم تاريخي 214 هزار و 8۶7 
واحد رسيد. شاپور محمدي در گفت وگو با ايلنا با بيان 
اينكه بايد به تصميم بازار احترام بگذاريم، گفت: در اين 
شرايط تحليل گران براساس تحليل هاي خود راجع به 
هر سهمي برنامه ريزي، خريد و تنوع در سرمايه گذاري 
مي كنند و در واقع اين به صالحديد سرمايه گذاران 
بستگي دارد. وي ادامه داد: به هر حال بازار به قيمت 
كاالهاي شركت ها، ميزان توليد و صورت هاي مالي 
آن توج��ه مي كند و فعالين بازار هم براس��اس نگاه 
سودآوري، هوشمندي و استفاده از سواد مالي خود 
تحليل و عمل مي كنند و ما نيز بايد نسبت به تحليل 
بازار احترام بگذاريم، بنابراين انتخاب سهم و تشكيل 
پورتفو براساس تحليل بازار است. محمدي در مورد 
اس��تفاده از ابزارهاي جديد در بازار سرمايه گفت: از 
اواخر سال 95 قرارداد اختيار خريد و فروش سهام را 
راه اندازي كرديم كه در حال حاضر نسبت به روزهاي 
آغازين رونق خوبي دارد، همچنين س��ال گذشته 
قرارداد آتي سبد س��هام راه اندازي شد كه معامالت 
آن در حال رونق گرفتن اس��ت البته در مورد اين دو 
ابزار جاي كار زياد اس��ت. وي اضافه كرد: همچنين 
 Short( قرارداد فروش تعهدي يا استقراضي سهام
Selling( در س��ال جاري راه اندازي خواهد شد كه 
در تحليل منطقي تر بازار، امكان سودآوري مناسب از 
فرصت هاي بازار و به عنوان ابزار پوشش به فعالين بازار 

سرمايه كمك مي كند.

سرمايه گذاران با احتياط وارد 
بازار سهام شوند

مديرعام��ل بورس تهران گفت: در ش��رايط كنوني 
كه بازار س��رمايه با اقبال قابل توجه مواجه ش��ده، 
سرمايه گذاراني كه دانش سرمايه گذاري در بورس 
را ندارند بايد با احتياط وارد اين بازار شوند. به گزارش 
ايرنا، علي صحرايي درباره رشد اين روزهاي شاخص 
بورس اظهار داشت: متنوع سازي سرمايه گذاري در 
بورس بايد در دستور كار سرمايه گذاران مبتدي قرار 
گيرد. وي در ادامه گفت: ما هميشه به افرادي كه دنبال 
ورود به اين بازار هستند اعالم كرده ايم بايد نسبت به 
خريد سهام تحليل داش��ته باشند و عوامل بنيادي 
را در نظر بگيرند. مديرعامل ش��ركت بورس تهران، 
سرمايه گذاري در بورس را نسبت به ديگر بازارهاي 
موازي مورد مقايسه قرار داد و گفت: اقبال مردم نسبت 
به اين بازار خوب بوده و در فروردين ماه حجم زيادي 

از خريدها توسط افراد حقيقي صورت گرفته است.
به گفته وي، س��اير بازاره��اي س��رمايه گذاري، از 
ريسك هاي خاص برخوردارند و با عدم نقدشوندگي 
همراه هستند. صحرايي با بيان اينكه بازارهاي موازي 
براي سرمايه گذاري نيازمند حداقل سرمايه هستند، 
گفت: در بورس برخالف ديگر بازارها با هر ميزاني از 
منابع مي توان وارد شد، به همين دليل مردم به درستي 

اين بازار را براي سرمايه گذاري انتخاب كرده اند.

شاخص هاي بورسي امريكا 
دسته جمعي رشد كردند

شاخص هاي بورس��ي امريكا با افزايش نشانه هاي 
مثبت از تداوم روند رو به رشد اقتصاد اين كشور وارد 
محدوده هاي جديدي شدند. به گزارش آسوشيتد 
پرس، با صعود چشمگير نمادهاي بانكي به دليل انتشار 
صورت هاي پر سود حاصل از فعاليت در بازار وام هاي 
رهني مس��كن، ش��اخص »اس اند پي 500« با 0.1 
درصد افزايش در سطح 2943.03 واحدي بسته شد.
بر اساس اين گزارش، شاخص »داو جونز ايداستريال 
اوريج« ب��ا صعود مش��ابه 0.1 درصدي خ��ود را به 
س��طح 2۶ هزار و 554.39 واحدي رساند و شاخص 
»نزدك كامپوزيت« با افزايش 0.2 درصدي در سطح 
81۶1.85 واحد بسته شد. در هفته هاي اخير سرعت 
حركت رو به جلوي شاخص هاي بورسي نيويورك 
كاهش پيدا كرده اس��ت اما تداوم اين روند به دليل 
سودآوري خوب شركت ها و آمارهاي مثبت از فضاي 
كالن اقتصاد امريكا باعث ش��ده است تا ركوردهاي 
بورسي جابه جا شوند. در عين حال، نيت توفت، مدير 
سبد دارايي در موسسه »منواليف است منيجمنت« 
گفت: فكر مي كنم اينكه ش��اهد روزه��اي نزولي و 

صعودي باشيم حاكي از سالمت شاخص ها است.
يكي از اتفاقاتي كه به صعود شاخص هاي بورسي امريكا 
كمك زيادي كرد، اظهارنظر كريستين الگارد، رييس 
صندوق بين المللي پول مبني بر شانس باالي چين 
و امريكا براي رسيدن به يك توافق تجاري و خاتمه 
دادن به جنگ تعرفه ها بود. ش��ركت هاي امريكايي 
نيز صورت هاي س��ود و زيان فصل نخس��ت خود را 
منتشر كردند كه مطابق با تحليل كارشناسان حاكي 
از سودآوري هاي باال بود. شاخص اس اند پي 500 از 
ابتداي امس��ال تاكنون 17.4 درصد باال رفته است 
كه در مقايسه با كاهش 20.4 درصدي سال گذشته 
آن حاكي از رويكردي كاماًل متفاوت اس��ت. وزارت 
بازرگاني امريكا در گزارش جديد خود از افزايش 0.9 
درصدي مخارج مصرف كنندگان اين كش��ور خبر 
داده است كه بيش��ترين افزايش در طول يك دهه 
اخير محسوب مي شود. تورم پايين در اين كشور نيز 
باعث شده است تا بانك مركزي دست بازتري براي 
دست نگه داشتن از برنامه خود در افزايش نرخ بهره 
داشته باش��د. در بازار اوراق، بازدهي اوراق قرضه 10 
ساله وزارت خزانه داري امريكا به 2.52 درصد رسيد.

نگاه بازار

بين الملل

  صحبت هايي درباره حذف دالر 4 هزار و 200 توماني در بازار كاالهاي اساس�ي شده است و با 
حذف اين يارانه برخي كاالهايي كه تاكنون با قيمت پايين عرضه مي شد، به نرخ ديگر كاالهاي 

بازار برسد و حاشيه سود بيشتري براي شركت ها به ارمغان آورد. 
  نگاه حقيقي ها كوتاه مدت است و با يك نوسان هراسناك مي شوند، رفتار هيجاني در بازار دارند. 
يعني در اين شرايط كه بازار سرمايه كه نسبت به ارزش جايگزيني دالري پايين است، هركسي 

با نگاه ميان يا بلندمدت اقدام به خريد سهام كرده بود، قطعا سود بهتري نصيب اش شده است.

برش
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اتاق نهم نيازمند چهره اي از بدنه بخش خصوصي

سرمازدگي اخير بر قيمت محصوالت باغي اثر گذاشته است؟

پيگيريمطالباتجايگاهدارانسوختازسويمعاونتحقوقيرييسجمهور

گروهتشكلها|
حدود يك ماه و نيم به اولين جلسه هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در دوره 
نهم باقي مانده است. در 26 خرداد ماه رييس و هيات 
رييسه اتاق بازرگاني در دوره نهم انتخاب مي شوند و از 
هم اكنون بحث انتخابات بسيار داغ است. روز دوشنبه 
شوراي روساي اتاق هاي بازرگاني استان ها جلسه اي 
داش��تند و به بررسي اين موضوع پرداختند. اما مساله 
مهم اين اس��ت كه پيش از انتخاب هيات رييسه بايد 
خواسته از اتاق بازرگاني در دوره نهم مشخص شود. اين 
مساله است كه روساي اتاق هاي استان ها در گفت وگو 

با »تعادل« به بررسي آن پرداختند.

  تحريم و دوره جديد اتاق
هادي تيز هوش تابان رييس ات��اق بازرگاني گيالن از 
لزوم تصويت قوانين تحريمي خبر داد و گفت: مشكالت 
كنوني م��ا در باب تحري��م با تصويب بخش��نامه رفع 
نمي شود هر چند كه ما در بسياري از موضوعات قوانيني 
وضع كرده ايم كه اجرايي نمي شود به عنوان مثال قوانين 

كسب و كار ما كجا اجرايي شده، مشخص نيست . 
تي��ز هوش اظهار داش��ت: در خصوص اتاق هش��تم 
مي توان گفت به خوبي كار كرد و همچنين توانست 
ورود خوبي به مسائل داشته باشد ولي موضوعي كه 
در اين ميان بسيار اهميت داشت گوش دادن دولت 
به مشاوره هاي اتاق بازرگاني بود، براساس قاعده اتاق 
در تش��كيالت دولتي نه جايگاهي دارد و نه قدرتي، 
دولت بايد تيمي را مصدر امور بگمارد تا مشاوره هاي 
اين تشكل را اجرايي و قوانين را اصالح كند زيرا اتاق 
به عنوان نهاد بخش خصوص��ي در عرصه اقتصادي 
كشور كار اجرايي انجام مي دهد و هم به سبب سر و كار 
داشتن با قوانين نسبت به نقاط ضعف آن اشراف دارد .

وي ادامه داد: به عنوان مثال در راستاي تحريم ها ما 
نياز به تصويب قوانين تحريمي داريم نه اينكه هر روز 
بخش��نامه اي را صادر كنيم، اتاق به واس��طه داشتن 
كارگروه ه��اي مختلف روي اين مس��ائل كار كرده و 
همچنين در اتاق شهرستان ها اين مسائل عنوان شده، 
نمي گوييم دولت هيچ بحثي از جانب اتاق را نپذيرفته 
برخي از موارد،مورد قبول واقع شده و همكاري هايي 
هم در راستاي آن صورت گرفته ولي اين همكاري هاي 

بايد بيش از پيش باشد .
اين فعال اقتصادي كش��ور افزود: برخي در اين ميان 

بحث مطالبه گري اتاق را مطرح مي كنند قبول دارم كه 
ما بايد مطالبه گر باشيم ولي خب ما حرف خودمان را 
داشته و دولت هم حرف خودش را دارد عالوه بر اينكه 
محدوديت هايي هم دارد، آنچه حائز اهميت اس��ت 
اتحاد با يكديگر است ما بايد كارگروه هايي با موضوعات 
مختلف داشته باشيم، برخي از بخشنامه ها بايد اصالح 
شود در حالي كه ما قوانين كسب و كارداريم ولي اينكه 

اين قوانين كجا اجرايي شده مشخص نيست .
رييس اتاق بازرگاني رشت در خصوص ماموريت اصلي 
اتاق در دوره نهم يادآور شد: در محدوده زماني كنوني 
كه شرايط خاص بر كشور حاكم است اتاق بازرگاني 
بايد به عنوان نهاد بخش خصوصي قوانيني براي دوران 
تحريم ها وضع كند، از طرف ديگر بحث رونق اقتصادي 
را داريم استفاده از دستگاه هاي جديد و نوآوري و رفع 
مشكالت در خصوص ارز كه موجب مي شود اشتغال 
و توليد ش��كوفا شود و رونق صادرات را در پي خواهد 
داش��ت بايد در اولويت برنامه ها قرار گيرد، ما بايد از 
اعضاي م��ان دفاع كنيم، قواني��ن تامين اجتماعي و 
مالياتي بايد شفاف باشد در حالي كه شاهديم قوانيني 
را مي آورند كه اجراي آن راحت نيس��ت و در نهايت 
مي گويند كه ما شفافيم قوانين ما بايد براساس قوانين 

كار دنيا وضع شود .

  اتاق بازرگان�ي نبايد به دولت اجازه عبور 
از مسائل دهد

شعبان فروتن رييس اتاق بازرگاني ايالم با بيان اينكه 
س��كاندار اتاق بازرگاني بايد از بدن��ه توليد و تجارت 
انتخاب ش��ود، گفت: دولتي ه��ا اگرچه خوب حرف 
مي زنند ولي درد م��ا را نمي فهمند، رييس اتاق بايد 
از ميان فعاالن اقتصادي واقعي انتخاب ش��ود، اتاق 
بايد در هر جايي كه دولت كوتاه آمد اجازه عبور از را 
مس��ائل ندهد. فروتن در ارزيابي اتاق هشتم اينگونه 
اظهار داشت: در اتاق هشتم ناهماهنگي هايي وجود 
داشت و نتوانس��تيم انتظارات را برآورده كنيم، ما به 
عنوان نماينده بخ��ش خصوصي بوديم و آنچه اتفاق 
افتاد صد درصد عملكرد نبود، اتاق بايد عملكرد خود را 
به روز كند و در خصوص اقتصاد كشور با كمك دولت 
مسائل را رفع كنند و هر جايي كه دولت كوتاه آمد اتاق 
اجازه عبور از اين مسائل را ندهد و اقتصاد را پويا كند .

اين فعال اقتصادي ادامه داد: رياست اتاق بازرگاني 
بايد از بدنه اتاق انتخاب ش��ود و با درد ما آشنايي و 

اشراف داشته باشد يعني اينكه فعال اقتصادي و گرم 
و س��رد چشيده اين راه باشد، اينكه فردي در بيرون 
تش��كيالت اتاق مدير و وزير بوده مطمئنا نمي تواند 
انتخاب خوبي براي رياست و برعهده گرفتن سكان 
مديريت اتاق باشد و موفق نخواهد بود، شايد زيبا تر از 
اعضاي واقعي اتاق حرف بزند و سخنران خوبي باشد 
ولي اطالعي از آنچه مش��كل ماست ندارد، بنابراين 
بسيار حائز اهميت است كه سكاندار اتاق بازرگاني 
فردي منتخب از بدنه توليد، تجارت و فعال اقتصادي 

واقعي باشد.
وي در پايان خاطرنشان ساخت: اميدواريم در سايه 
همكاري بخش خصوصي و دولتمردان ش��اهد بروز 
ش��كوفايي اقتصادي باش��يم، نگاه بخش خصوصي 
هم��واره به هم��كاري مطلوب با دولتم��ردان بوده و 
نشان داده كه همواره از توس��عه فضاي كسب و كار 

استقبال مي كند .

  قانون اتاق بايد بازنگري شود
رحيم بنا مواليي رييس اتاق بازرگاني البرز معتقد است 
 بازنگ��ري و تغيير قانون ات��اق بازرگاني اي��ران از جمله 
ضرورت هايي است كه بايد به آن پرداخته شودهمچنين 
افرادي كه در هيات نمايندگان اتاق ايران انتخاب مي شوند 
بايد حداقل به دو زبان بين المللي مسلط باشند كما اينكه 
در كسب و كار خود و واردات صادرات محصول موفق بوده 
و بتوانند نقش سازنده اي در عرصه تجارت توليد، بازرگاني 

و تمامي جنبه هاي فعاليت اتاق بازرگاني ايفا كنند
رييس اتاق البرز افزود اختصاص داشتن حداقل 40 درصد 
از كرسي هاي مجلس كه قوه مقننه و تصميم گيرنده كشور 
است به اقتصاد دانان ضرورتي اس��ت كه همواره ناديده 
گرفته شده اين كرس��ي بايد در اختيار فعاالن اقتصادي 
كشور و اتاق هاي بازرگاني قرار گيرد تا در كميسيون هاي 
تخصصي مس��ائل كش��ور را مطرح كنن��د و تصميمات 
راهگشايي براي اقتصاد كش��ور اتخاذ نمايند، ايران بايد 

تالش كند از رتبه 128 خود در شاخص جهاني سهولت 
كسب وكار در وهله اول به رتبه اي دو رقمي و سپس با الگو 
قرار دادن كشورهاي همسايه كه در تراز جهاني رتبه اي 
تك رقمي دارند در نهايت به رتبه اي تك رقمي كه لياقت 
آن را دارد دست يابد . به گفته بنا مواليي اتاق بازرگاني در 
اين دوره و دوره بعدي بايد فعال تر و هدفمند تر پيش رود 
يكي از مشكالت ما همين امر است در اين دوره بايد تالش 
خود را جهت متقاعد كردن دول��ت به الزام همه فعالين 
اقتصادي به عضويت در اتاق بازرگاني به كار بنديم زيرا در 
حالي كه حدود دو ميليون و 100 هزار شركت در كشور به 
ثبت رسيده است از اين ميان تنها 70 هزار نفر به عضويت 
اتاق بازرگاني در آمده اند اين آمار براي تشكلي كه درصدد 
است تا دولت و قواي سه گانه كشور را با خود همراه كند 
قابل قبول نيست، اتاق بازرگاني بايد محور مسائل اقتصادي 
كشورشود و مانند ساير كشورها وزراي اقتصادي دولت را 

اين تشكل انتخاب و پيشنهاد كند .

با توجه به بارندگي هاي اخير و شرايط مناسب اقليمي، 
امس��ال ركورد توليد محصوالت كش��اورزي و ميوه 
شكسته خواهد شد.  اگرچه سرماي چند روز گذشته 
توليد برخي محصوالت باغي و زراعي را تحت تاثير خود 
قرار داده است، اما كارشناسان براين باورند كه با توجه 
به آنكه عمده محصوالت باغي به گل نرسيده است، از 
اين رو خسارت سرمازدگي نسبت به مدت مشابه سال 

قبل كمتر خواهد بود.
بسياري از مس��ووالن براين باورند كه با توجه به رشد 
حداقل ۳0 درصدي ميوه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بايد برنامه ريزي دقيقي در حوزه صادرات صورت 
گيرد چرا كه استمرار رويه ممنوعيت يك شبه صادرات 
از سوي مس��ووالن ذي ربط مشكالت متعددي براي 
توليدكنندگان ايجاد مي كندچرا كه قيمت محصوالت 
به سبب افزايش توليد و عرضه در بازار داخل به قدري 
كاهش مي يابد كه جوابگوي هزينه هاي توليدكنندگان 

نيست.
حال به س��راغ مسووالن ذي ربط مي رويم تا از آخرين 
تاثي��ر بارندگي ها و س��رماي اخير ب��ر وضعيت توليد 
محصوالت باغ��ي و داليل هرچ و م��رج قيمت برخي 

محصوالت در بازار با خبر شويم: 

  خسارت سرمازدگي به محصوالت باغي 
كمتر از سال گذشته خواهد بود

مجتبي ش��ادلو، نايب رييس اتحادي��ه از افزايش ۳0 
درصدي توليد ميوه و محصوالت كش��اورزي خبر داد 
و گفت: با توجه به شرايط مساعد بارندگي و ميزان آب 
در دسترس كش��اورزان پيش بيني مي شود كه توليد 
ميوه رشد چشمگيري نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته باش��د كه به اين ترتيب قيمت ميوه در بازار به 

تعادل مي رس��د. وي افزود: با توجه به شرايط اقليمي، 
زم��ان گل دهي محصوالت منطبق با مناطق توليدي 
بود كه به همين خاطر اميدواريم س��رماي اخير تاثير 
چنداني بر ميزان توليد نداشته باشد. شادلو ادامه داد: 
با توجه به آنكه عمده محصوالت در س��رماي اخير به 
گل نرسيده بود و تنها محصوالت زودگل ده همچون 
زردآلو، بادام، آلو و گوجه سبز گل داده بودند؛ بنابراين 
خسارت به محصوالت باغي كمتر از سال گذشته خواهد 
بود. به گفته اين مقام مسوول، با توجه به توسعه باغات، 
ايجاد بستر هاي مناس��ب، افزايش عملكرد نسبت به 
ادوار گذشته و ش��رايط اقليمي مناسب اميدواريم كه 
توليد محصوالت باغي نس��بت به سال گذشته رشد 

داشته باشد.
نايب ريي��س اتحاديه باغ��داران تهران درب��اره تاثير 
بارندگي هاي اخير بر عملكرد توليد محصوالت باغي 
اظهار كرد: بارندگي هاي مناس��ب اخي��ر در افزايش 
بهره وري، عملكرد وكيفي سازي محصول تاثيرگذار 
است كه اميدواريم در ادامه سال زراعي باقي مانده اين 

روند ادامه يابد.
وي با بيان اينكه طي ۵0 سال اخير توسعه قابل توجهي 
در زيرساخت ها و كشت باغات اتفاق افتاده است، گفت: 
طي 2 دهه گذش��ته ايجاد زيرساخت هاي مناسب در 
باغات كشور در تنوع توليد، كيفيت و كميت توليد تاثير 
بسزايي داشته است كه در نهايت همين امر موجب شده 
تا در بخش صادرات كشور اول تامين كننده نياز هاي 
منطقه باشيم. شادلو افزود: سال گذشته سرمازدگي به 
دليل گرماي زودهنگام خسارت شديدي به محصوالت 
باغي تمامي مناطق كوهستاني و سردسير وارد كرد، در 
حالي كه امسال به سبب تاخير در وقوع سرما همانند 
سال قبل خسارت نخواهيم داشت كه در نهايت اين امر 

در افزايش توليد محصوالت باغي تاثير بسزايي دارد.
وي اجراي قانون تمركز را امري مهم در كوتاه ش��دن 
دس��ت واس��طه ها و كنترل بازار اعالم كرد و گفت: با 
افزايش توليد محصوالت باغي، موضوع صادرات و بازار 
يابي بايد مورد توجه قرار گيرد تا اين افزايش توليد به 

دغدغه تبديل نشود.
نايب رييس اتحادي��ه باغداران تصريح گ��رد: اگرچه 
باغ��داران با مش��كالت ش��ديد اقتص��ادي در تامين 
هزينه هاي توليد روبرو هستند، اما تالش مي كنند تا 
با حذف واسطه ها و دالالن و عرضه محصوالت توليدي 
با كيفيت و قيمت مناسب بتوانند سهمي در استقالل و 

خودكفايي كشور داشته باشند.

  امسال توليد ميوه ركورد مي زند
محمد شفيع ملك زاده، رييس نظام صنفي كشاورزي و 
منابع طبيعي از ركورد توليد ميوه خبر داد و گفت: سال 
گذشته 722 تن محصوالت كشاورزي توليد كرديم كه 
امسال به س��بب افزايش توليد بايد در حوزه صادرات 

برنامه ريزي شود.
وي افزود: با توجه به آنكه ميزان بارندگي در مقايس��ه 
با 10 سال اخير قابل مقايسه نيست، از اين رو اين امر 
در افزايش توليد محصوالت كشاورزي تاثير بسزايي 
دارد. ملك زاده ادامه داد: اگرچه وقوع سيل هاي اخير 
در استان هاي مهم توليد همچون خوزستان، لرستان 
و گلستان موجب شد تا بخشي از توليدگندم را كه قوت 
اصلي مردم است، از دست بدهيم. اما ميزان بارش هاي 
امس��ال در حدي بوده اس��ت كه در بحث گندم هاي 
ديم و س��اير زراعت ها و محص��والت باغي توليد قابل 
مالحظ��ه اي داريم. رييس نظام صنفي كش��اورزي و 
منابع طبيعي با تاكيد ب��ر برنامه ريزي حوزه صادرات 

محصوالت كشاورزي گفت: با توجه به افزايش توليد بايد 
برنامه ريزي دقيقي بر محصوالتي همچون پياز، گوجه 
فرنگي، سيب زميني و محصوالت باغي صورت گيرد تا 
محصول توليدي روي دست توليدكنندگان باقي نماند.

به گفته وي، امسال توليد محصوالت زراعي و باغي در 
حدي است كه اگر صادر نشود، قيمت اين محصوالت 
به حدي پايين مي آيد كه حتي تامين كننده هزينه هاي 
تولي��د نخواهد بود. مل��ك زاده با بيان اينك��ه از اواخر 
ارديبهشت و اوايل خرداد به پيك برداشت پياز نزديك 
مي شويم، اظهار كرد: اگرچه قيمت كنوني پياز به سبب 
تاخير در برداشت ناشي از بارندگي هاي اخير باالست، 
اما با رسيدن به پيك برداشت و ازدياد عرضه به حدي 
قيمت اين محصول كاهش مي يابد كه اگر صادرات ادامه 
نيابد و تنها متكي بر مصرف داخل باشيم، بدون ترديد 

خسارت سنگيني به توليدكنندگان وارد خواهد شد.

    ممنوعيت يك شبه صادرات، صادركنندگان 
را سردرگم كرده است

رضا نوراني، رييس اتحاديه ملي محصوالت با بيان اينكه 
برآورد دقيقي از ميزان توليد محصوالت كشاورزي و 
باغي نداريم، اظهار كرد: با وجود بارش هاي مناس��ب 
در سال زراعي جديد، اما شب هاي گذشته در بسياري 
از اس��تان ها س��رمازدگي اتفاق افتاد كه ممكن است 
بخش هايي از توليد تحت تاثير اين موضوع قرار بگيرد. 
وي افزود: اگر توليد محصوالت باغي تحت تاثير سرماي 
اخير به سبب باز نشدن شكوفه ها، خسارتي وارد نكرده 
باش��د، بدون ترديد توليد قاب��ل مالحظه اي خواهيم 
داشت كه آمار نهايي طي يك الي 2 هفته آينده پس از 
بررسي هاي ميداني از استان ها اعالم خواهد شد. نوراني 
ادامه داد: با وجود آنكه بسياري از كارشناسان اعتقادي 

به برون رفت از خشكسالي ندارند، اما در مقابل برخي 
كارشناسان به س��بب اتفاقات اقيانوس آرام مباحث 
ترس��الي را مطرح مي كنند كه در نهاي��ت اين امر در 
افزايش توليد محصوالت كشاورزي تاثير بسزايي خواهد 
داشت كه به همين دليل بايد قدردان موهبت هاي الهي 
باشيم. اين مقام مسوول برنامه ريزي در حوزه صادرات 
محصوالت كشاورزي را امري ضروري دانست و گفت: 
اين در حالي است كه طي سال هاي اخير، هر زماني كه 
با كمبودي در عرضه محصوالت داخلي روبرو مي شويم، 
مسووالن ذي ربط بالفاصله صادرات را ممنوع مي كنند 
كه در نهايت تصميمات يك شبه صادرات موجب شده 
تا صادركنندگان نتوانند برنامه مدوني در اين خصوص 

داشته باشند.
به گفته وي، طي ماه هاي اخير اتفاقاتي ناشي از نوسان 
نرخ ارز و ع��دم مديريت صادرات در محصوالتي نظير 
سيب زميني، پياز و هندوانه رخ داد كه اين امر تاثير سو 
بر بازار داخل به همراه داش��ت. نوراني درباره تاثير سو 
مديريت و برنامه ريزي براي صادرات بر هرج و مرج بازار 
بيان كرد: تجار تركيه با كانتينر هاي يخچال دار در ميدان 
مركزي ميوه و تره بار حضور يافتند و با خريد هندوانه و 
پياز و كمبود در داخل هرج ومرج ايجاد كردند كه با اين 
شيوه صادرات مخالف هستيم چرا كه صادرات با هدف 
اشتغال زايي، بهبود شرايط اقتصادي و پشتوانه توليد 
انجام مي شود. رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
در پايان با بيان اينكه صادرات محصوالت كش��اورزي 
به طور مويرگي انجام مي شود، تصريح كرد: با توجه به 
افزايش هزينه هاي صادراتي از مسووالن ذي ربط انتظار 
مي رود كه با ممنوعيت هاي يك شبه سد راه صادرات 
نشوند و از طرفي مديريت دقيقي بر بازار انجام دهند تا 
با خروج محصوالت، بازار داخل دچار هرج و مرج نشود.

در نخستين نشست كميته ماده 12 در سال 98، عالوه 
بر ارايه گزارش��ي از عملكرد اين كميته در س��الي كه 
گذشت، اعتراض جايگاه داران عرضه فرآورده هاي نفتي 
نسبت به ميزان كارمزد ارايه خدمات، تفاوت در ميزان 
كارمزد جايگاه هاي معمولي و طرح برند و فرآيند تحويل 

فرآورده به جايگاه بررسي شد.
شصت و نهمين نشست كميته ماده 12 كه اولين جلسه 
اين كميته در س��ال 98 بود به بررس��ي اعتراض هاي 
جاي��گاه داران عرضه فرآورده ه��اي نفتي و همچنين 
عملكرد كميته در س��ال گذشته اختصاص پيدا كرد. 
درعين ح��ال رياس��ت دوره اي كميته ب��ه عهده لعيا 
جنيدي، نماينده قوه مجريه گذاشته شد. پيش از اين 
كاظم دل خوش، نماينده قوه مقننه، رياست دوره اي آن 
را به عهده داشت. در اين جلسه اجرايي نشدن مصوبات 
كميته در نشست شصت و پنجم كه به وضعيت جايگاه 
داران فرآورده هاي نفتي اختصاص داش��ت، از سوي 

فعاالن اي��ن بخش مورد انتقاد قرار گرفت. بر اس��اس 
آنچه در جلسه شصت و پنجم مصوب شده بود، مركز 
پژوهش هاي مجلس موظف ش��ده ب��ود با همكاري 
دستگاه هاي مربوطه از جمله سازمان برنامه وبودجه 
و شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي، پيشنهادهاي 
بخش خصوصي را بررسي كنند و در نهايت با تفاهم به 

چارچوبي مشخص برسند. 
به اعتقاد جايگاه داران، بين درآمد )كارمزد دريافتي( 
و هزينه جايگاه تناس��بي وجود ندارد. از طرفي براي 
تعيين كارمزد معيار و فرمول مشخصي تعريف نشده 
است. تفاوت در نرخ كارمزد حامل هاي مختلف )بنزين 
و نفت گاز( و حاكميت نظام كارمزدي، مواردي ديگري 

هستند كه بايد اصالح شوند.
فعاالن اين حوزه همچنين از كس��ري ب��ار به هنگام 
تحويل ف��رآورده به جايگاه، ناش��ي از اختالف دما در 
زمان بارگيري و تحويل محصول و همچنين اختالف 

معيار و ابزار اندازه گي��ري، انتقاد كردند. تفاوت ميزان 
كارمزد جايگاه هاي معمولي و جايگاه هاي طرح برند 
نيز مورد توجه قرار گرفت. بر اس��اس اظهارات اسدي، 
مس��وول بخش انرژي مركز پژوهش هاي مجلس، در 
نشست هايي كه به منظور بررسي مطالبات جايگاه داران 
برگزار شد از سازمان برنامه وبودجه، شركت ملي پخش 
و وزارت نفت نماين��ده اي حضور پيدا نكرد. در نتيجه 

نتوانستيم به نتيجه اي برسيم.
در اي��ن بين كريم��ي، نماينده ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي از برنامه ريزي هاي وزارت نفت براي 
اجراي كامل حق العمل كاري براي جايگاه داران در سال 
98 خب��ر داد و تأكيد كرد: پيش از اين با جايگاه داران 
مانند كارمند برخورد مي شد كه شيوه نادرستي بود. 
اجراي حق العمل كاري در اين حوزه به زيرساخت هايي 
نياز دارد كه هنوز آماده نيس��ت. به محض مهيا شدن 
شرايط، ش��يوه حق العمل كاري در اين بخش اجرايي 

مي شود. وي ادامه داد: اين شركت در مورد تعيين ميزان 
كارمزد جايگاه داران تصميم گيرنده نيست و تنها مجري 

بخشنامه هايي است كه به آن ابالغ مي شود.
در نهايت مقرر شد معاونت حقوقي رياست جمهوري 
نشستي را با سازمان برنامه وبودجه و وزارت نفت برگزار 

كند و از اين طريق موضوع را به سرانجام برساند.
در بخش بعدي اين نشس��ت حس��ين سالح ورزي، 
قائم مقام دبير كميته ماده 12 گزارش��ي از عملكرد 
كميته در سال گذش��ته ارايه داد و با اشاره به تكليف 
قانون در مورد لزوم پايش ملي كسب وكار و شناسايي 
مهم ترين موانع موجود در اي��ن محيط، تأكيد كرد: 
در گذش��ته فعاالن اقتصادي از وضعيت تأمين مالي 
انتقاد مي كردند اما طي 6 فصل گذش��ته مهم ترين 
مانع به نوس��انات قيمت مواد اوليه و بي ثباتي قوانين 
و سياست ها اختصاص پيدا كرده است. نايب رييس 
اتاق ايران براي پيشگيري از بروز بسياري مشكالت 

پيشنهاد داد كه قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
اجرايي ش��ود. با توجه به اينكه دولت ماده 2، ۳ و 24 
اين قان��ون را اجرايي نمي كند، كميته بخش��نامه يا 
مصوبه اي را مبني بر بي اثر ش��دن هر بخش��نامه اي 
كه اين م��واد قانوني را رعايت نكن��د، ارايه دهد. وي 
تشريح كرد: طبق اين مواد قانوني دولت بايد به هنگام 
تصميم گيري در مورد موضوعات اقتصادي با بخش 
خصوصي و تشكل هاي تخصصي در هر حوزه مشورت 
كند. از سوي ديگر اجراي هر سياست و قانوني بايد بعد 
از اعالم آن از طريق رسانه هاي گروهي آغاز شود. در 
اين رابطه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهور 
با اس��تقبال از اين پيش��نهاد، گفت: اين موضوع در 
دستوركار معاونت حقوقي قرار خواهد گرفت. البته در 
مورد نوع برخورد با قانون يا بخشنامه اي كه مواد 2، ۳ 
و 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار را رعايت 

نكرده است بايد از نظر حقوقي بحث و بررسي كرد.
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خصوصي سازي در حد شعار 
باقي مانده است

رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي 
اتاق ايران معتقد اس��ت در دوران تحريم ها كش��ور 
مي تواند روي صادرات خدمات فني و مهندس��ي به 
خصوص به كشورهاي همسايه برنامه ريزي ويژه اي 
داشته باش��د. محمد اميرزاده مي گويد: » در زمينه 
ص��ادرات خدمات فني و مهندس��ي ش��ركت هاي 
توانمندي در كشور شكل گرفته كه الزم است دولت 
براي تسهيل فعاليت هاي آنان در فضاي بين المللي 
بيش از گذش��ته كار كند. هرچند تحريم شرايط را 
براي كار شركت هاي فعال در صادرات خدمات فني 
و مهندسي سخت كرده اما اين انتظار وجود دارد كه 
با حل مشكالت ضمانتنامه و تقويت روابط سياسي 
با كشورهاي همسايه و كمتر همكار با امريكا امكان 

فعاليت شركت هاي ايراني در آ نها فراهم شود.«
 اين عضو هي��ات نمايندگان اتاق ته��ران مي گويد: 
» شركت هاي ايراني فعال در خدمات فني و مهندسي 
هيچ وابس��تگي در مرحله اجرا ب��ه طرف هاي ديگر 
ندارند و تنها در زمينه صدور ضمانتنامه مشكل داريم 
كه اميدواريم با حل و فصل اين مشكالت، فضا براي 
كار ما در كشورهايي مثل عمان و تركمنستان و عراق 
و افغانستان فراهم شود.« اميرزاده در بخش ديگري 
از صحبت هايش به آسيب هاي اقتصاد دولتي اشاره 
كرد و گفت: » از پنج دهه گذش��ته نگرش غلطي بر 
اقتصاد سلطه يافته و همه چيز را به نفع دولت مصادره 
كرده است. امروز اثري از كارخانه هاي مولد گذشته 
نمي بينيم. خبري از ارج و آزمايش نيست. بسياري از 
موسسات توليدي داخلي تعطيل شده اند در حالي كه 
اگر به حيات شان ادامه مي دادند و اگر بازارهاي منطقه 
حفظ مي شد، در ش��اخص هاي مختلف اقتصادي و 
اجتماعي از جمله درآمدهاي مالياتي، اشتغال و كاهش 
استرس هاي جامعه به وضعيت امروز نمي رسيديم.« 
او در ادام��ه مي گويد: »از نظر من ب��ه بازي نگرفتن 
بخش خصوص��ي از عوامل مهم در بروزمش��كالت 
اقتصادي است. طي سال هاي گذشته سرمايه ها در 
دست كساني بوده كه كار توليدي نمي كردند و اين 
باعث شده بخش هاي مختلف اقتصاد آسيب ببيند 
اما بايد كار را به كاردان س��پرد.« رييس كميسيون 
احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران به لزوم 
شفافيت در اجراي پروژه اشاره كرد و ادامه مي دهد: 
»متاس��فانه در بخش دولتي و پروژه هايي كه در اين 
بخش اجرا شده كمتر شفافيتي را مشاهده مي كنيم و 
اين نشان مي دهد كه بايد فضاي بيشتري را براي بازي 
بخش خصوصي فراهم كنيم. دولت ها طي سا ل هاي 
گذشته از همكاري بيشتر با بخش خصوصي گفته اند 
اما همه چيز در حد شعار مانده است. اين الزم است كه 
دولت مشاوره هاي بخش خصوصي را در نظر بگيرد و 
به آن عمل كند. درباره زير ساخت هاي صادراتي، حل 
مشكالت بين المللي و... بخش خصوصي وعده هاي 
دولت را شنيده و هرجا الزم بوده در كنار دولت براي 

تحقق وعده ها تالش كرده است.«

اختصاص ارز نيما تاثيري بر 
واردات گوشت نداشته است

منصور پوريان رييس انجمن تامين كنندگان دام كشور 
درباره آخرين وضعيت واردات گوشت قرمز اظهار كرد: با 
وجود اختصاص ارز نيما به واردات، ميزان ثبت سفارش 
براي واردات گوشت تغييري نداشته است و كماكان 
طبق روال س��ابق انجام مي ش��ود. وي واردات روزانه 
گوشت گرم گوسفندي را 180 تا 200 تن اعالم كرد و 
گفت: تاكنون 92 هزار راس دام سبك زنده وارد كشور 
شده است، ضمن آنكه واردات دام سنگين در حال انجام 
است و پيش بيني مي شود كه اولين پارت تا هفته آينده 
وارد شود. پوريان ادامه داد: با توجه به شرايط مناسب 
واردات و توزيع بره هاي داخل از ابتداي سال در بخش 
دام زنده و الشه با كاهش قيمت روبرو بوديم به طوري 
كه در بخش دام زنده 10 هزار و الش��ه 1۵ هزارتومان 
كاهش قيمت داشتيم. به گفته اين مقام مسوول، با 
توجه به افزايش عرضه دام زنده داخلي در كنار واردات 
بس��ياري از دامداران نگران نبود بازار و انباشت دام در 
واحد ها را دارند. رييس ش��وراي تامين كنندگان دام 
كشور نرخ هر كيلو الشه گوسفندي در عمده فروشي ها 
را 6۵ تا 70 هزار توم��ان اعالم كرد و گفت: با توجه به 
عرضه گسترده دام داخل و گوشت وارداتي در كشور 
پيش بيني مي ش��ود كه روند كاهش قيمت گوشت 
در ب��ازار ادامه يابد. پوريان ن��رخ منطقي هر كيلو دام 
زنده را 27 تا ۳0 هزار و الش��ه گوسفندي درب عمده 
فروشي ها را 67 تا 68 هزار تومان اعالم كرد و گفت: با 
توجه به افزاي��ش عرضه و نبود تقاضا براي دام داخل، 
دامداران نگرانند كه قيمت دام زنده به كمتر از 2۵ هزار 
تومان برسد. رييس شوراي تامين كنندگان دام كشور 
در پايان قيمت گوشت و دام زنده را تابع عرضه و تقاضا 
دانست و افزود: با افزايش عرضه بيش از حد نياز كشور، 
طي ماه هاي آتي با كاهش شديد قيمت در بخش دام 
گوشت روبرو خواهيم بود. همچنين حسن شكوهي، 
رييس اتحاديه گوشت گوسفندي در بازار ماه رمضان 
را پيش بيني كرد و گفت: با توجه به افزايش عرضه در 
برابر واردات بعيد است كه قيمت گوشت مجدد در ماه 
رمضان افزايش يابد. وي با بيان اينكه كمبودي در عرضه 
دام داخل نداريم، افزود: هم اكنون هر كيلو دام زنده با 
نرخ 44 هزارتومان در ميادين عرضه مي شود كه نسبت 
به هفته هاي اخير 4 تا ۵ هزار تومان كاهش داشته است. 
رييس اتحاديه گوشت گوس��فندي شهرستان ري 
ادامه داد: با توجه به شرايط مساعد بارندگي و رويش 
علف در مراتع و جنگل ها و افزايش توليد و زايش بره ها 
پيش بيني مي شود كه روند كاهش قيمت گوشت در 
بازار ادامه دارد. شكوهي از ورود بره هاي نو طي ماه هاي 
آتي به بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزايش عرضه دام 
و ورود بره هاي نو به بازار پيش بيني مي شود كه قيمت 
گوشت نوسان خاصي نداشته باشد. اين مقام مسوول در 
پايان با بيان اينكه بخش اعظم گوشت مورد نياز از توليد 
داخل تامين مي شود، تصريح كرد: با توجه به سياست 
مسووالن در جلوگيري از خروج دام از مرز هاي كشور 
پيش بيني مي شود كه استمرار اين روند و ازدياد عرضه 

بر كنترل بازار گوشت تاثير بسزايي دارد.
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ناگفته هاي آمار خريد نفتي آسيايي ها از ايران تمايل رياض به تمديد توافق اوپك پالس

گروه انرژي| 
خال��د الفال��ح، وزير انرژي عربس��تان س��عودي روز سه ش��نبه به 
خبرگزاري »ريا« روسيه گفت توافق جهاني توليد نفت كه توسط 
روسيه و عربستان سعودي رهبري مي ش��ود ممكن است تا پايان 
سال 2019 تمديد شود. وي مش��خص نكرد كه سطح توليد نفت 
توافقي چقدر ممكن است تغيير كند. وي همچنين مدعي شد كه 
عربستان س��عودي براي جايگزيني نفت ايران نيازي به تخطي از 

توافق اوپك پالس ندارد و به آن متعهد خواهد ماند.
به گزارش رويترز، سازمان كش��ورهاي توليدكننده نفت )اوپك(، 
روس��يه و ديگر توليدكنندگان در توافق نامه اي كه به اوپك پالس 
مشهور شده است، اواخر سال ميالدي گذشته توافق كردند كه به 
منظ��ور افزايش قيمت نفت، توليد نفت خام خ��ود را به اندازه يك 

ميليون و 200 هزار بشكه در روز كاهش دهند.
اعض��اي اين گروه در 25 و 26 ژوئيه ب��ا هم مالقات خواهند كرد تا 

درباره تمديد يا عدم تمديد اين توافق نامه تصميم گيري كنند.
اوايل ماه آوريل، مس��كو اعالم كرد كه به دليل بهبود ش��رايط بازار 
و كاهش ذخاير نفتي، اوپك و متحدانش ممكن اس��ت از ماه ژوئيه 
س��طح توليد نفت خود را افزايش دهند.خال��د الفالح، وزير انرژي 
عربستان سعودي به خبرگزاري »ريا« روسيه گفت: »ما به موجودي 
نفت جهان نگاه مي كنيم كه آيا باالتر يا پايين تر از سطح عادي است؟ 
سپس سطح توليد نفت خود را با آن تنظيم خواهيم كرد. بر اساس 
آنچه اكنون به نظر مي رسد... من مشتاقانه مي گويم كه توافقي در 

كار خواهد بود.«
وي ادام��ه داد: »من اطالع ن��دارم كه اين به هم��ان صورت قبلي 
باق��ي مي ماند يا در راس��تاي كاه��ش توليد نفت بيش��تر يا كمتر 
تغيي��ر مي كند.«به گ��زارش رويترز، يكي از بازيگ��ران كليدي در 
سياست مسكو در قبال اوپك »ايگور سچين«، رييس شركت نفتي 
»روس نفت« است. س��چين كه يكي از متحدان والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه نيز هست، مي گويد روسيه در حال از دست 
دادن سهم بازار نفت به اياالت متحده است كه عضو توافق كاهش 
توليد نفت نيس��ت. امريكا توليد نفت خود را به ركورد 12 ميليون 
بش��كه در روز رسانده است. هفته گذشته س��چين اين سيگنال را 

ص��ادر كرد كه پس از پايان مهلت اعط��اي معافيت نفتي امريكا به 
مش��تريان ايران، روس��يه براي جايگزين كردن نفت اين كشور در 

بازار كمكي نخواهد كرد.
همچنين هفته گذش��ته، دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا به 
خبرنگاران گفت كه با اوپك تماس گرفته و به آنها گفته اس��ت كه 
قيمت ه��اي نفت را پايين بياورند. ترامپ مش��خص نكرد كه با چه 
كس��ي صحبت كرده و آيا به تماس هاي قبلي خود با مقامات اوپك 
اش��اره دارد يا صحبت تازه اي صورت گرفته اس��ت.الفالح با اشاره 
به بيانات ترامپ، به خبرگزاري روس��ي »ريا« گفت كه عربس��تان 
س��عودي آمادگي پر كردن كمبود عرضه نف��ت در بازار را دارد كه 
ش��امل جايگزيني نفت ايران نيز مي ش��ود.وي افزود: »اما رياض 
داوطلبانه از سطح توليد نفت تعيين شده توسط توافق اوپك پالس 
فراتر نخواد رفت.« الفالح گفت: »من تعهد خود براي پاسخگويي به 
تمامي درخواست ها )براي جايگزيني نفت ايران( را تأييد مي كنم. 
ام��ا در عين حال، ما بخش باقي مانده از توافق اوپك پالس را انجام 
مي دهيم و آن را رها نخواهيم كرد. نيازي نيس��ت كه داوطلبانه از 

حدود تعيين شده تجاوز كنيم. «
الفالح ب��ا بيان اينكه صادرات ايران قابل توجه نبوده اس��ت، افزود: 
»تنها ش��اخصي كه من دارم تقاضاي مصرف كنندگان براي نفت 
عربس��تان است... در حال حاضر اين رقم ها متعادل هستند، تقاضا 
سالم است و جاي نگراني نيست... در بازار جهاني نفت هيچ كمبودي 
وجود ندارد.«وي با اش��اره به اينكه توليد نفت عربستان سعودي تا 
پاي��ان ماه مي ميالدي پايين تر از ميزان تعيين ش��ده در توافقنامه 
جهاني نفت )اوپك پالس( خواهد ماند، گفت: توليد نفت » »بطور 
قابل مالحظه اي كمتر از« 10 ميليون بشكه در روز و صادرات كمتر 

از 7 ميليون بشكه در روز در ماه آينده.«
فالح به خبرگزاري »ريا« گفت: »ما با وضعيت كلي بازار جهاني نفت 
مشكلي نداريم. بازار سالم است، عرضه مناسب است و جاي نگراني 
نيست.«همزمان با بيان اين اظهارات از سوي وزير انرژي عربستان، 
به��اي نفت خام ك��ه در معامالت روزهاي جمعه و دوش��نبه روند 
كاهشي در پيش گرفته بود ديروز با افزايش قابل توجهي روبرو شد 
و با 1.01 درصد افزايش به 73 دالر و 05 سنت در هر بشكه رسيد. 

گروه انرژي| نادي صبوري |
رويترز ديروز با انتش��ار آمار واردات نفت خام آس��يايي ها از ايران در 
ماه مارس نوش��ت كه اين ميزان باالترين حد در 8 ماه اخير محسوب 
مي شود. رويترز مي نويسد خريداران اين اقدام را براي حداكثري كردن 
نفع از دوره معافيت نفتي انجام دادند. نگاهي به اين آمار اما نكات قابل 
توجهي را نشان مي دهد، از جمله اينكه كشورهايي مانند چين كه از 
ادامه يافتن خريد نفتي از ايران اطمينان بيشتري داشتند هر چند در 
اين ماه خريد بيشتري انجام دادند اما نسبت افزايش در قياس با ديگر 
خريداران مانند ژاپن در آنها كمتر است. ژاپن در اين ماه عمال خريد 
نفتي 2 ماه خود را انجام داده است. رويترز مي نويسد كه در ماه مارس 
كشور چين، هند، ژاپن و كره جنوبي روزانه 1 ميليون و 570 هزار بشكه 
نفت خام از ايران خريداري كردند كه 36 درصد رشد را نسبت به ماه 
قبل از آن نشان مي دهد. البته اين ميزان همچنان نسبت به واردات 
نفت خام اين 4 كشور در مدت مشابه سال گذشته 31 درصد كمتر بوده 
است. ديتاهاي منتشر شده در »ريفينيتيو« كه يك فراهم آورنده جهاني 
داده هاي اقتصادي است نشان مي دهد كه كره جنوبي، ژاپن و هند در 
ماه آوريل شاهد ورود محموله هاي نفتي ايران هستند اما چين تنها 
كشوري است كه در اوايل ماه مي نيز ورود محموله نفتي داشته است.

رويترز در اين گزارش مي نويس��د در حالي كه برخي مشتريان نفتي 
ايران در اعضاي اوپك دنبال نفت هستند، كره جنوبي دوباره فرآيند 
پيدا كردن ميعانات گازي جايگزين براي ميعانات گازي ايران كه بسيار 
دشوار است را بايد شروع كند. وارد كردن ميعانات گازي از ايران براي 

كره جنوبي صرف��ه اقتصادي 
دارد. خبرگزاري رويترز به نقل از 
شركت مشاوره انرژي FGE ادعا 
مي كند كه ايران احتماال روزانه 
200 الي 300 هزار بشكه نفت 
خام را از طريق كشورهايي چون 
عراق، تركيه و پاكستان خواهد 
فروخت.رويترز مي نويس��د كه 
»جوهاي جنرونگ« ش��ركت 
نفتي مهم چيني واردات از ايران 

را ادامه خواهد داد. جوهاي جنرونگ ش��ركتي اس��ت كه در س��ال 
1995 نخس��تين معامالت نفتي تهران و پك��ن را پايه گذاري كرد. 
پيشتر خبرگزاري تسنيم در گزارشي در مورد اين شركت با اشاره به 
اتفاق سال 1995 نوشته است: در آن زمان، ايران براي پرداخت پول 
سالح هاي خريداري ش��ده از چين در جريان جنگ ايران و عراق، به 
پكن نفت مي فروخت. هنوز هم تخصص عمده شركت ژوهاي ژنرونگ 
در زمينه خريد نفت خام از ايران اس��ت.در حالي كه اياالت متحده از 
قصد براي صفر كردن صادرات نفت خام ايران صحبت كرده اس��ت، 
شركت مشاوره انرژى FGE مي نويس��د كه با توجه به موضع جديد 
اياالت متحده، صادرات نفت خام ايران احتماال نس��بت به انتظارات 
قبلي با حدود 300 هزار بش��كه كاهش روبرو خواهد بود.اين شركت 
مشاوره انرژي در ادامه تاكيد مي كند كه كم شدن اين ميزان از عرضه 
نفت خام جهاني، وضعيت عرضه و تقاضا در بازار طالي سياه را بيش از 

پيش گاوي )بازار صعودي( مي كند. 
بررسي »تعادل« از ديتاهاي منتشر ش��ده نشان مي دهد كه ژاپن در 
ميان تمام مشتريان نفتي ايران بيشترين درصد افزايش را در واردات 
نفت خام ماه مارس نس��بت به ماه قبل از آن انجام داده اس��ت. ميزان 
واردات نفت خامي كه اين كشورها در ماه مارچ از ايران داشتند احتماال 
در مذاكراتي كه با امريكا براي تمديد احتمالي معافيت خواهند داشت 
اثرگذار است.آمار واردات نفت خام ژاپن نشان مي دهد كه اين كشور 
عمال مصرف 2 ماه نفت خام خود از ايران را در ماه مارس خريداري كرده 
است كه تا حدودي چرايي موضع  اوليه اين كشور كه از »آمادگي« براي 
تصميم نفتي ترامپ صحبت كرد 
را ش��فاف مي كند.چين در اين 
ماه هر چن��د واردات را افزايش 
داده اما احتماال به اين دليل كه از 
ادامه يافتن اين واردات اطمينان 
داش��ته، تفاوت خريد نفتي ماه 
مارس اين كش��ور از اي��ران در 
قياس با همين شاخص در ميان 
ديگر خريداران آسيايي نفت خام 

ايران كمتر است. 

ثبتنام100هزارنفربرايكارتسوخت
ش�انا|  س��خنگوي ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش 
فرآورده ه��اي نفتي اي��ران از ثبت نام 100 ه��زار نفر در 
سامانه دولت همراه براي دريافت كارت سوخت خودرو 
خبر داد و گفت: افرادي كه در نخستين فراخوان ثبت نام 
كارت سوخت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام كرده 

بودند، مجددا به سامانه مراجعه نكنند.
زيبا اسماعيلي با اش��اره به اينكه از روز دوشنبه تاكنون 
حدود 100 هزار نفر در سامانه دولت همراه براي دريافت 
كارت سوخت ثبت نام كرده اند، گفت: ثبت نام همچنان 

ادامه دارد و افرادي كه كارت س��وخت آنها مفقود شده 
اس��ت، مي توانند با مراجعه به س��امانه دولت همراه به 
آدرس اينترنتي www.mob.gov.ir نسبت به ثبت 

درخواست دريافت كارت سوخت خود اقدام كنند.
ريي��س روابط عمومي ش��ركت مل��ي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران تاكيد كرد: افرادي كه در نخستين 
فراخوان ثبت نام كارت سوخت شركت و نسبت به ثبت 
درخواست خود اقدام كرده و كارت بانكي خود را معرفي 
كرده اند و تاييد نهايي درخواست آنها صورت گرفته است، 

نياز به اقدام ديگري نداشته و ثبت نام آنها انجام شده است 
و نياز نيس��ت دوباره به سامانه مراجعه كنند. اسماعيلي 
ب��ا بيان اينكه هم اكنون 17 ميلي��ون و 700 هزار كارت 
سوخت شخصي فعال در كشور وجود دارد، افزود: بيش 
از 378 ه��زار خودرو از اين تع��داد، خودروهاي عمومي 
مانند تاكس��ي ها و 196 هزار دس��تگاه نيز خودروهاي 
دولتي اس��ت، در واقع حدود 90 درص��د از خودروهاي 
بنزين سوز كشور شخصي هستند. وي همچنين از وجود 
5 ميليون كارت سوخت موتورسيكلت فعال در كشور خبر 

داد و گفت: تعداد 700 هزار كارت س��وخت خودروهاي 
نوشماره سال هاي 93 تا 96 كه در باجه هاي پست معطل 
مانده بود، بازتوزيع و به آدرس صاحبان آن ارس��ال شده 
و تعدادي نيز در حال ارس��ال است. شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران، در نخس��تين اطالعيه خود در 
روز هش��تم فروردين ماه اعالم ك��رد: »مالكان خودرو و 
موتورس��يكلت كه به هر دليلي كارت س��وخت ندارند، 
مي توانند از ساعت 24 يك شنبه، هشتم ارديبهشت ماه 
با مراجعه به سامانه www.mob.gov.ir و همچنين 

اپليكيشن دولت همراه، يا كد دستوري #4* به منظور 
دريافت كارت هوشمند س��وخت، تقاضاي خود را ثبت 
كنند. در اين اطالعيه تاكيد شده بود: مالكان خودروهاي 
عمومي، دولتي و مالكان خودروها در استان سيستان و 
بلوچستان كه پيش از اين در دفاتر پليس +10 درخواست 
خود را ثبت كرده اند، الزم نيست به اين سامانه مراجعه 
كنند و كارت سوخت آنها به نشاني ايشان ارسال خواهد 
شد و مراحل ثبت نام تنها غيرحضوري و از طريق سامانه 

دولت همراه انجام مي شود.

صرفهجويي3هزارمگاواتيهدفامسالدرپيكمصرفاجرايطرحآبوخاكدراستانهايمرزي
تس�نيم|مديركل دفتر رودخانه هاي م��رزي و منابع 
آب مش��ترك وزارت نيرو گفت: طرح هاي توسعه منابع 
آب و خاك در 12 اس��تان كشور امروز چهارشنبه با سفر 
رييس جمهور به استان كرمانشاه افتتاح مي شود. عيسي 
بزرگ زاده مديركل دفتر رودخانه هاي مرزي و منابع آب 
مش��ترك وزارت نيرو با اشاره به افتتاح طرح هاي توسعه 
منابع آب و خاك كشور توسط رييس جمهور، گفت: اين 
پروژه ها در اس��تان هاي سيستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبي، خراس��ان رضوي، خراسان ش��مالي، گلستان، 
اردبيل، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، كردستان، 
كرمانشاه، ايالم و خوزستان با هدف تأمين آب مورد نياز 
شرب، كشاورزي و صنعت، چش��م انداز مناسبي را براي 
توس��عه اقتصادي در اين مناطق ايجاد كرده است.وي با 
بيان اينكه اين طرح ها گام مهمي در جهت دستيابي به 

توسعه پايدار با رعايت تاب آوري اكوسيستم هاي طبيعي 
است، ادامه داد: اجراي طرح هاي توسعه منابع آب و خاك 
مي تواند نقش اساسي در توسعه پايدار استان هاي مرزي، 
ارتقاي معيش��ت، بهبود اس��تانداردهاي زندگي مردم، 
كاهش فقر، توزيع مناس��ب درآمد و تقويت هويت ملي 
و تعلق س��رزميني را در اس��تان هاي مرزي داشته باشد. 
ب��زرگ زاده تصريح كرد: با عزم جدي دولت تدبير و اميد، 
از سال 1393 اجراي طرح هاي توسعه منابع آب و خاك 
در 12 استان مرزي كشور در قالب 61 طرح و 120 پروژه 
با هزينه كردي بالغ بر 270 هزار ميليارد، س��رعت يافت. 
در حال حاضر، تعداد زيادي از اين طرح ها در استان هاي 
مرزي كشور آماده بهره برداري هستند كه در اين مرحله، 
طرح هاي توسعه منابع آب و خاك استان كرمانشاه توسط 

رييس جمهوري افتتاح مي شود.

فارس| معاون شركت توانير با تاكيد بر اينكه برنامه هاي 
عبور از اوج سال 98 از س��وي وزارت نيرو و توانير تبيين و 
ابالغ ش��ده است، گفت: امسال در بخش مديريت مصرف 
برق 3 هزار مگاوات صرفه جويي انجام خواهد شد.سيدزمان 
حسيني ديروز در حاشيه نهمين كنفرانس ملي نيروگاه هاي 
برق درباره برنامه هاي وزارت نيرو و شركت توانير براي عبور از 
اوج مصرف برق سال 98 گفت: برنامه هايي كه از سوي وزارت 
نيرو و توانير تبيين شده ابالغ شده است كه در اين برنامه هاي 
تبيين شده برنامه هاي ويژه اي در بخش توليد، انتقال،  توزيع 
و مديريت مصرف پيش بيني شده است.وي افزود: در اين 
بخش هاي مورد اشاره پروژه هاي مختلف و اعتبارات الزم 
ديده شده است كه در حال اجراي آنها هستيم و ظرف دو 
ماه آينده وارد پيك خواهيم شد، مي توانيم از اين برنامه ها 
اس��تفاده و از پيك مصرف عبور كنيم. حسيني با اشاره به 

اينكه با توجه به بارش هاي اخير در كشور وضعيت توليد 
برق نيروگاه هاي برق آبي از 5 هزار مگاوات سال گذشته به 10 
هزار مگاوات خواهد رسد، گفت: در بخش مديريت مصرف 
برق امسال پيش بيني شده است كه امسال 3 هزار مگاوات 
در پيك مصرف صرفه جويي كند كه اين برنامه مي تواند ما 
را براي عبور از پيك مصرف برق كمك كند. وي با اشاره به 
اينكه در بخش مديريت مصرف پروژه هاي مختلفي تعريف 
شده است تا براي عبور از پيك سال 98 آماده شويم، گفت: 
در بخش توليد توس��عه نيروگاه هاي كشور و بهينه  سازي 
نيروگاه ها و در بخش انتقال توسعه و بهينه سازي شبكه هاي 
توزيع و فوق  توزيع خواهيم داشت. وي در پاسخ به اين سوال 
كه تلفات انرژي در بخش توزيع در حال حاضر كمتر شده 
است، گفت: تلفات برق در بخش توزيع يازده درصد است 

كه چند سال پيش اين عدد بيش از 15 درصد بوده است. 
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معامله 70 هزار بشكه نفت در بورس
ايلنا| نماينده شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي 
گفت: يك ميليون بشكه نفت خام سنگين با قيمت 
63.51 دالر عرضه شد كه در نهايت 70 هزار بشكه 
با قيمت 60 دالر 68 سنت معامله شد.اميرحسين 
تبيانيان درباره اولين عرضه نفت در بورس سال 98 
اظهار داشت: امروز طبق روال هر هفته يك ميليون 
بشكه نفت خام ايران در رينگ صادراتي بورس انرژي 
عرضه شد. عرضه هاي قبلي نفت خام سبك و ميعانات 
بود اما اين بار براي نخستين بار نفت خام سنگين عرضه 
شد.وي افزود: يك ميليون بشكه نفت خام سنگين با 
قيمت 63.51 دالر عرضه شد كه در نهايت 70 هزار 
بشكه با قيمت 60 دالر 68 سنت معامله شد.نماينده 
شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي تصريح كرد: 
بنا ب��ر تعهد قانوني كه در بودج��ه 98 براي ما ايجاد 
شده امسال براي اولين بار نفت خام سنگين را عرضه 
كرديم ولي فرايند فروش و تسويه تفاوتي با نفت خام 
سبك ندارد.وي گفت: به تناسب قيمت ها، شرايط 
و امكان پرداخت خري��داران، مي توانند هر هفته در 
عرضه ها شركت كنند و شركت ملي نفت هم خود را 
متعهد مي داند هر هفته عرضه را انجام دهد و خريدار 
به تناسب قيمت بازار هر زمان كه امكان داشته باشد 

نسبت به خريد در بورس اقدام مي كند.

عزم نيجريه براي 2 برابر 
كردن توليد نفت

تسنيم|  نيجريه بزرگ ترين توليد كننده نفت آفريقا 
قصد دارد توليد نفت خود را تا 2025 دو برابر كند و 
هدف آن توليد 4 ميليون بشكه در روز طي شش سال 
است. هدفي كه به نظر تحليلگران بسيار بلندپروازانه 
مي رسد. به گزارش اويل پرايس، نيجريه عضو اوپك 
در حال حاضر حدود 2.2 ميليون بشكه در روز نفت 
خام و ميعانات گازي تولي��د مي كند. در ماه مارس 
توليد نفت خام نيجريه 1.733 ميليون بشكه در روز 
بود كه 11 هزار بشكه در روز نسبت به فوريه افزايش 
داشت. تعداد حمالت نظامي به زيرساخت هاي نفتي 
نيجريه طي دو سال گذشته كاهش يافته است ولي 
دزدي از خطوط لوله اين كشور هنوز هم به تأسيسات 
نفتي آن آسيب مي رساند و باعث نشتي هايي مي شود 
كه گاهي خطوط لوله ص��ادرات را روزها و هفته ها 
مي بندند. به نظر مي رسد طرح دو برابر كردن توليد 
نفت طي 6 سال عالي باشد ولي طبق نظر تحليلگران 
اين هدف براي نيجريه بيش از حد بلند پروازانه است 
و اين كشور به خاطر مسائل امنيتي راه سختي براي 
رسيدن به آن دارد. نگراني هاي امنيتي و دزدي نفت 
و در نتيجه نش��ت نفت به داخ��ل دلتاي نيجريه بر 
عمليات هاي شركت هاي بزرگي مثل شل و اكسون 

تاثير گذاشته است.

آخرين آمار بارش ها
تسنيم| از مجموع 318.4 ميلي متر بارش ثبت شده 
در 218 روز ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر 
سهم پاييز، 131.9 ميلي متر سهم زمستان و 94.4 
ميلي متر سهم 39 روز نخست بهار است.بر اساس آمار 
رسمي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت مديريت 
منابع آب ايران، ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر 
97 تا هشتم ارديبهشت 98 )218 روز ابتدايي سال 
آبي جاري( بالغ بر 318.4 ميلي متر است.اين مقدار 
بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه درازمدت 
)215.1 ميلي متر( 48 درصد افزايش و نس��بت به 
دوره مشابه سال آبي گذش��ته )132.1 ميلي متر( 
141 درصد افزايش نشان مي دهد.از مجموع 318.4 
ميلي متر بارش ثبت شده در 218 روز ابتدايي سال آبي 
جاري، 92.1 ميلي متر سهم پاييز، 131.9 ميلي متر 
سهم زمستان و 94.4 ميلي متر سهم 39 روز نخست 
بهار است.درواقع متوس��ط بارش هاي پاييزي سال 
آبي جاري 1.02 ميلي متر در روز، متوسط بارش هاي 
زمستاني س��ال آبي جاري 1.47 ميليمتر در روز و 
متوسط بارش هاي بهاري سال آبي جاري )39 روز 

نخست بهار( 2.42 ميليمتر در روز بوده است.

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به خريد مقدار 10000 تن نمک دانه بندی شده واحد بخار و مقدار 2000 تن نمک دانه بندی شده مصرفی سيکل ترکيبی نيروگاه شهيد سليمی 
نکا طبق شرايط ذيل و همچنين شرايط فنی و خصوصی کار پيوست اسناد مناقصه اقدام نمايد. عالقمندان جهت خريد اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فيش واريزی به مبلغ 300/000 

ريال به حساب سيبا شماره 0105692716008 بنام شركت مديريت توليد برق نكا نزد بانک ملی ايران شعبه نيروگاه به اداره تدارکات اين شرکت مراجعه نمايند.
1- مدت زمان قرارداد: از تاريخ 1398/4/1 لغايت 1399/3/31 بمدت يک سال شمسی

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز.
3- پيشنهاددهندگان بايستی پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مناقصه تنظيم و حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/3/6  به اداره تدارکات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نکا- کيلومتر 

25 جاده زاغمرز- نيروگاه شهيد سليمی نکا تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخه 98/3/7  با توجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. 
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 260/000/000 ريال است که بايستی به يکی از صورت های مشروحه ذيل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسليم گردد:
1-4- رسيد بانکی واريز وجه مزبور به حساب اين شرکت

2-4- چک تضمين شده بانکی به نفع کارفرما
3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما 

5- به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6-  ساير اطالعات و جزييات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

 جهت مش�اهده آگهی و خالصه اس�ناد به س�ايت های www.tender.tpph.ir  ، www.npgm.ir   و پايگاه ملی مناقصات کش�ور مراجعه و براي کس�ب موارد بازرگاني با ش�ماره تلفن
 34622359-011 آقاي سليماني و کسب اطالعات فنی بيشتر با شماره تلفن 09113520733 آقای مهندس جعفری تماس حاصل فرماييد .

آگهي مناقصه عمومي شماره 98/5 شركت مديريت توليد برق نكا 
نيروگاه شهيد سليمي

نوبت دوم

اداره روابط عمومی

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب درنظرداردکاالی موردنيازخودرامطابق جدول زير ازطريق برگزاری مناقصه ی عمومی تامين نمايد 

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی
شرکت ملی نفت ايران شماره   97-3-1863

شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب

نوبت اول

 روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

لذاکليه  شرکتهايی که فعاليت آنها مرتبط باشرح کاال ی مورد درخواست می باشد می بايست ظرف مدت 14روز از تاريخ درج اگهی فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتی ذيل الذکر ،نسبت به 
استخراج وتکميل» فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخيزجنوب «و ارسال ان به همراه مدارک ومستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابی 

کيفی )برای معامالت کمتر ازبيست برابرنصاب معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمايند
WWW.NISOC.IR     فرم پرسش نامه ارز يابی     مديريت تدارکات وامور کاال    مزايده و مناقصه 

 کس�ب حداقل نمره 60در ارزيابی کيفی جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است ضما مبلغ تضمين ش�رکت درمناقصه 129/500/000ريال می باشد آدرس پستی 
اهواز - کوی فدائيان خريدکاالی داخلی اسالم )نيوسايد -خيابان شهريورمجتمع  تد ارکات  وامورکاال ساختمان 102 - اداره تدارکات خريد کاالی داخلی - واحدمکانيکال اتاق 11کدپستی 

6113854579تلفن06134123442درگاه های اينترنتی مرتبط جهت رويت ومطالعه شرايط مناقصه وساير مشخصات فنی ومقاديرکاال  
WWW.SHANA.IR/ WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR روزنامه : تعادل  

نوبت اول 98/2/11
نوبت دوم :98/2/14

شماره تقاضاجمع عددیموضوع مناقصهشماره قلم

شماره درخواست 131قطعات يدکی بال ولو18
02-30-9633095

شماره مجوز 1398.620

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

واردات نفت آسيايي ها از ايران )هزار بشكه در روز( 
ژانويه-مارس 2019مارچ 2019كشور
541.134474.836چين
405.000313.400هند
292.648142.805ژاپن
334.387230.711كره

1.573.1691.161.752كل آسيا
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سياست گذاري مسكن براي خانوارهاي كم درآمد در كره جنوبي

تجربه صندوق مسكن ملي در كره جنوبي 
بهاره فالحي|

مقدمه
مداخله دولت در بازار مسكن عمدتاً بر مبناي اهداف كارايي و 
عدالت است. از ديدگاه بازدهي، اين امر براي كاهش شكست 
بازار در بازارهاي مسكن و افزايش تخصيص منابع كارآمد 
است. از ديدگاه عدالت و برابري به معناي ارايه خدمات مسكن 
مناسب براي كساني است كه نمي توانند براي خود مسكن 
مناسب و مقرون به صرفه تهيه نمايند. بيشتر كشورها بر جنبه 
برابري و عدالت در سياست گذاري مسكن تأكيد مي كنند 
چراكه تعداد خانوارهاي كم درآمدي كه قادر به استفاده از 
حداقل س��طح خدمات مسكوني نيستند در حال افزايش 
است و اين يكي از وظايف دولت است تا مسكن مناسب را به 
آنها اختصاص دهد و به همين منظور شرايط مسكن را بهبود 
بخشيده و ثبات مسكن را افزايش دهد. ثبات مسكن تأثير 
قابل توجهي بر كيفيت زندگي دارد؛ مسكن يكي از ضروريات 
اساسي براي زندگي است و ثبات مسكن، انگيزه هاي كاري را 
تشويق مي كند و فشار ناشي از دستمزد و افزايش قيمت ناشي 
از هزينه هاي باالي مسكن را كاهش مي دهد. همچنين توزيع 
منصفانه ثروت مسكن، احساس محروميت و عدم اعتماد در 
ميان طبقات اجتماعي را كاهش مي دهد. به همين علت، اكثر 
كشورها بخش زيادي از سياستگذاري مسكن را بر تأمين 
مسكن مناسب و محيط زندگي مناسب متمركز مي كنند 
چراكه اعتقاد براين است اين نحوه سياست گذاري به انسجام 
اجتماعي و توسعه اقتصادي كمك خواهد كرد. ثبات مسكن 
و بهبود شرايط مسكن اهداف اصلي سياست هاي مسكن 
در كره براي چندين دهه گذشته بوده است. در گذشته، با 
توجه به كمبود مسكن، سياست اصلي دولت مبتني بر ارايه 
مسكن فراوان بود. همچنين حل معضل كمبود مسكن بر 
همه چيز مقدم بود و اولويت داش��ت. با توجه به تالش هاي 
مداوم، نس��بت مس��كن عرضه شده نس��بت به كل تعداد 
خانوارها در سال 2002 شرايط مسكن به ميزان قابل توجهي 
بهبوديافته است. بااين حال تفاوت شرايط مسكن هنوز در 
ميان طبقات درآمدي بسيار متفاوت است. تجزيه وتحليل 
داده ها از سرشماري جمعيت و مسكن در سال 2000 نشان 
مي دهد كه حدود 3، 3 ميليون خانوار، حدود 23 درصد از كل 
خانوارها، در خانه هاي خراب و بسيار فقير زندگي مي كنند 
كه حداقل اس��تانداردهاي مس��كن را برآورده نمي كنند. 
حدود 1.12 ميليون خانوار، تقريبًا 8 درصد از كل خانوارها 
)730 هزار خانوار به ج��ز خانوارهاي يك نفره( در يك اتاق 
مسكوني زندگي مي كنند. عالوه بر اين، هزينه هاي مسكن 
آنها با توجه به افزايش شديد قيمت مسكن از سال 2001 به 
علت افزايش هزينه هاي مسكن افزايش يافته است و توزيع 
ثروت مسكن بدتر از توزيع درآمد است. سياست هاي مسكن 
خانوارهاي كم درآمد در كره، عمدتًا با ارايه مسكن اجاره اي 
عمومي دنبال مي شود. سياست هاي تقاضاي جانبي مانند 
وام هاي س��پرده گذاري چونس��ي )Chonsei( توس��ط 
صندوق مسكن ملي عملياتي شده است، اما حجم اين برنامه 
بسيار بزرگ نيست . همچنين، طبق قانون امنيت عمومي 
معيشتي، مزاياي مسكن براي خانوارهاي بسيار كم درآمد 
فراهم مي ش��ود، اما مزاياي مس��كن كافي نيست. در اين 
نوشتار، برنامه هاي مختلف مسكن كم درآمد در كره جنوبي 
موردبررسي قرارگرفته و شرايط مسكن فعلي خانوارهاي 

كم درآمد مورد تحليل قرارگرفته است.

  2-برنامه ه�اي مس�كن ب�راي خانواره�اي 
كم درآمد در كره

همانند كشورهاي توسعه يافته برنامه هاي مسكن خانوارهاي 
كم درآمد در كره نيز بطور عمده به دو قس��مت تقس��يم 
مي شوند: برنامه هاي عرضه و برنامه هاي تقاضا. نوع اصلي 
برنامه هاي عرضه اين اس��ت كه مسكن اجاره اي عمومي 
را براي خانوارهاي كم درآمد ايجاد و ارايه نمايند. س��اخت 
مسكن عمومي اجاره اي به عنوان يكي از روش هاي موثر 
براي حمايت از خانواده هاي كم درآمد در نظر گرفته مي شود 
كه دولت بطور مس��تقيم آنها را از طريق مسكن اجاره اي 
مناسب در اجاره هايي پايين تر از قيمت بازار تأمين مي كند. 
انواع مختلف پشتيباني ازجمله ارايه زمين هاي مسكوني 
باقيمت هاي پايين تر از بازار، تأمين هزينه هاي ساخت وساز با 
نرخ بهره پايين و اجاره هايي با نرخ پايين تر از قيمت بازار براي 
خانوارهاي دريافت كننده اجرا مي شود. برنامه هاي جانبي 
تقاضا به منظور كاهش هزينه هاي مسكن براي خانواده هاي 
كم درآمد است. اين برنامه ها عبارتند از: برنامه هاي وام هاي 

سپرده گذاري Chonsei1 و برنامه هاي مزاياي مسكن.

  1-2- مسكن اجاره اي عمومي
برنامه هاي اجاره مسكن عمومي در سال 1988 در مقياس 
كامل آغاز شد كه پروژه ساخت دو ميليون واحد مسكوني 
آغاز شد. اين پروژه، ساخت وساز 1.5 ميليون واحد مسكوني 
جديد براي فروش و س��اخت 500 هزار واحد براي اجاره را 
برنامه ريزي كرد. 500 هزار طرح ساختماني اجاره شامل 25 
هزار واحد براي اجاره مس��كن دايمي، 15 هزار واحد براي 
اجاره عمومي پنج ساله و 10 هزار واحد براي اجاره مسكن 
براي كارگران است. در ميان اين برنامه هاي اجاره مسكن 
عمومي، برنامه اجاره مسكن عمومي دايمي به عنوان يك 
برنامه اجاره اي عمومي براي خانوارهاي كم درآمد موردتوجه 
قرارگرفته اس��ت، زيرا 85 درصد هزينه هاي ساخت وساز 
توسط بودجه دولتي موردحمايت قرارگرفته و مزايا و منافع 
آن به خانواده هاي بسيار فقير محدودش��ده است. از سال 
1992، دولت مسكن عمومي اجاره اي را براي خانوارهايي با 
درآمد باالتر از بسيار فقير فراهم مي كند. مسكن اجاره عمومي 
با توجه به دوره اجاره شامل دو نوع بود: پنج سال و 50 سال. 
براي مسكن عمومي اجاره اي 50 ساله، 50 درصد هزينه هاي 
ساخت وساز توسط بودجه دولت ملي پشتيباني مي شود. 
كمك از بودجه دولتي در سال 1994 متوقف شد و صندوق 
ملي مسكن جايگزين آن شد. در برنامه مسكن اجاره هاي 
پنج ساله تنها صندوق ملي مسكن هزينه هاي ساخت وساز 
را به شكل وام تأمين مي كرد. خانوارهايي كه صاحب خانه 
نيستند براي مسكن اجاره عمومي واجد شرايط بودند. از 
سال 1998، برنامه ملي مسكن اجاره عمومي اجرا شد. در 
ابتدا مسكن اجاره عمومي داراي دو دوره اجاره مختلف بود: 

10 سال و 20 سال. براي مسكن اجاره اي عمومي 10 ساله، 
خانوارهايي كه مالك و صاحب خانه نيستند و درآمدشان 
كمتر از 70 درصد از درآمد متوسط خانوارهاي شهري است 
براي اين نوع از مس��كن واجد شرايط بودند. در مورد ملك 
اجاره عمومي ملي 20 ساله، متقاضيان نبايد خانه داشته 
باشند و درآمد آنها بايد كمتر از 50 درصد از درآمد متوسط 
خانوارهاي شهري باشد. اين برنامه در سال 2002 اصالح 
شد. الزامات واجد شرايط بودن بر اساس اندازه مسكن اجاره 
عمومي متفاوت بود و دوره اجاره تا 30 سالگي مشخص شد. 
دولت ك��ره برنامه ملي اجاره عمومي را به عنوان مهم ترين 
برنامه مسكن كم درآمد در نظر گرفت و تا يك ميليون واحد 
مسكوني براي دوره سال هاي 2003 تا 2012 تأمين نمود. 
همچنين بسته به اندازه مسكن اجاره عمومي، 10 تا 40 درصد 
از هزينه هاي ساخت وساز توسط بودجه دولت ملي تأمين 
مي شود. جدول 1، سهم هزينه هاي ساخت وساز و الزامات 
واجد شرايط براي مسكن اجاره عمومي را توصيف مي كند 
. عالوه بر اين، ساخت 500 هزار واحد اجاره مسكن با دوره 
اجاره 10 ساله )10 ساله اجاره عمومي( در حال پيشرفت و 
توسعه است. درحالي كه مسكن ملي اجاره عمومي توسط 
شركت هاي دولتي حمايت مي ش��ود مانند شركت ملي 
مسكن كره )KNHC(، اجاره مس��كن عمومي 10 ساله 
توسط بخش خصوصي ساخته شده است كه شرايط عرضه 
مطلوب آن از طريق قيمت خريد زمين مس��كوني، كسر 
ماليات ها، هزينه هاي ساخت وس��از از طريق صندوق ملي 
مسكن و قيمت اجاره زير قيمت بازار تأمين مي شود. برنامه 
10 ساله اجاره عمومي براي خانوارهاي داراي درآمد متوسط 
طراحي شده است. جدول 2 طرح ده ساله براي تأمين مسكن 

اجاره عمومي را نشان مي دهد .
جدول 3 ساخت مسكن را از س��ال 1982 تا 2003 نشان 
مي دهد. حدود 10.5 ميليون واحد مسكوني در طول اين 
دوره ساخته شده اس��ت. در ميان آنها، 14.7درصد )1.54 
ميليون واحد( به عنوان مسكن اجاره عمومي ساخته شده 
است: 190 هزار واحد براي مسكن عمومي اجاره اي دايمي، 
 1 ميليون واحد براي اجاره عمومي 5 س��اله يا 50 س��اله،

 70 هزار واحد مسكن اجاره براي كارگران و 190 هزار واحد 
براي مسكن اجاره عمومي ملي. درحالي كه سهم مسكن 
اجاره عمومي در س��ال هاي مختلف متفاوت است، سهم 
نس��بتًا باالتر در دوره 1996 تا 2001 ب��ود. بااين حال، اين 
سهم از س��ال 1998 كاهش يافته است. درحالي كه سهم 
مسكن عمومي اجاره اي از كل ساخت وساز در سال 1998، 
30.6 درصد بود. بااين حال، اين سهم به تدريج كاهش يافت 
بطوري كه در سال 2001 كمتر از 20 درصد و در سال 2002 
و 2003 كمتر از 15 درصد بود. با نگاهي به تركيب مسكن 
 عمومي اجاره اي مي توان گفت سهم مسكن عمومي اجاره اي 
5 ساله و 50 ساله كاهش يافته و مسكن عمومي اجاره اي ملي 
جايگزين آن شد. با شروع ساخت 2500 واحد مسكن ملي 
اجاره عمومي در سال 1998، عرضه مسكن عمومي اجاره اي 
ملي به تدريج به استثنا در سال 2000 افزايش يافت. به ويژه، 
حجم ساخت وساز آن از س��ال 2001 با سرعت بيشتري 
افزايش يافته است . از سوي ديگر، سهم بخش خصوصي در 
ساخت وساز اجاره مسكن عمومي پس از رسيدن به اوج در 
سال 1997 كاهش يافته است. در سال هاي 1998 و 1999، 
بخش خصوصي حدود 79 هزار واحد مسكوني اجاره اي را 
ساخته است كه در سال 2000 به حدود 63 هزار واحد و به 

حدود 27 هزار واحد در سال 2002 و حدود 10 هزار واحد 
در سال 2003 كاهش يافت. درحالي كه بخش خصوصي 
س��هم 84.4٪ از كل ساخت وساز مسكن عمومي اجاره اي 
در س��ال 1997 را به خود اختصاص داد، سهم آن به تدريج 
افزايش ياف��ت و در س��ال 2003   11/6٪ كاهش يافت. از 
س��ال 2003، كل مسكن اجاره اي در كره حدود 1 ميليون 
واحد اس��ت كه 8.3 درصد از كل مسكن را در اختيار دارد. 
اما بيشتر سهم مسكن اجاره اي عمومي مربوط به مسكن 
اجاره اي كوتاه مدت است به گونه اي كه سهم مسكن اجاره اي 
عمومي 5 ساله، 61.2 درصد از سهم مسكن اجاره اي عمومي 

را تشكيل مي دهد.

  2-2-برنامه تقاضاي مسكن
برنامه هاي اصلي تقاضا براي خانوارهاي كم درآمد در كره، دو 
نوع هستند: برنامه وام سپرده گذاري چونسي و برنامه هاي 
مزاياي مسكن. به دليل مزاياي زياد برنامه تقاضاي مسكن 
بطور گسترده اي در كشورهاي توسعه يافته مورداستفاده 
قرارگرفته است. بر اساس برنامه تقاضاي مسكن، ذينفعان 
مي توانند مكان هاي خود، انواع مس��كن و اندازه مسكن را 
با توجه به اولويت آنها براي مسكن اجاره اي انتخاب كنند. 
همچنين، چنين برنامه هايي مي توانند جابه جايي مسكوني 
خانوارها را تضمين كنند و استفاده از سهام مسكن موجود 

را بهبود بخشد.

  1-2-2- برنامه وام سپرده گذاري چونسي
برنامه وام سپرده گذاري چونسي به اين معني است كه بخش 
دولتي بخشي از سپرده چونسي را به خانواده هاي كم درآمد 

با نرخ بهره پايين تر از بازار مي دهد. اين برنامه توسعه يافته 
است، زيرا تعداد زيادي از خانواده هاي كم درآمد مستاجرين 
تحت قرارداد چونسي هستند. برنامه قرضه چونسي براي 
خانوارهاي بسيار كم درآمد در سال 1990 معرفي شده است 
كه در آن خانواده هاي بسيار كم درآمد مي توانند بخشي از 
اوراق قرضه چونسي را با نرخ پايين تر از بازار از طريق صندوق 
مسكن ملي قرض كنند. برخي از محدوديت ها براي واجدين 
ش��رايط در اين برنامه وجود دارد. در س��ال 2003، سپرده 
چونس��ي نبايد بيش از 50 ميليون وون )ح��دود 50 هزار 
دالر( در س��ئول، 40 ميليون وون در شهرهاي بزرگ ديگر 
و 30 ميليون وون در شهرهاي كوچك و متوسط و مناطق 
روس��تايي مي بود. همچنين، آنها باي��د قراردادهاي اجاره 
چونسي را براي مس��كن اجاره اي به اندازه زير 60 متر قرار 
دهند؛ اما محدودي��ت اندازه مي تواند تا 85 مترمربع تحت 
اختيار دولت هاي محلي گسترش يابد. اگر آنها واجد شرايط 
باشند، مي توانند تا 70٪ از سپرده چونسي با نرخ سود ساليانه 
2 درصد قرض كنند اما بايد وام هاي خود را در چهار س��ال 
بطور كامل بازپرداخت كنند. برنامه قرضه س��پرده گذاري 
چونسي براي خانوارهاي با درآمد پايين و كساني است كه 
صاحب خانه نيستند و درآمد ساالنه آنها كمتر از 30 ميليون 
وون )30 هزار دالر( در سال 2003 است. آنها بايد يك خانه 
را به اندازه مساحت زير 85 مترمربع اجاره كنند. نرخ وام 6.5 
درصد در سال است و وام بايد بطور كامل در طول چهار سال 

بازگردانده شود .

3-ارزيابي سياست گذاري مسكن خانوارهاي 
كم درآمد

باوجودي كه ارايه خدمات اجاره مسكن عمومي به عنوان 
سياستگذاري اوليه مسكن گروه هاي كم درآمد بوده است، 
مشكالت متعددي مطرح شده است. برنامه هاي اجاره اي 
مس��كن عمومي كه تحت رژيم هاي مختلف دولتي اداره 
مي ش��وند، تداوم ندارند. اين برنامه ها در انتخاب گروه هاي 
هدف مناسب و اندازه مسكن اجاره اي براي آنها سامانمند 
نيست. برنامه پنج ساله اجاره عمومي كه بر اساس آن 530 
هزار واحد مسكوني استيجاري براي مدت سال هاي 1992 
تا 2001 ساخته ش��ده است، به تجمع اجاره مسكن اجاره 
عمومي كمك نكرد و س��والي كه مطرح مي شود اين است 
كه هدف از اين برنامه چيست؟. دليل اصلي اين مشكالت 
اين اس��ت كه اين سياس��ت ها به وضوح گروه هاي هدف را 
براي هر برنامه مشخص و طبقه بندي نمي كنند. بدين معني 
كه مالحظات ج��دي در مورد ميزان درآمد آنها، چگونگي 
مقرون به صرفه بودن برنامه ها ب��راي آنها، برنامه هاي بهتر 
براي بهبود وضعيت مسكن آنها وجود نداشت. يون و كيم 
بر اساس نتايج نظرسنجي مستأجران مسكن استيجاري 
نشان دادند كه 10 تا 50 درصد از خانوارهاي ساكن در مسكن 
اجاره اي عمومي، خانواده هاي با درآمد متوس��ط بودند كه 
ديگر براي مسكن اجاره اي عمومي واجد شرايط نبودند. آنها 
همچنين اظهار داشتند عدم مطابقت بين خانوارهاي هدف 
و مستأجران در مسكن اجاره اي عمومي وجود دارد. در ميان 
آمار مستأجران مسكن اجاره عمومي كه از سال 1991 تا 
1996 ارايه شد، تنها 46 درصد از آنها به عنوان خانواده هاي 
موردنظر واجد ش��رايط بودند. اين مشكل عدم هماهنگي 
منجر گرديد دولت واحدهاي اضافي مسكن اجاره اي عمومي 
براي آن خانواده هاي واجد شرايط كه مسكن اجاره عمومي 
را به دست نياورده اند عرضه نمايد . يكي ديگر از مشكالت 
مهم اين است كه درمان هاي مناسب براي مسكن اجاره اي 
عمومي از طريق وام هاي ساخت وساز در بازار زير قيمت بازار و 
اجاره هاي پايين تر از قيمت بازار، تفاوت بين مناطق و طبقات 
درآمد را در نظر نمي گيرند. با توجه به اينكه تقاضاي بيشتري 
براي مسكن اجاره عمومي در شهرهاي بزرگ وجود دارد، 
بايد وام هاي بيشتر براي ساخت مسكن اجاره اي عمومي در 
شهرهاي بزرگ ارايه شود . از سوي ديگر مقدار اجاره اي كه 
مستأجران در مسكن عمومي اجاره اي پرداخت مي كنند، در 
ميان مناطق و طبقات درآمدي مختلف متفاوت نيست. در 
مورد مسكن اجاره اي عمومي دايمي، بر اساس نوع خانواده ها، 
مبلغ اجاره اي متفاوت است. در مورد مسكن اجاره اي عمومي 
50 ساله، اجاره بها بر اساس هزينه هاي ساخت وساز محاسبه 
مي شود. اين نشان مي دهد كه سطح درآمد مستأجران در 

زمان اجاره مسكن در نظر گرفته نمي شود .

  4-نتيجه گيري
جهت اساسي سياستگذاري مسكن گروه هاي كم درآمد در 
كره، بهبود شرايط مسكن خانواده هاي كم درآمد از طريق 
ايجاد يك سيستم به منظور كمك به مسكن خانوارها براي 
رفع نيازهاي مسكن اس��ت. در اين مسير، تأمين مستمر 
مس��كن عمومي اجاره اي ازجمله مس��كن اجاره عمومي 
ملي، گس��ترش برنامه مزاياي مسكن و كمك به تعمير و 
بازسازي خانه، ابزار مهم سياست گذاري است. تأمين حداقل 
استانداردهاي مسكن يك معيار مهم ارزيابي سياستگذاري 
است. درواقع دولت اعالم نمود از اهداف اصلي اش اين است 
كه تعداد خانوارهايي را كه به مسكن غيراستاندارد دسترسي 
داشتند كاهش دهد. معرفي حداقل استانداردهاي مسكن 
به عنوان وعده دولت براي تالش براي دستيابي به هدف اين 
است كه هر خانوار در خانه اي كه شرايط حداقل مسكن را 
دارد، زندگي كند. باوجودي كه دولت اعالم كرد كه مي تواند 
براي دستيابي به اين هدف از ابزارهاي سياست هاي مختلف 
استفاده كند، هنوز معلوم نيست كدام ابزار سياست را مي توان 
براي كاهش تعداد خانوارهايي كه زير استانداردهاي حداقل 
مس��كن زندگي مي كنند اس��تفاده كرد. با توجه به طرح 
مسكن جامع درازمدت، دولت 1 ميليون واحد مسكن ملي 
اجاره عمومي را تأمين نمود، بنابراين نسبت سهام مسكن 
اجاره عمومي به سهام كل مسكن تا 10 درصد افزايش يافت. 
انتقاد عمده در مورد مسكن اجاره اي عمومي بر فقدان تداوم و 
عملكرد سامانمند متمركز است. آنچه مسلم است معيارهاي 
فعلي براي انتخاب خانواده هاي ذيصالح براي مسكن عمومي 
اجاره اي بايد بطور كامل اصالح ش��ود به گونه اي كه درآمد 
خانوار و حداقل استانداردهاي مسكن معيار انتخاب اصلي و 

تعيين نرخ اجاره مسكن بر اساس درآمد باشد.
منبع:   شمس 
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ضرورت مهار
 انتظارات تورمي 

كاهش ق��درت خريد م��ردم و نب��ود امنيت 
سرمايه گذاري به گفته يك اقتصاددان از آثار 
سوء افزايش نرخ تورم است. دولت بايد با اتخاذ 
سياست هاي صحيح، امنيت سرمايه گذاري را 
افزايش دهد تا منابع مالي به سمت فعاليت  هاي 
مولد و ضدتورمي هدايت ش��ده، عرضه  كاال و 
خدمات در بازارها افزايش يابد و در دس��ترس 

همگان قرار بگيرد.
دولت تدبي��ر و اميد در دوره چهار س��اله اول 
كارنامه بسيار موفقي در مهار نرخ تورم از خود 
به جا گذاشت بطوري كه نرخ تورم بيش از 40 
درصدي سال 92 را در سال 96 به كمتر از 10 

درصد رساند.
هر چند كه دولت »حس��ن روحاني« در دوره 
دوم هم سياست تثبيت و تمديد تورم تك رقمي 
در اقتصاد و بازار را در پيش گرفت اما با تغيير و 
تحوالت در سياست خارجي و روابط بين المللي 
و افزايش نرخ ارز شاهد افزايش جهشي قيمت 

در بازارهاي مختلف بوديم. 
كارشناس��ان اقتصادي معتقدن��د كه هدايت 
نقدينگي سرگردان در بازار به سمت بنگاه هاي 
توليدي، افزايش عرضه و تعادل بخش��ي بين 
عرضه و تقاضا، افزايش اشتغال، كاهش قيمت 
تمام شده توليد و تقويت ارز پول ملي كشورمان 
از مهم ترين راهكارهايي هس��تند كه با اجراي 
آن مي توان جلوي افزايش نرخ تورم را گرفت.

بهمن آرمان كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با پژوهش��گر ايرنا با بيان اينكه بخش��ي از اين 
ش��رايط اقتصادي به وجود آمده در كشورمان 
ناشي از انباشت مشكالت از سال هاي گذشته 
اس��ت، گفت: گران��ي و رش��د نرخ ت��ورم در 
كشورمان ريشه در اجرايي نشدن سياست هاي 

مناسب اقتصادي و پولي دارد. 
وي با تاكيد بر اينك��ه افزايش قيمت ها و تورم 
بازتاب  اداره نادرس��ت ام��ورات اقتصادي در 
چندين سال گذشته اس��ت،  اظهار داشت: به 
طور قطع نمي توان رش��د نرخ تورم را با صدور 
بخشنامه هاي دولتي كنترل كرد. كاهش قدرت 
خريد مردم از آثار سوء افزايش نرخ تورم است 
كه دولت بايد با اتخاذ سياس��ت هاي صحيح، 
امنيت سرمايه گذاري را افزايش دهد تا منابع 
مالي به سمت فعاليت  هاي مولد و ضد تورمي 
هدايت شود و عرضه  كاال و خدمات در بازارها 
افزايش يابد و در دسترس همگان قرار بگيرد.

اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه بايد به 
سراغ احياي حوزه هايي برويم كه مزيت نسبي 
در آن وج��ود دارد و از اين طري��ق درآمدها و 
اش��تغالزايي را افزايش دهيم، ادامه داد: طبق 
گفته »ديويد ريكاردو« اقتصاددان برجس��ته 
جهان، خودكفايي در همه زمينه ها چيزي جز 
فقر مطلق را به دنبال ندارد و كش��ورها بايد در 
زمينه هايي كه مزيت نس��بي دارن��د، توليد را 

تقويت كنند. 
او اف��زود: مهم تري��ن مزيت نس��بي در ايران 
موقعي��ت جغرافيايي كش��ورمان اس��ت كه 
مي تواند درآمدهاي قاب��ل توجهي را از محل 
ترانزيت ايجاد كند. از سوي ديگر ايران جزو 10 
كشور بزرگ در حوزه معدن است و چهارمين 
كشور دنيا در بحث ذخاير نفتي و دومين كشور 

در ذخاير گاز طبيعي محسوب مي شود. 
وي با بيان اينكه ايران مي تواند پل ارتباطي بين 
كشورها باش��د، گفت: بطور قطع اگر ترانزيت 
ايران احيا و تقويت شود، درآمدهاي حاصل از 
آن بيش��تر از درآمدهاي حاصل از فروش نفت 
خواهد بود. اما افزاي��ش درآمدهاي ترانزيتي 

بدون ارتقاي زيرساخت ها ممكن نيست.
آرمان ادامه داد: اواخر س��ال گذش��ته وزارت 
نفت اعالم كرد گاز طبيعي براي كارخانه هاي 
ف��والدي تا 95 درصد افزاي��ش قيمت خواهد 
داشت در ش��رايطي كه دولت چنين افزايش 
قيمت هايي را ب��راي بنگاه ه��اي مولد اعمال 
مي كن��د نمي توان انتظار تثبي��ت قيمت ها را 

داشت.
آرمان گفت: در كش��ورمان مزيت هاي نسبي 
فراوان ت��ري وج��ود دارد ام��ا به دلي��ل عدم 
توسعه يافتگي زيرساخت ها از توليد ثروت در 

اين حوزه ها محروم مانده ايم.
وي ادام��ه داد: اگر ه��دف ايران هم توس��عه 
اقتصادي باش��د در علم اقتص��اد راهكارهاي 
بسيار زيادي براي تحقق اين هدف وجود دارد.

اين كارش��ناس اقتصادي با بي��ان اينكه نرخ 
برابري ارز مدت ها بدون دليل ثابت مانده بود، 
گفت: س��ال گذش��ته فنر قيمت ها رها شد و 
معتقدم اين نرخ واقعيت اقتصادي كشورمان 

را نشان مي دهد.
هر چند ك��ه افزايش و كاهش ن��رخ تورم بايد 
وابس��ته به مس��ائل اقتص��ادي باش��د اما در 
كش��ورمان چند عامل غيراقتصادي بيشترين 

اثر گذاري را در نوسانات نرخ تورم دارند. 
يكي از عوامل اثرگذار در افزايش نرخ تورم بحث 
انتظارات تورمي اس��ت كه ريشه در فرهنگ و 
رفتار اقتصادي مردم كشورمان دارد. به اين معنا 
كه مردم قبل از رش��د تورم با افزايش تقاضا در 
بازار به استقبال مي روند. همين عامل موجب باال 
رفتن تقاضا، احتكار كاال و احتماال كمبود عرضه 

و در نهايت افزايش قيمت ها مي شود.
كنترل انتظار تورمي هم تنها با فرهنگ سازي 
در رفتار اقتصادي مردم انج��ام مي پذيرد كه 
البته سرمنشأ آن هراس مردم از كمبود كاال در 
بازاراست. از سوي ديگر اگر گفتمان منطقي و 
به موقع بين دولت و مردم ايجاد شود بطور قطع 
شايعات مرتبط با گراني در نطفه خفه مي شود 
و مردم آگاهانه تر نس��بت به اتخاذ تصميمات 

اقتصادي اقدام مي كنند.

جدول 1: الزامات واجد شرايط بودن و هزينه هاي ساخت مسكن اجاره اي عمومي

سهم هزينه هاي ساخت وساز متقاضيان واجد شرايط اندازه مسكن اجاره اي عمومي 

خانوارهايي كه مالك نيستند با درآمد كمتر از 50% درآمد متوسط كمتر از 50 مترمربع 
خانواده هاي شهري

40 درصد بودجه دولت 
40درصد صندوق ملي مسكن 

10 درصد شركت ساختماني

خانواده هايي كه مالك نيستند و درآمدشان كمتر از 70 درصد از درآمد 60-50 مترمربع 
متوسط خانواده هاي شهري است 

20 درصد بودجه دولت 
40 درصد صندوق ملي مسكن 

10 درصد شركت ساختماني

خانوارهاي غيرمالك كه درآمدشان كمتر از 70درصد از درآمد متوسط بيشتر از 60 مترمربع 
خانوارهاي شهري است 

10 درصد بودجه دولت 
40 درصد صندوق ملي مسكن 

10 درصد شركت ساختماني

جدول 3: ساخت و ساز مسكن 1982-2003

مسكن عمومي اجاره اي مليمسكن عمومي اجاره اي دائميمسكن 5 ساله يا 50 سالهواحدهاي مسكوني ساخته شدهسال

1990750.37864.89060.004-

1991613.08315.07449.607-

1992575.49215.12136.706-

1993695.31930.912507-

1994622.85465.751--

1995919.05777.584--

1996592.132104.648--

1997596.435108.115--

1998306.03191.294-2.501

1999404.71589.107-20.226

2000433.48885.923-10.009

2001529.85466.980-35.227

2002666.54135.767-50.819

2003585.38212.977-73.028

جدول 2- برنامه دولت در عرضه مسكن اجاره اي عمومي 

كل 2003200420052006200720082009201020112012تعداد واحد مسكوني )هزار( 

8101011111010101010100مسكن ملي  عمومي اجاره اي 

35666666650-مسكن عمومي اجاره اي 10 ساله 



گزارش 9 حملونقل

»تعادل«استانداردهايجادهسازيواحداثراهآهندرايرانرابررسيميكند

پشت پرده فروپاشي راه ها در سيل
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

وقوع س�يل در روزهاي پاياني سال گذشته و 
روزهاي ابتدايي سال جاري، خسارت فراواني 
ب�ه جاده ها و خط�وط ريلي كش�ور وارد كرد. 
براس�اس تازه ترين آمار منتشرشده از سوي 
وزي�رراه و شهرس�ازي، ۱۴ ه�زار كيلومتر از 
راه هاي كش�ور در بيش از ۶ ه�زار و ۸۰۰ نقطه 
كشور دچار آسيب شده و ۷۲۵ پل بطور كامل 
تخريب ش�ده و ب�ه چندين مس�ير ريلي هم 

آسيب هايي وارد شده است. 
خس�ارت مال�ي وارده ب�ه جاده ه�ا و راه هاي 
ريل�ي و زميني و ابنيه فني كش�ور هم بيش از 
۳ ه�زار و ۵۲۰ ميليارد تومان بوده اس�ت. باال 
ب�ودن خس�ارت هاي حاصل از س�يل اخير به 
زيرس�اخت هاي ج�اده اي و ريلي كش�ور اين 
س�وال را به ذهن متب�ادر مي كند كه ش�دت 
س�يالب هاي اخي�ر عامل اصلي اي�ن حجم از 
خسارت ها به مسيرهاي ريلي و جاده اي بوده 
است يا زيرساخت هاي ريلي و جاده اي كشور 
استانداردهاي الزم براي مقابله با سيل ندارند؟ 
كارشناسان ريلي و جاده اي شدت سيالب را در 
باالرفتن حجم خسارت ها بي تاثير نمي دانند، 
اما معتقدند كه با اجراي درست مديريت بحران 
ميزان آسيب ها كاهش مي يافت. فعاالن ريلي 
معتقدند كه در 9۵ درص�د پروژه هاي راه آهن 
استانداردهاي تعريف شده اجرايي مي شود اما 
فشارهاي سياسي و جناحي براي افتتاح هاي 
زودهنگام پروژه هاي ريل�ي، زد و بندهايي را 
بين مشاوران و پيمانكاران رقم مي زند كه اين 
تعامالت ب�ه ضرر طرح هاي ح�وزه ريلي ختم 
مي شود چون عدم رعايت اس�تانداردها را به 

همراه دارد. 
كارشناسان بخش جاده اي هم عدم تخصيص 
بودج�ه الزم ب�راي طراح�ي كريدوره�اي 
جاده اي از س�وي س�ازمان برنام�ه و بودجه، 
فشارهاي سياسي و مقاومت مردم براي تغيير 
كريدوره�اي مس�يرهاي قبل�ي را مهم ترين 

عوامل در عدم رعايت استانداردها مي دانند.

  دليل تخريب مسيرهاي ريلي 
رضا موس��ي پور، كارشناس ارشد زيرساخت ريلي با 
تمركز بر پل هاي ريلي درباره علت آسيب هاي وارده 
به زيرساخت هاي راه آهن در سيل اخير به »تعادل« 
مي گويد: مجموعه راه ها و زيرس��اخت هاي عمراني، 
بهم پيوسته هس��تند و نمي توان در پديده اي مانند 
س��يالب، يك عامل را به صورت وي��ژه و تنها مورد 

بررسي قرار داد و بايد تمام عوامل تحليل شوند.
موسي پور مي افزايد: آب گرفتگي راه آهن و تخريب 
برخي مس��يرها، بيش از هر چيز مرب��وط به وجود 
مشكل در زيرس��اخت هاي قبل از سيستم راه آهن 

يعني سدها، مسيل ها و ... بود.
او ادامه مي دهد: مشكالت موجود در سدهاي تاسيس 
شده، مس��يل هايي كه يا اليروبي نشده اند يا با خاك 
پر شده اند و ... موجب شد كه به زيرساخت هاي ريلي 

آسيب بااليي وارد شود.
به گفته اين كارشناس ارشد زيرساخت ريلي با تمركز 
بر پل هاي ريلي، يكي از داليل خسارت هاي وارده به 
ش��بكه ريلي آق قال اين بود كه استانداري گلستان 
و به وي��ژه فرمانداري آق قال، پيش بيني هاي مربوط 
به بارندگي را انجام نداده بودند، درحالي كه سيالب 
قابل پيش بيني ترين رخداد محيط زيس��تي است و 
اتفاقي غافلگيركننده نبوده و در زمره باليا محسوب 

نمي شود.
موس��ي پور اظهار مي كن��د: بررس��ي گزارش هاي 
هواشناسي نش��ان مي دهد، ريزش اين ميزان بارش 
قابل پيش بيني بود اما پي��ش بيني هاي الزم انجام 
نشد و جلوگيري از وقوع س��يل كه امكان پذير بود، 

رخ نداد و آب به زيرساخت هاي ريلي كشور رسيد.
او بيان مي كند: پيش از اينكه استانداردهاي مربوط 
به زيرس��اخت هاي ريلي كش��ور بررس��ي شود بايد 
اي��ن موضوع مورد بحث قرار گيرد كه چرا س��يل به 
زيرس��اخت هاي راه آهن رس��يد، متاس��فانه وجود 
مشكالتي در پايين دست س��د و مسيل هاي داخل 
شهري موجب هدايت آب به سمت راه آهن شد، اين 
درحالي است كه مس��يرريلي، حياتي ترين شريان 

ممكن براي امداد رساني بود.

   عدم اجراي استانداردهاي الزم در راه آهن
اين كارش��ناس ارشد زيرس��اخت ريلي با تمركز بر 
پل ه��اي ريلي درب��اره رعايت اس��تانداردهاي الزم 
در خط��وط راه آه��ن مي گويد: در راه آه��ن هم بايد 
پيش بيني هاي مهندس��ي رعايت مي شد. به عنوان 
نمونه در سيل آق قال، س��اخت ريل در دشت انجام 
ش��ده بود و باتوجه به اينكه خودخواس��ته، اقدام به 
ساخت خاكريز مصنوعي كرده ايم، بايد محاسباتي 
صورت مي گرفت چون اگر در محاسبات مهندسان 
امكان بارش هاي س��يالبي در منطق��ه وجود دارد و 
امكان رسيدن آب به سازه هم وجود دارد بايد مسير 
عبور آب در نظر گرفته ش��ود كه چنين فاكتوري در 

راه آهن آق قال ديده نمي شود.

  عجله براي افتتاح خط اينچه برون
موسي پور تصريح مي كند: متاسفانه عجله اي كه براي 
افتتاح راه آهن اينچه برون وجود داشت، موجب شد 
كه پيش بيني هاي مهندس��ي و افق بلندمدت ديده 

نشود و آب به زيرساخت ريلي كشور صدمه بزند.
او اضافه مي كن��د: در صورتي كه پي��ش بيني هاي 
مهندسي اجرايي مي شد و احتمال وقوع سيالب در 

نظرگرفته مي شد، براي جلوگيري از آسيب رساني 
س��يل بايد آبرو، كانال يا پل ه��اي مقطعي كوچك 

احداث مي كرديم.
اين كارش��ناس ارشد زيرس��اخت ريلي با تمركز بر 
پل هاي ريلي با اش��اره به افتتاح زودهنگام راه آهن 
اينچه برون مي گويد: اگرچه مسووالن اصرار به افتتاح 
هر چه سريعتر اين مسيرريلي داشتند اما تا پيش از 
انفجار اين مس��يرريلي و پس از مدت ها از راه اندازي 
اين مس��ير ريلي، اتفاق بين المللي ترانزيتي خاصي 

رخ نداده بود.

  آيين نامه اي براي مقابله با سيل 
موس��ي پور درباره وجود آيين نامه ب��راي مقاومت 
مس��يرهاي ريل��ي در براب��ر س��يل بي��ان مي كند: 
درآيين نام��ه ط��رح هندس��ي راه آه��ن )متعلق به 
وزارت راه و شهرس��ازي( مق��ررات و اصولي درباره 
مقاومت مس��يرريلي در برابر سيل آمده است، البته 
آيين نامه هاي بين المللي هم داريم كه براي احداث 
راه آهن و مسيرريلي مقررات و اصولي درنظرگرفته 
شده اس��ت و در آنجا پيش بيني مي شود كه با توجه 
به مقادير بارشي در برخي مناطق كريدور ريلي، بايد 

مسيرعبور آب در نظر گرفته شود.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي ادامه مي دهد: درحال 
طراحي يكسري كالورت )Culvertسازه اي است 
كه به منظور انتقال آب از يك سوي خاكريز به سوي 
ديگر ساخته مي شود( هستيم كه پيش ساخته بوده 
و وارداتي نيست و مسير عبور آب در دشت ها است، 

البته آبراهه و پل هم مي تواند راهگشا باشد.
او اظهار مي كند: ب��ه عبارت ديگر اس��تاندارد ويژه 
)طرح هندسي راه آهن( در اين زمينه داريم، دربخش 
هيدرولوژي آيين نامه طرح هندسي، اين موضوع به 

خوبي تشريح شده است.
به گفته موسي پور، درزمان طراحي پروژه هاي ريلي، 
مقررات سرسختانه اي اعمال مي شود و آيين نامه هاي 
مربوط به طراحي به خوبي اجرايي مي شود اما در اجرا 
شاهد وقوع اتفاقات عجيب هستيم، به عنوان نمونه 
در برخي مواقع، پيمانكاران در زمان اجرا، تصميم به 

تغييراتي در طراحي مي گيرند.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي اضاف��ه مي كند: 
اس��تانداردها در بخ��ش طراحي به خوب��ي رعايت 
مي شود اما در بخش اجرا، تصميماتي اشتباه از سوي 
پيمانكاران اجرايي مي شود، ايران يكي از كشورهاي 
پيشرو در رعايت استانداردها است البته اين موضوع 
در بخش طراحي ص��دق مي كند و در بخش اجرا به 
دليل عجله در افتتاح هاي خاص، مشكالت عديده اي 

داريم.

  دليل انفجار خط آهن آق قال
او با بي��ان اينكه انفجار، بهترين راه امدادرس��اني به 
آق قال در سيل اخير بود، بيان مي كند: انفجار راه آهن 
آق قال، تنها راه حل ممكن بود و مس��ير ديگري براي 
خروج و انتقال آب وجود نداشت، چون بقيه مسيرها 
بس��ته بود و اگر خط ريلي منفجر نمي ش��د به دليل 

افزايش سطح آب، ريل در سيل فرو مي رفت.
موسي پور ادامه مي دهد: در آن زمان بهترين اقدام، 
انفجار مسيرريلي بود اگرچه بايد پيش از آن با انحراف 
آب از وقوع س��يل در نزديكي راه آه��ن، جلوگيري 

مي شد و شاهد بقاي اين سيستم بوديم.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه ريلي اظه��ار مي كند: 
درص��ورت اجراي درس��ت اصول مديري��ت بحران 
در كشور، شرياني ترين مس��ير امدادرساني به شهر 
آق قال تخريب نمي ش��د و از اين مسير مردم جابه جا 
مي شدند. درحالي كه با انفجار اين خط ريلي، تقاضا 

براي دريافت قايق از شهرهاي ديگر افزايش يافت. 

  سيستم 4 عاملي
او درباره وجود نظ��ارت بر بخش اجرا در حوزه ريلي 
مي گويد: از حدود 9 س��ال پيش، سيس��تم راه آهن 
به سيس��تمي 4 عاملي تبديل شده است و برهمين 
اساس شاهد حضور ناظر، پيمانكار، كارفرما و مشاور 
هس��تيم كه گاه مش��اور و پيمانكار وارد تعامالت و 
تبادالتي مي شوند كه بر اين تعامالت نظارتي انجام 

نمي شود.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي ادامه مي دهد: زماني 
اين زد و بندها مشخص مي شود كه اتفاقاتي رخ داده 
باشد به عنوان نمونه در مسير راه آهن خواف-هرات، 
 تبادالتي بين مش��اور و پيمانكار انجام ش��د و شاهد 
اش��تباهاتي در اجراي ط��رح بوديم كه به دس��تور 
مديروقت اين مشكل حل و مشاور از كار بركنار شد.

موسي پور اضافه مي كند: در سيستم اجرايي، نظارت 
وج��ود دارد و اين نظارت پيش��رفته تر از حوزه هايي 
مانند ساختمان و مسكن است، اما موضوع اين است 
كه بر روابط مش��اوران و پيمان��كاران و زد و بندهاي 
احتمالي نظارتي وجود ندارد ضمن اينكه فشارهاي 
جناحي و سياس��ي هم ب��راي تس��ريع در افتتاح ها 

اختالالتي را در بخش اجرايي ايجاد مي كند.

  5 بار افتتاح توسط 2 رييس جمهور!
او با تاكيد بر مشكالت ايجاد شده به دليل فشارهاي 
سياسي به مهندس��ان بخش ريلي مي گويد: نگاهي 
به راه آهن اينچه برون نشان مي دهد كه اين راه آهن 
5 بار توس��ط 2 رييس جمهور افتتاح شده است كه 

بي نظيرترين اتفاق ريلي در دنيا است.
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي معتقد است: فشارها 
براي افتتاح هاي زودتر از موعد موجب مي ش��ود كه 
سخت ترين سيس��تم نظارتي و جدي ترين دستگاه 
طراحي هم نتواند محصولي رقابتي و باكيفيت ارايه 
دهد و همين موضوع به زدوبندها و مشكالت اجرايي 

دامن مي زند.

  اجراي استانداردها در 95 درصد پروژه ها
موسي پور درباره اجراي استانداردهاي ريلي اضافه 
مي كند: ايران يكي از كشورهاي پيشرفته در اجراي 
مهندسي در منطقه اس��ت و تنها كشوري است كه 

دانشگاه تخصصي در زمينه راه آهن دارد.
او ادامه مي دهد: راه آهن ايران در اس��تاندارد و اجرا 
موفق عمل كرده است و خودكفايي در زمينه ساخت 
ريل ملي كس��ب كرده است، اما در 8، 9 سال اخير و 
فشار مسووالن براي افتتاح هاي خاص به اين بخش 

خدشه وارد شده است.
به گفته اين كارش��ناس ارشد حوزه ريلي، در بخش 
طراحي تا اجرا ش��اهد عملياتي ش��دن استانداردها 
در بيش از 95 درصد پروژه ها هستيم و نظارت هاي 
پيچيده اي در زمان طراحي و اجرا انجام مي ش��ود و 
چالش هاي رخ داده مربوط به فش��ارهاي سياس��ي 
اس��ت كه راه را براي زد و بند بين مشاور و پيمانكار 

افزايش مي دهد.

   استفاده از تجربه سيل در ساخت جاده ها 
خدايار خاشع، كارشناس ارشد حوزه جاده اي درباره 
آسيب هاي وارد شده به حوزه جاده اي در سيل اخير 
به »تعادل« مي گويد: علت اصلي آس��يب هاي وارده 
به زيرساخت هاي جاده اي، در سيل اخير اين موضوع 
بود كه دوره بازگشت سيل رخ داده از دوره بازگشت 
درنظر گرفته ش��ده در زمان طراحي راه ها، پل ها و... 
بيش��تر بوده اس��ت ضمن اينكه وجود مشكالت در 

ساخت راه هاي كشور را نمي توان ناديده گرفت.
خاشع مي افزايد: در سال 1940 بزرگ ترين پل كابلي 
دنيا با نام تاكوما ساخته ش��د كه يكي از گران ترين 
پل هاي دنيا محسوب مي شد اما اين پل پس از 4 ماه، 

در ميان بهت مردم مثل پركاه فروريخت. 
او ادامه مي دهد: پس از ريزش پل، محققان شروع به 
بررسي علل اين اتفاق كردند و به اين نتيجه رسيدند 
كه پل ها در مقابل پديده اي به نام تش��ديد آس��يب 
مي بينند البته ت��ا آن زمان چنين پدي��ده اي ديده 
نشده بود و در طراحي پل ها هم وقوع چنين پديده اي 
درنظر گرفته نمي شد. به گفته اين كارشناس ارشد 
حوزه جاده اي، پس از كش��ف اين پديده، درساخت 
پل هاي كابلي به اين موضوع توجه شد و طراحي اين 
نوع از پل ها به دو دوره پيش از تاكوما و پس از تاكوما 
تقسيم بندي مي شود. خاشع بيان مي كند: وقوع سيل 
اخير در اي��ران هم مثل حادثه تاكوما مي تواند نقطه 
عطفي براي بخش عمراني كشور باشد، اما متاسفانه 
در ايران همه مسائل سياس��ي شده و وقوع حوادث 
صحنه اي براي تسويه حساب هاي شخصي مي شود.

او اظهار مي كند: نگراني كارشناسان حوزه جاده اي 
اين است كه تمام مشكالت ايجاد شده و خسارت هاي 
وارده به زيرس��اخت هاي عمراني كشور پس از وقوع 
سيل اخير به فراموشي سپرده شود و شاهد تغييري 

در ساخت، اجرا و نگهداري جاده ها نباشيم.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه جاده اي، با اش��اره به 
تغييرات اقليمي رخ داده در جهان طي سال هاي اخير 
مي گويد: پيش از اين، دوره اي براي وقوع سيالب در 
كشور تعيين مي ش��د، اما با توجه به شرايط اقليمي 
جديد ممكن اس��ت اتفاقات اينچنين��ي دوباره رخ 
دهد و حتي در س��ال آينده هم ش��اهد وقوع چنين 

سيلي باشيم.

  عملكرد خوب آزادراه ها در سيل
خاشع اضافه مي كند: آزادراه ها در سيل اخير، امتحان 

خود را پس دادند و اگرآزاده راه خرم آباد- پل زال نبود، 
ارتباط با خوزستان و امدادرساني به دو شهر معموالن 
و پل دختر امكان پذير نبود، چ��ون جاده قديم اين 
شهرها در مسافت طوالني شسته شده بود و راه آهن 
هم زير آب رفت��ه بود و جاده هايي ك��ه از اصفهان و 
فارس به خوزستان مي رفتند با مشكل مواجه شدند 
و آزادراه خرم آباد- پل زال، مس��يري بود كه ارتباط 

بين شهرها را حفظ كرد.
او با اشاره به مقاومت آزاد راه ها در سيل اخير نسبت 
به راه هاي قديمي تر مي گويد: كريدورهاي آزادراه ها 
با علم و طراحي امروز انتخاب ش��ده اند، درحالي كه 
راه هاي قديمي، سال هاي سال استفاده مي شدند و 
طي سال هاي گذشته توسعه پيدا كردند، اما كريدور 

اين راه ها تغيير نكرده است.
خاش��ع اظهار مي كند: پيش��نهاد مي ش��ود، براي 
برقراري راه ارتباطي جديد بين پلدختر و معموالن 
ديگر از مسيرقديمي و در كنار رودخانه استفاده نشود 

و كريدور جديدي براي اين مسير طراحي شود .
اين كارشناس ارش��د حوزه جاده اي اضافه مي كند: 
اگر از كريدور قبلي اس��تفاده ش��ود، نهايت��ا ارتفاع 
افزايش مي يابد و ممكن است در صورت عدم اليروبي 

رودخانه، دوباره شاهد وقوع چنين سيالبي باشيم.
او با اش��اره به ضرورت انتخاب كري��دور جديد براي 
برخي راه هاي كشور مي گويد: متاسفانه راه سازان در 
فرآيند انتخاب كريدورهاي جديد با مقاومت مردمي 
كه در مسير زندگي مي كنند، مواجه مي شوند، مردم 
مي خواهند كه بار ترافيك راه ها از محل زندگي آنها 
عبور كند تا كس��ب و كار آنها با مشكل مواجه نشود 

و رونق بگيرد.
خاشع ادامه مي دهد: به عنوان مثال، آزادراه قزوين- 
رش��ت حدود 15 سال پيش س��اخته شد و در زمان 
ساخت مردم رودبار اجازه ندادند كه اين آزادراه طبق 
طراحي مهندسان س��اخته شود، آنها اصرار داشتند 
كه آزادراه بايد از داخل شهر و از كنار رودخانه عبور 
كند، درحالي كه طراحي مسير اينگونه نبود بر همين 
اساس آزادراه بدون 10 كيلومتر مياني احداث شد و 
فاصله بين منجيل و رودبار ساخته نشد و در نهايت 
هم به علت فشار مردم درست از كنار رودخانه عبور 

داده شد.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه جاده اي بيان مي كند: 
همچنين مسير آزادراه خرم آباد- پل زال كه در سيل 
اخير نقشي حياتي ايفا كرد بارها در زمان ساخت از 
س��وي مردم مورد انتقاد قرار گرفت و مردم پلدختر 
احداث اين آزادراه را در تع��ارض با منافع اقتصادي 

خود مي ديدند.
به گفته او، گاهي مس��ائل سياس��ي بر مسائل فني 
رجحان مي يابد و به دليل فشارهاي سياسي اعمال 
شده از سوي مسووالن منطقه اي، نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي و... مجبور به تغيير در مسائل فني 

مي شويم.

  انتخاب كريدور، مهم ترين بخش ساخت راه
خاشع با اش��اره به اينكه مهم ترين بخش در ساخت 
راه ه��ا، انتخاب كري��دور )راهرو يا گذرگاه( اس��ت؛ 
مي گويد: متاسفانه هزينه در نظر گرفته شده از سوي 
سازمان برنامه و بودجه براي طراحي مسير و كريدور 
بسيار ناچيز اس��ت درحالي كه اگر كريدور درستي 
طراحي و س��اخته ش��ود ديگر نيازي ب��ه هزينه در 
بخش هاي ديگر از جمله ساخت پل، تونل و... نداريم.

اين كارشناس ارش��د حوزه جاده اي اظهار مي كند: 
بايد براي انتخاب كريدوره��اي آزادراه ها با چندين 
مشاور رايزني كرد و تيم هايي براي گزينش بهترين 

كريدور تشكيل شود كه متاس��فانه به دليل بودجه 
پايين در نظرگرفته ش��ده براي طراح��ي كريدور، 
مهندسان تمايلي براي فعاليت در اين بخش ندارند.

او بيان مي كند: بايد در طراحي كريدورهاي جاده اي 
س��رمايه گذاري و زمان بيشتري در نظر گرفته شود 
تا ديگر شاهد وقوع سيالب هايي همچون سيل هاي 

اخير نباشيم.

  مقابله با سيل در جاده ها؟
خاشع درباره استانداردها و آيين نامه هاي موجود در 
ساخت آزادراه ها براي مقابله با سيل مي گويد: اصول 
و قوانين��ي در اين زمينه وجود دارد ام��ا بايد درباره 
مهندس��ي رودخانه، زمان و هزينه بيش��تري صرف 
شود، به عنوان نمونه در مسير معموالن- پل دختر، 
برخي بخش هاي مسير كامال شسته شده است و تنها 

چند ديوار باقي مانده است
او اضافه مي كند: دليل از بين رفتن مس��ير اين است 
كه تالش ش��ده راه هاي كم ع��رض روي رودخانه به 
مسيرهاي عريض تبديل شود برهمين اساس در اين 
فرآيند شاهد ساخت چندين ديوار بر مسير رودخانه 
هس��تيم، درواقع در ساخت مسير به حريم رودخانه 

تجاوز كرديم.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه جاده اي، استاندارد 
س��اخت راه روستايي با اس��تاندارد آزاد راه متفاوت 
است درواقع هر راهي، استاندارد مخصوص به خود را 
دارد، به عنوان نمونه براي روستايي كه نياز به ساخت 
پ��ل دارد و 5 خانوار در آن زندگي مي كنند نيازي به 
ساخت پل گران قيمت نيست و با ساخت پلي ساده 
كه استانداردهاي اوليه را دارد مي توان عبور و مرور 

مردم اين روستا را به خارج از آن، آسان كرد.
خاشع اظهار مي كند: مهندس��ان، مجريان ساخت 
راه ها و در كل نظام فني و اجرايي كشور بايد بازبيني 
ويژه اي درباره عملكرد خود داش��ته باشند و پيش از 
وقوع حادثه و سانحه، اقدام به يافتن راه حل كنند به 
عنوان نمونه در حادثه پالس��كو، با وجود اخطارهاي 
چندين باره اقدام خاصي براي بازس��ازي يا ساخت 
دوباره بنا انجام نشد و همين موضوع موجب شد كه 

اين ساختمان فروبريزد.
او ادامه مي دهد: ش��ايد يكي از داليل عدم پيگيري 
براي بازسازي يا س��اخت پالسكو، وجود ده ها دهنه 
مغازه و فعاليت تعداد زيادي از كسبه بود در حالي كه 
پس از ريزش اين ساختمان، كسبه در ساختمان هاي 
ديگري شروع به فعاليت كردند كه درواقع بايد پيش 

از وقوع اين حادثه از آن جلوگيري مي شد.
اين كارشناس ارش��د حوزه جاده اي، در نظام فني و 
اجرايي هم بايد برخي مس��ائل حل شود يكي از اين 
مس��ائل پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران اس��ت 
كه با اوراق مش��اركت و خزانه انجام مي شود و دولت 
اين اوراق را با نرخ هايي تنزيل مي كنند كه گاهي به 
30درصد هم مي رسد يعني به پيمانكار به جاي 100 
ميليون تومان، 70 ميلي��ون تومان به عنوان هزينه 

كاركرد پرداخت مي شود.
خاش��ع اظهار مي كند: زماني كه 70 درصد از هزينه 
كاركرد يك پيمانكار به او پرداخت مي شود احتمال 
كاهش كيفيت و عملكرد در انجام پروژه ها وجود دارد 
كه اين به معناي اين است كه نظام واگذاري طرح ها 
مش��كالتي دارد و اگر اين نظام مش��كلي ندارد پس 
بايد تمام هزينه كاركرد پيمانكار به او پرداخت شود.

به گفته او، در سيس��تم و چرخ��ه طراحي، انتخاب 
كريدور و حتي انتخاب پروژه ها مشكالتي وجود دارد 
كه در نهايت به انجام طرحي نامناسب منجر مي شود 

كه در برابر حوادث آسيب پذير خواهد بود.
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 مرور عملكرد
ريل ها و جاده ها در سيل اخير

در سيل اخير بيش از 20 استان كشور با بارندگي 
ش��ديد مواجه بودند، اما در پنج استان گلستان، 
مازندران، لرس��تان، ايالم و خوزس��تان به دليل 
س��يل ش��رايط بحراني بود. پس از پايان يافتن 
هيجانات مربوط به وقوع سيل، داليل مختلفي 
براي ب��اال بودن حج��م خس��ارت هاي وارده به 
بخش هاي عمراني كش��ور مطرح ش��د كه عدم 
اليروبي مس��يل ها و رودخانه ه��ا، بي توجهي به 
هش��دارهاي س��ازمان هواشناس��ي و ساخت و 
سازهاي غيرمجاز در حريم رودخانه ها به عنوان 

مهم ترين عوامل مطرح شدند.
در اين ميان بخش ريلي و جاده اي كشور حجم 
بااليي از خس��ارت ها را به خود اختصاص داد كه 
همين موضوع بهانه اي ش��د ت��ا روزنامه تعادل 
نگاهي به پرونده سيل اخير و ميزان آسيب هاي 
وارده به زيرس��اخت هاي راه آه��ن و جاده هاي 

كشور را بررسي كند. 

  خسارات جاده اي
  بيش��ترين خس��ارت هاي جاده اي مربوط به 

استان لرستان است.
  برآوردهاي اوليه نش��ان مي دهد كه خسارات 
ناشي از س��يل در بخش جاده ها و ابنيه جاده اي 
در استان هاي گلستان، مازندران، لرستان، ايالم 

و خوزستان 2.6 هزار ميليارد تومان است.
  در س��يالب هاي اخير در كشور با جاري شدن 
آب و ب��ا توجه به تن��وع خاك ها ب��ا ريزش هاي 
سنگ و رانش هاي زمين و فرونشست، شستگي 
و آب بردگي روبرو ش��ديم به همين دليل تعداد 
زيادي پ��ل و ابنيه فني از بي��ن رفت و در برخي 

جاها جاده به كلي كنده شد.
  س��يل به بيش از 10 ه��زار و 900 ابنيه فني، 
ش��امل آب نماها و انواع پل ها آسيب وارد كرد و 
725 پل بطور كامل تخريب شد و بخش ديگر از 

پل ها آسيب هاي كلي يا جزئي ديده اند.
 طي س��يل اخي��ر، در مس��يرها و رودخانه ها 
حجم روان آبي كه داده شد بيش از 3 برابر دوره  
بلندمدت بود به همين دليل مشاهده كرديم كه 
حجم س��نگيني از آب از روي پل عبور  كرد و به 

آنها آسيب مي زد.
  مهم ترين آس��يب در بخش جاده اي به جاده  
پلدختر وارد شد كه از 108 كيلومتر بيش از 40 
كيلومتر آس��يب جدي ديد كه 28 كيلومتر آن 
قابليت بازس��ازي دارد ام��ا 12 كيلومتر آن بايد 

مجدداً احيا شود.
 طول راه هاي آسيب ديده ناشي از جريان سيل 
شامل راه هاي شرياني، اصلي، فرعي و روستايي 
حدود 12.576 كيلومتر است و 6896 دستگاه 

ابنيه فني آسيب ديده اند.
  بيشترين طول راه آسيب ديده مربوط به استان 
مازندران به طول 2089 كيلومتر و خسارت 170 

ميليارد تومان است.
 بيشترين خسارت وارد آمده به ابنيه فني مربوط 
به اس��تان گلستان اس��ت كه چيزي حدود 56 

ميليارد تومان برآورد شده است.

  خسارات ريلي
  كمتري��ن آس��يب بخ��ش زيرس��اختي در 
خسارت سيل اخير مربوط به راه آهن بود و اين 
نش��ان دهنده پايداري راه آه��ن در برابر بالياي 

طبيعي است.
  در س��يل اخير 20 كيلومتر از خط ريلي اهواز 

به انديمشك زيرآب رفت.
  خ��ط راه آه��ن جن��وب كش��ور ب��ه دلي��ل 

»آب شستگي« مسدود شده است.
  مديركل راه آهن شمال ميزان خسارت ناشي از 
سيل به خطوط ريلي در حوزه مازندران را حدود 

50 ميليارد تومان اعالم كرد.
  به دليل شدت بارندگي و جاري شدن سيالب 
در شهر زيراب از شهرستان سوادكوه، تردد قطار 
در مسير زيراب به تهران به خاطر مسدود شدن 

ريل متوقف شد.
  ب��ا اصالح��ات زي��ر س��اخت هاي راه آهن با 
رويكرد س��فر ايمن ب��ا توجه ب��ه بارندگي هاي 
به��اره، بارش هاي س��يالبي اخير خس��ارتي به 
زيرس��اخت هاي راه آهن شمال ش��رق )تهران-

مشهد( وارد نكرد.

  اقدامات انجام شده
  در س��يل اخي��ر بي��ش از يك هزار دس��تگاه 
ماشين آالت س��نگين براي نگهداري جاده هاي 
موجود و احداث س��يل بند در مسير جاده هاي 
در معرض سيالب توسط وزارت راه و شهرسازي 

اعزام شدند.
  مس��ووالن حوزه راه و شهرسازي پس از وقوع 
سيل اعالم كردند كه تأمين اعتبار خسارت سيل 
در تمامي بخش ها با توجه به غيرپيش بيني بودن 
آن بدون تردي��د در قالب بودجه 98 امكان پذير 
نيست و دولت به دنبال تأمين اعتبار خسارت از 

ساير منابع از جمله صندوق توسعه ملي است.
  مسووالن در جريان بازسازي خرابي هاي سيل 
اعالم كردن��د كه بر اس��اس اولويت هاي تعيين 
شده، بازگش��ايي جاده هاي روستايي با سرعت 

بيشتري انجام مي شود. 
  ح��دود 12 ه��زار ني��روي راه��دار و 9 ه��زار 
ماش��ين آالت براي انج��ام عملي��ات راهداري و 
برف روبي و مقابله با تهديدات س��يل به خدمات 

پرداختند.
  سيل به خطوط ريلي، ديوار حفاظتي حاشيه 
ريل و ساير تجهيزات در مسير خسارت وارد زد 
و بيش��ترين خس��ارت هم بر اثر ريزش نخاله از 
كوه هاي اطراف به ش��بكه ريلي وارد شده است 
كه بايد براي مرمت ش��بكه ريلي خسارت ديده 

اعتبار ويژه اختصاص يابد.

  خدايار خاشع: متاسفانه هزينه در نظر گرفته شده از سوي سازمان برنامه و بودجه براي طراحي مسير و كريدور بسيار ناچيز است درحالي كه اگر 
كريدور درستي طراحي و ساخته شود ديگر نيازي به هزينه در بخش هاي ديگر از جمله ساخت پل، تونل و... نداريم.

گاهي مسائل سياسي بر مسائل فني رجحان مي يابد و به دليل فشارهاي سياسي اعمال شده از سوي مسووالن منطقه اي مجبور به تغيير در مسائل 
فني مي شويم.

    رضا موس�ي پور:  مش�كالت موجود در سدهاي تاسيس ش�ده، مسيل هايي كه يا اليروبي نش�ده اند يا با خاك پر ش�ده اند و ... موجب شد كه به 
زيرساخت هاي ريلي آسيب بااليي وارد شود.

از حدود 9 سال پيش، سيستم راه آهن به سيستمي ۴ عاملي تبديل شده است و برهمين اساس شاهد حضور ناظر، پيمانكار، كارفرما و مشاور هستيم 
كه گاه مشاور و پيمانكار وارد تعامالت و تبادالتي مي شوند كه بر اين تعامالت نظارتي انجام نمي شود.

برش



دانش و فن10اخبار

ايران نقشي در قانون گذاري فضاي مجازي ندارد

روزهاي سخت كاربران ايراني با حذف اپ ها از گوگل و اپ استور
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 چند صباحي است كه كاربران ايراني دچار مشكل نصب 
و راه اندازي برخي اپليكيش��ن ها در گوش��ي هاي خود 
شده اند، مهم نيست كه سيستم عامل گوشي اندرويد 
و يا اي او اس باش��د،  در هر صورت بايد منتظر باشيد يا 
برخي اپليكيشن ها از روي گوشي شما حذف شود و يا از 
كار بيفتد، در حالي كه هنوز گوگل توضيحات شفافي را 
در اين خصوص نداده است اما به نظر مي رسد به دليل 
مباحث امنيتي اين اپليكيش��ن ها از روي گوشي پاك 
مي شوند و در برخي مواقع نيز به دليل تحريم ايران اين 
برنامه ها از فروشگاه هاي اپ و گوگل استور حذف مي شود 
و در اين بين برخي از توليد كنندگان اين نرم افزارها با دور 
زدن برخي قوانين بين المللي و تغيير آدرس هاي اي پي 
خود همچنان در حال فعاليت هستند و يا هر چند وقت 
يكبار اقدام به تغيير آدرس هاي اي پي خود مي كنند،  اما 
باالخره بايد چ��اره اي براي اين نوع رفتارهاي خصمانه 
در نظر گرفته شود به طوري كه در گذشته و قبل از روي 
كار آمدن ترامپ رييس جمهور آمريكا، كشور ايران به 
دستور رييس جمهور وقت آمريكا )اوباما( از تحريم هاي 
فناوري مصون بود،  از همين رو بسياري از اپ هاي ايراني 
بر روي اپ استور و گوگل استور قرار گرفتند و كاربران 
براي نصب و استفاده از آنها مشكل نداشتند، حتي برخي 
اپ ها توانسته بودند با برقراري تعامل با برخي شركت هاي 
آمريكايي و اروپايي خدمات بيشتري را به كاربران خود 
ارايه بدهند، اما با تغيي��ر رييس جمهور آمريكا و اتخاذ 
سياست هاي ش��ديد عليه ايران، فناوري ارتباطات نيز 
در زمره تحريم ها قرار گرفت، ابتدا اپ هاي ايراني از روي 
فروشگاه هاي گوگل و اپ استور حذف شدند و كم كم به 
بهانه هاي مختلف اين اپليكيشن ها از سوي گوكل و اپ 
استور مسدود شدند، در حال حاضر بسياري از اپ هاي 
ايراني روي گوش��ي هاي تلفن همراه غيرفعال است و 
كاربران براي استفاده بايد از نسخه وب استفاده كنند، 
 در همين خصوص دبير شوراي عالي فضاي مجازي با 
بيان اينكه ايران نقش مؤثري در تحول و قانون گذاري 
جديد فضاي مجازي ندارد، گفت: به دليل اين نقصان، 

برنامه هاي ايراني بدون اجازه از گوش��ي كاربران حذف 
مي شود.

وي با بيان اينكه در نظام هاي قانون گذاري كشورها كه 
تحت تأثير توسعه تكنولوژي و اقتصاد ديجيتال هستند 
شاهد روش هاي جديد مقررات گذاري، قانون گذاري و 
استاندارد گذاري هستيم، گفت: در اين تحول متأسفانه 
ايران نقش مؤثري ندارد كه البته بخشي از اين تحول، 
الزام عصري است و بايد تبعيت كرد اما بخشي مديريت 
ش��ده و بر اساس منافع ش��ركت ها است كه اگر بخش 
خصوصي ما كه امروز جزو ش��اخص هاي اصلي اقتدار 
ملي است در اين حوزه فعال نشود و ما فقط مصرف كننده 

در اين حوزه باشيم، در اين تحول عقب خواهيم ماند.
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي افزود: بايد در كشور 
نيز چنين تشكل هاي نخبگاني شكل بگيرد به طوري 
كه اس��تاندارد گذاري ها با توجه ب��ه هنجارهاي ملي و 
مذهبي صورت گرفته و سبك زندگي ايراني – اسالمي 

حفظ شود.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي افزود: در عصر فضاي مجازي 
در كنار بخش خصوصي و تش��كل هاي غير انتفاعي و 
مردم نهاد بايد تشكل هاي نخبگاني براي حفظ اقتدار 

ملي، فعال باشند.
وي با اشاره به اينكه از بزرگ ترين دستاوردهاي انقالب 
اسالمي ايران دانشگاه ها هستند، گفت: دانشگاه ها در 
ايران كارخانه توليد بيكاران و صادر كننده نوابغ فكري به 
محيط اقتصاد ديجيتال جهاني نيستند، بلكه بايد نوابغ ما 
در سطح جهاني براي كشور نقش داشته و با بهره مندي 
از نظام شبكه اي فضاي مجازي كه گروه هاي پنهان هم 
يكديگر را يافته و تكثر مي يابند دانشمندان ايراني نيز با 
همگرايي، در مؤسسه هاي استاندارد گذاري دنيا در حوزه 

فضاي مجازي بازيگري كنند.
فيروزآبادي تاكيد كرد: ده ها اتحاديه فني در دنيا در حال 
توليد علم، مقررات گذاري و ايجاد هنجار براي س��بك 
زندگي جديد است اما هنوز نظام دانشگاهي و به خصوص 
دانشگاه هاي فني در كشور براي هنجاري ساز و ايجاد 

سبك زندگي ايراني به اجماع نرسيده اند.

وي با بيان اينكه در كنسرسيوم هاي اين حوزه در دنيا كه 
بخش هاي خصوصي آن را رهبري مي كند ايران عضويت 
فعال ندارد، افزود: به دليل اين نقصان ش��ركت اپل و به 
تازگي گوگل به حريم خصوصي ايراني ها تجاوز كرده و با 
وجود اينكه همه ما زمان خريد تلفن هاي همراه هوشمند 
خود هزينه هاي پتنت، اليسنس و امثالهم را پرداخت 
كرديد، اما برنامه هاي ايراني را بدون اجازه حذف مي كند.

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور اظهار داشت: 
حفظ كيان ملي، امروز صرفًا بر عهده حكومت ها نيست 
بلك��ه در عصر جديد به دليل حض��ور بازيگراني جديد 

كه خارج از حكومت ها بس��يار قدرتمند تر بوده و بيش 
از كشورهاي همسايه بر سياست هاي يك كشور تأثير 
دارند بايد بخش خصوصي، نخبگان و تشكل هاي مردمي 

هويت ملي را اثبات كرده و از حريم آن دفاع كنند.
فيروزآبادي با بيان اينكه پايه عصر فضاي مجازي دانش 
بنياني بوده و ش��كل آن شبكه اي است، گفت: به دليل 
خصلت ه��اي اين عصر تحوالت در اين دوره با ش��تاب 
بيشتري نس��بت به دوره هاي پيش��ين صورت گرفته 
و فضاي مج��ازي مباحث حوزه اقتصادي، سياس��ي و 
اجتماعي دوره صنعتي را بس��ط داده و اقتصاد و علوم 

فني در آن جنبه اجتماعي و شبكه اي شدن پيدا كردند.
رييس مركز مل��ي فضاي مجازي كش��ور افزود: نوعي 
جدي��دي از س��رمايه داري كه از آن تعبير به س��رمايه 
داري ش��ركتي مي كنند، در اين فضا شكل گرفته كه 
مبتني بر دانش بنياني و نوآوري است كه در يك چالش 
اعالم نشده با نظام هاي آموزشي است و در حوزه علمي 
رهبري و هژموني را تصاحب كرده و نوعي مالكيت علمي 
و حكمراني جهاني خلق كرده است كه در آن شركت ها 
به عنوان بازيگ��ران جدي��د در تصميم گيري جهاني 

مشاركت دارند.

ديل�ي ميل| ب��ه گفته مدير ناس��ا خط��ر برخورد 
سيارك ها با زمين جدي است و در همين راستا اين 
سازمان مش��غول رصد و رديابي سيارك هايي با قطر 

۴۵۹ فوت يا بيشتر است.
جيم بريدنس��تاين مدير ناس��ا معتقد است احتمال 
برخ��ورد مرگبار يك س��يارك با زمي��ن واقعي تر از 
آن چيزي اس��ت ك��ه در فيلم هاي علم��ي تخيلي 
 دي��ده مي ش��ود. بريدنس��تاين ك��ه در كنفران��س

 Planetary Defense Conference ۲۰۱۹ 
در واشنگتن س��خنراني مي كرد در اين باره گفت: ما 
بايد مطمئن ش��ويم مردم كاماًل درك مي كنند اين 
يك داستان س��اختگي و فيلم علمي تخيلي نيست. 
بلكه به حفاظت از سياره اي مربوط مي شود كه اكنون 
در آن زندگ��ي مي كني��م. او در ادامه س��خنانش به 
Chelyabinsk Event به عنوان گواهي از جدي 
شدن خطر چنين رويدادي اشاره كرد. طي اين رويداد 
در فوريه ۲۰۱۳ ميالدي يك شهاب سنگ در جنوب 
كوهستان اورال سقوط كرد. اين بزرگ ترين شهاب 

سنگي بود كه طي قرن در زمين سقوط كرده بود.
بي��ش از ۱۶۰۰ نفر طي اين رويداد زخمي ش��دند و 
همچنين تخمين زده مي ش��د امواج ش��وك ناشي 
از انفج��ار نيز ۲۰ ب��ار قدرتمندتر از بمب��اران اتمي 

هيروشيما بوده اس��ت. هرچند تخمين زده مي شود 
چني��ن اتفاقاتي هر ۶۰ س��ال يكب��ار روي دهند اما 
بريدنستاين اشاره كرد طي ۱۰۰ سال اخير ۳ نمونه 
از آنها روي داده اس��ت. بريدنستاين افزود:  اي كاش 
مي توانستم به ش��ما بگويم اين رويدادها بسيار نادر 

هستند، اما اين طور نيست.
به گفته مدير ناسا سيستم دفاع س��ياره اي به اندازه 
اهداف ديگر اين سازمان مانند فرود انسان در ماه، از 

اهميت زيادي برخوردار است.
وي اضافه كرد: ناسا مشغول رديابي و رصد ۹۰ درصد 
از س��يارك هاي اطراف زمين اس��ت ك��ه عرض آنها 
۴۵۹ فوت يا بيش��تر است. چنين س��يارك هايي در 
صورت برخورد با زمين خسارت هاي مرگباري در پي 

خواهند داشت.

خطر برخورد سيارك ها با زمين واقعي است
روابط عمومي وزارت ارتباطات| وزير ارتباطات گفت: 
در پي بي اثر كردن سياس��ت تهديد به تحريم اينترنت، 
ارتباط مستقيم ميان شبكه اينترنت ايران با تركيه و برخي 

كشورهاي همسايه برقرار شد.
محمدج��واد آذري جهرم��ي عص��رروز دوش��نبه ب��ا 
»محمدجاهد تورهان« وزير ترابري و زيرساخت كشور 
تركيه در عمارت كاله فرنگ��ي وزارت ارتباطات ديدار و 

گفت وگو كرد.
وي با اش��اره به سياست هاي دو كشور براي بي اثر كردن 
تحريم ها بر اينترن��ت گفت: تجربه تحريم هاي قبلي در 
ارتباطات بين الملل نش��ان داد كه به دلي��ل ارتباطات 
محدودي كه با برخي شركت ها برقرار كرده بوديم و نيز به 
دليل تحريم در مسائل مالي با مشكالتي مواجه شديم. به 
همين دليل شاهد بروز اختالل در شبكه ارتباطي كشور 

در مقطعي شديم.
آذري جهرمي گفت: البته آن زمان نيز با شركت هاي تركيه 
به مشكل برنخورديم و اين كشور همواره ما را همراهي كرد. 
هم اكنون نيز سياست ما براي بي اثر كردن تهديدها در 
زمينه تحريم اينترنت اين است كه ارتباط مستقيم )پيير 
ارتباطي( كشورهاي همسايه برقرار كنيم. در اين رابطه 
ارتباط مس��تقيم ايران با شبكه اينترنت كشور تركيه به 
صورت مستقيم برقرار شد. وي تاكيد كرد: معناي اين اقدام 

آن است كه تحريم هاي يكجانبه آمريكا در روابط ديتاي دو 
كشور ايران و تركيه تأثيري نخواهد داشت.

 وي با اش��اره به تقويت توسعه همكاري هاي چندجانبه 
و دوجانبه اي��ران و تركيه در حوزه فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات خاطرنشان كرد: بخشي از فعاليت هاي مشترك 
ما ب��ه حوزه ارتباطات و بخش ديگر به زيرس��اخت هاي 
ساير حوزه ها مربوط مي شود. جمهوري اسالمي تاكنون 
روابط سازنده اي با دولت تركيه داشته و تحريم ها تأثيري 
بر روابط ايران و تركيه نگذاشته است. جهرمي با اشاره به 
گسترش ترانزيت ارتباطات از شرق به غرب و جنوب به 
ش��مال ميان دو كشور خاطرنشان كرد: در حوزه امنيت 
سايبري نيز توافقات خوبي ميان ايران و تركيه انجام شده 
است. همچنين ما به دنبال اين هستيم كه ارتباط خود را 

در حوزه فناوري اطالعات نيز توسعه دهيم.

وزي��ر ارتباطات گفت: همچنين در جهت توس��عه بازار 
فناوري اطالعات و ارتباطات موضوع پيمان چهارجانبه 
ميان كش��ورهاي ايران، تركيه، آذربايجان و روس��يه در 
جريان اس��ت و در اين ديدار نيز مذاكرات خوبي صورت 
گرفت و ش��اهد پيش��رفت هاي خوبي براي توسعه بازار 

منطقه هستيم.
وي گفت: پيش بيني مي شود تا ماه سپتامبر در زمينه اين 
توافق چهارجانبه به جمع بندي برسيم و استارتاپ هاي 
چهار كشور بتوانند در حوزه هاي مختلف از جمله سالمت، 
گردشگري و پرداخت هاي بانكي فعاليت خود را گسترش 
دهند.  وزير ارتباطات با بيان اينكه در اين توافق چهارجانبه 
رفع موانع شركت هاي حوزه »آ سي تي« براي حضور فعال 
در بازارهاي منطقه در درجه اول اهميت است، گفت: در 
زمينه سرمايه گذاري مشترك چهار كشور نيز مذاكراتي 
انجام شده است و به زودي براي حجم سرمايه گذاري اوليه 

به توافق خواهيم رسيد.
در اين ديدار محمدجاهد تورهان وزير ترابري و زيرساخت 
كش��ور تركيه بر لزوم حل مش��كالت دو جانبه در حوزه 
فناوري اطالع��ات و ارتباطات تاكيد كرد و گفت: در اين 
ديدار مقرر شد كميته اي براي پيگيري اين مشكالت و 
موانع بر س��ر راه توسعه روابط دو كشور در حوزه فناوري 

اطالعات و ارتباطات تشكيل شود.

ارتباط مستقيم اينترنت ايران با تركيه برقرار شد
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فضا كاربر

 نفوذ   هكرها
 به كاربران مرورگر گوگل كروم

پي سي ورلد| گروهي از توسعه دهندگان وب به 
تازگي آسيب پذيري جديدي در نسخه موبايلي گوگل 
كروم دريافته و كش��ف كرده اند كه مي تواند حريم 

خصوصي كاربران را به مخاطره بياندازد.
اين روزها كه كارشناس��ان و متخصص��ان فعال در 
حوزه امنيت س��ايبري هر از گاهي از آسيب پذيري 
و حفره هاي امنيتي پرده برداري مي كنند و س��ر و 
صدا و جنجال ه��اي فراواني را در اين خصوص به راه 
مي اندازند، به نظر مي رسد كه كاربران رايانه و موبايل 
به اين نوع اخبار حساسيت بيش��تري نشان داده و 
بر اين باورند كه آگاهي يافتن از آسيب پذيري هاي 
مربوطه مي تواند تا حد زيادي از مشكالت سايبري و 
نقض حريم خصوصي آنها جلوگيري به عمل بياورد. 
حاال به تازگي اخبار و گزارش هاي جديدي از سوي 
كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبري منتشر شده 
است كه نش��ان مي دهد هكرها و مجرمان سايبري 
توانسته اند با استفاده از آسيب پذيري و ضعف امنيتي 
موجود در نسخه موبايلي گوگل كروم به نحوه نمايش 
نوار آدرس اين برنامه نفوذ كرده و آن را طبق ميل خود 
تغيير داده و آن را مورد سو استفاده خود قرار دهند. در 
اين روش حمله سايبري جديد، هكرها هنگام اسكرول 
به سمت پايين صفحه نمايش يك نوار آدرس جعلي 
نمايش مي دهند و حتي با باز كردن يك صفحه جديد 
نيز، اين نوار حذف نخواهد شد. آنها به گونه اي صفحه 
را دستكاري مي كنند كه كاربر با باال بردن صفحه قادر 
به ديدن نوار آدرس واقعي نباشد. اين روش كه گفته 
مي شود تنها روي مرورگر گوگل كروم قابل استفاده 
است، براي اختالل عملكرد مرورگرهاي اينترنتي 

ديگر نيز قابل پياده سازي خواهد بود.

 نصب ويندوز ۱۰ به روز شده
 ۳۲ گيگابايت فضا  اشغال مي كند

اكستريم تك| نصب به روز ترين نسخه از سيستم 
عامل ويندوز ۱۰ به ۳۲ گيگابايت فضا احتياج دارد و 
اين مساله به خصوص براي كاربران رايانه هايي با حجم 

كم هارد ديسك به يك مشكل مبدل شده است.
مايكروسافت در اوايل سال جاري ميالدي اعالم كرد 
كه براي نصب به روز رساني هاي جديد ويندوز ۱۰ به 
۷ گيگابايت فضاي جديد عالوه بر فضاي اشغال شده 
قبلي نياز خواهد بود. نسخه هاي اوليه ويندوز ۱۰ به 
حداكثر ۱۶ گيگابايت فضا براي نصب نسخه ۳۲ بيتي 
نياز داشت. اما حاال اين رقم دو برابر شده و نصب هر 
دو نس��خه ۱۶ و ۳۲ گيگابايتي به همين مقدار فضا 
نيازمند است. اين امر باعث نگراني و اعتراض بسياري 
از كاربران شده كه از حجيم بودن ويندوز ۱۰ به ستوه 
آمده اند. الزم به ذكر است كه نسخه اينترنت اشياي 
ويندوز ۱۰ نيز بسيار حجيم بوده و مدل ۳۲ بيتي آن 
۱۶ گيگابايت فضا و مدل ۶۴ بيتي آن ۲۰ گيگابايت 
فضا را به خود اختصاص مي دهد. در چنين شرايطي 
كاربران چاره اي نخواهند داشت، جز آنكه بر ظرفيت 
هاردديسك رايانه هاي خود بيفزايند يا به طور كامل با 

سيستم عامل ويندوز خداحافظي كنند.

الكسا  اسپانيايي  ياد   مي گيرد
انگجت|  بلندگوي هوشمند الكسا به زودي زبان 
اسپانيايي نيز ياد مي گيرد و اسپانيولي زبان ها مي توانند 
با آن به چنين زباني نيز صحبت كنند. شركت آمازون 
يك حالت كنترل صوتي تازه به الكسا اضافه كرده كه 
به برنامه نويسان و توسعه دهندگان امكان مي دهد تا 
مهارت هاي ت��ازه اي براي اين بلندگو بر مبناي زبان 
اسپانيايي تعريف كنند. اين تغيير در كيت مهارت هاي 
الكس��ا، چند ماه پس از آن رخ مي ده��د كه آمازون 
تصميم گرفت تا قبل از پايان سال ۲۰۱۹، پشتيباني 
كامل از زبان اسپانيايي را به همه مدل هاي الكسا اضافه 
كند. در حال حاض��ر ۴8.۶ ميليون واحد بلندگوي 
الكسا در سراسر آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است 
و شركت هاي فناوري آمريكا كه اقليت اسپانيايي زبان 
قابل توجهي در آن زندگي مي كنند معموال به عرضه 
محصوالت و خدمات خود به اين زبان هم توجه نشان 
مي دهند. پيش از اين در كان��ادا هم امكان نگارش 
برنامه ها و خدماتي به زبان فرانسه براي استفاده روي 
الكسا به وجود آمده بود. الكسا با زبان هاي ديگري و از 
جمله ايتاليايي، آلماني، پرتغالي، ژاپني و فرانسوي 
سازگاري دارد. گفته مي شود سوني و فيس بوك هم 
براي ارايه خدماتي به زبان اسپانيايي روي الكسا در 

حال برنامه ريزي هستند.

 ادعاي نفوذ در درگاه
 خدمات الكترونيك چند استان

فارس| پيگيري و بررسي اوليه ادعاي نفوذ در درگاه  
خدمات الكترونيك چند اس��تان نشان مي دهد كه 
احتماال براي ايجاد اين درگاه ها از س��اختار يا افزونه 
مش��تركي استفاده ش��ده كه به روز رساني امنيتي 
نشده است. در هفته هاي گذشته موضوعات نفوذ و 
كشف آسيب پذيري در فضاي مجازي در ايران داغ 
شده است؛ به طوري كه اخيرا يك تاكسي اينترنتي 
با موردي از نش��ت اطالعات رانندگان مواجه ش��د. 
روز گذش��ته نيز در گزارش جديدي از وقوع نفوذ در 
درگاه هاي خدمات الكترونيك استاني خبر رسيده 
است؛ در اين ادعا كه تنها توسط يك منبع مطرح شده 
به نفوذ به درگاه خدمات الكترونيك چند استان اشاره 
شده است. اما هنوز بررسي دقيق و قابل اعتمادي روي 
اين موضوع انجام نشده كه درباره صحت و سقم اين 

ادعا بتوان با قاطعيت اظهارنظر كرد.
نتيجه پيگيري از كارشناسان امنيت شبكه نيز فعال به 
اين جا ختم شده كه احتمال مي رود براي ايجاد اين 
درگاه ها از يك ساختار يا افزونه مشترك استفاده شده 
است و با اين فرض اينكه بررسي هاي امنيتي مورد نياز 
روي درگاه ها انجام شده پس احتماال اين ساختارها يا 

افزونه ها به روز رساني امنيتي نشده اند.
از نظر اس��تانداردهاي امنيت اطالعات، استفاده از 
ساختارها و معماري هاي مشترك تنها زماني مجاز 
است كه به روز رساني امنيتي و رفع نقايص انجام شود.

رويداد

فون آرنا| كارشناس��ان و تحليلگ��ران فعال در حوزه 
فناوري به تازگي برآورد كرده اند كه اپل تا سال ۲۰۲۱ 
 5G ميالدي از يك گوشي هوش��مند مجهز به شبكه
رونمايي مي كند كه البت��ه تنها در چين عرضه خواهد 
شد.  با توجه به آنكه بس��ياري از غول هاي تكنولوژي و 
شركت هاي س��ازنده موبايل در سراسر جهان در طول 
يك سال اخير بارها از برنامه هاي خود براي ارايه و عرضه 
گوشي هاي هوشمند و ساير محصوالت مجهز به فناوري 
نسل پنجم اينترنت همراه سخن گفته اند، به نظر مي رسد 
شركت آمريكايي اپل هنوز تصميمي در اين خصوص 
نگرفته است. هرچند كه چندي پيش اخبار و شايعاتي 
مبني بر عرضه چنين محصوالتي از سوي اپل در فضاي 
مجازي منتشر شد اما اين شركت هرگز به صورت رسمي 
در اين باره اعالم برنامه نكرده است. از آنجايي كه بازارهاي 
جهاني موبايل در سال هاي گذشته با ركود بي سابقه اي 
مواجه ش��ده است، به نظر مي رس��د كه كارشناسان و 
تحليلگران فع��ال در حوزه فناوري پيش بيني كرده اند 
كه س��هم فروش گوش��ي هاي مجهز به فناوري شبكه 
5G  از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ ميالدي به ۲۶ درصد 
در سال ۲۰۲۳ ميالدي افزايش پيدا خواهد كرد و اين 
بدان معناس��ت كه آينده موفقيت آميز و روشني پيش 
روي گوشي هاي هوش��مند مجهز به اين فناوري قرار 
دارد و شبكه نسل پنجم اينترنت همراه نيز در سال هاي 
آينده با پيشرفت و توس��عه قابل توجهي روبرو خواهد 
شد. تحليلگران فعال در حوزه فناوري به تازگي برآورد 
و عن��وان كرده اند كه اپل به هرحال يك مدل گوش��ي 
هوشمند كه از شبكه نسل پنجم اينترنت 5G  معرفي و 
رونمايي خواهد كرد كه اين اتفاق در سال ۲۰۲۱ ميالدي 
رخ خواهد داد. البته چيزي كه در پيش بيني هاي آنها 
بسيار حائز اهميت اس��ت، آن است كه آيفون مجهز به 
5G  تنها در بازار كشور چين عرضه خواهد شد و كاربران 
و تنها مشتريان چيني قادر خواهند بود از خدمات نوين 
و سريع نسل پنجم اينترنت بهره مند شوند. اين در حالي 

است كه بسياري ديگر از كشورهاي جهان كه از جمله 
مهم ترين آنها مي توان به اياالت متحده آمريكا، استراليا، 
كره جنوبي، ژاپن و بسياري ديگر از كشورهاي اروپايي 
اشاره كرد، زيرساخت هاي مربوط به برقراري و راه اندازي 
اين شبكه مخابراتي را فراهم آورده و غول هاي تكنولوژي 
و اپراتوره��اي متعددي نيز در آنها تالش مي كنند تا به 
توسعه اينترنت 5G  بپردازند و بستر كافي و الزم براي 
بهره مندي كاربران از خدمات پرسرعت اين نسل جديد 
از شبكه همراه و مخابراتي مهيا كنند. با اينكه اين خبر 
تنها پيش بيني گروهي از كارشناسان و تحليلگران است، 
اما هنوز معلوم نش��ده كه چرا اپل فقط براي بازار چين 
بايد يك گوشي آيفون مجهز به 5G  توليد كند و ساير 
بازارهاي جهاني را ناديده بگيرد. البته در پاس��خ به اين 
سوال، كارشناسان مربوطه عنوان كرده اند با توجه به عدم 
برقراري زودهنگام و توسعه زيرساخت هاي الزم براي 
ش��بكه 5G  و از طرفي ديگر با در نظر گرفتن جمعيت 
باالي تعداد كاربران در چين، براي اپل عرضه نخستين 
مدل گوشي آيفون مجهز به اين شبكه صرفه اقتصادي 
بيشتري در مقايسه با ساير كشورها دارد و به همين دليل 
قصد دارد براي نخستين بار، اين محصول جديد را در يك 
بازاري كه از استقبال بسيار بيشتري برخوردار مي شود، 
عرضه كند تا مساله سودآوري و درآمدزايي آن به چالش 
  5G كشانده نشود. از آنجا كه اخبار نسل جديد اينترنت
در گوشه و كنار جهان منتشر شده و كاربران بسياري نيز 

در انتظار اجراي آن هستند.

آيفون مجهز به 5G  براي چه كشورهايي عرضه مي شود

كوارتز| فردي با تاس��يس يك ش��ركت جعلي و 
استفاده از نام پروژه ارز ديجيتال تلگرام در انگليس 
۱.۷ ميليارد دالر س��رمايه براي فروش س��كه هاي 

ديجيتالي جمع آوري كرده است.
فردي يك ش��ركت جعلي با نام پروژه ارز ديجيتال 
تلگ��رام )Telegram Open Network( در 
انگليس تأس��يس كرده و ۱.۷ ميليارد دالر سرمايه 
براي فروش س��كه هاي ديجيتال جمع آوري كرده 
اس��ت. اپليكيش��ن پيامرس��ان تلگرام ماهانه ۲۰۰ 
ميلي��ون كاربر فعال دارد و قص��د دارد با فروش ارز 
مجازي سرمايه براي توسعه چند سرويس از جمله 

مخزن فايل اطالعات خود جمع آوري كند.
 Telegram Open به هرحال ش��ركتي به ن��ام
Network Limited در ۲8 فوريه س��ال جاري 
در انگليس ثبت شده است. اين شركت پاول دوروف 
مؤسس تلگرام را تنها س��هام دار و مدير خود اعالم 
كرده و ادعا مي كند 8۰۰ ميليون پوند )۱.۱۳ ميليون 
دالر( سرمايه از فروش س��هام )عرضه اوليه سهام( 

در اختيار دارد.
پس از گمانه زني درباره صالحيت و موثق بودن اين 
شركت در توييتر، تلگرام در همين شبكه اجتماعي 

اعالم كرد شركت مذكور ارتباطي با دوروف ندارد.
در اطالعات مربوط به اين ش��ركت دوروف شهروند 
انگليس اعالم ش��ده و مقر اصلي عمليات نيز همين 
كشور اعالم شده است. اين درحالي است كه در اين 
اواخر ش��واهد ديگر نش��ان مي دهد دوروف ساكن 

امارات متحده عربي است.
 Calvert Journal جالب آنكه حتي نشريه آنالين
نيز با تصور اينكه دوروف شهروند انگليس شده است، 
گزارشي درباره اين شركت منتشر كرده است. البته 
اين گ��زارش قبل از جوابيه تلگ��رام به جعلي بودن 

شركت منتشر شده است.

شركت جعلي انگليسي با نام 
تلگرام كالهبرداري مي كند

نيواطلس| گروهي از محققان با الهام از فرايند تغيير 
رنگ پوست ماهي هاي مركب ماده اي ابداع كرده اند كه 
كشساني دارد و مي تواند در صورت لزوم گرما را در خود 
حبس يا آزاد كند. ماهي هاي مركب و اختاپوس به دليل 
سلول هاي مخصوصي به نام كروماتوفور ها مي توانند 
رنگ پوست خود را تغيير دهند. دانشمندان اكنون شيوه 
عملكرد اين سلول ها را شبيه سازي و ماده اي انعطاف 
پذير ابداع كرده اند كه مي تواند در صورت نياز گرما را 
در خود حبس يا آزاد كند. هر س��لول كرومافور حاوي 
كيسه اي از رنگدانه است كه به طور معمول شبيه يك 
نقطه ديده مي شود. هنگامي كه ماهيچه هاي اطراف 
يكي از س��لول ها منقبض مي شود، اين كيسه مسطح 

مي شود و در نتيجه راحت تر قابل رصد خواهد بود.
بنابراين هنگامي كه تعدادي از سلول هاي كروماتوفور 
روي يكديگر قرار مي گيرند و مسطح مي شوند، پوست 

حيوان نيز به رنگ رنگدانه ها تغيير مي كند.
محققان دانشگاه ايروين كاليفرنيا با الهام از اين سيستم 
ماده اي ابداع كرده اند كه اليه اي از جزاير كوچك فلزي 

هم مرز با يكديگر به وجود مي آورد.
اري��كا لون��گ محقق ارش��د اين پژوه��ش مي گويد: 
جزيره ه��اي مذك��ور در وضعيت عادي ب��ا يكديگر 
همپوش��اني دارند و م��اده نور را منعكس ي��ا در خود 
حبس مي كند. هنگاميكه اين ماده كشيده مي شود، 
جزيره هاي مذكور گسترده تر مي ش��وند و در نتيجه 
اشعه مادون قرمز از آن گذر مي كند و گرما آزاد مي شود.

به گفته لونگ اين ماده سبك وزن و ارزان است كه به 
راحتي توليد مي شود و مي توان بارها قابليت كشساني 
آن را آزمايش كرد. دانش��مندان اميدوارند با توس��عه 
اين فناوري بتوانند از آن براي توليد محصوالتي مانند 
پتوهاي فضايي يا حتي عايق بندي ساختمان و حتي 
توليد لباس هاي كه به افراد اجازه مي دهد در هر فضايي 

احساس راحتي كنند، استفاده شود.

 توليد ماده اي كه گرما را 
در خود حبس مي كند

انگجت| مختل شدن فعاليت فرودگاه ها به علت 
عملكرد پهپادها و پروازهاي بدون هماهنگي آنها در 
برخي نقاط، سناتورهاي آمريكايي را به فكر قانون 
گ��ذاري جامع در م��ورد اين پرنده ه��اي خودران 

انداخته است.
ادوارد ماكري سناتور دموكرات ايالت ماساچوست 
و جان تيون س��ناتور جمهوري خواه سن ديه گو از 
اداره فدرال هوانوردي اين كش��ور خواسته اند تا هر 
چه سريع تر دستورالعمل هاي خود را در مورد نحوه 
شناسايي پهپادها در نقاط دورافتاده تكميل كند تا 

مديريت پرواز آنها تسهيل شود.
س��ناتورها مي گويند با تكميل اين دس��تورالعمل 
شناسايي پهپادها با سرعت بيشتري رخ مي دهد و 
مي توان ب��ا فعاليت غيرقانوني اين پرنده هاي تيزرو 

برخورد كرد.
پيش از اين در جوالي سال ۲۰۱8 نيز وزير حمل و 
نقل آمريكا با ارسال نامه اي به اداره فدرال هوانوردي 
اياالت متحده درخواس��ت مشابهي را مطرح كرده 
بود. هنوز مشخص نيس��ت اداره فدرال هوانوردي 
آمريكا چه واكنشي به اين درخواست جديد نشان 
مي دهد. اما همزمان با افزايش استفاده تجاري از اين 
خدمات به منظور انتقال تجهيزات پزشكي، تحويل 
كاال و غيره، وضع قوانين جامع در اين حوزه ضروري 

به نظر مي رسد.

 تالش  آمريكايي ها براي 
قانون مند كردن پرواز پهپادها
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وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد

از ابتداي برگزاري نمايشگاه كتاب

حمايت دولت از واحدهاي صنفي خسارت ديده از سيل 

بيش از 500 هزار نفر با مترو از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ديدن كردند

گروهبنگاهها|
بالفاصله پس از وقوع سيل در استان لرستان برنامه ريزي 
براي عبور از بحران و بازگشت وضعيت اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي و... مناطق سيل زده به وضعيت طبيعي در دستور 
كار مسووالن قرار گرفت؛ يكي از آسيب هاي جدي سيل، 
مشكالتي بود كه اين حادثه در فرآيند توليد، بازرگاني و 
كشاورزي استان هاي درگير با سيل ايجاد كرد. مشكالتي 
كه از يك طرف فع��االن توليدي و صاحبان بنگاه ها را در 
استان هاي مختلف با خطر تعطيلي و ورشكستگي مواجه 
مي كرد و از سوي ديگر مردم عادي را با خطر از دست دادن 
شغل و بروز مشكالت معيشتي مختلف روبه رو مي ساخت. 
اهميت موضوع در آن ايام به اندازه اي بود كه مقام معظم 
رهبري در رهنمودهايي كه با موضوع بازس��ازي مناطق 
س��يل زده ارايه مي كردند حمايت از واحدهاي توليدي و 
احياي كس��ب و كار مردم را به عنوان يك اولويت جدي 
مطرح مي كردند و از مس��ووالن مي خواستند تا هر چه 
سريع تر نسبت به حل مشكالت مرتبط با توليد و اشتغال 
اقدام كنند.  روز گذش��ته نيز وزير صمت با هدف بررسي 
ميداني مشكالت اقتصادي منطقه راهي استان لرستان 
و مناطق سيل زده ش��د تا از نزديك مشكالت توليدي و 
بازرگاني منطقه را بررس��ي و دستورات الزم براي احياي 
بنگاه هاي داراي مشكل را صادر كند. وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: دولت به واحدهاي صنفي آسيب ديده از سيل 
كمك بالعوض و تسهيالت با سود پايين پرداخت مي كند. 
برنامه وزارت حفظ توليد موجود اس��ت. رضا رحماني در 
جلسه مشترك ش��وراي گفت وگوي بخش خصوصي و 
دولت و ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد لرستان، اظهار 
كرد: خود جلسه هدف نيست، من با موارد ناآشنا نيستم 
و مثل صنعتگران از صبح تا شب با مسائل سر و كار دارم، 
اما به هر روي در هر سفري نكات جديدي را مي شنويم يا 
تصميمات جديدي را مي گيريم. وي با بيان اينكه جلسات 
باعث مي ش��ود به يك فهم مشترك از موضوعات برسيم، 
تصريح كرد: از نظر من مواردي كه مطرح شد ۳ سطح بحث 
را ايجاد كرد؛ يك بخشي از موارد مشكالتي است كه همه 
مي دانيم، مثل تحريم و مبادالت مالي كه بايد در چارچوب 
خودش مسائل را جلو ببريم. وزير صمت خاطرنشان كرد: 
رهبر انقالب فرمودند كه حفظ وضع موجود توليد كارخانه ها 
يك جهاد اس��ت. لذا شاه بيت برنامه ما اين است كه توليد 
موجود اول را حفظ كنيم. رحماني اضافه كرد: بخشنامه و 
ابالغيه نمي خواهد بايد نگاه خود را عوض كنيم واحدي كه 
مي تواند توليد كند بايد مشكل آن حل شود. امروز تكليف 
ما اين اس��ت كه توليد موجود را حفظ كنيم و مرحله دوم 
فعال سازي ظرفيت ها است. وزير صنعت، معدن و تجارت 

ادامه داد: در اين شرايط كه توليدكنندگان مي دانند 
رها كردن افتخار نيست و آنها كه رها نكرده اند تاريخ 

آن را خواهد نوشت.

    بانك هابايد همكاري كنند
رحماني عنوان كرد: نگاه را بايد عوض كنيم هر بانكي كه 
مش��كل واحد را رفع مي كند ب��ه آن مثبت نگاه كنيم، آن 
كسي كه اين كار را انجام مي دهد تشويق و آن كس كه انجام 
نمي دهد مواخذه شود. دولت تصويب كرده است كه براي 
مناطق آزاد و ويژه مواد اوليه و تجهيزات توليد بدون ثبت 
سفارش آزاد است كه بياييد. وزير صمت تصريح كرد: جاي 
بازرسي كجاست همين جا است كه بايد پيگيري كنيم چه 
كسي مي تواند جلوي دولت بايستد اين تخلف است. رحماني 
خاطرنشان كرد: مصوبات بايد اجرا شود و جلوي واردات مواد 
اوليه را نمي  توانند بگيرند اين يك تخلف است. اين سفر از نظر 
كيفي يك روزه نيست و به اندازه چند روز است. وزير صنعت، 
معدن و تجارت بيان ك��رد: جنس وزارتخانه ما با بعضي از 
دستگاه ها متفاوت است. برخي دستگاه ها صرفا در مقابل 

دولت مسوول هستند ولي جنس كار ما متفاوت است. وظيفه 
كاري من اين است كه از توليد دفاع و مشكالت توليد را در 
هر سطحي پيگيري كنم. رحماني با اشاره به نامگذاري سال، 
عنوان كرد: هركجا خالف رونق توليد باشد تذكر مي دهم 
چون محور اصلي، راهبردي و محوري حمايت از توليد باشد 
و باقي سياست ما بايد با اين هماهنگ شود. خالف اين باشد 
به هدفي كه مقام معظم رهبري تدوين كرده اند و دولت جزو 
برنامه خود قرار داده است، نخواهيم رسيد. برنامه ما بايد اين 
باشد كه در استان هاي محروم بيشتر كار شود. وي با بيان 
اينكه بايد منابع درست تخصيص پيداكند، افزود: بعضي 
جاها تخصيص داده مي شود اما نتيجه آن را نمي بينيم كه 

بايد تدبيري انديشيده شود كه به نتيجه برسيم.

     اولويت بندي تخصيص منابع
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كارها محوربندي 
شود و براساس اولويت منابع اختصاص يابد، ادامه داد: بايد 
برنامه ريزي داشته باشيم و هر سال رشته خاصي دنبال شود.
رحماني اضافه كرد: امس��ال يكي از برنامه هاي ما توزيع و 

صنوف است. يك نابساماني هايي در حوزه تامين و توزيع 
وجود دارد كه يكي از راهكارهاي آن تقويت توليد ملي است.
وي ب��ا بيان اينك��ه آنجا كه به واردات وابس��ته هس��تيم 
آسيب پذيري ما بيشتر است، افزود: راه ديگر تكميل سامانه ها 
است. وزير صمت خاطرنشان كرد: حمايت از شركت هاي 

دانش بنيان و فناوري در همه عرصه ها جزو برنامه است.
رحماني با بيان اينكه يكي از مشكالت اساسي توليد سرمايه 
در گردش است، اضافه كرد: در اين راستا مذاكراتي را شروع 
كرده ايم. وي با اشاره به صادرات عنوان كرد: سهم استان از 
صادرات پايين است كه كارگروه ويژه اي مي خواهد كه علت 
آن بررسي شود. وزير صمت گفت: يكي از استان هايي كه 
آسيب زيادي ديده استان لرستان است فقط در حوزه باالي 
700 ميليارد تومان آس��يب ديده است كه بنابراين است 
كه همه منابع كش��ور پاي كار بيايند. رحماني افزود: االن 
70 درصد الستيك سنگين كشور وارد مي شود كه براي 
راه اندازي الستيك سازي خرم آباد به صورت اختصاصي از 
رييس جمهوري دستور اين طرح را مي گيريم و مشكل فوالد 

ازنا بايد تا هفته آينده برطرف شود.

    تالش براي رفع محروميت ها
وي تصريح كرد: سازمان هاي توسعه اي بايد در جهت 
رفع محروميت ها ماموريت يابند كه بيش��ترين تعداد 
اين سازمان ها درغرب و اروپا است. وزير صنعت، معدن 
و تجارت خاطرنشان كرد: تاكنون براي رفع مشكالت 
پارسيلون، سامان كاشي، شركت پرس و يخچال سازي 
چند جلس��ه برگزار شده و بايد وضعيت آنها در گزارش 
جمع بندي به وزارتخانه دقي��ق اعالم تا به صورت ويژه 
پيگيري شود. رحماني اضافه كرد: توليدكنندگان داخلي 
قول مساعد داده اند با قيمت پايين اقالم لوازم خانگي و 
فرش را براي بسته هاي ويژه سيل زدگان تامين كنند كه 

سهم خوبي هم براي لرستان لحاظ مي شود.

    وجود يك هزار و ۳۲۱ پروانه بهره برداري 
قبل از صحبت هاي وزير صمت رييس سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت لرس��تان با مطرح كردن اع��داد و ارقام 
اقتصادي و صنعتي استان تالش كرد تا تصويري واقعي 
از مطالبات اقتصادي اهالي توليد، بازرگاني و كشاورزي 
ارايه كند. محمدرضا صفي خاني اظه��ار كرد: يك هزار و 
۳۲۱ پروانه بهره برداري واحد صنعتي در لرستان با اشتغال 
بيش از ۲۲ هزار نفر داريم. يك هزار و ۱6 جواز تأس��يس 
داده ايم كه بين صفر تا ۹0 درصد پيشرفت دارند كه بيش از 
۳7 هزار نفر زمينه اشتغال آنها فراهم مي شود. در سال ۹۲، 
به ميزان ۸6.۴ ميليون دالر صادرات داشته ايم و در سال 
۹7 اين مقدار به ۳۵۲.7 ميليون دالر رسيده است. رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت لرس��تان ادامه داد: اين 
ميزان ۳.6۴ درصد رشد داشته است كه از اول دولت تدبير 
و اميد ۴00درصد رشد داشته است. صفي خاني عنوان كرد: 
صادرات غيرنفتي در سال ۹7 ما ۴6 محصول است كه به 
۳۸ كشور دنيا صادر مي شود. وي خاطرنشان كرد: در سال 
۹7 بنگاه هاي اقتصادي غيرفعالي كه احيا شدند، در حوزه 
صنعت و معدن ۳۹ واحد و در بخش كشاورزي ۳۴ واحد 
بوده است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان 
بيان كرد: ارتقاي ظرفيت توليد ۱۳ واحد بخش صنعت و 
معدن را داش��ته ايم كه در پي آن ۱۲۵ شغل ايجاد شده 
است. صفي خاني ادامه داد: تعداد طرح هاي سرمايه گذاري 
به بهره برداري رس��يده ۲۴ تا در بخش صنعت و معدن، 
۲۴ تا در بخش كش��اورزي و ۳ تا در بخش خدمات بوده 
كه به ترتيب ۸7، ۳0 و ۲0 ش��غل ايجاد ش��ده است. اين 
فعال اقتصادي از دولت خواست كه به واحدهاي توليدي و 
بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده براي بازگشتن به وضعيت 
نرمال كمك كند تا لرستان به جايگاهي برسد كه در شأن 

مردم اين منطقه است. 

با توجه به اهميت س��رويس دهي به مشتريان و در 
راستاي بهبود ش��اخص هاي حمل و نقل در زمان 
برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، متروي 
تهران و حومه تالش كرده تا با سرويس دهي مناسب 
به مسافران تا حد چش��مگيري از ترافيك ناشي از 
حضور مردم در نمايشگاه بين المللي تهران بكاهد . 
بر اين اساس مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حومه گفت: از ابتداي 
برپايي نمايشگاه تا پايان روز دوشنبه ۹ ارديبهشت 
ماه ۹۸، پانصد و 7۴ ه��زارو ۱۵۴ نفر براي رفتن به 
نمايشگاه كتاب از طريق دو ايستگاه مصلي و شهيد 

بهشتي تردد كردند.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، محسن محمديان 

افزود: خوشبختانه در اين چند روز شاهد استقبال 
خ��وب بازديدكنندگان نمايش��گاه كتاب از متروي 
ته��ران بوديم به طوري ك��ه تنها در 6 روز نخس��ت 
برگزاري نمايشگاه پانصد و7۴ هزار و ۱۵۴ نفر با اين 
ناوگان حمل و نقل ريلي درون شهري، در دو ايستگاه 
مصلي امام خميني )ره( و شهيد بهشتي انجام شد.

وي با اش��اره به اينكه در س��ه روز نخست برگزاري 
نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران دويس��ت و 77 
هزارو 7۲۲ نفر براي رس��يدن به نمايش��گاه از مترو 
استفاده كرده اند افزود: از روز شنبه 7 ارديبهشت ماه 
تا پايان روز دوشنبه ۹ ارديبهشت ماه ۹۸ با افزايش 
تعداد مس��افران اين عدد به دويس��ت و 6۹ هزار و 

۴۳۲ نفر رسيد.
مديري��ت ارتباط��ات و ام��ور بين المل��ل ش��ركت 

بهره برداري متروي تهران تصريح كرد: در اين روز ها 
نيز ميزان حركت قطارها در خط يك ۱0۲ حركت 
افزايش يافت همچنين در خط سه شاهد افزايش ۵0 
حركت مس��افري بوده ايم تا بهترين خدمات رساني 
 را ب��راي بازديدكنندگان نمايش��گاه كت��اب ارايه

دهيم.
وي در پايان با اش��اره به تالش مترو براي كاس��تن 
از حجم ترافيك شهر خاطرنش��ان كرد: با توجه به 
ترافيك سطح شهر قطعا اس��تفاده از مترو بهترين، 
سريع ترين، ايمن ترين و مقرون به صرفه ترين وسيله 
براي رسيدن به نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران 
است و ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
نيز ت��ا روز پاياني برگزاري نمايش��گاه آمادگي ارايه 

خدمات حداكثري به بازديد كنندگان را دارد.

آب رودخانه گرگان در حال 
فروكش كردن است

گلستان|نماينده مردم 
كردك��وي در مجلس با رد 
جوس��ازي هاي رسانه هاي 
معاند، گفت: حجم و وسعت 
س��يالبي كه در ن��وروز ۲۵ 
استان ايران را درگير كرد در 
هر كشور ديگري هم آمده 
بود يقينا مقامات كشور و مسووالن ايالت ها را غافلگير 
مي كرد. بايد پذيرفت كه وسعت و تاثير مخرب سيل به 
حدي است كه شايد در نگاه اول حجم امدادرساني ها قابل 
درك نباشد اما در حقيقت دستگاه هاي اجرايي، امدادي 
و نظامي با همه توان شان در كنار مردم مناطق سيل زده 
هستند. رامين نورقلي پور در گفت وگو با ايسنا گفت: پس 
از سيالب نوروزي استان گلستان آب در حال فروكش 
كردن بود كه مجددا طي دو سه روز اخير سيالب ديگري 
از سمت شرق استان گلستان به دليل سرريز سدهاي 
باالدست به منطقه آق قال و گميشان وارد شد كه موجب 
ايجاد نگراني هاي جديدي در مردم اين مناطق ش��د. 
وي افزود: سطح آب رودخانه گرگان رود افزايش يافته 
بود كه الحمدهلل در حال فروكش كردن است. اين عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس انتظار مردم حوزه 
انتخابيه اش را جبران هر چه سريع تر خسارت هاي وارد 
شده برشمرد. نماينده مردم كردكوي در مجلس ادامه 
داد: در ايران نيز با وجود گستردگي مناطق سيل زده و 
نقايص و كاستي هاي موجود، همراهي مردم و مسووالن 
مثال زدني است. الحمدهلل دستگاه هاي اجرايي در كنار 
دس��تگاه هاي نظامي و امدادي و سازمان بهزيستي و 
كميته امداد امام خميني )ره( در حال امدادرس��اني به 

مردم مناطق سيل زده استان گلستان هستند.

14هزار هكتار از اراضي 
سيل زده از آب خارج شد

خوزستان|رييس سازمان 
جهاد كشاورزي خوزستان 
گفت: ب��ا فروك��ش كردن 
س��يالب در مناطق غربي، 
مركزي و شمالي خوزستان، 
۱۴هزار هكتار ديگر اراضي 
سيل زده اس��تان با كمك 
مردم و بهره برداران محلي از آب خارج شد تا گام اساسي 
براي شروع كشت تابس��تانه برداشته شود. كيخسرو 
چنگلوايي ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: با خروج آب 
از اراضي س��يل زده، مجموع زمين هاي كشاورزي كه 
تاكنون از آب خارج ش��ده به ۴۹هزار هكتار رسيد. وي 
گفت: كار خارج سازي و هدايت آب از هفت هزار هكتار 
ديگر از اراضي كه دچار آبگرفتگي شده اند از روز دوشنبه 
)ديروز( با كمك نيروهاي جهادي و مردمي شروع شده 
است و تا چند روز آينده اين بخش نيز به پايان مي رسد. 
چنگلوايي بر شتاب بخشي عمليات خروج آب از مزارع 
كش��اورزي با هدف تسريع بر ش��روع كشت تابستانه 
تاكيد كرد و گفت: نبايد زمان كشت تابستانه از دست 
برود. رييس س��ازمان جهادكشاورزي خوزستان ادامه 
داد: زمين هاي كش��اورزي خسارت ديده كه آب از آنان 
خارج شده، عمليات بازسازي زهكش ها، اليروبي انهار 
و همسطح سازي زمين ها با كمك بهره برداران محلي 
و نيروهاي ستادي سازمان جهادكشاورزي به سرعت 
انجام مي شود. در جريان سيالب اخير حدود ۲00هزار 
هكتار از زمين هاي كشاورزي شامل گندم، جو، چغندر 
قند و محصوالت صيفي و جاليزي ك��ه در كناره هاي 
رودخانه هاي كرخه، دز و كارون بودند دچار آبگرفتگي 

و سيالب شدند.

بازار كاالهاي اساسي در ماه 
رمضان آرام خواهد بود

الب�رز|رييس س��ازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان البرز درباره تدابير 
كارگ��روه تنظي��م ب��ازار 
در راس��تاي آرامش بازار در 
ماه مبارك رمضان گفت: در 
زمينه تامين اقالم اساسي 
م��ردم در ماه ضيافت خدا هيچ مش��كلي وجود ندارد. 
به گزارش ايلنا، جهانگير شاهمرادي ضمن اعالم اين 
خبر افزود: از نظر موجودي، انبارهاي ذخيره اس��تان 
غني بوده و در زمينه تامين اقالم اساس��ي مردم در ماه 
مبارك رمضان مشكلي وجود ندارد. شاهمرادي درباره 
مصوبات كارگروه تنظيم بازار استان در راستاي ايجاد 
آرامش در بازار تصريح كرد: در جلسه كارگروه مقرر شد 
واحدهاي برگزيده اصناف از انتهاي هفته جاري با فروش 
فوق العاده به استقبال ماه مبارك رمضان بروند. همچنين 
فروشگاه هاي زنجيره اي اس��تان و ميادين متعلق به 
شهرداري نيز كاالهاي پر مصرف ماه مبارك رمضان را با 
نرخ مصوب تنظيم بازار در اختيار شهروندان قرار خواهند 
داد. اين مقام مسوول اظهار داشت: بر اساس ابالغ ستاد 
تنظيم بازار كشور، برنج خارجي جهت مصرف خانوار با 
نرخ هفت هزار و ۴00 تومان، شكر جهت مصرف صنف، 
صنعت و خانوار با نرخ مصوب سه هزار و ۴00 تومان و 
روغن ويژه مصرف خانوار نيز با قيمتي معادل ۱0 درصد 
كمتر از نرخ مصوب، عرضه خواهد ش��د. شاهمرادي 
اشاره كرد: بر اساس ابالغيه ستاد تنظيم بازار كشور و با 
هدف تنظيم بازار پروتئين مورد نياز كشور، گوشت مرغ 
گرم و منجمد و گوشت قرمز منجمد نيز با نرخ مصوب 

توزيع خواهد شد.

۸۰ درصد مهندسان كشور 
بيكار هستند

فارس|رييس سازمان 
نظام مهندس��ي كش��ور 
گفت: ۵00 هزار مهندس 
در سازمان نظام مهندسي 
كشور عضويت دارند كه 
۸0 درص��د آنه��ا بي��كار 
هستند. به گزارش مهر، 
فرج اهلل رجبي ظهر ديروز در يازدهمين كنگره ملي 
مهندسي عمران افزود: در نظام مهندسي بيش از 
۵00 هزار عضو داريم كه ۸0 درصد آنها بيكار هستند. 
وي ادامه داد: در سال ۹۲ كه من رييس سازمان نظام 
مهندسي استان فارس شدم تعداد مهندس در اين 
استان بالغ بر ۱6 هزار مهندس بود و امروزه بيش از 
۳6 هزار مهندس در اين استان داريم. وي با اشاره به 
تعداد مهندس هاي سراسر كشور در پنج سال آينده 
گفت: با آمارهايي كه جمع آوري شده است، ممكن 
است در پنج سال آينده بيش از يك ميليون مهندس 
در سازمان نظام مهندسي عضو شوند. رييس سازمان 
نظام مهندسي كشور با بيان اينكه دانشگاه ها بدون 
كنكور دانش��جو مي پذيرد، گفت: دانشگاهايي كه 
بدون كنكور دانشجو جذب مي كنند و به دانشجويان 
آموزش خوبي داده نمي شود و مدرك صادر مي كنند 
به دانشجويان خيانت كردند. رييس سازمان نظام 
مهندسي كشور با بيان اينكه اساتيد دانشگاه ها به 
دانشجويان درس نمي دهند تصريح كرد: من در يك 
موسسه آموزش عالي مبحث راه آهن به دانشجويان 
آموزش مي دادم و وقتي به يك معادله دو مجهولي 
رسيدم فهميدم كه دانش��جويان از رياضي چيزي 

نمي دانند. 

فراهم شدن زيرساخت  صدور 
كاال  از طريق فرودگاه بين المللي
سمنان|مديركل گمرك 
استان س��منان با اشاره به 
آمادگي گمرك براي استقرار 
دايم درفرودگاه بين المللي 
شاهرود گفت: زيرساخت ها 
ب��راي ص��ادرات كاالهاي 
تجاري از طريق اين فرودگاه 
به ديگر كشورها فراهم مي ش��ود. علي سعدالدين در 
گفت وگ��و با مهر، ضم��ن بيان اينكه گم��رك يكي از 
سازمان هاي مهم و تأثيرگذار در تحقق شعار سال مبني 
بر رونق توليد محسوب مي شود، ابراز داشت: مي كوشيم 
تا در كوتاه ترين زمان و بهره مندي از حداكثر تسهيالت 
در س��الي كه به نام رونق توليد نام گذاري شده بتوانيم 
اين شعار سال را در استان سمنان عملياتي كنيم.  وي 
افزود: به منظور احياي رونق توليد مقرر شد تا در گمرك 
واردكننده اي كه نيازمند مواد اوليه يا ماشين آالت خط 
توليد اس��ت به جاي پرداخت نقدي 60 درصد كاال را 
از گم��رك ترخيص كند لذا با اي��ن اقدام ضمن حفظ 
نقدينگي، توليدكنندگان كاال مي توانند سريع تر به رونق 
توليد دست پيدا كنند. مديركل گمرك استان سمنان 
بابيان اينكه در اين طرح گمرك بخشي از كاالي وارداتي 
را نگه مي دارد تا واردكننده بتواند مواد اوليه يا ماشين آالت 
خط توليد را زودتر وارد كارخانه خود كند، ابراز داشت: 
در بحث واردات، اخذ ضمانتنامه گمركي به مدت ۱0 ماه 
نيز گام دومي بوده كه براي تسهيل امور واردكنندگان 
كاال به منظور رونق توليد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
سعدالدين  تصريح كرد: به اين معنا كه براي عمده كاالي 
صادركنندگان نيز مي توانيم از طريق حضور در كارخانه 
ارزيابي را انجام دهيم تا كاال مستقيماً به مرز گسيل شود.
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 خسارت ۱60 ميليارد ريالي
 به تاسيسات دهياري هاي قزوين

قزوين|مديركل امور روستايي استانداري قزوين 
گفت: بارندگي هاي فروردين ماه امس��ال ۱60 
ميليارد ريال به تاسيس��ات دهياري هاي استان 
خسارت وارد كرده است. اكرم نجفي ديروز در اين 
خصوص افزود: در حادثه سيالب ابتداي امسال 
۲۳0 روستا با آسيب روبرو شدند كه بخشي از آن 
مربوط به تاسيسات دهياري ها شامل زيرسازي، 
آسفالت، سنگفرش، ساختمان دهياري، آرامستان 
و بوس��تان هاي روس��تايي بودند. مديركل امور 
روستايي و شوراهاي اس��تانداري قزوين اضافه 
كرد: بر اساس برآورد كارشناسان اين اداره، ميزان 
خس��ارت هاي وارده به تاسيسات ياد شده ۱60 
ميلي��ارد ريال بوده كه با تامي��ن اعتبارات مورد 
نياز درصدد رفع مش��كالت مناطق روس��تايي 

برخواهيم آمد.

 مدال زرين روابط عمومي
به ذوب آهن اصفهان اهدا شد

اصفهان|مدال زرين روابط عمومي سال ۱۳۹۸، 
تنديس و لوح ويژه در هشتمين كنفرانس روابط 
عمومي و صنعت، شنبه 7 ارديبهشت ماه طي آيين 
ويژه اي با حضور اس��اتيد ارتباطات و چهره هاي 
شاخص روابط عمومي كشور به منصور يزدي زاده 
مديرعامل ذوب آهن اصفهان اهدا شد . در بخشي از 
اين لوح ويژه آمده است: دبير خانه دايمي كنفرانس 
روابط عمومي و صنعت با تاكيد بر اينكه آشنايي 
مديران ارشد سازمان ها با كاركردها و اثر بخشي 
تكنيك ها و تكنيك هاي ارتباطي در حل مسائل 
س��ازماني يك ضرورت اس��ت، نسبت به معرفي 
مديران ارش��د حامي روابط عمومي اقدام و مدال 
زرين روابط عمومي را هر سال به يكي از آنها تقديم 
مي كند . در اين ميان شاخص هاي متعددي براي 
انتخاب مدير برتر حامي روابط عمومي تعيين شده 
كه از مهم ترين آنها مي توان به ميزان اهميت مدير 
ارشد براي جايگاه روابط عمومي در سازمان، ميزان 
سابقه مدير ارزيابي ش��ونده در اداره سازمان هاي 
ب��زرگ، ميزان حض��ور مدير ارزيابي ش��ونده در 

گردهمايي ها و غيره اشاره كرد.

صدور ۱000 پروانه بهره برداري 
واحدهاي توليدي در اردبيل

اردبيل|سرپرس��ت س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اردبيل از صدور ۱000 مورد پروانه 
بهره برداري واحدهاي توليدي در راس��تاي رونق 
توليد در اردبيل خبر داد. رامين صادقي با اشاره به  
وضعيت اخير كشور گفت: امروز كشور ما در حال 
جنگ اقتصادي با ابرقدرت هاي جهان است و يكي 
از ابزارهاي برون رفت از اين جنگ و پيروزي اقتصاد 
ما رونق توليد است. وي سه دستگاه اجرايي سازمان 
صمت، جهاد كشاورزي و گردشگري را پيشاني 
رونق توليد در اردبيل دانست و خاطرنشان كرد: 
از ابتداي سال جديد ما با سرلوحه قرار دادن شعار 
رونق توليد واحدهاي توليدي را در استان پايش و 
بررسي كرديم تا بتوانيم روند كار و ميزان فعاليت آنها 
را احصاء كنيم.  سرپرست سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اردبيل با بيان اينكه آمار واحدهاي 
فعال، نيمه تعطيل و راكد در اردبيل به دست آمده 
و مشكالت آنها در دست بررسي است، گفت: براي 
بيش از يك هزار واحد توليدي در اس��تان اردبيل 
پروانه بهره برداري صادر ش��ده است و قرار است 
واحده��اي راكد و نيمه فعال را مج��دداً احيا و به 

چرخه توليد بازگردانيم.

افزايش توليد مرغ در گيالن
رشت|معاون جهاد كشاورزي گيالن اعالم كرد: 
تولي��د مرغ در گيالن ۱0درص��د افزايش يافت. 
معاون بهب��ود توليدات دامي جهاد كش��اورزي 
گيالن گفت: مرغداران گيالن پس از وقوع سيالب 
و خسارت هاي وارد شده به واحدهاي پرورش مرغ 
در مازندران و گلستان جوجه ريزي و توليد مرغ 
خود را در يك ماه گذشته ۱0درصد افزايش دادند. 
علي اكبرنژاد افزود: جوجه ريزي در مرغداري هاي 
گيالن در مقايسه با مدت مشابه پارسال نيز حدود 
۲0درصد افزايش يافته است. وي به تامين مرغ 
مورد نياز در ماه مبارك رمضان اشاره كرد و گفت: 
در ش��رايط كنوني توليد مرغ در گيالن به اندازه 
كافي اس��ت و هيچ نيازي به اس��تفاده از ذخاير 
استراتژيك استان نيست. معاون بهبود توليدات 
دامي جهاد كشاورزي گيالن با بيان اينكه روزانه 
بي��ش از ۵00تن مرغ در گيالن ب��ه بازار عرضه 
مي شود افزود: ۲00تا۲۵0 تن مرغ در بازار داخلي 
استان توزيع مي شود و بقيه به استان هاي همجوار 

نظير تهران  ارسال مي شود.

برنامه ريزي براي مقابله با بيكاري
خرمآباد|رييس اتاق بازرگاني لرستان با اشاره 
به تهديد س��ونامي بيكاري در لرستان طي نيمه 
دوم س��ال جاري گفت: در حفظ توليد و اشتغال 
موجود مشكل داريم. حسين سالح ورزي ديروز 
در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با 
اشاره به اينكه واقعيت اين است كه سهم لرستان در 
شاخص هاي اقتصادي تناسبي با منابع، سرزمين 
و… نداشته است و اين موضوع هيچ ربطي به اين 
دولت و دولت هاي قبل ندارد، اظهار داشت: سهم ما 
در توليد ناخالص هميشه نصف نرم كشور بوده است 
و همين عوامل باعث وضعيت اشتغال و بيكاري 
انباشته شده اس��تان است. وي با بيان اينكه همه 
مي دانيم در سال ۹۸ پيش بيني اين است صادرات 
در ح��دود ۲۲ درصد كاهش و بي��كاري افزايش 
مي يابد، تصريح كرد: با اين اوصاف آن شكاف عدم 
توسعه يافتگي صنعتي لرستان از حالت عادي هم 

بيشتر مي شود.

چهرههاياستاني
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حسن روحاني با تاكيد بر تداوم توليد و صادرات غيرنفتي در دوران تحريم مطرح كرد 

سهيم شدن كارگران در سود توليد و صادرات 

مرگ سه نفر در ريزش تونل آزادراه تهران-  شمال

ادامه از صفحه اول: 
رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه يكي از مصوب��ات مهم 
هيات امناي صندوق توس��عه ملي مبني بر اينكه اگر 
كارخان��ه اي ظرفيت تولي��د خ��ود را افزايش دهد يا 
تأس��يس ش��ود، ظرفيت توليد براي دريافت پول از 
صندوق توسعه ملي در اولويت خواهد بود، گفت: اين 
به معناي آن نيست كه سالن و تجهيزات اضافه شود، 
بلكه بايد با افزايش ش��يفت هاي كاري، تا چند برابر، 
ظرفيت را افزايش دهيم و كيفيت كاالها نيز به همين 
نسبت ارتقاء يابد. روحاني گفت: وقتي در كشورهاي 
همسايه مشاهده مي كنيم، كاالهاي ساخت كارگران 
ايراني در مغازه هاي اين كش��ورها به فروش مي رسد، 
انس��ان به خود مي بالد كه كاالي ما ج��اي كاالهاي 
كش��ورهاي غربي يا شرقي را پر مي كند و اين مهم به 
دست شما انجام شده است. رييس جمهوري با طرح 
اين موضوع كه شايد شما به دولت خطاب كنيد كه چرا 
قيمت ارز كاهش نمي آيد، خطاب به كارگران سراسر 
كشور، تأكيد كرد: هر قدر توليد افزايش يابد و به سمت 

خودكفايي حركت كنيم، قيمت ارز كاهش مي يابد.
روحاني با اش��اره به اينكه امريكا فشار مي آورد تا نفت 
خام صادر نكنيم و البته بايد به صادرات نفت خام ادامه 
دهيم، تصريح كرد: همه مسووالن اتفاق نظر دارند كه 
تصميم امريكا براي رساندن صادرات نفت ايران به صفر 
تصميمي غلط و نادرست است كه اجازه نخواهيم داد 

اجرايي و عملياتي شود.

   متوجه مي شوند كه صادرات نفت را ادامه 
مي دهيم 

رييس جمهور با بيان اينك��ه امريكايي ها در ماه هاي 
آينده متوجه مي شوند كه صادرات نفت خود را ادامه 
خواهيم داد، اظهار كرد: ممكن اس��ت از يك راه درها 
را روي ما ببندند، اما يك ب��اب وجود ندارد كه امريكا 
فشار مي آورد تا بسته ش��ود، بلكه هنوز 6 درب وجود 
دارد و ما ب��ا قدرت به صادرات نفت ادامه خواهيم داد. 
روحاني با بيان اينكه برخي كش��ورها در برابر فش��ار 
امريكا عقب نش��يني كردند كه همين امر باعث شده 
فشار امريكا بيشتر ش��ود، تصريح كرد: اما ملت ايران 
در طول انقاب اس��امي روبه روي امريكا ايستادگي 
كرد و به پيروزي رسيد. در حادثه طبس نيز كه البته 
لطف پروردگار از مقاومت ملت بيشتر بود، روبه روي 

امريكا ايستاديم.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه در دوران دفاع مقدس 
نيز ملت ايران در برابر امريكا و همه قدرت هايي كه به 
صدام كمك مي كردند، ايستادند و امروز نيز ايستادگي 
مي كنيم، تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم كه جامعه در 
فشار باشد و رسيدن به اين مهم، اتحاد دولت و ملت را 
مي طلبد و اگر ملت در هر جا پشتيبان دولت نباشد، 
دولت ناموفق خواهد بود. روحاني با اشاره به اينكه توان 
و قدرت دولت در سايه بازوان پرتوان و انگشتان ماهر 
شما در توليد است، تأكيد كرد: هر چه توليد افزايش 
يابد، مردم در رفاه ق��رار مي گيرند و قدرت اقتصادي 

خواهيم بود.

رييس جمهور با اش��اره به مشكات به وجود آمده در 
بسياري از استان هاي كشور به خاطر جاري شدن سيل 
گفت: در فروردين امس��ال، با معضل سيل در كشور 
مواجه ش��ديم كه در يكصد سال اخير سابقه نداشته 
اس��ت. هر چند كه همزمان ب��ارش رحمت خداوند، 
نعمت هاي فراواني را براي كشور به همراه داشت و امروز 
سدها، تاالب ها و قنوات كشور، پرآب شده و نعمت خدا 
براي ملت به وجود آمده اما در عين حال اين سياب ها 

مشكاتي را براي مردم به وجود آوردند.

   اولويت هاي بازسازي در مناطق سيل زده 
روحاني با اش��اره به اينكه هيچ زمان��ي در ايران بطور 
همزم��ان حدود 28 اس��تان با معضل س��يل مواجه 
نبوده اس��ت، افزود: اداره كردن و ساماندهي امور در 
همه اين اس��تان ها به ويژه در برخي استان هايي كه 
مش��كات و خرابي هاي زيادي داش��تند، كار آساني 
نبود. رييس جمه��ور ادامه داد: ب��ه وزراي »صنعت، 
معدن و تج��ارت«، »كار، تعاون و رف��اه اجتماعي« و 
»جهاد كش��اورزي«، اعام مي كنم كه بازسازي همه 
مراكز توليدي، بنگاه ها و كارگاه هاي اقتصادي، مراكز 
دامپروري و كش��اورزي كه در مناطق سيل زده دچار 
خسارت شده اند، اولويت دولت است و همه بايد تاش 
كنيم تا ش��رايط كار و توليد در اين مناطق به سرعت 

به شرايط گذشته و حتي بهتر از آن، بازگردانده شود.
روحاني با بيان اينكه در جلس��ه هماهنگي مديريت 
بحران استان خوزستان براساس گزارش مسوول جهاد 
كشاورزي اين اس��تان 150 هزار هكتار گندم در اين 
منطقه براثر سيل به زير آب رفته، خاطرنشان كرد: بر 
مبناي برآوردها در سال جاري مي بايست گندم زيادي 
براي صادرات در كشور توليد مي شد، اما با وجود همه 
مشكات و با وجود اين خسارت ها، امسال نيز در گندم 
خودكفا خواهيم بود. رييس جمهور تأكيد كرد: مقابله 
با تحريم و توطئه امريكا و رسيدگي به مناطق سيل زده 
از وظايف اصلي همه مسووالن است و بايد همه در اين 

راستا دست به دست يكديگر بدهيم.
روحاني با اشاره به اينكه در شرايط كنوني و با توجه به 
تغيير و تحوالت جامعه جهاني، شيوه ها، نوع و شكل 
كار در كشور در حال تغيير بوده و بسياري از شغل هاي 
جديد به ويژه در فضاي مجازي ايجاد شده است، گفت: 
وزارت كار، تعاون و رف��اه اجتماعي بايد از امروز براي 

مشاغل در 10 سال آينده برنامه ريزي داشته باشد.

   فرصت اشتغال زايي با گردشگري 
رييس جمهور با بيان اينكه امروز فرصت هاي بس��يار 
خوبي در بخش گردشگري براي اشتغال زايي مهياست، 
اظه��ار كرد: افزايش اش��تغال و ص��ادرات و تغيير در 
ش��يوه هاي ايجاد شغل با توجه به شرايط بايد مدنظر 

قرار گيرد تا بتوانيم از مشكات عبور كنيم.
روحاني آمار ارايه ش��ده از س��وي وزي��ر كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي در زمينه مسائل مربوط به كارگران را 
اميدواركننده دانس��ت و با اشاره به ضرورت تاش در 
راستاي ارايه خدمات بهتر به كارگران، گفت: كارگران 

بايد نس��بت به آينده زندگي خود اميدوار باشند چرا 
كه هر چه كار با نشاط و با روحيه انجام شود، محصول 
بهتري خواهد داشت. رييس جمهور افزود: كارگري 
كه بداند پس از چند سال تاش مي تواند صاحب خانه 
ش��ود و دغدغه هاي مربوط به تهيه مس��كن را ندارد، 
با روحي��ه بهتري مي تواند در مس��ير توليد محصول 
باكيفيت تاش كند و در اين راس��تا تاش مسووالن 
در وزارت كار، تع��اون و رفاه اجتماعي بايد بيش��تر از 

گذشته شود.

   سهيم شدن كارگران در توليد 
روحاني برنامه ريزي براي س��هيم كردن كارگران در 
توليدات بيشتر و صادرات محصوالت را مورد تأكيد قرار 
داد و افزود: كارگر بايد بداند كه اگر كيفيت محصولي 
كه توليد مي كند ارتقاء يابد، اين جنس صادر ش��ده و 
مي تواند در سود حاصل از آن سهمي داشته باشد، در 
اين صورت با انگيزه بهتر و بيشتري تاش خواهد كرد.

رييس جمهور با بيان اينكه در جلس��ه هاي مختلف 
اقتصادي از هر پيشنهادي از س��وي وزير كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي، در راس��تاي حماي��ت از كارگران و 
كاهش مشكات آنها حمايت مي شود، گفت: حمايت 
از كارگر تنها به معناي افزايش حقوق آنان نيست بلكه 
بايد در بسياري موارد به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه 
كارگران در سود حاصل از توليد و صادرات محصوالت 

سهيم و شريك شوند.
روحاني افزايش چندين برابري امكانات و مسائل رفاهي 
براي كارگران در دولت تدبير و اميد براساس گزارش 

ارايه ش��ده از سوي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي را 
مايه مباهات دولت دانست و گفت: اينكه تشكل هاي 
كارگ��ري در اين دول��ت 1.6 درصد افزايش داش��ته 
موجب افتخار دولت است چرا كه معتقديم كارگران 
از طريق تشكل هاي صنفي بايد به دنبال منافع خود 
باشند و تشكل هاي كارگري بايد از منافع كارگران در 

بخش هاي مختلف دفاع كنند.

   دولت كنار كارگران است 
رييس جمهور تأكيد كرد: دولت با همه توان و امكانات 
خود در كنار كارگران است و هيچ كس ترديد ندارد كه 
رشد توليد و قدرت كشور و مبارزه در برابر دشمنان تنها 
با كار و توليد امكان پذير است؛ بنابراين وظيفه دولت 
است تا در راستاي افزايش توليد و اشتغال تاش كند. 
روحاني با اشاره به ضرورت بهره گيري از توان وزارت 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي در مس��ير توسعه اشتغال 
روس��تايي، اظهار داشت: براس��اس گزارشي از سوي 
كميته امداد امام خميني )ره(، در يكس��ال گذش��ته 
با حمايت بانك ها 136 هزار ش��غل جديد از جمله در 
زمينه اشتغال روستايي ايجاد شده است كه اين بسيار 

اميدواركننده است.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بانك ها بايد در مسير 
توسعه اشتغال به صحنه بيايند، گفت: توليد و افزايش 
اشتغال بدون حضور بانك ها و حمايت آنها امكان ندارد، 
در عين حال بايد مراكز آموزش فني و حرفه اي هم به 
روز شده و به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه دانش آموزان 
و دانش��جويان ما پس از دوران تحصيل خود صاحب 

مهارت باش��ند و اين از وظايف وزارتخانه هاي »كار، 
تعاون و رفاه اجتماعي«، »آموزش و پرورش« و »علوم، 
تحقيقات و فناوري« است. روحاني با بيان اينكه بايد 
سطح اطاعات كارگران، قبل و حين انجام كار افزايش 
يابد، خاطرنشان كرد: اگر همه در كنار هم تاش كنيم 
خداوند نيز نصرت و ياري خود را نصيب ما خواهد كرد 
و مي توانيم دشمنان را به زانو در بياوريم. رييس جمهور 
تأكيد كرد: كارگران غيور كشور، زنان، مردان و جوانان 
نخواهند گذاشت كه امريكا پيروز شود و ما قطعًا امريكا 

را به زانو در مي آوريم.
پيش از س��خنان رييس جمهوري، عليرضا محجوب 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسامي با 
ارايه گزارشي از وضعيت كارگران و واحدهاي توليدي، 
خواستار تاش و اهتمام بيشتر مسووالن در جهت رفع 

مشكات معيشتي كارگران شد.
محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
نيز با بيان اينكه جامعه كارگري از نجيب ترين اقشار 
ايران اس��امي هس��تند و در انقاب اس��امي، دفاع 
مقدس، دوران س��ازندگي و تحريم ه��اي ظالمانه در 
دفاع از كش��ور و نظام با فداكاري و ايثار همواره كوشا 
بودند، بر عزم جدي و راسخ دولت تدبير و اميد بر توجه 
بيشتر به وضعيت معيشتي و حقوق و دستمزد كارگران 

تاكيد كرد.
او اظهار ك��رد: دولت در كنار كارگ��ران و كارفرمايان 
خواه��د بود تا جامعه كارگري در فش��ارهاي ناش��ي 
از تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اس��امي ايران 

آسيبي نبيند.

ري��زش تون��ل در کارگاه آزادراه ته��ران ش��مال در 
محدوده کندوان و پل زنگوله روز گذشته سبب جان 
باختن و زخمي ش��دن تعدادي از كارگران ش��د. سه 
نفر جان خود را از دست دادند و پنج مصدوم با درجه 
سوختگي هاي باال به مراكز درماني منتقل شده اند كه 

از ميان آن ها حال دو نفر وخيم است.
مجتب��ی خالدی،س��خنگوی س��ازمان اورژان��س 
کشورگفت: اين حادثه حدود ساعت 8:58 دقيقه روز 
سه شنبه در حوالی سياه بيشه، قبل از پل زنگوله، تونل 

البرز در آزادراه تهران-شمال رخ داد. 
با اع��ام حادثه به اورژان��س ١١5 بافاصله نيروهای 
اورژان��س و بالگ��رد ب��ه مح��ل اع��زام ش��دند و به 
بيمارستان های منطقه آماده باش اعام شد. او از فوت 
سه نفر در حادثه ريزش تونل در کارگاه آزادراه تهران-

شمال خبر داد و در اين باره اظهار کرد: 11 نفر متاثر از 
اين حادثه بودند که سه نفر تا اين لحظه در اين حادثه  

خود را از دست داده اند.
وی همچنين گفت: پنج نفر ديگ��ر به مراکز درمانی 
منتقل ش��دند که دارای س��وختگی بين 60 تا 100 
درصد بودند. خالدی با بيان اينکه س��ه نفر نيز دچار 
مشکات تنفسی شده بودند و در محل حادثه درمان 
شدند گفت: نيروهای امدادی اورژانس در حال حاضر 
همچنان در محل حادث��ه حضور دارد چرا که ممکن 

است همچنان افرادی در اين تونل محبوس باشند.

   چرا تونل دچار ريزش شد؟
جان باختن سه نفر در اين تونل در حالي است كه شجاع 
ميرزايی مسئول هماهنگی پروژه آزادراه تهران-شمال 
در خصوص آخرين وضعيت تونل در بخش س��اخت 
اي��ن آزادراه در محور کندوان که صبح روز گذش��ته 
دچار انفجار ش��د،  به ايس��نا گفت:  هنوز علت اصلی 
انفجار مشخص نيست و در حال حاضر جت فن ها به 
منظور خروج هوای آلوده در حال فعاليت هس��تند تا 

دود از تونل تخليه شود و تصور می کنيم که ظرف دو 
ساعت آينده اين اتفاق رخ دهد.گروه های فنی پس از 
تخليه دود وارد تونل می شوند تا با بررسی علت سانحه 

مشخص شود.
مسوول هماهنگی پروژه آزادراه تهران-شمال با اشاره 
به اينکه حفاری اين تونل سال گذشته به اتمام رسيده 
بود و پيمانکاران در حال الينينگ تونل هستند، گفت: 
به منظور الينينگ، پشت قوص تونل اليه پی وی سی 

ژئوممبران قرار می گيرد و اليه بعدی آن ميلگرد است، 
پس از آن نيز قالب قرار داده ش��ده و بتن ريزی انجام 
می شود که در حال حاضر در مرحله بستن ميلگرد و 
ژئوممبران بوده ايم، اما به دليل وقوع آتش سوزی و با 
توجه به اينکه جنس پی وی سی مستعد انفجار بوده 

چنين اتفاقی رخ داده است.
حسين شاپور، مسوول دفتر مديرعامل شرکت تالون، 
پيمانکار آزادراه تهران-شمال،  درباره جزييات حادثه 
ريزش اين تونل هم به ايلنا گفت: تونلی که حادثه در 
آن رخ داد، 6۴00 متر طول دارد. اين حادثه در دهانه 
ش��مالی اين تونل )بعد از خروجی کن��دوان و گذار از 
پيچ ها، قبل از سد سياه بيشه(، در عمق تقريبا 1۹00 
متری آن و در زمان کار کارگران رخ داده است. از قبل 
ريزشی در آن قسمت بوده و در زمان فعاليت کارگران، 
نشتی گاز متان موجب انفجار و ريزش می شود. البته 
ابعاد حادثه تا دهانه جنوبی تونل که زير نظر شرکت 

پيمانکاری جنرال بود، کشيده شده بود.   
او افزود:  البته کپس��ولی که در آنجا بود، قبا از سوی 
کارشناسان بخش فنی، بازرسی شده و مشکلی نشان 
نداده بود. با اين ح��ال، در چنين عمق زيادی، وقتی 
اليه های رسوبی جابه جا می شوند و در زمين شکاف 
به وجود می آيد در آن نقطه گاز متان ايجاد می شود. 
البته اين يک امر طبيعی اس��ت. گفتنی است متان، 

گازی بی بو و تشخيص آن سخت است. 

شاپور پيرامون مصدومان و کشته شدگان احتمالی اين 
حادثه توضيح داد: کا 8 نفر در زمان وقوع انفجار در آن 
قسمت از تونل بوده اند که از اين ميان، 3 نفری در لحظه 
آخر بيرون آورده شدند، پيش تر جان خود را از دست 
داده بودن��د. 2 نفر ديگر از ط��رف دهانه جنوبی تونل 
که زير نظر شرکت پيمانکاری جنرال )از پيمانکاران 
اقماری تالون( بود و سوختگی داشتند، خارج شدند. 3 
نفر ديگر که سوختگی شديد داشتند در ابتدای بيرون 
آورده شدن از تونل،  به بيمارستان اعزام شدند و تحت 

مراقبت هستند. 
وی اظهار داش��ت: اين افراد زير نظر مستقيم شرکت 
ما نبودند بلکه برای يک پيمانکار ديگر طرف قرارداد با 
ما به نام شرکت جنرال کار می کردند. در واقع، جنرال 

پيمانکار اقماری ما است. 
ش��اپور افزود: گاز متان تنها با دستگاه قابل تشخيص 
اس��ت اما کارشناس��ان فنی ما آنجا را در بررسی های 

قبلی شان خطرناک تشخيص نداده بودند. 
مس��وول دفتر مديرعام��ل ش��رکت تالون در پايان، 
توضيح داد: تونلی که انفجار در آن رخ داد، بزرگ ترين 
تونل اين پروژه است. اين تونل و کارگاه آن بسيار بزرگ 
و مجهز هس��تند. حدود ۴00 نفر در آنجا مشغول به 
فعاليت هس��تند و قراردادهای معموال ش��ش ماه به 
باال دارند. در آنجا امکاناتی نظير بهداری با پزش��ک و 

آمبوالنس هم وجود دارد. 
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ارسال آيين نامه حق التدريسي ها 
به دولت تا هفته آتي

معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آموزش و 
پرورش از نهايي ش��دن آيين نامه جذب و استخدام 
معلم��ان حق التدريس، نيروه��اي نهضتي و پيش 
دبستاني و ارسال آن به دولت تا هفته آينده خبر داد. 
علي الهيار تركمن آخرين وضعيت به كارگيري و جذب 
معلمان حق التدريسي و نهضتي را تشريح و اظهار كرد: 
بر اساس قانوني كه مهر ماه سال ۹۷ به تصويب مجلس 
شوراي اسامي رسيد، جذب اين افراد و استخدامشان 
بايد بر اساس آيين نامه اي باشد كه به صورت مشترك 
در كارگروهي با حضور دو تن از نمايندگان مجلس، 
وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري استخدامي 
تهيه و به تصويب برسد. وي افزود: اين آيين نامه تقريبا 
در اين كارگروه نهايي شده و آماده ارايه به دولت است و 
نهايتا تا هفته آينده مي توانيم آن را ارسال كنيم كه بعد 
از تصويب، مبناي عمل قرار خواهد گرفت و استخدام 
بر اس��اس مفاد و مندرجات آن ص��ورت مي گيرد. 
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آموزش و 
پرورش درباره مشموالن استخدام طبق اين قانون 
به ايس��نا گفت: كاما در متن قانون مشخص است 
كه مشموالن، برخي حق التدريسي هاي سال هاي 
قبل و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي اند كه به 
صورت مستمر كار كرده اند؛ همچنين شامل مربيان 
پيش دبس��تاني و برخي نيروه��اي خريد خدماتي 
كه سال هاي قبل با شركت هاي آموزشي همكاري 
كرده اند نيز هست. در آيين نامه جزييات مشخص 
اس��ت و مفاد اجرايي قانون در آيين نامه آمده است. 
الهيار در پاسخ به اينكه آيا اين افراد بايد حتما از منبع 
دولتي حقوق گرفته باش��ند؟ گفت: بله، اين شرط 
مربوط به مربيان پيش دبس��تاني است. با توجه به 
قانون و راي صادره ديوان عدالت اداري منشأ تجلي 
قانون براي كساني اس��ت كه از اعتبارات يا حساب 
دولتي حقوق دريافت كرده باشند. آموزش و پرورش 
به عنوان يك دستگاه اجرايي اختيارات اجرايي اش در 

قانون مشخص است و طبق آن عمل مي كنيم.

كاهش مرگ  و افزايش معلوليت 
در كودكان و نوجوانان

نتايج يك بررسي جهاني نش��ان مي دهد در حالي 
كه آمار مرگ و مي��ر در ميان كودكان و نوجوانان در 
سطح جهاني به نصف كاهش پيدا كرده اما براساس 
شواهد موجود ميزان ناتواني و معلوليت در اين گروه 
سني رو به افزايش است. با افزايش روند رشد جمعيت 
در جهان، مرگ و مير كودكان كاهش يافته هرچند 
ميزان معلوليت در آنها رشد داشته  است. بر اساس اين 
مطالعات كه در نشريه JAMA Pediatrics به چاپ 
رسيده، در فاصله سال هاي 1۹۹0 تا 201۷ ميادي 
آمار جهاني مرگ و مير ك��ودكان و نوجوانان 51.۷ 
درصد كاهش داش��ته درحالي كه ميزان معلوليت 
افزايش ۴.۷ درصدي داشته  اس��ت. در سال 201۷ 
ميادي مشكاتي چون اسهال، سوء تغذيه حاد و 
عفونت دستگاه تنفسي از شايع ترين عوامل مرگ و 
مير در ميان كودكان و نوجوانان بوده اند. با اين حال 
شمار مرگ و مير در ميان كودكان و نوجوانان از 13.۷۷ 
ميليون در سال 1۹۹0 به 6.6۴ ميليون در سال 201۷ 
كاهش يافته است. به گزارش شبكه خبري  سي ان ان، 
در كشورهايي با باالترين رشد اقتصادي- اجتماعي، 
نارس��ايي مادرزادي، درماتيت، سردرد و اضطراب از 
اصلي ترين عوامل معلوليت و ناتواني بوده اند. محققان 
همچنين در بررسي ميزان مرگ و مير و معلوليت در 
افرادي تا طيف سني 1۹ سال در 1۹5 كشور و منطقه 
دريافتند مناطقي از ش��رق و مركز آفريقا و منطقه 
آفريقاي سياه بيشترين كاهش را در ميزان مرگ و 

مير كودكان داشته اند.

 تبخير گسترده بزرگ ترين
چالش تاالب هامون

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينكه تبخير گسترده در فصول گرم سال بزرگ ترين 
مش��كل و چالش تاالب هامون اس��ت، گفت: تاالب 
هامون در صورتي به حيات خود ادامه خواهد داد كه 
حجم ورودي آب با ميزان تبخير آن متناسب باشد. 
عليم يارمحمدي، در رابطه با وضعيت تاالب هامون 
پس از س��ياب هاي اخير گفت: تاالب هامون يكي 
از تاالب هاي آب ش��يرين كشور بوده كه بين ايران و 
افغانستان مشترك است. هامون صابري قسمت عميق 
تاالب بوده كه در كشور افغانستان واقع شده و بخش 
وسيع و كم عمق تر تاالب هامون نيز در خاك ايران قرار 
دارد. ظرفيت اعام شده اين تاالب حدود 1۷ ميليارد 
مترمكعب اس��ت. نماينده مردم زاهدان در مجلس 
شوراي اسامي با بيان اينكه در پي بارندگي هاي اخير 
حدود 50 درصد مساحت كلي تاالب هامون آبگيري 
شده است، افزود: تاالب هامون در صورتي به حيات 
خود ادامه خواه��د داد كه حجم ورودي آب با ميزان 
تبخير آن متناسب باش��د. در سال هاي اخير بخش 
وسيعي از تاالب هامون كاما خشك شده و تنها اندكي 
آب در بخش عميق هامون صابري باقي مانده بود. در 
طي دو دهه گذش��ته، وروِد كم آب به تاالب هامون و 
خشكسالي هاي پياپي و طوالني مدت افزايش پديده 
گرد و غبار وضعيت زيست محيطي اين منطقه را در 
وضعيت بحراني قرار داده بود.  اين نماينده مردم در 
مجلس دهم اضافه كرد: بارندگي هاي اخير در مناطق 
مختلف كشور به ويژه در استان سيستان و بلوچستان و 
همچنين آب شدن برف هاي كوه هندوكش، باعث شد 
حجم زيادي از روان آب ها در سطح زمين جاري شود. 
عدم توانايي دولت افغانستان در مهار و ذخيره سازي 
روان آب ها باعث شد حجم آب قابل ماحظه اي به 
منتهي عليه رودخانه هيرمند هدايت شده و از طريق 
رودخانه هيرمند وارد خاك ايران ش��ود. عضو هيات 
رييسه كميس��يون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه 
تبخير گسترده در فصول گرم سال بزرگ ترين مشكل و 
چالش تاالب هامون است، خاطرنشان كرد: در صورتي 
كه ورودي آب به تاالب به اندازه كافي نباشد به مرور 

زمان به حالت قبلي خود باز مي گردد.

۶۰ هزار معتاد متجاهر در كشور داريم 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه در كشور 
50 تا 60 هزار معتاد متجاهر داريم، گفت: فقط 15 هزار 
معتاد متجاهر در تهران وجود دارد و در حال تاش براي 
ايجاد ظرفيت نگهداري ۴ هزار معتاد متجاهر هستيم.

اسكندر مومني در حاشيه همايش دبيران شوراهاي 
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سراسر كشور در جمع 
خبرنگاران گفت: اين نشست دو روزه با هدف ارزيابي 
اقدامات و برنامه ريزي هاي الزم براي سال ۹8 برگزار 
شده است و مسووالن استاني ستاد مبارزه با مواد مخدر 

برنامه ها را اباغ مي كنند.
وي با اش��اره به برنامه هاي اين ستاد در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر ادامه داد: مهم ترين برنامه براي س��ال ۹8 

موضوع معتادان متجاهر اس��ت كه افزايش ظرفيت 
نگهداري و درمان اين معتادان در دستوركار قرار گرفته 
و شرايط الزم مهيا شده است. دبيركل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر تصريح كرد: با توجه به برخوردهايي كه با 
معتادان متجاهر صورت گرفته است بسياري از مردم 
مناطق درگير با اين معضل ابراز خوشحالي مي كنند و 
اين موضوع يك دغدغه جدي است. مومني خاطرنشان 
كرد: در اين نشست بحث و تبادل نظر در اين خصوص 
صورت گرفته و شرايط اجتماعي براي درمان و بازپروري 
معتادان فراهم شده است. در طرح جديد مهارت آموزي 
را براي معتادان انجام مي دهيم كه حتمًا ش��غلي ياد 
بگيرند و ب��ا خروج از كمپ هاي ت��رك اعتياد بتوانند 

مشغول به كار شوند. وي با بيان اينكه بايد در حوزه مواد 
مخدر اقدامات پيشگيرانه صورت گيرد، تصريح كرد: 
ما همسايه كشوري هستيم كه 10 هزار تن توليد مواد 
مخدر دارد و از زمان ورود امريكايي ها به اين كشور توليد 
مواد مخدر 50 درصد بيشتر شده است. مومني تصريح 
كرد: طرح ياري گران را با مشاركت تمامي خانواده ها و 
مردم ب��راي مبارزه با مواد مخدر ايجاد كرديم و در اين 

خصوص كارهاي مقدماتي صورت گرفته است.
دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر تهران با اشاره به 
اينكه مقابله به تنهايي ما را به جايي نمي رساند، اضافه 
كرد: كارهاي فرهنگي و پيشگيرانه بايد صورت گيرد 
و ب��ه زودي جزييات اين طرح را در زمينه مش��اركت 

نهادها و مردم اطاع رساني مي كنيم. مومني در پاسخ 
به پرسش��ي مبني بر اينكه با معتادان متجاهري كه 
بيماري هاي واگيردار دارند چه برخوردي خواهد شد، 
گفت: اين معتادان نيز قطعا تحت مداوا قرار مي گيرند و 
امسال براي اين موضوع تصميم هاي جدي گرفته شده 
است. وي درباره برخورد با مراكز غيرمجاز ترك اعتياد 
خاطرنشان كرد                                                                                                                                                                                                                   : وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي 
در اين خصوص متولي هستند و هماهنگي هاي الزم 
با نيروي انتظامي براي برخورد با مراكز غيرمجاز انجام 

شده و به زودي با اين مراكز برخورد خواهد شد.
مومني درباره ترانزيت مواد مخدر از طريق راه هاي آبي 
كشور اظهار داشت: جمهوري اسامي در خط مقدم 

مبارزه بين المللي با مواد مخدر قرار دارد و در همه ابعاد 
اين مبارزه ادامه خواهد داش��ت. دبيركل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر در پاس��خ به پرسش خبرنگاري مبني بر 
اينكه چه تعداد معتاد متجاهر در كش��ور داريم، بيان 
كرد: بر اساس آمار در حال حاضر 50 تا 60 هزار معتاد 
متجاهر در كش��ور داريم كه 15 هزار معتاد در تهران 
است و ظرفيت هاي الزم در اين خصوص فراهم شده 
و به زودي ظرفيت هاي نگهداري معتادان متجاهر در 

كشور افزايش خواهد يافت.
به گفته مومني همچنين چند هزار ظرفيت جديد ايجاد 
خواهد شد كه 500 ظرفيت در تهران و در حدود ۴000 

نفر در ديگر استان ها خواهد بود.
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رييس شوراي شهر تهران مطرح كرد

انتقاد از ورود افراطي شهرداري به دانشگاه داري
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در جلسه روز 
گذشته انتقادات صريح و تندي را متوجه بخشي از عملكرد 
شهرداري تهران كرد گفت: »شهرداري در برخي امور به 
افراط رسيده است«. هاشمي در جريان افتتاح خط6 مترو 
كه چندي پيش توسط پيروز حناچي شهردار تهران صورت 
گرفت و انتقادات بسياري به آن وارد بود، در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره ايمني خط 6 ترجيح داد سكوت كرده و 
به گفتن اين جمله بسنده كند كه »فعال در اين زمينه حرفي 
نمي زنم.« در همين حال، او اولين كسي بود كه بعد از آغاز 
به كار شوراي پنجم شهر تهران، از راه اندازي خط 7 مترو 
توسط قاليباف نيز انتقاد كرده و گفته بود: نبايد با جان مردم 

بازي كرد و بعد از آن اين خط براي مدت ها غيرفعال شد.
در عين حال به نظر مي رسد، اختالف شهرداري و شوراي 
ش��هر تهران به تدريج در حال علني شدن است. اواخرماه 
گذشته بود كه پيروز حناچي، ش��هردار تهران با اشاره به 
اينكه رابطه شهرداري با شوراي شهر تعريف شده نيست، 
گفته بود: »در رابطه شهرداري و شوراي شهر آيين نامه و 
چارچوبي نيست و بد نيست پيشنهاد بدهيم دولت براي 
اين رابطه چارچوبي تعيين كند. محسن هاشمي، رييس 
شوراي شهر تهران اما در پاسخ به اين انتقاد گفته بود كه 
ماده 83 قانون ش��وراها تكليف اين رابطه را روشن كرده 
اس��ت.« اين بحث كوچ��ك مي تواند نش��ان دهنده آغاز 
اختالفات بين ش��ورا و شهرداري باشد. اينكه روز گذشته 
محس��ن هاش��مي در جريان بررس��ي طرح ساماندهي 
موسس��ات و مراكز آموزش��ي علمي كاربردي شهرداري 
ته��ران انتقادات تند وتيزي را متوجه ش��هرداري كرده و 
گفت: »شهرداري در برخي امور به افراط رسيده است«، 
نشان مي دهد رييس شوراي ش��هر ديگر نمي خواهد در 
برابر ضعف هاي شهرداري سكوت كند. به گفته هاشمي 
برخي از فعاليت هاي شهرداري به افراط رسيده و در حوزه 
فعاليت هاي آموزشي به دليل حمايت هاي شهرداري، اين 

دانشگاه ها رقيب بخش خصوصي شده اند.
به گزارش »تعادل«، هاشمي همچنين خواستار تعديل 
برخي حركت ها از جمله مانند فعاليت هاي آموزشي 
در شهرداري تهران ش��د و گفت: مراكز آموزش عالي 
در شهرداري براي تدريس موضوعاتي بود كه در ساير 
دانشگاه ها تدريس نمي شد اما كم كم در طول ساليان 
متمادي اين فعاليت ها گس��ترش پيدا كرد و در حال 
حاضر ۹ مركز آموزش علمي كاربردي در رشته هايي 
فعاليت مي كنند كه در ساير مراكز نيز تدريس مي شوند 
و به نوعي رقيب كساني ش��ده ايم كه دانشگاه علمي 

كاربردي تأسيس مي كنند.
به گفته او، ش��هرداري به اين دانشگاه ها سوبسيدهايي 
مانند ساختمان رايگان، كارمند و حتي شهريه پايين نيز 
مي دهد و به دليل اين سوبسيدهاي مالي و خدمات بهتري 
كه به دانشجويان مي دهند و حتي شنيده شده مدرك نيز 
آسان تر به دانشجويان داده مي شود، ۵8 درصد دانشجويان 
اين دانشگاه ها از خارج از شهرداري هستند. هاشمي افزود: 
متاسفانه بر اساس اخباري كه به دست ما رسيده افرادي 
كه از داخل شهرداري در اين دانشگاه ها حضور دارند، سر 
كالس حاضر نمي شوند و اين موضوع نشان مي دهد بايد 
اين مراكز ساماندهي شوند. بايد اين مراكز از ۹ مركز به ۲ 
مركز براي تدريس دروسي كه در ساير دانشگاه ها وجود 

ندارد، كاهش پيدا كند.

   پيشنهاد واگذاري دانشگاه به اشخاص 
بهاره آروي��ن نيز در ارتباط با س��اماندهي مراكز علمي 
كاربردي شهرداري اظهار كرد: در شرايطي كه نيمي از 
ظرفيت دانشگاهي كش��ور خالي است و كاركرد برخي 
از دانشگاه ها نيز صرفًا ارايه مدرك شده، وجود بسياري 

از مراكز علمي كارب��ردي ضرورتي ندارد و تعدد مراكز و 
موسس��ه هاي كاربردي در وظايف شهرداري نيست. از 
طرفي رشته هاي مختلفي در دانشگاه هاي معتبر ارايه 

مي شود و شهرداري چه نياز به دانشگاه داري دارد. 
به گفته آروين، دانشگاه علمي كاربردي شهرداري بايد 
براي رشته هايي باشد كه در دانشگاه هاي ديگر تدريس 
نمي شود و ساير موضوعات به دانشگاه هاي ديگر انتقال 
يابد چرا كه اين رشته ها تكرارشونده هستند، او د راين 
خصوص ادامه داد: البته ما نگفته ايم كه اين دانشگاه منحل 
شود بلكه نظرمان اين است كه شهرداري كمك ديگري 
به آنها نداشته باش��د و اين مراكز به اشخاص حقيقي و 

حقوقي انتقال يابد.

   منع جذب از دانشگاه هاي شهرداري
اما حسن رس��ولي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
ش��هرداري عنوان كرد كه بر اس��اس اسناد باال دستي، 
شهرداري تهران نمي تواند از مراكز آموزشي خود نيرو 
جذب كند. او توضيحات بيشتري در اين باره ارايه كرد و 
گفت: در آذر ماه سال گذشته طرحي با امضاي ۱3 عضو 
ش��ورا به عنوان س��اماندهي مراكز آموزشي شهرداري 
تهران تدوين و به شوراي ش��هر ارايه شد. پس ار ارجاع 
اين طرح به كميس��يون تخصصي جلسات مختلفي با 
دعوت از كارشناسان موسسه علمي كاربردي شهرداري 
تهران برگزار و نتايج اين جلسه در قالب گزارشي از سوي 

كميسيون برنامه و بودجه ارايه شد.
او افزود: ۴ خواس��ته اصلي در گزارش تهيه شده وجود 
داشت. نخست آنكه تعيين و تكليف موسسات آموزشي 
شهرداري كه فاقد مجوز هستند انجام شود، در مرحله بعد 
از وضعيت مراكز موجود در مدت سه ماه گزارشي تهيه 
شود. سومين خواسته نيز اين بود حذف رشته هايي كه با 
وظايف شهرداري ارتباطي ندارند انجام شود و چهارمين 
خواس��ته نيز مربوط به ساماندهي و تعيين تكليف اين 

مراكز از جنبه هاي مختلف بود.
اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران تاكيد كرد: در اجراي 
اسناد باال دستي هر مجموعه اي كه قرار باشد جزو پيكره  
شهرداري تهران شود بايد از شوراي اسالمي شهر مصوبه 
دريافت كند اين در حالي اس��ت كه اين مراكز آموزشي 
چنين مصوبه اي ندارند. در حقيقت امكان پذير نيست 
كه ش��هرداري خودش نيرو تربيت كند و بعد هم آنها را 
اس��تخدام كند اما اكنون ۱3 هزار نفر از مراكز آموزشي 
شهرداري تهران فارغ التحصيل شده اند.تهران پايتخت 
كشور است و بهترين نيروهاي فني در حال آموزش در 
بهترين دانشگاه ها نظير امير كيير، شريف و … هستند و 
استخدام نيروهاي فارغ التحصيل شده از مراكز آموزشي 
شهرداري باعث كاهش كيفي نيروهاي شهرداري تهران 

شده است.

   شهرداري وظيفه دانشگاه داري ندارد
احمد مس��جدجامعي ه��م در اين باره گف��ت: وظيفه 
ش��هرداري دانش��گاه داري نيس��ت، اما بايد به آموزش 
رشته هاي تخصصي توجه كرد. تجربه اي كه در گذشته 
داشتيم نشان داده برخي از رشته ها در ساير دانشگاه ها 
وجود ندارد. به طور مثال ما در دانشگاه رشته اي به نام چاپ 
نداش��تيم اما آن را راه اندازي كرديم و به ساير دانشگاه ها 
هم رفت. در حوزه مديريت فرهنگي نيز همين طور. در 
شهرداري حوزه هايي وجود دارد كه ادامه تحصيل در ساير 
دانشگاه ها امكانش فراهم نيست مانند مديريت پسماند يا 
مديريت فضاي سبز كه اين مديريت در شهرداري به طور 
تخصصي انجام مي شود. او براي حوزه تخصصي مديريت 
فضاي س��بز توضيح داد: ما براس��اس نظرات اس��تادان 
دانش��گاهي كه در حوزه فضاي س��بز و جنگل فعاليت 

مي كردند اعالم كرديم، هرس كردن زودهنگام درختان 
باعث خشك شدن آنها مي ش��ود اما در عمل ديديم كه 
اينگونه نبود و نشان مي دهد كه حوزه فضاي سبز شهري 
با حوزه جنگلداري متفاوت است. بنابراين وجود مراكز 
آموزش��ي تخصصي الزم اس��ت. البته با اين نكته كاماًل 
موافقم كه شهرداري نبايد دانشگاه داري كند. در نهايت 
ش��ورا در خصوص اين طرح تصميم گيري نكرد و با نامه 
كميسيون تخصصي طرح برگشت خورد. محسن هاشمي 
در انتقاد به اين رفتار گفت: بايد اين موضوع در جلسه هيات 
رييسه بررسي شود كه آيا مي توان طرحي در صحن مطرح 
و س��پس رأي گيري در خصوص كلي��ات آن با يك نامه 
متوقف شود. هر چند اين طرح بدون نتيجه باقي ماند اما 
پرسش اصلي اين است كه آيا واقعا شهرداري يا هر سازمان 
ديگري بايد نيروهاي موردني��از و متخصص را خودش 
آموزش دهد، وجود اين همه مراكز آموزشي سازمان هاي 
مختلف توانسته به تخصصي شدن اين مجموعه ها كمك 
كند؟ حتي چندي پيش نيز رييس جمهور از وجود تعداد 
زياد مراكز آموزشي سازمان ها ونهادهاي مختلف گاليه 
كرده بود. دي ماه س��ال گذشته بود كه رييس جمهوري 
براي ارايه اليحه بودجه سال ۹8 كشور به مجلس شوراي 
اسالمي رفت و در دفاع از بودجه امسال، نگاهي به وضعيت 
آموزش عالي كشور داش��ت. روحاني با طرح اين سوال 
كه چرا بعضي از وزارتخانه ها چند دانشگاه و دانشكده و 
پژوهشكده و پژوهشگاه دارند در حالي كه نبايد بيشتر از 
يك آموزش عالي داشته باشيم، گفت: »يك آموزش عالي 
داريم؛ بايد تمام بخش ها يا منحل يا در داخل وزارت علوم 

ادغام شوند.«

   مطلوبيت نظام يكپارچه آموزشي
سعيد س��ادات نيا، كارشناس ش��هري در گفت وگو با 
»تعادل« درباره ضرورت ي��ا عدم ضرورت وجود مراكز 
آموزش��ي در ش��هرداري توضيحاتي ارايه كرد و گفت: 
شهرداري مطمئنا به نيروهاي متخصص در زمينه هاي 
گوناگون نياز دارد اما اينكه هر موسسه اي براي خودش 
يك مركز آموزشي راه اندازي كند كار درستي نيست، به 
همين دليل است كه اكنون تعداد زيادي سيستم هاي 

موازي داريم . چنانچه شهرداري نيازمند تخصص هاي 
خاصي است بايد آن را از طريق وزارت علوم پيگيري كند. 
در واقع ش��هرداري بايد با هماهنگي وزارت علوم اعالم 
كند كه چه تعداد نيروي متخصص در چه زمينه هايي 
نياز دارد و وزارت علوم با برنامه ريزي آن را در سس��يتم 
آموزشي كش��ور جاي دهد. او در اين باره اضافه كرد: به 
نظر من يكپارچه بودن سيس��تم آموزشي كشور قطعا 
نتيجه مطلوب تري خواهد داشت تا اينكه هر ارگاني يك 
مركز آموزشي داشته باشد. اكنون بيش از 800 موسسه 
آموزش معماري در كشور وجود دارد كه آموزش و مدرك 
معماري مي دهند اما كيفيت اين موسسات واقعا پايين 
است. از سوي ديگر اينكه هر سازماني بخواهد خودش 

مراكز آموزشي تشكيل دهد بسيار هزينه زاست.
س��ادات نيا با تاكيد بر اينكه مراكز آموزشي شهرداري 
هزينه هاي گزافي را به اين نهاد تحميل مي كند، ادامه 
داد: همانطور كه عنوان كردم بهترين شيوه نظام آموزش 
يكپارچه اس��ت. البته ش��هرداري هم نياز به نيروهاي 
متخصص در زمينه پسماند، جمعيت شهري، ايمن سازي 
و فضاي س��بز و نظاي��ر اينها دارد اما مگ��ر جاده اي كه 
شهرداري مي س��ازد با جاده اي كه وزارت راه مي سازد 
متفاوت است؟ به نظر من وجود مراكز آموزشي بيشتر 
جنبه مالي دارد و حتي ممكن است شهرداري مجبور 

شود به برخي كارمندان خود رانت بدهد.
اين كارشناس ش��هري با بيان اينكه مهم ترين مشكل 
ش��هرداري تهران فربه بودن و به تبع آن ناكارآمدي آن 
اس��ت، توضيح داد: اگر هدف ازتاسيس مراكز آموزشي 
تربي��ت نيروهاي متخصص اس��ت پس چ��را اكنون 
ش��هرداري با كمبود نيروهاي متخصص رو به روست.

آيا مداركي كه ارايه مي شود معادل سازي شده و ارزش 
واقعي دارد؟اين ها موضوعاتي است كه جاي بحث دارد. 
درواقع زماني كه در كشور چند دانشگاه محدود وجود 
داشت و متخصصان با مهارت را تربيت مي كرد سازمان ها 
و دستگاه ها بسياركارآمدتر بودند اما اينكه شهرداري به 
شكل تخصصي براي خودش مراكز آموزشي تاسيس كند 
و مدرك بده��د و بخواهد از آن درآمدزايي كند با نفس 
كار ش��هرداري در تناقض است و شهرداري را از اهداف 

خودش دور مي كند.
اين كارش��ناس ش��هري در پاس��خ ب��ه اينك��ه كدام 
تخصص هاي شهري مورد نياز شهرداري در دانشگاه ها 
وجود ندارد، تصريح كرد: حوزه عملكرد شهرداري بسيار 
گسترده است و از حوزه هاي اجتماعي تا شهرسازي را 
دربر مي گيرد. شهر شاد، هوش��مند، امن، شهر پاك و 
كارآمد و تاب آور نياز به متخصص دارد. اما لزومي ندارد 
كه اين متخصصان توسط خود شهرداري تربيت شوند. 
اينها متخصصان عام هستند و بسياري از اين سرفصل ها 
در دانشگاه هاي كش��ور تدريس مي شوند. من به هيچ 
عنوان ض��رورت اي��ن موض��وع را درك نمي كنم و در 

كارآمدي آن ترديد دارم.
سادات نيا با بيان اينكه اگر اين موسسات كارآمد بود بايد 
تا االن نتايج آن مش��خص مي شد؛ تصريح كرد: يكي از 
مشكالت موسسات آموزشي شركت ها اين است كه آمار 
شفافي درباره ميزان كارآمدي آنها وجود ندارد . آماري 
كه نشان دهد چه تعداد پرسنل، چه تعداد ساختمان، 
چه تعداد دانشجو و چه ميزان هزينه انجام شده است و 
برون داد موسسه هم ايكس تعداد نيروي متخصص بوده 
كه در دوره كاري خود در مقايس��ه با متخصصان ديگر 
مراكز آموزشي و دانشگاهي كشور از كيفيت بيشتري 
يا كمتري برخوردار بوده اند. متاس��فانه اين آمار و ارقام 
در موسسات آموزشي وجود ندارد اما آن چيزي كه من 
به تجربه دريافتم اين است كه اين موسسات نمي تواند 
موفق باشد و بهتر اس��ت اجازه دهيم هر سازماني كار 

خودش را انجام دهد.
او ادامه داد: البته ش��هرداري مي توان��د دوره هاي ويژه 
تخصصي را در قالب س��مينار و هماي��ش برگزار كند 
اما ن��ه اينكه با هزينه ه��اي باال مراكز آموزش��ي ايجاد 
كند و به ع��ده اي قول همكاري بده��د، نتيجه بخش 
نيس��ت. همانطور كه مي دانيد شهرداري تهران ۴ برابر 
استانداردهاي جهاني نيروي انساني دارد بنابراين ابتدا 
شهرداري بايد خود را الغر و چابك كرده و از متخصصان 
درجه يك اس��تفاده كن��د اما همانطور ك��ه گفتم اين 
متخصصان بايد از بين نيروهاي آم��وزش ديده مراكز 

معتبر دانشگاهي انتخاب شوند.

نشانه هاي مهاجرت بزرگ از تهران
طبق آمار خريد و فروش، رشد قابل توجه در توليد مسكن 
و همچنين سكونت معناداري در ۴۹0 هزار واحد مسكوني 
خالي از سكنه استان تهران اتفاق نيفتاده، با اين حال حجم 
ساخت و س��ازها در اس��تان هاي البرز و گيالن به عنوان 
مهاجرپذيرترين استان ها از تهران به ترتيب ۵ و ۲ برابر شده 
است.به گزارش ايس��نا، كارشناسان معتقدند كه جهش 
قيمت مسكن، خروج دهك هاي پايين از تهران را به دنبال 
داشته است. قيمت مسكن در پايتخت طبق آخرين آمار 
بان��ك مركزي در فروردي��ن ماه ۱3۹8 ب��ه ۱۱ ميليون و 
۲70 هزار تومان در هر متر مربع رسيده كه به فاصله  عميق 
بين قدرت خريد متقاضيان مصرفي، به خصوص اقش��ار 
پايين دست با قيمت ها منجر شده است. معامالت اما 73 و 
3۲ درصد به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
كاهش نشان مي دهد. اين در حالي است كه گفته مي شود 

حدود ۹0 درصد خريد و فروش ها را دالل ها رقم مي زنند.
از س��وي ديگر تعداد واحدهاي مسكوني در حال ساخت 
طي نيمه اول سال ۱3۹7 در شهر تهران ۲0 درصد نسبت 
به س��ال قبل از آن افزايش يافته و به ۴0 هزار و 600 واحد 
رسيده كه حدود نصف معامالت شهر تهران است. به دليل 
اينكه بخش عمده اي از جابه جايي ها در واحدهاي داراي 
سكنه انجام مي شود مي توان حدس زد كه با توجه به رشد 
اندك جمعيت ش��هر تهران و پايين آمدن تعداد خريد و 
فروش ها، خانه هاي خالي پايتخت، امسال نيز افزايش پيدا 
خواهد كرد. با اين حال خأل قانوني در خصوص ماليات بر 
خانه هاي خالي هنوز به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد تهران 
عمل مي كند و به زمين گير ش��دن سرمايه ها منجر شده 
است. طبق محاسبات هم اكنون )بر اساس معامالت( اگر 
متوسط مساحت خانه هاي خالي شهر تهران را 86 متر مربع 
فرض كنيم، ارزش هر خان��ه خالي ۹6۹ ميليون تومان و 
ارزش ۴۹0 هزار خانه خالي ۴7۴ هزار و 8۱0 ميليون تومان 
برآورد مي شود كه متقاضيان واقعي تقريبًا هيچ سهمي از 
آن ندارند و گفته مي ش��ود به جز واحدهاي مسكن مهر، 
عمده آپارتمان هاي بدون سكنه متعلق به سفته بازان است.

   بيشترين خانه هاي خالي كجاست؟
خانه هاي واقع در محله هاي قيطريه، فرمانيه، زعفرانيه، 
ميردام��اد، دروس، قلهك، الهيه، پونك، آرياش��هر و 
جنت آباد بيش از ۹0 درصد فايل هاي پيشنهادي فروش 
را در دفاتر امالك و سايت هاي مجازي فروش ملك به 
خود اختصاص مي دهند؛ با اين حال فروش قطعي در 
اين مناطق نسبت به حجم عرضه بسيار پايين تر است. 
از س��وي ديگر باالترين تعداد معامالت در محله هاي 
پونك، جنت آباد، آرياشهر، آهنگ، ابوذر، تهرانپارس، 
مجيديه، منيريه، بريانك، اس��تاد معي��ن، باغ آذري، 
كارون، مختاري و آبشار دمار انجام مي شود. اين مساله 
به راحتي نش��ان مي دهد بيش��ترين تراكم خانه هاي 
خالي در پايتخت مربوط به شمال و شمال غرب است.

   توليد ساالنه ۳۶ هزار مسكن خالي 
دماسنج ساخت و س��از در پايتخت نشان مي دهد طرف 
عرضه در ارديبهش��ت ماه ۱3۹7 سيگنال افزايش قيمت 

مسكن را به خوبي دريافت كرده و خود را براي پاسخ دهي 
به تقاضاي خريد آپارتمان در سال ۱3۹8 آماده كرده است. 
كارشناسان معتقدند سازندگان پس از امتناع ۴ ماهه در 
زمس��تان ۱3۹7 و فروردين ماه ۱3۹8 براي دستيابي به 
حد نهايي قيمت، احتماالً واحدهاي خود را در ارديبهشت و 
خردادماه ۱3۹8 به بازار عرضه مي كنند؛ چرا كه تعلل بيشتر 
ممكن است به خواب سرمايه در شرايط ركود ۱0 تا ۱۲ فصل 
آينده و عدم دستيابي به نقدينگي براي تعريف پروژه هاي 

جديد در اين بازه زماني را به همراه دارد.
بر اساس آمار ش��هرداري تهران در ارديبهشت ماه ۱3۹7 
تعداد ۱۲8۵ فقره پروانه ساختماني در شهر تهران صادر 
شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدي 
را نشان مي دهد. با اينكه تعداد صدور پروانه هاي ساختماني 
از ريتم منظمي در ماه هاي مختلف تبعيت نمي كند، اگر 
ميانگين 6.۲ واحد مسكوني را براي تعداد پروانه هاي صادر 
شده در ارديبهشت ماه در نظر بگيريم، بايد منتظر باشيم كه 
سال ۱3۹8 به تدريج، ماهيانه حدود 8000 واحد مسكوني 

جديد در شهر تهران تكميل شود كه طي يك سال به ۹6 
هزار واحد مي رسد. اين رقم حدود 36 هزار واحد بيشتر از 

نسبت رشد تعداد خانوارهاي تهراني است.

   كوچ از تهران به زبان آمار
بنا به اطالعات سرشماري س��ال ۱3۹۵ در فاصله زماني 
س��ال هاي ١٣٩٠ تا ۱3۹۵ تعداد 3۵0 ه��زار و ٦٣٢ نفر از 
استان تهران به استان هاي ديگر مهاجرت كرده اند. استان 
البرز باالترين جذب مهاجر از تهران را داشته و استان هاي 
گيالن و مازندران به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جذب 
مهاجر از اس��تان تهران قرار دارند. آمار به تفكيك اين طور 
توضي��ح مي دهد كه اس��تان البرز با 8۹ ه��زار و ۱۹7 نفر 
بيشترين مهاجر را از استان تهران داشته است. استان هاي 
گيالن، مازندران و خراس��ان رضوي به ترتيب با ۲8۵3۱، 
۲36۴3 و ۲۱۲۴۱ نف��ر از اي��ن نظ��ر در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند.بر اساس آمار در س��ال هاي دهه ٧٥- ٦٥، روند 
مهاجرپذيري شهر تهران تدريجاً متوقف شد و اين شهر به 
نقطه اي مهاجرِفِرست تبديل شد و در نتيجه، رشد جمعيت 
آن كاهش يافته و سهمش از جمعيت كشور و استان تهران 
روندي نزولي پيدا كرد، اما مهاجرت به اين شهر به صورت 

غيرمستقيم همچنان ادامه پيدا كرد.

   رشد ۴۰۰ درصدي ساخت در البرز
آمارهاي رسمي از ساخت و ساز شهر تهران نشان مي دهد، 
در نيمه اول س��ال ۱3۹7 در ش��هر تهران كلنگ ساخت 
۴0 هزار و 600 واحد مسكوني جديد بر اساس پروانه هاي 
صادر ش��ده، زمين زده ش��د. اين تعداد واحد مس��كوني 
جديد ۲0 درصد نسبت به 6 ماه اول سال گذشته افزايش 
داش��ته است. سهم ش��هر تهران از كل ساخت و سازهاي 
كشوري مسكن در تابستان ۱3۹7 معادل ۲۲ درصد بوده 
اس��ت. در حالي كه به طور معمول شهر تهران بيش از 30 
درصد از معامالت خريد مسكن كل كشور را در خود جاي 
داده است. از سوي ديگر ساخت و ساز واحدهاي مسكوني 

در استان البرز با رش��د بيش از ۴00 درصدي در فصل 
تابستان در مقايسه با بهار امسال ۵ برابر شد. در استان 
گيالن نيز بازار ساخت وساز مسكن رشد دو برابري را در 
حجم ساخت و سازها در همين بازه زماني تجربه كرد. 
عرضه جديد ساختماني در بازار مسكن استان گيالن به 
واسطه آغاز عمليات ساخت پروژه هاي ساختماني در 
سه ماه دوم امس��ال در مقايسه با بهار ۱3۱ درصد رشد 
كرد. استان گلس��تان با رشد نزديك به ۱00 درصدي، 
همدان با رش��د ۵۴ درصدي و هرمزگان با رشد بيش از 
33 درصدي در آمار صدور پروانه هاي ساختماني، بعد از 
استان هاي البرز و گيالن بيشترين آمار مربوط به عرضه 
جديد به بازار مسكن ناشي از پروژه هايي كه در تابستان 
سال جاري براي شروع فرآيند ساخت، پروانه ساختماني 

دريافت كردند را به خود اختصاص دادند.

   تغيير الگوهاي ساخت مسكن با مهاجرت 
سعيد آسويار، كارش��ناس بازار مسكن مي گويد: احتمال 
مي دهم كه تعداد معامالت ش��هر تهران در ارديبهشت و 
خردادماه به 7 تا 8 هزار فقره برسد. البته اين رقم براي تهران 
كه در مقاطعي خريد و فروش در آن به بيش از 30 هزار واحد 
هم رسيده، عدد بااليي نيس��ت اما شواهد نشان مي دهد 
الگوهاي مسكن تغيير كرده و سازنده ها در حال تطبيق با 
اين شرايط هستند. مهاجرت از تهران به شهرهاي اطراف 
افزايش يافته و سازنده ها مجبور به تعريف پروژه در مناطق 
هدف هستند. يعني كسي كه سه چهار پروژه در سعادت آباد 
داشته االن مي طلبد كه يكي دو پروژه هم در حومه شهر و 
مناطق پايين با توجه به قدرت خريد متقاضيان تعريف كند 

تا بتواند ريسك دستيابي به نقدينگي را به حداقل برساند.
آسويار اظهار كرد: معتقدم در سال جاري با حجم بيشتر 
مهاجرت از تهران مواجه مي ش��ويم. چند سال قبل، 
ترافيك از كرج به تهران از 6 صبح بود اما االن از ۵ صبح 
شروع مي شود. زيرا تعداد بيشتري از ساكنان تهران به 

كرج و شهرهاي اطراف آن مهاجرت كرده اند.
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آغاز ساخت پالسكوي جديد
مدير اجراي طرح ساختمان پالسكوي جديد با اشاره 
به آغاز عمليات زهكشي و زيرفنداسيون ساختمان 
پالسكو گفت: كف سازي و اجراي فنداسيون سازه 

اصلي پالسكوي جديد آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي رحيمي، مدير اجراي 
طرح ساختمان پالس��كوي جديد از اتمام آخرين 
مراحل گودبرداري پالسكو خبر داد.وي با اشاره به آغاز 
عمليات زهكشي و زيرفنداسيون ساختمان پالسكو 
گفت: كف س��ازي و اجراي فنداس��يون سازه اصلي 
پالسكوي جديد آغاز شده است.رحيمي با اشاره به 
بازديد استاندار تهران از مراحل اجراي پروژه ساختمان 
پالسكوي جديد از رضايت مندي محسني بندپي از 

اقدامات انجام شده و ميزان پيشرفت پروژه خبر داد.
ساختمان پالسكو در تاريخ 30 دي ماه سال ۱3۹۵ 
دچار حريق شد و فروريخت و منجر به شهادت ۱6 
نفر از آتش نشان ها ش��د. در پي اين حادثه، محمد 
سعيدي كيا، رييس بنياد مستضعفان وعده داد كه 
سازمان متبوعش اين ساختمان را دو ساله خواهد 
ساخت. وعده اي كه طي ۲7 ماه گذشته عملي نشد 
و حاال شاهديم كه عمليات فونداسيون آن آغاز شده 
است.محسني  بندپي، استاندار تهران نيز ديروز در 
حاش��يه بازديد خود از آغاز عمليات فونداسيون در 
محل ساختمان پالسكو گفت: در حال  حاضر آنچه كه 
الزم بود تا شروع كار پروژه  انجام شود، محقق شده و 
در دو ضلع شرقي و غربي اين ساختمان با به كارگيري 
800 تن آهن آالت و بتن اس��تحكام الزم براي بناي 
باقي  مانده انجام شده است تا ساخت ساختمان جديد 
پالسكو آغاز شود.وي اظهار كرد: در اين پروژه به ويژه  
در بخش معماري ابتكار عملي انجام شده است كه 
از معماري ايراني و اس��المي و آخرين دستاوردهاي 
علم روز به ويژه  براي تأمين ايمني بهره گرفته شود.

استاندار تهران تاكيد كرد: بايد فرهنگ توجه دقيق 
به موض��وع »ايمني« در بناهاي كش��ور جا بيفتد و 
اين بنا قطعًا برابر اس��تانداردهاي روز و با بهره گيري 
از باالترين سطح ايمني ساخته خواهد شد تا افرادي 
كه در اين ساختمان مشغول به فعاليت مي شوند، در 
صورت بروز حادثه، از باالترين سطح ايمني برخوردار 
باشند.وي در پاسخ به سوالي در خصوص زمان اتمام 
اين پروژه ، گفت : مهم ترين عواملي كه براي پيشرفت 
فيزيكي پروژه الزم است، نقشه ها و تأمين منابع مالي 
است كه در اين پروژه مشخص شده است. خوشبختانه 
در اين پروژه با توجه به اينكه پيمانكار آن بنياد است، 
محدوديت مالي وجود ندارد، از اين رو، تصور مي كنم 
بر اساس برنامه زمان بندي و پيش بيني قبلي ظرف دو 
سال آينده كه تعهد شده است اين پروژه  به اتمام برسد. 
البته پيگيري هاي آقاي سعيدي كيا و نظارت بر پروژه  
به صورت مس��تمر ادامه  دارد كه اين حاكي از تالش 
بنياد براي وعده به تعهدات خود است.محسني بندپي 
در خصوص افرادي كه در اين س��اختمان مشغول 
به فعاليت بودند و بعد از آن حادثه مش��اغل خود را 
از دس��ت داده اند، اظهار كرد: ۱۲0 واحد در مجتمع 
»نور« خيابان وليعصر)عج( براي ادامه كسب و كار اين 
افراد واگذار شده است و قطعًا همه افرادي كه در اين 
ساختمان پالسكو حقي داشته اند بر اساس حقشان 
واحدهاي ساخته شده به آنها تحويل داده خواهد شد.

درآمد ۱۵ هزار ميليارد توماني 
شهرداري از تغيير كاربري ها

زهرا نژادبهرام، عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران 
با اش��اره به درآمد ۱۵ هزار ميلياردي شهرداري از 
تغيير كاربري ها، گفت: شهردار تهران هرچه سريعتر 
دستورات الزم براي تعيين ضوابط مربوط به تغيير 
كاربري ها را صادر كند.به گزارش فارس، نژادبهرام در 
تذكرپيش از دستور خود در صد و سي و هشتمين 
جلسه شوراي اسالمي شهر تهران به وظايف شوراي 
شهر تهران در خصوص نظارت اشاره كرد. وي گفت: 
مسووليت سازمان شهرداري يا مركز نظارت همگاني 
)۱888( در پاسخگويي، ريش��ه در مفهوم نظارت 
همگاني و تحقق شعار »ش��هروند مسوول- مدير 
پاسخگو« دارد و نقش تعاملي »شهروند مطالبه گر 
و مدير پاسخگو« در بهبود زيست شهري، اهميت 
مشاركت ش��هروندان در مديريت ش��هري و الزام 
مديران به پاسخگويي است كه نتيجه آن در افزايش 
كارآمدي و س��المت س��ازماني متبلور مي ش��ود.

نژاد بهرام گفت: اساسًا يكي از ابزارهاي ويژه مديريت 
شهري براي تحقق برنامه ريزي از سطح پايين و خرد، 
پيگيري دغدغه ها و انتقادات شهروندان در »سامانه 
نظارت همگاني« است كه از طريق آن مي توان بستر 
برنامه ريزي همگاني و تحقق مطالبات و خواسته هاي 
شهروندان را پاسخ داد.وي ادامه داد: بررسي نظرات 
و گاليه مندي هاي ش��هروندان به تفكيك مناطق 
۲۲ گانه در طول ۹ ماهه نخس��ت ۱3۹7 بيانگر آن 
است كه مس��اله تغيير كاربري مسكوني به تجاري 
و اداري در رده نخس��ت گاليه مندي شهروندان از 
اقدامات شهرداري هاي مناطق جاي گرفته است.

با توجه به اينكه طبق طرح تفصيلي مصوب ۱3۹۱ 
ش��هرداري تهران مي تواند در پهنه سكونت، مجوز 
اس��تقرار فعاليت هاي تجاري خ��رد و خدمات در 
مقياس محله اي و ناحيه اي )انتفاعي و غيرانتفاعي، 
مانند واحدهاي تجاري خرد( تحت عنوان خدمات 
پش��تيبان س��كونت صادر كنند. با توجه به اينكه 
دستورالعمل و ضابطه روشني براي تثبيت خدمات 
محله اي اعم از تجاري و غيرانتفاعي تدوين نش��ده 
است اين خأل موجب صدور مجوزهاي بي ضابطه و 
خالف قانون شهرداري هاي مناطق به تغييركاربري 
از مس��كوني به تجاري و اداري را فراهم آورده است.

عضو شوراي اسالمي شهر تهران گفت: گزارش هاي 
دريافتي نشان مي دهد كه تبعات حاصل از تعريف 
ردي��ف مذكور به عن��وان منبع درآم��دي و فقدان 
چارچوب شفاف و مشخص، باعث شده است تا طي 
سال هاي ۱3۹۴، ۱3۹۵، ۱3۹6 و ۱3۹7 قريب به 
۱۵ هزار ميليارد تومان از منابع درآمدي شهرداري 
تهران از رديف »تغيير كاربري مسكوني به تجاري و 

اداري« تحقق يابد.
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دردسرهاي فروش كاغذي براي مشتريان
تعادل|

دست خودروسازان در فروش فوري بازتر شد. 
كميته خودرويي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
روز گذش�ته س�هم فروش خودروس�ازان را 10 
درصد ديگر افزايش داد؛ بنابر اين مصوبه جديد، 
از اين پس خودروسازان مي توانند تا 30 درصد 
از توليداتش�ان را به صورت »فروش فوري« در 
اختيار مشتريان قرار بدهند. اين تصميم وزارت 
صنعت كه واكنش زيادي هم به دنبال داش�ت، 
در حالي گرفته ش�ده كه هنوز خبري از تحويل 
به موقع خودروهاي خريداري شده به مشتريان 
در سال 97 نيس�ت. به طوري كه تعهدات معوق 
7۸0 هزار دس�تگاهي اي�ران خودرو و س�ايپا 
اعتراض بسياري از خريداران را به همراه داشته 
است. اما از منظر كارشناسان خودرو، فروش هاي 
كاغذي خودروس�ازان مشكالت بازار خودرو را 
حل نمي كند و خودروس�ازان بايد روي تحويل 
خودروهاي از پيش فروخته شده متمركز شوند. 
با اين حال، برخي بر نيز اي�ن باورند كه هدف از 
طرح هاي ف�روش در هفته ه�اي اخير و مصوبه 
اخير كميته خودرو، جمع آوري نقدينگي مردم 
به بهانه پيش فروش و فروش فوري خودرو باشد. 
هدف از اين مصوبه هر چه كه باشد اما چه كسي 
يا چه عوامل�ي را مي توان مقصر به هم ريختگي 
بازار خودرو دانست؟ مش�تريان و كارشناسان 
خودرويي در اظهارنظري مشابه، خودروسازان را 
مقصر اصلي اين وضعيت مي دانند كه نتوانستند 
به تعهداتش�ان عم�ل كنند. براس�اس چنين 
ديدگاه�ي، مجوزهاي ف�روش ف�وري و پيش 
ف�روش خودرو بايد در اس�رع وق�ت لغو و تمام 
تمركز خودروسازان به ايفاي تعهداتشان باشد. 
اما در مجموع، شايد افسار گسيختگي قيمتي 
در بازار خودرو را بتوان به مواردي ديگري چون 
»اس�تقبال بازار از دالر گران«، »منفعت طلبي 
دالالن و واسطه گران« و »سوءاستفاده از فضاي 

كاهش واردات خودروهاي لوكس« نيز گره زد. 

»س��هم فروش فوري خودروس��ازان 10 درصد ديگر 
افزاي��ش مي ياب��د.« براس��اس مصوبه اخي��ر كميته 
خودرويي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان 
موظف شدند ۳0 درصد از توليداتشان را به فروش فوري 
اختصاص دهند. اين كميته خودرويي، با تاكيد بر اينكه، 
هرگونه افزايش قيمت خودروهاي توليدي، هيچ دليل 
اقتص��ادي ندارد؛ چراكه تولي��د و تحويل خودروها بر 
اس��اس برنامه ادامه دارد و مردم به جوس��ازي دالالن 
در فضاي مجازي توجه نكنند. بر اس��اس تصميم اين 
كميته، كساني كه قصد خريد محصوالت ايران خودرو 
و سايپا را دارند مي توانند با شرايط اعالم شده اقدام به 

خريد خودرو كنند.
اما تصويب چنين مصوباتي از سوي وزارت صنعت براي 
برخورد با بازار قيمتي خودروهاي داخلي كه مشخص 
نيس��ت چقدر ضمانت اجرايي دارد، دودش به چشم 
مصرف كننده مي رود. حتي در اين ميان شاهد؛ اظهارات 
ضد و نقيض از س��وي متوليان وزارت صنعت در مورد 
قيمت خودروهاي داخلي هستيم؛ به طوري كه برخي 
در بدنه وزارت صنعت باور دارند كه بايد از رشد قيمت 
خودرو جلوگيري شود. اما در مقابل عده اي ديگر هستند 
كه بر طبل گراني مي كوبند و زياده خواهي قطعه سازان 
را توجيهي براي افزايش دوباره قيمت ها عنوان مي كنند. 
موافق��ان افزايش قيمت خودرو در بدنه اين وزارتخانه 
خواهان رهاسازي كامل قيمت خودرو هستند و از لزوم 

آزادس��ازي قيمت ها صحبت مي كنند. اين در حالي 
است كه هم اكنون نيز قيمت خودرو تقريبا به صورت 
آزاد محاسبه مي ش��ود و خودروسازان محصوالتشان 
را با ۵ درصد زير ن��رخ بازار قيمت گذاري مي كنند كه 
به نوش��ته خبرگزاري فارس، با وجود عرضه محدود 
خودرو، اين قيمت ها بيشتر روي كاغذ معني مي دهد و 
در نتيجه تأثير رواني بر بازار گذاشته و در نهايت قيمت 
خودروساز و بازار يكديگر را تشديد مي كنند. اما از سوي 
ديگر، وزير صنعت براي تعادل بخشي به بازار خودرو، 
وعده افزايش عرضه خودرو از س��وي خودروسازان را 
مي دهد و مي گويد قيمت خودرو ب��ا افزايش عرضه، 
روندي كاهش��ي خواهد داشت. اين در حالي است كه 
با عدم نظارت و خنثي عمل كردن س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان بر روند صعودي 
قيمت گذاري خودروس��ازان، هر روز بر آشفتگي بازار 

خودرو دامن زده مي شود. 

    حمايت هاي قدم به قدم
اما در ماج��راي قيمت گ��ذاري خودرو، ده��م مهرماه 
سال 97 ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت جايگزين 
ش��وراي رقابت در تعيين قيمت خودرو شدند و دست 
شوراي رقابت از نظارت بر بازار خودرو كوتاه شد. بنابراين 
تصميم وزارت صنعت، ش��وراي رقابت تنها چارچوب 
قيمت گذاري خودروهاي داخلي و خودروهاي مصداق 
تس��لط و انحصار در بازار را مش��خص و به ستاد تنظيم 
بازار ارايه مي كن��د، اما ميزان افزايش و قيمت نهايي هر 
خودرو با مجوز اين ستاد و در سازمان حمايت تعيين و به 
خودروس��ازان ابالغ خواهد شد. پس از آن اما آزادسازي 
قيمت خودرو وارد مرحله تازه يي شد و سرانجام، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در بيست دي ماه 97، سياست 
نهايي درباره قيمت گ��ذاري خودروهاي داخلي را اعالم 
كرد. بر اين اس��اس، خودروسازان مجوز گرفتند تا براي 
تعهدات خود تا پايان دي ماه س��ال گذشته، ۳0 درصد 
به قيمت محصوالتش��ان اضافه كنند و از ابتداي بهمن 
97 نيز مبناي قيمت گذاري، »حاشيه بازار« قرار گرفت. 
از آن س��و، وزارت صنعت براي خروج خودروسازان از 

مشكالت تامين نقدينگي و جبران بدهي خودروسازان 
به قطعه س��ازان، در بهمن ماه س��ال گذشته، تصميم 
به تخصيص 4 ه��زار ميلي��ارد تومان به دو ش��ركت 
بزرگ خودروس��از )ايران خودرو و سايپا( گرفت. بنابر 
اين تصميم، عمليات اجراي��ي تخصيص اين مبلغ به 
قطعه سازان در شركت هاي خودروساز آغاز و مقرر شد، 
بانك ها مطابق فهرستي كه خودروسازان در اختيارشان 
قرار دادند، مبالغ را به طور مس��تقيم به قطعه س��ازان 
پرداخت كنند كه تاكنون 4 هزار ميليارد تومان نقدينگي 

ريالي پرداخت شده است. 
اما وزارت صنعت در ادامه سياست هاي خودرويي خود از 
برنامه سختگيرانه با خودروسازان در سال جاري رونمايي 
كرد. بنابراين تصميم اخير، دو خودروسازان موظف به 
توليد يك ميليون و دويست خودرو تا سال 98 شدند و 
اگر به برنامه سختگيرانه توليد پايبند نباشند، ديگر اجازه 
پيش فروش خودرو نخواهند داش��ت. اما هدف گذاري 
توليد يك ميليون و 200هزار دستگاه خودرو تا پايان سال 
جاري در حالي است كه قطعه سازان از كمبود قطعات و 
رسوب 100هزار خودرو در كف كارخانه ها خبر مي دهند. 

    20 درصد افزايش در 20 روز
با همه اينها، اما آنچه كه واضح است اينكه بازار خودرو 
كشور به ثبات نرس��يده و همچنان افزايش قيمت ها 
ادامه دارد. به طوري كه با گذشت بيش از يك ماه از آغاز 
فعاليت بازار خريد و فروش خودرو در سال جاري، اما اين 
بازار در سال جديد نه تنها رنگ رونق به خود نگرفته، بلكه 
وارد فاز جديد افزايش قيمت ها هم شده است. البته رشد 
قيمت ها به حدي غيرمنطقي است كه مشتريان خودرو 
دست از خريد كشيده اند. مسووالن دولت نيز افزايش 
قيمت ها را بدون توجي��ه اقتصادي عنوان مي كنند. از 
آن سو، خبري هم از واحدهاي نظارتي در بازار نيست و 
هر كس بنا به سليقه خود قيمتي را براي خودروها اعالم 
مي كند. از طرفي رش��د قيمت ها عاملي شده تا مردم 
سرمايه ها را به س��مت اين بازار برده و با خريد خودرو 
درصدد سود بيشتر براي خود هستند.  بررسي قيمت ها 
در بازار خودرو حاكي از آن اس��ت كه در طول 20 روز 

گذشته قيمت خودروهاي داخلي ۵ تا 20 درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت. به طوري كه  »پرايد« از 47 ميليون 
تومان به ۵1 ميليون تومان، »پژو40۵« از 68 ميليون و 
۵00 هزار تومان به 82 ميليون تومان، »پژو پارس« از 
86 ميليون تومان به 101 ميليون تومان، »پژو 206« 
از 72 ميليون تومان به 9۵ ميليون تومان و »سمند« از 
72 ميليون تومان به 8۵ ميليون تومان رس��يده است. 
البته قيمت ها در برخ��ي از خودروها مانند »h۳0 « و 
»ساندرو« در اين مدت، رشد قابل توجهي داشته است؛ 
به طوري كه خودروي »H۳0 « از 114 ميليون تومان 
به 14۵ ميليون تومان و »استپ وي« از 1۵6 ميليون 

تومان به 201 ميليون تومان رسيده است. 

    مقصر كيست؟ 
اما در حالي مصوبه جديد كميته خودرو براي مديريت 
ب��ازار با ه��دف افزاي��ش 10 درصدي ف��روش فوري 
خودروسازها رونمايي ش��ده كه تعهدات معوق 780 
هزار دستگاهي ايران خودرو و سايپا اعتراض بسياري از 
خريداران را به همراه داشته است. به نظر مي رسد، ادامه 
طرح هاي ف��روش در هفته هاي اخير و مصوبه كميته 
خودرو نشان از آن دارد كه عمال خودروسازها مشغول 
جمع آوري نقدينگي از سوي مردم به بهانه پيش فروش 
و فروش فوري خودرو هستند. نكته مهم اينجاست با 
توجه به اينكه در حال حاضر تعهدات دو شركت ايران 
خودرو و سايپا در س��ال 97 و يك ماهه نخست سال 
جاري، 780 هزار دستگاه خودرو است. فروش جديد 
خودرو توجيهي نمي تواند داشته باشد و اين شركت ها 
بايد تمركز خود را بر تحويل محصوالت به مش��تريان 
انجام دهند تا به واسطه اين موضوع عرضه خودرو در 
بازار افزايش پيدا كرده و كاهش قيمت ها در بازار اتفاق 
بيافتد.  اما مقصر اين بهم ريختگي و آشوب قيمتي در 
بازار خودرو چيس��ت؟ مش��تريان بازار خودرو، مقصر 
اصلي بهم ريختگي قيمت ها را خودروسازان مي دانند 
كه در تحويل محصوالتشان به مردم بدعهدي كردند. از 
آن سو، فعاالن حوزه خودرو نيز معتقدند اگر خودروهاي 
مردم تحويل داده مي شد، به طور حتم بازار با اين همه 

تقاضا و افزايش قيمت ها روبه رو نبود.  در همين رابطه، 
اما چندي پيش عضو انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه سازان از رسوب توليد بيش از 100 هزار خودرو 
در كارخانه هاي خودروس��ازي خبر داده بود. به گفته 
رضا رضايي، در حال حاضر 6۵ هزار دستگاه خودروي 
ناقص در ايران خودرو و 40 ه��زار خودروي ناقص در 
انبار سايپا قرار دارد، به اعتقاد او، بايد مجوزهاي فروش 
فوري و پيش فروش خودرو در اس��رع وقت لغو و تمام 
تمركز خودروسازان به ايفاي تعهدات خود باشد. او با 
تأكيد براينكه امكان پذير نيست دولت پول بيشتري 
براي پرداخت معوقات خودروس��ازان به قطعه سازان 
پرداخت كند، مي گويد: امروز تقاضاي كاذب در بازار به 
وجود آمده و فقط منفعت اين موضوع به جيب دالالن 
مي رود؛ البته خودروس��ازان نيز از اين ش��رايط سود 
مي برند. به گفته رضايي، مواجهه با تحريم ها نيازمند 
برنامه اي مدون است، اما نبود اين برنامه سبب شده تا 
امروز خودروسازان و قطعه سازان نيز تعامل مناسبي با 

هم نداشته باشند. 
اين مقام صنفي به واريز مبلغ 4 هزار ميليارد تومان به 
صنعت قطعه سازي در ايام پاياني سال گذشته اشاره و 
اظهار مي كند: اين مبلغ كه به دست همه قطعه سازان 
هم نرسيد؛ بخشي از نيازهاي 120 روزه قطعه سازان را 
تامين كرد، اما تاكنون هيچ خبري از واريز مبالغ ارزي 

مورد نياز اين صنعت نشده است. 

    تناسب قيمت ها با كدام ارز؟
حال اما اين س��وال مطرح است كه بازار خودرو به كدام 
س��مت و س��و مي رود؟ به اعتقاد برخي كارشناس��ان، 
»اس��تقبال بازار از دالر گران، كميابي و كاهش واردات 
كاالهاي لوكس و همچنين قيمت گذاري دس��توري 
در بازار« از جمله عواملي است كه موجب شده در حال 
حاضر قيمت خودرو در وضعيت��ي قرار گيرد كه با نرخ 
موجود دالر تناسبي نداشته و با ارز گران تر مورد محاسبه 
و عرضه شود. مدتي اس��ت كه تالطم هاي شديدي در 
بازار ارز اتفاق نيفتاده اما در ساير بازارها همچون خودرو، 
نوسان قيمت ها شديد بوده و تا حدي پيشرفته كه ديگر 

تناسب چنداني با قيمت موجود ارز ندارد.
با اين وجود برخي بر اين عقيده اند كه قيمت هاي بازار 
هيجان��ي و رواني پيش م��ي رود و رابطه آن ب��ا نرخ ارز 
گسسته شده است به گفته كارشناسان حوزه خودرو، 
زماني ك��ه نرخ دالر در اوج قرار داش��ت، قيمت خودرو 
پايين تر از حد موجود بود اما اكنون كه دالر ارزان شده و 
چند هزار تومان پايين تر از نرخ هاي قبلي است، خودرو 
با قيمت هاي نجومي در بازار معامله مي شود. بهاء الدين 
حسيني هاشمي در همين باره به ايسنا مي گويد: بخشي 
از اين جريان ناشي از آثار رواني و كميابي كاالهاي لوكس 
از جمله خودروهاي وارداتي است؛ اما در سوي ديگر بايد 
توجه داشت كه بازار به سمت استقبال از دالر پيش رفته 
است؛ چون احتمال مي دهد كه نرخ دالر در آينده دچار 
تغييراتي ش��ود. در عين حال كه بايد توجه داشت كه 
واردات خودروهاي لوكس كاهش يافته و دالالن از اين 
فضا استفاده مي كنند. حسيني هاشمي در مورد اينكه 
برخي معتقدند تا حدي نقدينگي از بازار ارز به سمت بازار 
خودرو رفته است، اظهار مي كند: اينكه بازار ارز تا حدي 
دستوري در حال كنترل است، روشن بوده و نمي تواند 
چندان هم پايدار باشد اما در شرايط موجود بايد توجه 
داش��ت كه خودروهاي لوكس را معم��وال افراد خاص 
خريداري مي كنند و دالالن و واسطه گران به سمت آن 
مي روند و در اين فضا با توجه به انتظاراتي كه وجود دارد 
طمع ورزي آنها نيز قابل كتمان نيست كه در سايه تورم 

و قيمت هاي باال اقدام به معامله و سودآوري مي كنند. 
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دبيرکل اتاق مش��ترک بازرگانی اي��ران و عراق گفت: 
عراق بازاری دس��ت کم 4 ميلي��ارد دالری برای ايران 
محسوب می شود و شرکت های ايرانی بايد روی مباحث 
برندسازی ، کيفيت محصوالت و برگزاری نمايشگاه ها 
بيشتر فعاليت کنند.  سيد حميد حسينی افزود: سال 
97 برای تجارت ايران به عراق بس��يار مناس��ب بود و 
صادرات فوالد و مقاطع فوالدی به اين کشور رشد قابل 

قبولی داشت.
به گزارش ايرن��ا، او گفت: ايران بايد در انديش��ه تنوع 
بخشيدن به بازارهای صادراتی محصوالت خود باشد 
و بهترين اين بازارها عراق اس��ت. حسينی يادآور شد: 
تلفيق معدن و انرژی به دليل ارزانی گاز در کشورمان، 
می تواند بهترين راهبرد برای توسعه باشد و جمهوری 
اسالمی را از وابستگی به نفت نجات دهد، به طوری که 
هرجا دولت از اين سياست استفاده کرد، در آن صنعت 

موفق بوديم.
دبيرکل اتاق مش��ترک بازرگانی ايران و عراق در ادامه 
به مزايای بازار بزرگ ع��راق پرداخت و گفت: نابودی 
زيرساخت های اين کش��ور، توانايی مالی باال و نياز به 
کاالها و خدمات، فقدان نيروی انسانی کارآمد، مزيت 
رقابتی ايران در بازار مصالح ساختمانی و صنايع غذايی، 
مواد نفتی، شيميايی، پتروش��يمی و خدمات فنی و 
مهندسی، پزش��کی و درمانی، فقدان امنيت و فضای 
مساعد کسب و کار و نبود نظام بانکی و بيمه ای کارآمد 
از جمله مزايايی است که بازار اين کشور را برای ايرانی 

ها جذاب کرده است.
بنابه اظهارات حسيني، بررسی آماری جمعيت عراق 
گويای اين اس��ت که 6۵ درصد اين کشور کمتر از 4۵ 
سال دارند و در عين حال جمعيت زير 20 سال عراق 
هم س��همی بالغ بر 4۵ درصد دارند که اين مشخصه 
جمعيتی مصرف گرايی آنها را نشان می دهد.  او گفت: 
توسعه ساختمان سازی و زيرساخت ها، اولويت چهارم 

برنامه های محوری دولت عراق است که بايد مورد توجه 
صادرکنندگان کاال و خدمات ايرانی به اين کشور قرار 
گيرد. حسيني ادامه داد: ايران تا سال 2017 سومين 
صادرکننده به عراق با 6 ميليارد و 400 ميليون دالر بود، 
اما در سال گذشته ميالدی به دليل تغيير نرخ ارز و وقايع 
رويداده در دولت ع��راق، صادرات ايران به 8 ميليارد و 
700 ميليون دالر رسيد و رتبه نخست صادرات به اين 

کشور را به دست آورديم.
بنابه آمار اعالمي از سوي اين فعال اقتصادي، ترکيه با 
7 ميليارد و ۳00 ميليون دالر و چين با ۳ ميليارد دالر، 
دومين و سومين صادر کنندگان کاال و خدمات به بازار 
عراق پس از ايران بودند، اما ترکيه با از دست دادن بازار 
ايران، چهار دفتر در شهرهای »اربيل، بصره و موصل« 

برای مطالعه بازار عراق افتتاح کرد.
به گفته وی، عراق در شمار معدود کشورهايی است که 
تراز تجاری ايران با آن مثبت است.  حسينی همچنين 
اظهارکرد: عالوه برصادرات خدمات فنی و مهندسی، 
ترانزيت، گردش��گری و توريس��م درمانی، همچنين 
ي��ک ميليارد دالر کاال از ايران به س��مت عراق قاچاق 
شده است و در سال گذشته هم 2 ميليون و ۵00 هزار 
نفر عراقی از کش��ورمان بازديد داشتند.  او يادآور شد: 
حيوانات زنده و محصوالت حيوانی، نباتی، چربی ها و 
روغن های حيوانی و نباتی و پوست خام، عمده صادرات 

ايران به عراق را تشکيل می دهند.
دبيرکل اتاق بازرگانی مشترک ايران و عراق افزود: سال 
گذشته فلزات معمولی با يک ميليارد و 1۳0 ميليون 
دالر، جهش صادراتی بيش از ۵0 درصدی درمقايسه با 
سال 96 داشت که نشان دهنده فعال شدن شرکت های 
فوالدی کشورمان و افزايش سهم آنها در بازار عراق بود.  
به گفته او، اوکراين و ترکيه در صادرات فلزات معمولی 
به اين کشور رتبه های نخست و دوم را دارند که تالش 
اوکراينی ها با وجود بعد مسافت زياد از عراق و هزينه 

حمل باال سوال برانگيز اس��ت. او در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود توضيح داد: چدن، آهن و فوالد با 619 
ميليون دالر، ميله های گرم نورد شده با 10۳ ميليون 
دالر، مصنوعات چدن، آهن و فوالدی با ۳87 ميليون 
دالر و مصنوعات مس��ی با 71 ميلي��ون دالر از جمله 
فلزاتی است که سال گذشته از ايران به عراق صادر شد.  
حسينی خواستار آن شد که دولت برای افزايش سهم 
ش��رکت های ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در 

عراق برنامه ريزی کند.
به گفته اين فعال تج��اری، دولت عراق به تازگی همه 
فرصت های س��رمايه گذاری اش را اعالم کرده که ۳0 
درصد آنها بازسازی بخش مسکن به ويژه در شهر موصل 
اس��ت و پيش بينی می شود در سال 2020 رونقی در 

ساختمان سازی در اين کشور را شاهد باشيم.
دبير کل اتاق بازرگانی ايران و عراق گفت: برای احداث 
شهرک های مشترک صنعتی مرزی در عراق چند سال 
گذشته پيگيری داشتيم، اما مورد پذيرش واقع نشد، به 
تازگی در س��فر رييس جمهوری به بغداد ساخت اين 
ش��هرک ها در 2 نقطه اروند و پرويز خان مصوب شد و 
ساخت اين شهرک ها می تواند به واحدهای فوالدسازی 
ايران کمک کند تا بيش��تر در بازار ب��زرگ عراق نفوذ 

داشته و به ساير کشورها دسترسی داشته باشند .
او در ادامه »عقد قرارداد تعرفه ترجيحی، يکسان سازی 
استاندارد کااليی، تشکيل شرکت حمل و نقل مشترک 
و شرکت های فنی و مهندسی مشترک، برقراری رابطه 
بانکی و بيمه ای بين دو کش��ور، مشارکت 2 کشور در 
راه اندازی فروشگاه های زنجيره ای و واحدهای توليدی 
و صنعتی« را راه حل های ارتق��ای روابط اقتصادی و 
تجاری ايران و عراق بر شمرد. حسيني اين موضوع را 
نيز مورد اشاره قرار داد كه تاکنون با وجود مزيت های 
مختلف، هنوز حتی يک نمايشگاه مصالح ساختمانی 

از سوی فعاالن کشورمان در عراق برگزار نشده است.

رييس س��ازمان اس��تاندارد اعالم کرد که دريافت 
نشان اس��تاندارد حد مجاز آالينده ها در محصوالت 
کش��اورزی کام��ال ب��رای بهره ب��رداران اين بخش 
راي��گان خواه��د بود و براس��اس آنچ��ه در مجامع 
داخل��ی و بين المللی مط��رح کرده اي��م، نگرانی ما 
درباره محصوالت کشاورزی بيش از آنکه در زمينه 
بی کيفيتی باش��د، از تقلب اس��ت ک��ه باعث پايين 
آمدن اعتبار ايرانی خواهد ش��د. به گزارش ايس��نا، 
نيره پيروزبخت در مراسم رونمايی از سامانه دريافت 
نشان حد مجاز آالينده ها در محصوالت کشاورزی 
اظهار ک��رد: کيفيت، اصالت و ايمن��ی غذا از جمله 
نکات مهمی اس��ت که هم��واره ج��زو دغدغه ها و 
نگرانی های ما در زمينه محصوالت کشاورزی بوده 
است. به گونه ای که در زمينه کيفيت روی ضايعات، 
خواص مختلف مثبت و منفی آلودگی ها، رنگ، طعم 
و ديگر معيارهای کيفی يک محصول کش��اورزی و 
غذايی تاکيد می کني��م و در زمينه ايمنی غذا همه 
پارامترهای درگير در اين زمينه را مورد توجه ويژه 
قرار می دهيم. اين مساله در همه دنيا رعايت می شود 
و بعضی از محصوالت کش��اورزی به همين س��بب 

اجازه ورود به کشورها را پيدا نمی کنند.
رييس س��ازمان اس��تاندارد، با اش��اره به بهداشت 
ضعيف در زنجيره غذايی، استفاده از مواد شيميايی، 
نگهداری نامناس��ب و غيره به عن��وان دغدغه های 
اصلی در زمينه ايمنی غذا گفت: آنچه همواره روی 
آن تاکيد ويژه داش��تيم، توجه به اصالت غذاس��ت 
ک��ه در همين زمينه نيز با پيش��نهاد به »کدکس« 
توانسته ايم استانداردهای غذايی مربوط به اصالت 
در دستور کار قرار دهيم که ما از ايران نيز مسووليت 
آن را برعهده داريم زيرا بيشتر از آنکه از بی کيفيتی 
محص��والت غذايی رنج ببري��م و نگران باش��يم از 
تقلب در اين زمينه رن��ج می بريم. او گفت: از طريق 

اين سامانه همه کش��اورزان و بهره برداران می تواند 
به صورت رايگان نس��بت به دريافت نشان حد مجاز 
آالينده ها توليدات خود اقدام کنند و اگر کشاورزی 
به اين موضوع ورود پيدا نکند و در برابر آن مقاومت 
کن��د، در آين��ده با مش��کل فروش محص��ول خود 
مواجه خواهد ش��د و مجبور است با فرهنگ سازی 
به اين عرصه وارد ش��ود، چراکه خود بهره برداران، 

مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی هستند.
از آن س��و، مديرکل اس��تاندارد تهران ب��ا تاکيد بر 
اجب��اری بودن بازرس��ی و آزم��ون دوره ای مخازن 
CNG منصوبه در خودروها ، گفت: در جريان فرآيند 
معاينه فن��ی خودروهای گازس��وز، از ابتدای طرح 
تاکنون تعداد 7۵ هزار مخزن خودرو توسط بازرسان 
استاندارد بازرس��ی و آزمون شده است. محمودرضا 
طاه��ری، اظهار ك��رد: از مجموع 7۵ ه��زار مخزن 
CNG بازرسی چشمی و آزمون) هيدوراستاتيک(  
ش��ده، 4 هزار مخزن غير اس��تاندارد شناس��ايی و 

منهدم شدند.
به گفته او، طرح بازرس��ی و آزمون دوره ای مخازن 
مذکور طبق تصوي��ب نامه هيات محت��رم وزيران 
م��ورخ چهاردهم دي م��اه س��ال 9۳، تحت عنوان 
»آيين نامه اجرايی نحوه انجام معاينه و صدور برگ 
معاينه فنی خودرو « و در جريان فرآيند معاينه فنی 
خودروهای گازس��وز، از مورخ چهارم ش��هريورماه 
س��ال 96 در س��طح ملی و اس��تانی آغاز ش��د. اين 
 CNG مقام مس��وول همچنين درخصوص مخازن
منصوبه روی اتوبوس ه��ای فعال در ناوگان حمل و 
نقل عمومی نيز تشريح کرد: با همکاری موثر شرکت 
واحد اتوبوس��رانی تهران و حوم��ه، مجموعا ۳۳4۳ 
مخزن غيراس��تاندارد اتوبوسی توسط شرکت های 
بازرسی ذ ی صالح شناسايی و از چرخه بهره برداری 

خارج شد.
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تعرفه واردات در مرزهاي 
عراق يكسان شد

خبرگزاري فارس| دبير ميز سليمانيه عراق با اشاره 
به رشد صادرات ايران به عراق گفت: تعرفه واردات در 
تمام گذرگاه هاي ورودي عراق يكسان س��ازي شده 
است. اسماعيل رحماني با اش��اره به رشد صادرات 
ايران به اقليم كردستان عراق، گفت: صادرات ايران به 
عراق در سال 97 نسبت به سال 96 رشد داشت كه 
اين موضوع در مورد صادرات به اقليم كردستان عراق 
هم صادق است. دبير ميز سليمانيه عراق با اشاره به 
يكسان سازي تعرفه واردات به عراق در منطقه اقليم 
كردس��تان در كليه گذرگاه هاي عراق، گفت: پيرو 
دس��تور دولت مركزي عراق، تعرفه واردات كاال در 

تمامي مرزها يكسان شده است. 
او با بيان اينكه صادرات س��يمان به اقليم كردستان 
ممنوع شده، گفت: پيش از اين نيز صادرات سيمان 
ايران به عراق ممنوع ش��ده بود كه اين امر ناش��ي از 
خودكفايي در توليد س��يمان در كشور عراق است. 
رحمان��ي در مورد راه اندازي مركز تج��اري ايران در 
اقليم كردستان عراق، گفت: اقداماتي براي راه اندازي 
اين مركز انجام شده بود، اما فعال اين موضوع محقق 
نشده است. دبير ميز س��ليمانيه عراق بيان كرد: با 
راه اندازي اين مركز تجاري، تاجران عراقي براي خريد 
كاالهاي معتبر ايراني مي تواند، به اين پايگاه مراجعه و 
اجناس مورد نظر خود را در آن محل خريداري كند. 
او با اشاره به صادرات حدود 9 ميليارد دالري به عراق، 
گفت: اقليم كردستان عراق هم از ظرفيت خوبي براي 
صادرات برخوردار است. رحماني اظهار كرد: گاز مايع، 
مصنوعات پالستيكي، برخي از محصوالت كشاورزي 
مهم ترين كااله��اي صادراتي ايران به منطقه اقليم 

كردستان در عراق است.

عرضه شكر تازه به بازار طي 
روزهاي آينده

خبرگزاري تس�نيم| نايب رييس هيات مديره 
شركت بازرگاني توسعه نيشكر و صنايع جانبي گفت: 
خوش��بختانه با فروكش آب در خوزستان برداشت 
مزارع نيشكر آغاز و همين طوردو كارخانه تصفيه شكر 
نيز آماده تصفيه شكر خام است بنابراين امروز يا فردا 
محصول تازه وارد بازار مصرف مي شود. محمدمهدي 
راسخ افزود: زمان برداشت نيشكر قبل از سال بود كه به 
دليل بارندگي ها واحدهاي نيشكري موفق به برداشت 
محصول خود نشدند چرا كه براي برداشت نيشكر 
بايد زمين خشك باشد تا دستگاه ها بتوانند محصول 
را برداشت كنند. او همچنين اظهار كرد: پس از عيد 
نيز باوقوع سيل در خوزستان از مجموع هفت واحد 
نيشكري پنج واحد به طور كامل به زير آب رفت. نائب 
رييس هيات مديره شركت بازرگاني توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي گفت: پيش بيني مي ش��د درسال 
جاري كشور با كمبودشكر مواجه شودچرا كه ميزان 
توليد شكر به دليل خشكسالي سال گذشته كمي 
دچار كاهش شده بود. او در ادامه افزود: به طوركلي با 
توجه به كمبودهايي كه بود شركت بازرگاني دولتي 
وارد عمل شد و مقداري شكر وارد كرد. راسخ اظهار 
كرد: جدا از بازرگاني دولتي به شركت هاي خصوصي 
هم براي واردات شكر مجوز صادر شده واين شركت 
ها در حال واردات شكر هستندبنابراين مردم نگران 
كمبود شكر نباشد و به مقدار نياز واقعي خود خريد 
كنند. او گفت: تصميم ش��ركت بازرگاني توس��عه 
نيش��كر و صنايع جانبي نيز معطوف به اينكه عمده 
شكر استحصالي كارخانجات نيش��كري از طريق 
فروشگاه هاي زنجيره اي، شركت هاي تعاوني مصرف 
و اتحاديه هاي صنفي با قيمت مصوب در سطح كشور 
توزيع شود تا در ماه رمضان مردم بابت شكر مشكل 

خاصي نداشته باشند. 

طرح تفكيك وزارت صنايع 
روي ميزكار مجلس

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي گفت: با توجه به برآيند عمومي در مجلس 
شوراي اس��المي، تفكيك وزارت صنايع در اين 
دوره راي مي آورد. عبداهلل رضيان، در گفت وگو با 
اكسپو نيوز، با اشاره به آمدن طرح تفكيك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دستور كار مجلس در 
هفته آينده، اظهار كرد: از برآيند عمومي در مجلس 
شوراي اسالمي و با وجود تعداد زياد مخالفان، به 
نظر مي رسد تفكيك در اين دوره راي مي آورد. او 
افزود: در راي گيري كميسيون صنايع و معادن، 
تفكيك با 11 نظر موافق و 8 راي مخالف راي آورد و 
اگر اتفاق خاصي پيش نيايد، همين روند در صحن 
علني هم ادامه خواهد داشت. رضيان با تاكيد بر 
عملكرد مطلوب مديريت فعلي سازمان توسعه 
تجارت، تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت، يكي 
از نهادهاي حساس كش��ور است واز نظر توسعه 
فضاي تج��ارت خارجي و تامي��ن ارز از اهميت 
خاصي برخوردار است. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس عنوان كرد: برخي از صادركنندگان 
نمي توانند محصوالت خود را به دليل مشكالت 
بانكي و مس��ائل پي��ش آمده به خارج از كش��ور 
ارسال كنند. او در تشريح راهكارهايي براي بهبود 
صادرات، افزود: يكي از روش ها مي تواند صادرات 
قاچاق باش��د به نحوي كه دولت امريكا و وزارت 
دارايي اين كشور، متوجه صادرات از ايران نشوند. 
رضيان در ادامه تصريح كرد: در اين روش، مي توان 
از ايرانيان مقيم خارج كشور استفاده كرد هر چند 
كه اين روش هم س��ختي ها و مش��كالت خود را 
دارد و صادركننده نمي تواند براحتي ارز حاصل از 
صادرات را به طور كامل به كشور بازگرداند. عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: وظيفه 
اصلي وزارت بازرگاني، تامين زيرساخت هاي مورد 
نياز صادرات اس��ت.به عنوان مثال با وجود اينكه 
مركبات شمال كشوراز نظر كيفيت و بسته بندي، 
تمام استانداردهاي روسيه را پاس كرده است اما 
به دليل نبود امكانات سخت افزاري نتوانسته ايم 

اين محصول را به روسيه صادر كنيم.
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رهبر داعش قدم در راه بن الدن گذاشته است

براي اولين بار پس از دو قرن؛ امپراتور ژاپن كناره گيري كرد

پيام بغدادي: آغاز جنگ فرسايشي 

پايان و آغاز عصر يك امپراتوري

گروه جهان|
 انتش��ار پيامي ويديويي ابوبكر بغدادي رهبر داعش، 
واكنش هاي بسياري را برانگيخت. برخي تحليلگران با 
اشاره به اين ويديوي 18 دقيقه اي از شباهت هاي آشكار 
بغدادي و اسامه بن الدن گفته اند. خبرگزاري فرانسه 
نوشته: »پيام ابوبكر بغدادي به رهبران كشورهاي جهان 
نيز اين اس��ت كه با از ميان بردن سرزمين خالفتش، 
خليفه گري اش از ميان نرفته است و او همواره مي تواند 
پيروان خود را براي انتقام جويي بسيج كند. او به آنان 
هشدار مي دهد كه يك نبرد درازمدت در پيش است.«

ويديوي س��ركرده داعش كه دوش��نبه منتش��ر شد 
نخستين نمايش تصويري از او پس از پنج سال گذشته 
بود. ابوبكر بغدادي پس از نخس��تين ويديو كه او را در 
حال سخنراني در مسجد نور موصل به تصوير كشيده 
بود عمدتا با ارسال پيام هاي صوتي اقدام به پيام رساني 
كرده اس��ت. در طول س��ال ها و پس از انتش��ار اولين 
ويديوي بغدادي، اخباري مبني بر كشته يا زخمي شدن 
او منتشر شد. انتشار اين پيام جديد اما نشان از اين دارد 

كه بغدادي زنده است.
ابوبكر بغدادي در اين پيام با اشاره به انفجارهاي مرگبار 
هفته گذشته در سريالنكا از اين حمالت به عنوان انتقام 
عمليات كش��ورهاي غربي ضد نيروهاي اين گروه در 
منطقه باغوز واقع در شمال سوريه ياد كرد. با اين حال، 
هنگامي كه او از اين حمالت سخن مي گويد، تصويري 
از او ديده نمي شود و تنها صداي او در اين زمينه به گوش 
مي رسد. اين حمالت ٢١ آوريل صورت گرفت. بنابراين، 
چنين به نظر مي رسد كه اين ويديو پس از ١١ آوريل 
و پيش از ٢١ آوريل ضبط ش��ده و روزآمد كردن آن با 
اشاره به رويدادهاي سريالنكا، تنها با افزودن صداي او 

انجام گرفته است.
ابوبك��ر بغدادي در اين ويدي��و همچنين به تظاهرات 
در الجزاير و نيز كنار رفتن ُعمر البش��ير در سودان نيز 
پرداخته است. ُعمرالبشير ١١ آوريل از سوي نظاميان 
سودان كنارگذاش��ته ش��د. اياالت متحده امريكا در 
پي انتش��ار اين ويديو كه به س��رعت به كانون خبري 
رس��انه هاي جهان تبديل ش��د، تاكيد كرده به تالش 
براي پيگرد و دستگيري رهبران اين گروه تروريستي 

خشونت طلب ادامه خواهد داد. سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا ساعاتي پس از انتش��ار اين ويديو گفت ائتالف 
بين المللي ضد داعش به رهبري واشنگتن همچنان 
مصمم به ادام��ه ماموريت براي شكس��ت كامل اين 
تروريست هاست و تالش دارد كليه رهبران اين گروه را 

دستگير كند و به دست عدالت بسپرد. 
پنتاگون نيز به انتشار ويديوي رهبر داعش واكنش نشان 
داده است. شون رابرتسون سخنگوي پنتاگون، گفته 
ماموريت شكست كامل داعش با حمايت و پشتيباني 
شركاي امريكا ادامه خواهد يافت. گرچه سازمان سيا 
به طور رس��مي به اين ويديو واكنش نشان نداده، نادا 
باكوس كارشاس سابق سيا كه پيش از ظهور داعش، 

روي گروه القاعده در عراق متمركز بود، معتقد اس��ت 
كه ابوبكر بغدادي در حال تبديل شدن به رهبر پنهان 
يك ش��بكه مخفي اس��ت. به اعتقاد كارشناس سابق 
سيا انتشار ويديوي سركرده داعش نشان مي دهد كه 
او بسيار فرصت طلب اس��ت زيرا با توجه به ظرفيت و 
توانايي محدودي كه براي جابه جايي و برقراري ارتباط 
دارد از كمترين فرصت ها براي هماهنگي و جهت دهي 

به عمليات استفاده مي كند.
ديميتري پسكوف سخنگوي كرملين، نيز در واكنش 
به انتشار اين ويديو، ضمن تاكيد بر نداشتن هيچ گونه 
اطالعاتي درباره زنده بودن يا نبودن بغدادي، گفته است: 
»مركز اطالعات روسيه ويديويي كه براي اولين بار در 

طول پنج سال اخير منتشر شده را در اختيار ندارد.«
اين ويديو از سوي موسسه انتش��ارات »الفرقان« كه 
واحد توليد فيلم هاي داعش محسوب مي شود، منتشر 
شده است. ابوبكر بغدادي كه اينك ٤٧ سال دارد، براي 
نخستين و آخرين بار پنجم جوالي ٢٠١٤ در مسجد 
نور در موصل در مالءعام ظاهر شد و اعالم خالفت كرد. 
امريكا براي اطالعاتي كه بتواند منجر به دستگيري او 

شود ٢۵ميليون دالر جايزه تعيين كرده است.

 تغيير رويكرد داعش 
رهبر داعش در اين ويديوي 18دقيقه اي بر فرشي كه 
روي زمين پهن شده نشسته و به ديوار تكيه داده است. 

او چنانكه همواره در تصاوير اسامه بن الدن نيز ديده 
مي شد يك قبضه كالشنيكف لوله كوتاه در كنار خود 
دارد و با سه نفر كه صورت آنان براي ناشناس ماندن 
در ويديو تار ش��ده، گفت وگو مي كند. او تاكيد كرده 
عمليات ضد غرب يك نبرد طوالني است و انتقام خون 
اعضاي اين گروه كه در س��وريه و عراق كشته شدند، 
گرفته خواهد ش��د. الخليج آنالين نوش��ته: »در نوار 
جديد ويديويي بغدادي پرونده ايالت هايي در دستش 
است كه مدعي است داعش در آنجا فعاليت دارد و اين 
نشان دهنده آن است كه داعش به جنگ فرسايشي 
روي آورده اس��ت. اين نوار ويديويي با نمونه هايي كه 
اوايل پيدايش داعش منتشر مي شد فرق دارد چراكه 
بغدادي در آن زمان بيش��تر درباره نتايج جنگ ها و 
اعدام هايي كه اين گروه انجام مي داد، صحبت مي كرد. 
اما حاال بغدادي از طرفدارانش در كشورهاي مالي و 
بوركينافاسو مي خواهد انتقام كشته هاي اين گروه در 

سوريه و عراق را با هدف قرار دادن فرانسه بگيرند.« 
عبدالوهاب بدرخان تحليلگر سياسي، مي گويد: »به 
نظر مي رسد بغدادي وارد مرحله بن الدن شده چرا كه 
او به همان شيوه اي كه بن الدن در نوارهاي ويديويي 
ظاهر مي شد، نمايان شد به جاي اينكه پيام صوتي يا 
اظهارات مكتوب منتشر كند. بن الدن پيش از مرگش 
در م��اه مه ۲۰۰1 در چند مخفيگاه بين افغانس��تان 
و پاكس��تان مخفي مي شد كه اكنون بغدادي همين 
روي��ه را در پيش گرفته و هر از چن��د گاهي با صدور 
پيام هايي طرفدارانش را به ارتكاب اقدامات تروريستي 
تحريك مي كند. او در واقع مي خواهد نيروهاي خود 
را از كش��ورهاي مختلف از عراق و مصر تا كشورهاي 
عرب حوزه خليج فارس و نيز تا سرحدات اروپا يعني 
فرانسه، بلژيك و در عين حال استراليا و چچن جذب 
كند. بدون شك اشاره بغدادي به تابعيت افراد داعش 
در جهت خدمت به اس��تراتژي اين گروه در مرحله 
آينده اس��ت. به نظر مي رس��د داعش تالش داشته 
جنگجويان س��وري آن از درگيري هاي الباغوز فرار 
كنند تا طبق تاكتيك »گرگ هاي تنها« عمل كنند 
و در عين حال گروه هاي زيرزميني داعش در سوريه 

دوباره احيا شوند.« 

گروه جهان| 
آكيهيتو امپراتور ژاپن، سه شنبه از سمتش كناره گيري 
و سمتش را به ناروهيتو، وليعهد و پسرش واگذار كرد. به 
اين ترتيب دوران ۳1 ساله امپراتوري آكيهيتو، 8۵ ساله 
كه به دوره هيسه اي )صلح سراسري( شهرت يافته بود 
پايان يافت. دوران امپراتوري ناروهيتو كه از چهارشنبه 
)امروز( آغاز شده ريوا نام گرفته است. عصر ريوا از سوي 

وزارت خارجه ژاپن »تناسب زيبا« معنا شده است.
به  گ��زارش يورونيوز، اين براي اولين ب��ار طي دو قرن 
اخير اس��ت كه يك��ي از امپراتورهاي ژاپن از س��مت 
خود كناره گيري مي كند. هيروهيت��و، پدر آكيهيتو 
در س��ال هاي 1۹۲۶ تا 1۹8۹ ميالدي امپراتور ژاپن 
بود. در دوران امپراتوري او ژاپن با آدولف هيتلر و بنيتو 
موسوليني، رهبر آلمان نازي و ايتالياي فاشيست متحد 
شده بود. آكيهيتو در دوران امپراتوري خود تالش كرد 
سلطنت را به توده مردم نزديك تر كند. او در سال هاي 
اخير به دليل ابتال به بيماري هاي مختلف تحت درمان 
بوده است. در پي اعالم تمايل امپراتور به كناره گيري، 
دولت اليحه مربوط به مجوز اي��ن اقدام را به تصويب 
پارلمان رس��اند و زمينه قانوني براي اجراي خواست 

امپراتور را فراهم كرد.

مراس��م كناره گي��ري آكيهيتو با حضور ش��ينزو آبه 
نخست وزير ژاپن، ميچيكو همسر امپراتور، نارو هيتو 
وليعهد و همس��رش و روس��اي مجال��س پارلمان و 
قضات دادگاه عالي اين كش��ور برگزار ش��د و در پايان 
آن، نخست وزير رس��ما كناره گيري امپراتور آكيهيتو 
را اعالم كرد. آكيهيتوي سالخورده در سخناني حين 
كناره گيري از مقامش تاكيد كرد: »امروز، وظيفه ام را 
به عنوان امپراتور به اتمام مي رسانم. از صميم قلبم از 
اظهارات نخست وزير آبه كه به نمايندگي از مردم ژاپني 
ايراد شد، قدرداني مي كنم. مايه خوشبختي و مباهات 
است كه توانستم از زمان آغاز سلطنت به مدت ۳۰ سال 
با اعتماد عميق و احترام مردم ژاپن وظايفم را انجام دهم. 
از مردم كه مرا به عنوان يك س��مبل پذيرفته و مورد 
حمايت خودشان قرار دادند، عميقا سپاسگزارم. من و 
همسرم با تمام وجود اميدواريم دوره جديد امپراتوري 
كه از فردا آغاز مي شود، صلح آميز و مثمرثمر باشد. من 
براي صلح و شادي كشورم و مردم جهان دعا مي كنم.«

مراسم آغاز امپراتوري ناروهيتو، ۵۹ ساله چهارشنبه 
برگزار مي شود و او بطور رسمي به عنوان به عنوان صد 
و بيست و شش��مين امپراتور جاي پدرش مي نشيند. 
در ژاپن، سن بازنشستگي ۶۰ سال است. ناروهيتو اما 

زماني بر تخت امپراتوري ژاپن مي نشيند كه ۵۹ سال 
سن دارد. او نخستين فرد از خانواده خود است كه بخشي 
از تحصيالتش را در خارج از كشور سپري كرده است. 
ناروهيتو، براي ادامه تحصيل خود به دانشگاه آكسفورد 
رفت و دو س��ال در آن دانش��گاه تحصيل كرد. مراسم 
مربوط به شروع كار ناروهيتو در پاييز سال جاري برگزار 
مي شود. قرار است كه بيش از ۲۵۰۰ مهمان از ژاپن و 

ساير كشورها در اين مراسم شركت كنند.

 ادامه راه پدر
دويچه وله نوشته، كساني كه عادت دارند صبح ها خيلي 
زود از بستر برخيزند، مي توانند شاهد ورزش و دويدن 
ناروهيتو در آن بخش از باغ قصر باشند كه تماشاي آن 
براي عموم آزاد است. ناروهيتو، سال هاي زيادي از عمر 
خود را صرف تحقيق و پژوهش در امور زيست محيطي 
و تامين آب كرده است. فولكر اشتانتسل سفير سابق 
آلم��ان در ژاپن، بر اين باور اس��ت كه ناروهيتو خيلي 
زود موفق خواهد ش��د، جاي خالي پدر خود را پر كند. 
او مي گويد: »او جوان تر و كنجكاوتر از پدر خود است، 
تجربه جهاني بيش��تري دارد و در انگلستان تحصيل 

كرده است.«

ماكوتو واتانابه فرمانده ارش��د پيشين دربار، نيز گفته: 
»ناروهيتو در تمامي اين سال ها با دقت فعاليت هاي پدر 
خود را دنبال كرده و به سخنان او گوش داده است. و اين، 
انتقال تجربه تنها محدود به مسائل رسمي نمي شود، 
بلكه محدوده زندگي خصوصي را نيز در بر مي گيرد.« او 
مي گويد: »به گمان من، اينگونه نيست كه امپراتور ژاپن 
پيش از كناره گيري از مقام خود به پسرش گفته باشد تو 
بايد اين كار را بكني يا بايد اينگونه بينديشي. او تمامي 
تجربه و دانش خود را در اين زمينه به شكلي منطقي در 

اختيار فرزند خود قرار داده است.«
رهب��ران جهان به اين تحوالت واكنش نش��ان دادند. 

مون جائه اين رييس جمهوري كره جنوبي، در نامه اي 
ب��ه آكي هيتو بر تاكي��د او بر صلح و گس��ترش روابط 
ميان س��ئول و توكي��و قدرداني ك��رد. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، نيز از مش��اركت او در روابط 
دوستانه دو كشور تشكر كرده است. ترامپ سال ۲۰1۷ 
در جريان سفر به ژاپن با آكي هيتو ديدار داشت و اولين 
رهبر خارجي اس��ت كه قصد دارد ماه مه با امپراتوري 
جديد ژاپن ديدار كند. امپراتور ژاپن عالوه بر موقعيتي 
كه طبق قانون اساس��ي در ساختار سياسي آن كشور 
داراست، وظايف متعددي را هم در آيين شينتو، مذهب 

سنتي مردم ژاپن، ايفا مي كند.

دريچه

كوتاه از منطقه

مصادره امالك خانواده البشير 
و مسووالن نظام او 

گروه جهان| دستگاه قضايي سودان دستور مصادره 
امالك خانواده عمر البشير و مسووالن نظام وي را صادر 
كرد. به نوشته االنتباهه، جمعيت شاغلين سودان نيز 
اعالم كرده به مذاكرات با شوراي نظامي انتقالي براي 
مشخص كردن تمامي ساختارهاي انتقالي و اختيارات 
آنها ادامه مي دهد. اين جمعيت تأكيد كرده ديدگاهي 
را درباره مرحل��ه انتقالي ارايه خواهد كرد و تحصن تا 
زمان تحقق تمامي اهدافش ادامه خواهد داشت. اين 
جمعيت توافق با شوراي نظامي براي برداشتن موانع 
از مسيرها در محل تحصن ها و بازگشايي برخي پل ها 
و مسيرها را تكذيب و بر لزوم ادامه تحصن در تمامي 
شهرها تا زمان تحويل قدرت به دولت مدني تأكيد كرد. 
اين جمعيت گفته اعتصاب سياسي و نافرماني مدني 
سالح مردم جسوري است كه با ظلم و طغيان مبارزه 
مي كنند. جمعيت شاغلين سودان از تمامي انقالبيون 
در محله ه��اي پايتخت و مناطق مجاور خواس��ت به 
خيابان ها آمده و به تحصن ادامه دهند. شوراي نظامي 
پيش از اين به بس��تن مس��يرها و خيابان ها هشدار 
داده بود. گروه هاي آزادي و تغيير بعد از نشس��تي كه 
با شوراي نظامي داشتند نتوانستند به توافقي درباره 
ميزان مشاركت دو طرف در ش��وراي انتقالي دست 
يابند. س��خنگوي اين گروه اعالم كرده كه ظرف ۲۴ 
ساعت ديدگاهي را درباره اين شورا ارايه خواهد كرد. 
شمس الدين كباشي، سخنگوي شوراي نظامي اعالم 
كرد كه پيش��نهادات دو طرف بررسي شده و شوراي 
نظامي مي خواهد هفت نظامي و س��ه غيرنظامي در 
ش��ورا حضور داشته باشند. با تش��ديد مخالفت هاي 
عمومي با عمر البشير، ارتش او را بركنار كرده و شوراي 

انتقالي تشكيل داد. 

معاون دادستان كل اياالت 
متحده استعفا كرد

گروه جهان| راد روزنس��تين معاون دادستان كل 
امريكا، كسي كه رابرت مولر را به عنوان بازرس ويژه 
پرونده دخالت روسيه در انتخابات امريكا تعيين كرده 
بود، اس��تعفاي خود را به دونالد ترامپ تقديم كرده 
است. روزنستين قرار است 11 ماه مه از سمت خود 
كناره گيري كند. به گزارش رويترز، انتظار مي رفت 
روزنس��تين دو ماه پيش پس از انتص��اب ويليام بار 
به عن��وان وزير جديد دادگس��تري از س��مت خود 
كناره گيري كند، اما در اين سمت باقي ماند تا ۲۲ ماه 
تحقيقات مولر به پايان برسد. رابرت مولر در تحقيقات 
خود شواهدي در خصوص تباني و همكاري دونالد 
ترامپ و اعضاي كارزار انتخاباتي او با روسيه پيدا نكرد. 
در گزارش نهايي مولر تصريح شده بود كه شواهد كافي 
براي ايراد اتهام عليه رييس جمهوري وجود ندارد اما 
در عين حال نمي توان تمام اتهامات عليه او را رد كرد. 
روزنس��تين در نامه استعفاي خود نوشته: »قانون را 
بدون ت��رس و امتياز دادن )به كس��ي( اجرا كرديم، 
زيرا شواهد و مدارك معتبر جناحي و حزبي نيستند 
و نظر سنجي ها )و افكار عمومي( حقيقت را تعيين 
نمي كنند. ما به حاشيه ها توجه نكرده و روي مسائل 

اصلي متمركز شديم.« 
هرچند راد روزنستين يك جمهوري خواه است اما از 
سوي ترامپ و طرفدارانش به دليل انتصاب مولر براي 
تحقيقات در خصوص دخالت روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري سال ۲۰1۶ مورد انتقاد قرار گرفت. 
گرچه در خالصه اي كه از گزارش مولر منتشر شده 
هيچ اتهامي متوجه ترامپ نيس��ت، ام��ا منابع آگاه 
گفته اند كه انتش��ار كامل اين گزارش به نفع ترامپ 

نخواهد بود. 

خانواده ترامپ از دويچه بانك 
آلمان شكايت كرد

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا و دو فرزندش 
با شكايت از دويچه بانك آلمان قصد دارند مانع انتقال 
اس��ناد مالي خود به دو كميته تحقيق كنگره شوند. 
به گزارش دي ولت، دونالد ترامپ و دو فرزندش ايوانكا 
وترامپ جونيور اريك براي جلوگيري از بررسي اسناد 
مالي ش��ان در دويچه بانك آلمان از س��وي كنگره از 
اين بانك ش��كايت كرده اند. كميته هاي اطالعات و 
امور مالي كنگره امريكا كه تحت كنترل دموكرات ها 
هس��تند، از اين بانك آلماني خواسته اند اسناد مالي 
مربوط به خانواده رييس جمهوري را در اختيارش��ان 
بگذارد. اين اقدام با هدف بررسي ارتباط مالي ترامپ 
با كشورهاي ديگري غير از روسيه در جريان انتخابات 
رياست جمهوري ۲۰1۹ امريكا انجام مي گيرد. با اين 
حال ترامپ و دو فرزندش با طرح ش��كايت از دويچه 
بانك و نيز موسس��ه مالي »كپيت��ال وان« خواهان 
عدم دسترسي نمايندگان كنگره به اسناد مالي خود 
شده اند. در همين ارتباط هفته گذشته نيز ترامپ به 
خاطرافشاي مفاد اسناد مالي اش، انتقادهايي را متوجه 
يك نهاد مالي ديگر امري��كا وكميته نظارت مجلس 
نمايندگان كرده بود. درحال حاضر تحقيقاتي دركنگره 
امريكا عليه ترامپ در جريان است كه به دنبال يافتن 
موارد حمايت مالي از او در انتخابات ۲۰1۶ از س��وي 

كشورهاي خارجي است.
دموكرات هاي مجلس نمايندگان دو هفته پيش دويچه 
بانك آلمان و چند بانك ديگر از جمله سيتي گروپ، 
جي پي مورگان چي��س و بانك امري��كا را براي ارايه 
اطالعات درباره مسائل مالي ترامپ و روابط با روسيه، به 
كنگره فراخواندند. گفته شده ترامپ در چند سال بيش 
از دو ميليارد دالر از دويچه بانك دريافت كرده است. 

 تهديد دوترته به اعالم جنگ
به كانادا بر سر زباله

گروه جهان| رودريگ��و دوترته رييس جمهوري 
فيليپين، تهديد كرده است در صورتي كه كانادا طي 
يك هفته آينده ده ها تن زباله متعلق به اين كشور را 
پس نگيرد آنها را در سواحل كانادا رها خواهد كرد. 
رويترز گ��زارش داده كه رييس جمهوري جنجالي 
فيليپين كه همواره اظهارات غيرديپلماتيكش مورد 
توجه رسانه ها قرار مي گيرد گفته در صورتي كه اين 
زباله ها طي يك هفته از مانيل جمع آوري نشوند، به 

كانادا اعالم جنگ خواهد كرد. 
زباله هاي مورد اشاره رودريگو دوترته در سال هاي 
گذش��ته از كانادا به فيليپين فرستاده شده بودند. 
سالوادور پانلو سخنگوي رييس جمهوري فيليپين 
در مورد تهديد اخير دوترته خطاب به مقامات كانادا 
گفته است: »در صورتي كه زباله ها را پس نگيريد آنها 
را به سواحل شان پس خواهيم فرستاد. همان طور 
كه رييس  جمهوري گفته اند آنها را در سواحل شان 
ره��ا خواهيم كرد؛ اين يك تهديد واقعي اس��ت. او 

]رودريگو دوترته[ عصباني است.«
س��خنگوي دوترته با اي��ن حال تاكيد ك��رده كه 
اظهارنظر رييس جمهوري فيليپين در مورد ريختن 
زباله ها در سواحل كانادا و اعالم جنگ به اين كشور 
در معناي واقعي خ��ود به كار نرفته و براي تاكيد بر 
اهميت موضوع بيان شده است. كانادا از سال ۲۰1۳ 
ت��ا ۲۰1۴ مي��الدي بي��ش از 1۰۰ كانتينر حاوي 
زباله هاي پالستيكي، روزنامه و پوشك استفاده شده 
را به فيليپين منتقل كرده است. مقامات كانادا اعالم 
كرده اند كه اين زباله ها به اش��تباه از سوي شركت 
خصوصي مسوول جابه جايي آنها، پالستيك هاي 

قابل بازيافت اعالم شده بود.

حمايت يك اتحاديه مهم 
كارگري  امريكا از بايدن 

گروه جهان| در پي حمايت يك اتحاديه مهم كارگري 
در اي��االت متحده از نام��زدي جو باي��دن كانديداي 
دموكرات در انتخابات رياست جمهوري، دونالد ترامپ 
مدعي ش��د كارگران واقعي تنه��ا حامي خودش بوده 
و رهبران اتحاديه ها ك��ه از كارگران واقعي دور و صرفا 
به دنبال پول و مزايا هس��تند از كانديداي دموكرات ها 
حمايت مي كنن��د. به گزارش هيل، دونال��د ترامپ از 
رس��انه هاي خبري نيز به  دليل تمركز ب��ر جو بايدن، 
كانديدايي كه از نظر ترامپ بيش از حد پير محس��وب 
مي شود انتقاد كرده است. به اعتقاد ناظران، اين حمالت 
لفظي ترامپ به بايدن نشان مي دهد كه از نظر او، بايدن 
يك رقيب قدرتمند مي تواند در انتخابات باشد كه زنگ 
خطر را براي او در زمينه جلب حمايت رأي دهندگان 
طبقه كارگر و سفيدپوست كه عامل پيروزي هاي ترامپ 
در ۲۰1۶ بودند، به صدا درآورده است. رييس جمهور 
امريكا مدعي شده، »رهبران ديوانه پول اتحاديه ها« كه با 
سوءاستفاده از عضويت شان در اين اتحاديه ها »به طرزي 
مضح��ك حقوق هاي باال و مزاياي پزش��كي و مزاياي 
ديگر را مي دزدن��د« از دموكرات ها حمايت مي كنند. 
جو بايدن در پاسخ به ترامپ نوشته: »متنفرم از اينكه 
اين رييس جمهور پشت سر اتحاديه ها بد مي گويد. اين 
كارگران بودند كه طبقه متوسط اين كشور را ساختند. 
مفاهيمي مانند حداقل دستمزد، پرداخت اضافه كار و 
زمان كاري ۴۰ساعت در هفته صرفًا به اين خاطر براي ما 
وجود دارد چون اتحاديه ها براي اين حقوق جنگيدند.« 
بايدن توانس��ته حمايت اتحاديه موس��وم به »انجمن 
بين المللي آتش نش��ان هاي امريكا« را به دست آورد. 
اين نخستين گروه مهم فعال كارگري است كه از يك 

كانديداي انتخابات ۲۰۲۰ حمايت مي كند.
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چرا كسي تغييرات در پاكستان 
را باور ندارد؟

گروه جهان| »تغيير بسيار مهمي در پاكستان در راه 
است.« اين چيزي است كه دولت اسالم آباد مي خواهد 
همگان آن را قبول كنند. رويترز نوش��ته: اوايل اين 
ماه مقامات رسمي پاكستان خبرنگاران خارجي را 
دعوت كردند و برايشان شرحي از رويكرد جديد خود 
ارايه دادند. در مجموع حرف يك چيز بود: پاكستان 
مي گويد از منازعه خسته شده، با افراط گرايي مخالف 
است، به صلح نگاه مثبت دارد و آماده ريشه كني فساد 
است. همه اينها خوب به نظر مي رسد. مشكل فقط 
اينجاست كه هركس با وضعيت آشنا باشد با ترديد 

شديد به قضيه نگاه مي كند.
در راس كش��ورهاي شكاك به پاكستان، هند است 
كه همي��ن اواخر )1۴ فوريه(، ۴۰ پليس  را در حمله 
انتحاري گروه هاي افراطي از دست داد. گروه هايي 
كه دهلي نو ادعا مي كنند از سوي پاكستان تجهيز 
و تقويت مي ش��وند. مواضع تازه پاكستان درحالي 
با واكنش سرد هند مواجه ش��ده كه حزب پيشتاز 
نارندرا مودي نخست وزير هند، در انتخابات در حال 
برگزاري هرچه بيشتر بر آتش ملي گرايي مي دمد و 
دورنماي بهبودي براي روابط هند و پاكستان به چشم 
نمي خورد. پاكستان مي گويد هند در حال البي كردن 
است تا اس��الم آباد را وارد فهرست سياه »گروه ويژه 
اقدام مالي« )FATF( كند. اين نهاد نظارت مي كند 
كه آيا كشور تابع، اقدامات مناسب براي جلوگيري از 
پولشويي و حمايت مالي از تروريسم را انجام مي دهد 
يا خير. اگر جواب مثبت بود، تبعات آن براي پاكستان 
بس��يار س��نگين خواهد بود چرا كه مي تواند وضع 
تحريم هاي فلج كننده  و متعاقب آن قطع شبكه بانكي 
اين كش��ور با دنيا را در پي داشته باشد. اين درحالي 
اس��ت كه وضع اقتصادي كنوني پاكستان چندان 
خوب نيست و براي سيزدهمين بار از بانك جهاني 
وام گرفته است. در همان زمان كه دولت عمران خان 
وعده داده 1۰۰ ميليون پاكستاني را از فقر نجات دهد. 
پاكستان كه در شرايط فعلي به شريك مطمئن نياز 
دارد، همزمان جبهه هاي ديگر نيز درگير است. در 
گفت وگوها بر سر آينده افغانستان، اسالم آباد عنصري 
كليدي در مذاكرات طالبان و امريكا در دوحه است. 
در آن س��و ايران نيز به پاكستان اعتراض دارد. ايران 
كه چندي پيش شاهد حمله گروه هاي تروريستي 
در منطقه مرزي پاكستان به ش��ماري از نيروهاي 
نظامي اش بود مي گويد اسالم آباد وظيفه خود را در 

مهار اين گروه ها انجام نداده است.

ارزش لير باز هم كاهش مي يابد
بانك بين المللي س��رمايه گذاري و تجاري گلدمن 
ساكس با اشاره به وضعيت اقتصاد تركيه پيش بيني 
كرده ارزش لير تركيه در برابر دالر امريكا در 1۲ ماه 
آينده تا 1۵ درصد كاهش روبرو ش��ود. به گزارش 
روزنامه اورنسل، اين بانك بين المللي اعالم كرده، لير 
در برابر دالر در ۶ ماه آينده ۶.۵ درصد و در 1 س��ال 
آينده تا 1۵ درصد كاهش ارزش خواهد داشت. نرخ 
بهره و سهم سيستم بانكداري تركيه از ارزهاي كشور 
در سطحي نيست كه بتواند قابل اعتماد بودن لير را 
يك بار ديگر تاسيس كند. بانك مركزي تركيه براي 
اينكه لير به يك ثبات قابل قبولي برسد بايد اقدام 
كند. كاهش ارزش لير در برابر دالر در روزهاي پيشرو 

باعث كاهش اعتماد به لير تركيه نيز خواهد شد. 

افشاي جزييات سفر 200 ميليون 
دالري بن سلمان 

تارنماي امريكايي »الوطن س��رب« با افش��اي 
جزييات ولخرجي هاي سفر سال گذشته محمد 
بن سلمان وليعهد سعودي، به پاكستان، هند و 
چين و علت لغو س��فر او به كشورهاي اندونزي و 
مالزي نوش��ته ۲۰۰ ميليون دالر براي اين سفر 
يك هفته اي هزينه شده است. بن سلمان قرار بود 
پس از پاكستان، هند و چين به دو كشور آسياي 
ش��رقي مالزي و اندونزي س��فر كند كه به دليل 
حضور گس��ترده مخالفان از ادامه س��فر به اين 
كشورها منصرف شد. گفته شده، وليعهد عربستان 
تنها براي س��فرهاي خود به اندون��زي و مالزي 
۳۷۰خودروي لوكس و ۴۰۰خودرو براي س��فر 

به پكن به مبلغ ۲۳ميليون دالر اجاره كرده بود.

 توفان كربال و نجف 5 كشته 
و 130 زخمي داشت

توفان شديد در كربال و نجف پنج كشته و بيش از 
1۳۰ زخمي برجا گذاشته است. به گزارش ايرنا، 
منابع بيمارس��تاني اعالم كرده اند تعداد قربانيان 
وزش توفان ش��ديد عصر دوش��نبه در اين شهر 
تاكنون به چهار نفر كشته و ۴۶ نفر زخمي رسيده 
اس��ت. در نجف نيز توفان شديد يك كشته و 8۷ 
زخمي برجا گذاشت. وزش باد شديد باعث خسارت 
به ساختمان ها و خودروها و قطع برق شده است. 

پاكستان 30 هزار مدرسه ديني 
را كنترل مي كند

پاكس��تان قصد دارد بيش از ۳۰ هزار مدرس��ه 
ديني را تحت كنترل دول��ت درآورد. به گزارش 
خبرگ��زاري رويترز، اين بخش��ي از تالش هاي 
اسالم آباد است تا اين مدرسه هاي ديني را وارد 
نظام رسمي آموزشي و تحصيلي پاكستان كند. 
مدرن س��ازي مدارس ديني در پاكس��تان كار 
آساني نيس��ت. اين مدارس ديني كه به ترويج 
افراط گراي��ي در ميان جوانان متهم هس��تند، 
تنها امكان آموزش��ي ب��راي ميليون ها كودك 

فقير هستند. 

جديدترين عكس بغدادي
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عكسروز

چهرهروز

روز خليج فارس، شناسنامه هويت مردم ايران است
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه هرمزگان حريم امن هميشگي براي امنيت كشور است، گفت: روز خليج فارس شناسنامه هويتي مردم 
ايران زمين است. عباس صالحي افزود: اين روز ملي به عنوان يك نمادي از هويت ايراني تلقي مي شود. او با تاكيد بر اينكه استان هرمزگان در 
نمادسازي اين اعتبار نقش قابل توجهي را در طول تاريخ ايران زمين ايفا كرده و خواهد كرد، از هرمزگاني ها به عنوان حريم امني براي امنيت ايران 
نام برد. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به برنامه ريزي ها و هماهنگي هاي استاندار هرمزگان و مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان و همه 
نهادها براي بزرگداشت روز ملي خليج فارس اشاره كرد و گفت: در سال جاري برنامه هاي متنوع تر و گسترده تري در حوزه هاي بسيار مختلفي 
تدارك ديده شده است.  صالحي تاكيد كرد: اميد است روز ملي خليج فارس و گرامي داشت آن، نقطه عطفي براي بزرگداشت داشته هاي ملي باشد.

بازارهنر

»ساالِد« درم بخش جمعه افتتاح مي شود 

بررسي »هزار و يك شب« در كاخ گلستان

نمايش هنر ايراني در هشتاد و سومين رويداد فلورانس

كامبيز درم بخش و سهيل حس��يني امسال نيز آثار 
خود را با عنوان »ساالد« در گالري ديلمان به نمايش 
مي گذارند. اين نمايشگاه جمعه ۱۳ ارديبهشت افتتاح 
مي ش��ود. نمايشگاه س��ال گذش��ته اين دو هنرمند 

»جغدآباد« نام داشت كه در گالري » آ« برگزار شد.
كامبير درم بخش )كاريكاتوريست(، درباره نمايشگاه 
»س��االد« گفت: »س��االد« مجموعه اي از آثار من و 
سهيل حسيني با عناوين و موضوعات مختلف است. 
علت نام گذاري اين نمايش��گاه همي��ن موضوعات 
مختلف است اين آثار با آثار شناخته شده مفهومي من 
متفاوت است و جنبه دكوراتيو دارد. كارهاي عرضه 

شده در اين نمايشگاه زيبا و دكوراتيو هستند.
اين كاريكاتوريس��ت با بيان اينكه استعدادهاي خود 
را در حوزه هاي مختلفي نش��ان داده است، ادامه داد: 
سال هاست كه كارهاي دكوراتيو انجام مي دهم ولي 
زياد شناخته شده نيست. حدود ۴ تا ۵هزار از اين طرح ها 
دارم كه با سوژه هاي مختلفي مانند انسان، طبيعت، 
درخت، گل و حيوانات كار ش��ده است. اين طرح ها، 
كارهاي سريع و تند من هستند و هر ۱۰۰تايي كه هر 
روز در كافه مي زنم ۱۰ تا را قاب و نگهداري مي كنم كه 
حاال مجموعه عظيمي شده كه نمي دانم چطور بايد 
عرضه شان كنم. در تالش هستم به تدريج اين آثار را در 

نمايشگاه هاي مختلف ارايه دهم.
او ب��ا بيان اينك��ه اي��ن كارها گرافيك_نقاش��ي_
تصويرس��ازي اس��ت؛ افزود: باتوجه ب��ه اينكه من 
كاريكاتوريست هستم درون مايه اين آثار هم از طنز 
كاريكاتورهايم خالي نيست. همچنين اين روزها موج 
حيوان دوستي راه افتاده كه بخش��ي از آثار من هم 
در تاييد اين جريان است و سعي كرده ام از حيوانات 

تصويري صميمانه ودوستانه نشان دهم.
درم بخ��ش به همكاري با جوانان اش��اره كرد و گفت: 
حدود ۸۵ درصد طرفدارهاي من جوانان هس��تند و 
توانسته ام با وجود اختالف سني ام با جوان ها ارتباطم را 
با آنها حفظ كنم كه اين موضوع باعث افتخار من است. 
كساني كه چهره من را نمي شناسند و فقط كارهايم 
را ديده اند فكر مي كنند اين كارها را يك جوان انجام 
داده اس��ت. اين كاريكاتوريست درباره قيمت آثارش 
در اين نمايشگاه گفت: قيمت آثار من به نسبِت كار، 
س��ابقه و شهرتم بسيار پايين اس��ت. من قيمت ها را 
پايين انتخاب مي كنم تا كارهايم به دست مردم برسد. 
توليد من زياد است و نمي دانم كه با اين كارها چه كنم 
و خيلي خوش��حالم كه مردم با درآمدهاي پايين هم 
بتوانند كارهاي مرا بخرند. او در پايان افزود: قصد دارم با 
تيمي كه به تازگي تشكيل داده ام فكرهايم را به صورت 
كانسپچوال آرت به انواع مختلفش مانند چوب، سنگ، 
عكس، عروسك و... تبديل كنم. اما متاسفانه اين كارها 
س��رمايه زيادي مي خواهد و مجبورم شخصا هزينه 
كنم. اين كارها نياز به كمك دارد ولي متاسفانه چنين 
امكاناتي در كشور ما وجود ندارد و همين طور قيمت 

وسايل كار نيز بيداد مي كند.

پژوهشگران و اساتيد دانشگاه طي نشستي»هزار و يك 
شب و هنر كتاب آرايي صنيع الملك در نسخه قاجاري 
كاخ گلستان« را در موزه مردم شناسي كاخ گلستان 
بررس��ي مي كنند. مس��عود نصرتي )مدير مجموعه 
ميراث جهاني كاخ گلستان( گفت: نسخه خطي هزار 
و يك شب قاجاري كاخ گلستان، يكي از نفيس ترين 
كتاب خطي هزارو يك ش��ب موجود در دنيا اس��ت. 
وي افزود: اين نسخه ش��امل ۶ جلد است كه توسط 
صنيع الملك و شاگردانش بر اساس روايت داستان ها 
تصويرسازي شده است. سال گذشته۱۰۰ تصوير از 
اين كتاب خطي با مقدمه اي مجمل درباره اين نسخه 
در كاخ گلس��تان به چاپ رسيده است و تابلوهايي از 
اين اثر نفيس تهيه و در معرض نمايش عموم قرار داده 
شده است. مدير مجموعه ميراث جهاني كاخ گلستان 
تصريح كرد: براي معرفي هر چه بيشتر اين نسخه و 

به درخواست دانشگاه خوارزمي نشستي با مضمون 
»هزار و يك شب و هنر كتاب آرايي صنيع الملك در 
نسخه قاجاري كاخ گلستان« ۱۱ فروردين ماه ساعت 
۱۰ در سالن موزه مردم شناسي برگزار مي شود. در اين 
نشست درباره نسخه خطي هزار و يك شب با حضور 
اس��اتيد اين حوزه گفت وگو خواهد شد و نگاره هاي 

صنيع الملك به نمايش گذاشته مي شود.

نمايشگاه صنايع دستي فلورانس با بيش از ۸ دهه 
قدمت، امسال هم ميزبان آثار هنر و صنايع دستي 
ايراني است. اين نمايشگاه كه مهم ترين رويدادهاي 
مهم و معتبر در اروپا محس��وب مي ش��ود از سال 
۱۹۳۱ فعاليت خود را آغاز كرد و به غير از چند سال 
در خالل جنگ جهاني دوم، همه س��اله استمرار 
ياف��ت و به رويدادي جذاب ب��راي عالقه مندان به 
هنرهاي س��نتي و دس��تي مبدل ش��د. فلورانس 
شهري است كه پديده جهان مدرن از آن آغاز شد 
و با معماري و تاريخ جذاب خود، پذيراي ميليون ها 
گردش��گري اس��ت كه هويت و هنر را جست وجو 
مي كنند. برگزاري نمايش��گاه صنايع دس��تي در 
شهري كه بسياري از دستاوردهاي قرون گذشته 
را در خود جاي داده و همچنان در جهان پرشتاب 
امروز، هويت خود را حفظ كرده است، يك فرصت 
بي نظير ب��راي معرفي داش��ته هاي هنري و بومي 
ملل مختلف اس��ت. شهر ژوليوس س��زار و مركز 
هنري اروپا در روزهاي بهاري ارديبهشت ميزبان 
هنرمندان صنايع دستي از سراسر جهان خواهد بود. 

نمايشگاهي كه چهارم تا يازدهم ارديبهشت ماه در 
فضايي ۵۵ هزارمتري برپا خواهد شد و هنرمندان 
ايراني نيز در آن حضور خواهند داش��ت. ايران در 
سال ۲۰۱۴ ميهمان ويژه اين رويداد بود.  نمايشگاه 
امسال فلورانس با جش��ن پانصد سالگي لئوناردو 
داوينچي )هنرمند بزرگ و سرش��ناس ايتاليايي( 
عجين شد. غرفه هاي صدف، منبت و صنايع دستي 
اصفهان، سنگ هاي قيمتي، فرش، گليم و صنايع 
دس��تي تركمن، صنايع دستي كرمانشاه و كارگاه 
آموزش��ي خراطي و قلمكار از جمله داش��ته هاي 

امسال ايران در نمايشگاه فلورانس است.

تاريخنگاري

ترور ناصرالدين شاه
مي��رزا رضاي كرمان��ي تصميم گرفت ب��راي ديدار 
سيد جمال الدين اسدآبادي كه در استانبول ساكن بود، 
عازم آن شهر شود. او در آنجا چندين مالقات با سيد 
داشت و در اين مالقات ها بود كه وقتي ميرزا از ظلم و 
ستمي كه بر او رفته ضمن نارضايتي، شكايت و حكايت 
فراوان مي كرده س��يد نيز به او گفته كه »... ايران آباد 
نمي شود مگر به قطع ريشه شجره خبيثه استبداد.« 

ناصرالدين ش��اه قاجار كه پس از مرگ محمدش��اه، در 
سن ۱۶ سالگي به سلطنت رسيده بود، به مدت ۵۰ سال 
در مقام پادش��اهي ايران قرار گرفت و در دوران سلطنِت 
بلندمدت وي تحوالت مثبت و منفي گوناگون در كشور 
به وجود آمد. س��رانجام ميرزارضا كرماني در آستانه ي 
آغاز جشن پنجاهمين سالگرد پادش��اهي ناصرالدين 
شاه، با اشارت سيد جمال الدين اسد آبادي، با شليك چند 
گلوله در زيارتگاه حضرت عبدالعظيم حسني )ع( به عمر 
شاه ۶۶ س��اله ي قاجار پايان داد. پس از ناصرالدين شاه، 

پسر ۴۵ س��اله اش مظفرالدين شاه كه ۴۰ سال وليعهد 
ناصرالدين شاه بود، به سلطنت رسيد.  با اينكه پس از ترور، 
امين السلطان و دربار تالش هاي زيادي مي كنند كه تهران 
را در آرامش نگه دارند اما گزارش شده كه پس از ترور شاه 
در تهران آشوب شد. درباره انگيزه ميرزارضاكرماني براي 
قتل ناصرالدين شاه مسائل مختلفي مطرح شده است. 
برخي قتل ناصرالدين شاه را به سيد جمال الدين اسدآبادي 

نسبت مي دهند، برخي قتل شاه را توطئه دولت انگليس 
و عثماني مي دانند و برخي معتقدند كه صدراعظم وقت 
يعني علي اصغر خان امين السلطان در اين قضيه نقش 
داش��ته اس��ت. اما بايد گفت مهم ترين علت و انگيزه 
ميرزا رضاي كرماني براي قتل ناصرالدين شاه، ظلم 
و س��تمي بوده اس��ت كه او در دوران زندگي خود با 
آن مواجه ش��د؛ در دوران كودكي پدرش بر اثر ظلم 
و تعدي حاكم ناصري كرمان مجبور به ترك شهر و 
ديار خود مي شود، در دوران جواني كامران ميرزا ابتدا 
براي پرداخت پولي كه حق ميرزا بوده است او را تحقير 
و آزار مي كند و س��پس با سندسازي عليه او، سال ها 
او را به زندان مي اندازد، در زندان نيز ش��رايط سخت 
و دشواري را پشت                  سر گذاشت...همه اين مشكالت 
به عالوه شرايط بسيار بد اقتصادي و اجتماعي جامعه 
باعث آن شد تا خانواده اش از هم بپاشد و با كوراني از 

مشكالت و مصيبت زمانه روبه رو شود. 

میراثنامه

قديمي ترين بندر ايران، قرباني آبياري درختان غيرقانوني
»سيراف« پايگاه ميراث فرهنگي دارد اما مشخص نيست 
با كدام مجوز و براساس كدام طرح مصوب لوله هاي چند 
اينچي انتقال آب ب��راي آبياري درختاني كه غيرقانوني 
روي »دره لير« و گورهاي تاريخي اش كاش��ته شده اند، 
نصب مي شوند. قدمت  سيراف را به درازاي خليج فارس 
مي دانند و خودش را يكي از قديمي ترين بنادر ايران كه 
روزي بازرگانانش شهره عام و خاص بودند، اما بيش از دو 
سال است كه شهرداري منطقه دست روي يكي از نقاط 
تاريخي و كليدي »س��يراف« گذاشته و پاي درختان را 
به »دره لير« باز ك��رده، دره اي با باقيمانده هاي تاريخي 
متعدد مانند غار، استودان، دخمه، آب انبار و سازه هاي 
آبي ك��ه در مكان هاي صعب العبور و ارتفاعات اش هنوز 
بقاياي استخوان هاي مردگان را در خود حفاظت كرده اند.

ش��ايد بايد گفت حاال ديگر، »س��يراف«، »سيراب« يا 
»صيراف« قديمي ترها يا حتي »پمپئي« خواندن سيراف 
بعد از زلزله ۷ روزه ۷۳ س��ال قبلش، برايش فرقي ندارد، 
وقتي مديريت شهري اين بندر تاريخي به جاي استفاده 
بهينه و درخواس��ت از ميراث فرهنگي براي درآمدزايي 
بيشتر و جذب بيشتر گردشگران، ترجيح مي دهد تا فضاي 

سبز را پررنگ تر كند، تا غني تر كردن تاريخ منطقه اش!
از هم��ان زم��ان، خبره��ا و اعتراض هاي دوس��تداران 
ميراث فرهنگي نسبت به اين اقدام شهرداري سيراف به 
طور دايم منتشر مي شد اما نه تنها هيچ عكس العملي از 
سوي متوليان ميراثي بوشهر و سيراف را در پي نداشته، 
بلكه شهرداري هم با خيال راحت كار خود را انجام مي دهد 
و ادواتش را براي عملياتي كردن كامل طرحش، به دره 
لير مي برد. احمد س��رخوش، باستان شناسي كه حوزه 
مطالعاتي اش به هزاره پنجم كرانه هاي ش��مالي خليج 
فارس برمي گردد و اكنون در س��يراف به سر مي برد، به 
ايسنا مي گويد: هشتم ارديبهشت به »دره لير« و »مسجد 
جامع« و »موزه س��يراف« رفتم، در سال هاي ۸۵ و ۸۸ 
»دكتر اسماعيل اسماعيلي جلودار« كاوش هايي را در 
اين دره تاريخي انجام داده بود، اما متأسفانه شهرداري در 
آن دره نهال و درخت مي كارد و بسياري از ساختارهاي 
دوره ساساني و اسالمي زير اين درختان قرار گرفته اند. او با 
اشاره به عبور يكسري لوله هاي چند اينچي انتقال آب براي 
آبياري همين درختان از روي گورهاي تاريخي معروف 
دره لير، ادامه مي دهد: نكته تأسف بار آن است كه سيراف 
پايگاه ميراث فرهنگي دارد و مشخص نيست شهرداري 
با كدام مجوز و بر اساس كدام طرح مصوب چنين باليي 
را بر سر آثار تاريخي دره لير آورده است. وي همچنين در 
بازديدش از مسجد جامع سيراف اوضاع اين اثر ثبت ملي 

قرن دومي را نيز بسيار نامناسب توصيف مي كند و توضيح 
مي دهد: اين مسجد يكي از نخستين مساجد منطقه است 
كه از طرف جنوب به ساحل منتهي مي شود، اما از سمت 
شرق و غرب به بافت مسكوني سيراف مي رسد. در بخش 
غربي مسجد، ساختماني نوساز قرار دارد كه اداره نوسازي 
مدارس مشغول س��اخت آن است. اين بناي ۴ طبقه در 
عرصه مسجد جامع قرار مي گيرد. سرخوش با اشاره به 
اينكه پيش از اين، در اين نقطه مدرسه وجود داشته، اضافه 
مي كند: اما بعيد مي دانم در گذشته چنين ارتفاعي داشته 
باشد. بحث جدي آن است كه فرِض قبول ساخت دوباره 
مدرسه در همان نقطه، اين سوال مطرح مي شود كه آيا 
كاوش هاي باستان شناسي الزم هنگام گودبرداري انجام 
شده است، آن هم براي مدرسه اي كه دقيقًا روي عرصه 
قرار دارد و از سوي ديگر اينكه بر چه اساسي مجوز چنين 
ارتفاعي به مدرسه داده شده و پرسش مهم تر آنكه اصاًل 
براي نوسازي مدرسه از ميراث فرهنگي كسب تكليف 

شده است؟ 
اين باستان ش��ناس به ريختن نخاله هاي س��اختماني 
مدرسه در عرصه مسجد جامع نيز اشاره مي كند و ادامه 
مي دهد: بخشي از مسجد جامع تبديل به زباله داني شده 
است، در سمت غرب آن نيز تعميرگاه خودرو دقيقًا روي 
عرصه ايجاد شده است و زباله هاي آن از تعميرات خودرو 
و تعويض روغن در عرصه مسجد ريخته شده و به راحتي 
مي توان انواع زباله ها و الستيك هاي فرسوده و غيره را در 
آن ديد، در واقع بخش زيادي از مسجد جامع به زباله داني 
تبديل شده اس��ت. وي با اشاره به غفلت مسوول پايگاه 

ميراث فرهنگي سيراف و مديركل ميراث فرهنگي استان 
بوشهر نس��بت به اتفاقاتي كه در اين منطقه در حال رخ 
دادن است، بيان مي كند: وضعيت آثار باستاني سيراف 
نگران كننده است. جالب آنكه حتي تابلو معرفي مسجد 
جامع را ك��ه خود اداره ميراث فرهنگي نصب كرده روي 
عرصه و ساختار و جرز بيروني مسجد قرار دارد، از سويي 
ش��هرداري روي عرصه پياده رو سنگ فرش نصب كرده 
است. عماًل مسجد جامع سيراف وضعيت نابساماني دارد، 
با اين روند چند س��ال ديگر اثري از مسجد جامع باقي 
نمي ماند. اين متخصص حوزه كرانه هاي شمالي خليج 
فارس درباره موزه س��يراف كه در خانه وايت هوس قرار 
دارد، نيز مي گويد: موزه سازماندهي، ويترين و نورپردازي 
خوبي ن��دارد. هرچند يگان حفاظت همه تالش خود را 
مي كند و اگر آثاري مانند گچ بري هاي نفيس در پي كني 
و ساخت وسازهاي سيراف پيدا شود را تحويل مي گيرد، 
اما اصل ماجرا وضعيت نامناسب اين موزه و آن خانه است. 
او تأكيد مي كند: س��نگ فرش و درختكاري در دره لير، 
دپو زباله در مسجد جامع، رس��يدگي نكردن جدي به 
موزه، ساخت پل و جاده آسفالت، پياده رو سنگ فرش و 
پيش روي بافت مسكوني روي آثار تاريخي همه از از اين 
اتفاق خبر مي دهد كه مسووالن شهر سيراف و مسووالن 
ميراث فرهنگي اس��تان بوشهر چقدر براي آثار تاريخي 
ارزش قائل هس��تند! س��رخوش، همچنين به موضوع 
اليه نگاري و كاوش هاي اسماعيلي جلودار اشاره مي كند 
كه در اثر كاشت درختان در دره لير از بين رفته و به طور 

كامل پنهان شده اند.

ايستگاه

محققان DNA »داوينچي« 
را كشف مي كنند

دانش��مندان ايتالياي��ي 
قصد دارند به مناس��بت 
س��الروز  پانصدمي��ن 
درگذش��ت داوينچ��ي 
 DNA تحقيقاتي را روي
دس��ته اي از مو كه گفته 
مي ش��ود متعل��ق به اين 
هنرمند است، انجام دهند.

روزنامه گاردين در گزارشي نوشت: دو محقق ايتاليايي 
قصد دارند DNA تارهاي مويي كه اخيراً كشف شده 
را با بقاياي اين دانشمند در آرامگاه فرانسوي مطابقت 
دهند. اين دسته مو كه در مجموعه اي خصوصي واقع 
در اياالت متحده كشف ش��ده است قرار است براي 
اولين بار در موزه »لئوناردو داوينچي« واقع در فلورانس 
از تاريخ دوم ماه مه  و به مناسبت پانصدمين سالگرد 

درگذشت اين هنرمند به نمايش گذاشته شود.
آلساندرو ِوزوسي مدير موسسه ميراث داوينچي در 
بيانيه اظهار كرد: »ما دسته مويي كشف كرده ايم كه 
از لحاظ تاريخي به »لئوناردو داوينچي« باز مي گردد 
و اين اثر مي تواند ما را در راس��تاي تحقيقات كشف 
DNA داوينچ��ي ياري دهد.« از اين دس��ته مو در 
يك كنفرانس خبري كتابخانه »لئونارديانا«كه روز 
پنجشنبه برگزار خواهد شد، رونمايي مي شود. ساباتو 
كه يكي از مديران موزه »Ideale« است با اشاره به 
تحقيقات انجام شده در مورد شجره نامه داوينچي در 
سال هاي پيشين، بيان كرد: »اين اثر آن چيزي بود 
كه ما براي ادمه دادن تحقيقاتمان از ديدگاه علمي تر 
به آن نياز داش��تيم. ما قصد داريم تحقيقات خود را 
روي تارهاي موي كشف ش��ده ادامه دهيم و نتايج 
آن را با DNA نس��ل كنوني وي و همچنين بقاياي 
استخوان هاي داوينچي كه سال هاي گذشته هويت 

آنها را كشف كرديم، مطابقت دهيم.«

پاركينگ هواپيماها، موزه 
مي شود

هواپيماهاي��ي كه روزي 
بر ف��راز ايران مثل عقاب 
پ��رواز مي كردن��د حاال 
پس از اتمام ماموريتشان 
دوره بازنشس��تگي را 
نزديك فرودگاه مهرآباد 
مي گذرانند؛ جايي كه قرار 
اس��ت موزه هوايي شود.

مركز نمايش هاي هوايي در شهرك اكباتان واقع 
شده جايي كه اگرچه به مركز ش��هر دور است اما 
نزديك به فرودگاه مه��ر آباد ق��رار دارد. هر زمان 
هواپيمايي از دور خارج شد يا ماموريتش به پايان 
رسيد به اين مركز منتقل مي شود. مركز نمايش هاي 
هوايي اكنون ب��ه عنوان موزه صنع��ت هوايي در 
بين اهالي تهران شناخته ش��ده است. تعدادي از 
هواپيماهاي از رده خارج شده در محوطه باز چند 
هكتاري قرار دارد كه با ظاهري س��الم و ناس��الم 
پذيراي بازديدكنندگاني است كه به آنجا مراجعه 
مي كنند. حاال قرار است مركز نمايش هاي هوايي 
شكل و شمايل موزه اي به خود بگيرد. بخشي از اين 
مجموعه ساختماني است كه به آن ساختمان موزه 
هوايي مي گويند. داخل آن شبيه به انبار است. همه 
تجهيزات مربوط به هواپيم��ا داخل آن به نمايش 
گذاشته شده. سرسره نجات نيز وسط سالن قرار دارد 
با اين توضيح كه در مدت تنها سه ثانيه باز خواهد شد 
و مسافران در حالت اضطرار از آن به بيرون هواپيما 
هدايت مي شوند. در بخش ديگري انواع جعبه هاي 
سياه به نمايش گذاشته شده با كمترين اطالعات 
درباره آنها. با وجود اينكه اين مركز قابليت تبديل به 
موزه صنعت هوايي را دارد اما قرار است تا آخر امسال 
تجهيز شده و مردم بتوانند حداقل چند ساعتي را در 
اين مركز وقت گذرانده و با صنعت هوايي آشنا شوند

فدراسيون فوتبال از كي روش شكايت كرد
رييس كميته حقوق��ي و تدوين مقررات 
فدراسيون فوتبال گفت: با توجه به شناختي 
كه از خلقيات كي روش داريم، بعيد نيست 
به دعواهاي شخصي اشخاص و مسووالن فدراسيون هم 
ورود كند. احمدرضا براتي، رييس كميته حقوقي و تدوين 
مقررات فدراسيون فوتبال درباره اظهارات اخير كارلوس 
كي روش، اظهار كرد: فدراسيون فوتبال به كليه تعهدات 
مالي و غير مالي خود در قبال ايش��ان عمل كرده و از اين 
حيث تقصيري متوجه فدراسيون فوتبال نيست. البته 
محدوديت هاي مالي بين الملل��ي براي جابه جايي پول 
در كليه تراكنش هاي بين المللي منتسب به جمهوري 
اسالمي ايران وجود دارد كه اين موضوع هم اختصاص به 
فدراسيون فوتبال ندارد و البته همه ايرانيان و غير ايرانيان 
از اين مشكل و محدوديت آگاهي دارند. وي ادامه داد: در 
سوي مقابل، آقاي كي روش كه خود را عالقه مند به ايرانيان 
مي دانند بهتر بود با شكيبايي بيشتري رفتار مي كردند و 
اينكه ايشان در مصاحبه هاي خود به صورت مستمر اصرار 
دارند اتهاماتي را متوجه فدراسيون نمايند عالوه بر آنكه 
با ادعاي ايشان مبني بر عالقه مندي به ايرانيان منافات 
دارد همچنين مغاير و مخالف مقررات و كدهاي اخالق 
فيفا است و قابل پيگرد قانوني است. به عنوان مثال و در 
حالي كه همگان اذعان دارند كمپ قطر در حال حاضر 
در زمره بهترين كمپ هاي دنيا و حتي بهترين آنهاست، 
و بزرگ ترين تيم هاي ملي و باشگاهي جهان هم در اين 
كمپ حاضر مي شوند اما ايشان به صورت عجيبي حضور 
در اين كمپ را علت ناكامي تيم ملي مي داند و ادعا مي كند 
 تيم ملي ايراني گروگان اهداف تيم ملي قطر بوده است! 
البته هر حقوقدان ورزشي مي تواند بگويد كه معني اين 
حرف چيست و در صورتي كه ايش��ان نتواند اين ادعا را 
ثابت كند چه تبعاتي براي ايشان خواهد داشت و البته باز 

هم ادعاها و اظهاراتي از اين جنس در اظهارات ايشان قابل 
مشاهده است. براتي در ادامه افزود: فدراسيون فوتبال در 
همه اين سال ها به منظور حفظ آرامش تيم ملي و صيانت 
از منافع ملي وارد مجادالت كالمي با ايشان نشد و اگر چه 
در طول يك سال گذشته دو بار به صورت رسمي و كتبي به 
ايشان اخطار شد ولي باز هم سياست فدراسيون، سياست 
مدارا و حفظ آرامش بود و اين موضوع رس��انه اي نشد اما 
اينك كه ايشان مسووليتي در ايران ندارد و در عين حال 
اصرار بر مصاحبه مداوم و جوسازي مستمر عليه فدراسيون 
و اركان ورزش دارد دليلي براي ادامه اين خويشتن داري 
وجود ندارد و لذا فدراسيون اقدامات قانوني را براي تعقيب 
قانوني موضوع آغاز كرده و به اين منظور با فيفا در ارتباط 
مستمر هس��تيم و همين امروز هم به صورت رسمي با 
فدراسيون فوتبال كلمبيا و كنفدراسيون فوتبال امريكاي 
جنوبي مكاتبه كرده ايم و قطعاً به اظهارات ايشان كه خالف 

كدهاي اخالقي فيفا است رسيدگي خواهد شد.
رييس كميت��ه حقوقي فدراس��يون با اش��اره به اينكه 
فدراسيون در تالش است تا بهترين انتخاب ممكن براي 
تيم ملي صورت گيرد يادآور شد، با وجود فضاي رسانه اي 
بين المللي به وجود آمده توس��ط كارلوس كي روش اما 
فدراس��يون تالش مي كند كمترين آسيب به تيم ملي 
وارد شود و ان شاءاهلل در حد امكان شاهد انتخاب سرمربي 

مناسبي براي تيم ملي خواهيم بود.
براتي تصريح كرد: اگرچه رسيدگي هاي قانوني و حقوقي 
زمان بر هس��تند اما در هر صورت فدراس��يون در حال 
پيگيري حقوقي موضوع اس��ت و از سوي ديگر با توجه 
به شناختي كه از خلقيات كي روش داريم بعيد نيست به 
دعواهاي شخصي اشخاص و مسووالن فدراسيون هم ورود 
كند و اگر چنين اتفاق رخ دهد اصاًل متعجب نخواهيم شد 
كه در اين صورت نيز پيگيري هاي الزم انجام خواهد شد.

ورزشي
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