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تعادل|
ديروز آبه شينزو ،نخس��توزير ژاپن به تهران آمد.
بس��ياري او را ميانجي ميدانند  .نكت��هاي كه ماه
گذشته در سفر دونالد ترامپ به ژاپن مطرح شد .در
آنسفر،رييسجمهورياياالتمتحدهدرخواست
نخس��توزير ژاپن براي ميانجيگ��ري در كاهش
تنش ميان امريكا و ايران را قبول كرد و حال او اولين
مقام بلندپايه ژاپن است كه بعد از  40سال به ايران
ميآيد .در همين ارتب��اط روزنامه نيويوركتايمز
در گزارشي به اين سفر و داليل آن پرداخته است.
به نوشته اين روزنامه ،سفر آبه شينزو به تهران كه
اولين سفر نخستوزير ژاپن طي  40سال اخير به
ايران اس��ت در مجموع آخرين تالش مغرورانهاي
است كه نشان ميدهد ژاپن ميخواهد نفوذ خود را
بر صحنه جهاني بيازمايد  .گزارشگر اين روزنامه در
اين باره ادامه ميدهد « ،او در حالي روز چهارشنبه
وارد تهران ش��د كه خودش را مس��تقيما در ميانه
تقابلمياناياالتمتحدهوايرانقراردادهاست...

واردات از محل ارز صادراتي

بازگشت خريداران مسكن
به بازار اجاره
زهره عالمي|
در حالي كه حجم معامالت مسكن در ارديبهشت
ماه س��ال جاري ركورد  7ماهه را شكست و از مرز
 12هزار فقره قرارداد خريد و فروش فراتر رفت ،اما
براساس تازهترين اظهارات رييس اتحاديه امالك
حجم معامالت در خردادماه روندي كاهشي داشته
و نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته61 ،درصد
افت كرده اس��ت .نگاهي به آمار ارايه شده از سوي
مصطفيقلي خسروي نشان ميدهد كه در۲۰روز
ابتداي خردادم��اه  98خريد و فروش مس��كن در
تهران بيش از  60درصد و در كل كشور ۳۲درصد
كاهش يافت��ه اس��ت .كاهش چش��مگير حجم
معامالت مس��كن در خرداد ماه در ش��رايطي رخ
ميدهد كه كارشناسان اقتصاد مسكن پيشبيني
ميكردند كه در خرداد ماه ،با ايجاد ثبات نس��بي
در بازارهاي موازي مس��كن (ط�لا ،ارز و )...تعداد
قراردادهايخريدوفروشنهتنها...
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خبر
در آستانه سفر به ايران و سه كشور
حاشيه خليج فارس

معاون موگريني :برجام
كليدي براي امنيت و ثبات
خاورميانه است

«هلگا اشميد» دبيركل سرويس اقدام خارجي
اتحاديه اروپا روز گذش��ته در پيامي توييتري
اعالم كرد كه اين اتحاديه خواستار ترويج ثبات
و مذاكره در منطقه اس��ت .به گزارش ايرنا ،وي
درصفحه توييتر خود نوشت :سفر منطقهاي به
امارات متحده عربي را آغاز كردم كه با (س��فر)
به عمان ،قطر و ايران طي روزهاي آينده دنبال
ميش��ود .اتحاديه اروپا خواستار ترويج ثبات و
گفتوگو در منطقه اس��ت .خبرگزاري كويتي
«كونا» ،قبل از آغاز سفر اشميد به منطقه با وي
مصاحبهاي انجام داد .وي ب��ه اين خبرگزاري
گفت :موض��ع كويت از س��وي اتحادي��ه اروپا
مورد تقدير است .ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا
درادامه يادآور ش��د :ما براي رياس��ت كويت بر
شوراي امنيت سازمان ملل و نقش برجسته اين
كشور در برقراري ثبات در عراق ارج مينهيم،
ضمن اينكه كمكه��اي كويت ب��ه آن روا در
فلسطين ،آوارگان س��وري در اردن و كودكان
يمن ،نمونه قابل توجه اقدامات انساندوستانه
كويت به ش��مار ميرود .اين مق��ام اروپايي كه
آلماني اس��ت ،با اعالم اينكه اتحاديه اروپا طي
سالها با ش��ركاي منطقهاي و بينالمللياش
در جهت توج��ه به چالشه��اي خليج فارس
همكاري داشته اس��ت ،افزود :طي چند هفته
گذشته ،ش��اهد روند نگرانكنندهاي به سوي
تش��ديد تنش بودهايم .بابت اين دوره تشديد
خصومتها نگرانيم كه با نب��ود همكاريهاي
س��ازنده يا مذاكرات مرتب ،ممكن است براي
ثبات منطقه ،بسيار مخاطره آميز باشد .وي به
خبرگزاري كويت گفت كه اگرچه يك راهكار
منفرد وجود ن��دارد ،هدف تروي��ج مذاكره به
عنوان راهحلي براي رويارويي است .وي افزود:
به آنجا (منطقه) ميروم تا نگراني اتحاديه اروپا
در مورد تش��ديد تنش را گوشزد كنم و ضمن
اطالع از ديدگاه ش��ركايمان ،ارزيابيهايمان را
با آنها سهيم شوم .وي تاكيد كرد :همچنين بر
حمايتمان از گشايش كانالهايي براي مذاكره
تاكيد ميكنم و نح��وه كارآي��ي اتحاديه اروپا
براي كمك به تنشزدايي را انعكاس ميدهم.
ب��ه ع�لاوه ،از اين فرصت ب��راي نش��ان دادن
تالشهاي اروپا در محافظت از برجام استفاده
ميكنم .اش��ميد ،برجام را كليدي براي ثبات
و امنيت در خاورميانه دانس��ت و اين توافق را
عامل مهمي براي ساختار بينالمللي ضد تكثير
هستهايبرشمرد.

«آبه» واردتهران شد
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نگاه

عكسPRESIDENT.IR :

تعادل | شاخص مديران خريد ارديبهشت 1398
منتش��ر ش��د .ارزيابيهاي صورت گرفته نش��ان
ميدهد ،شامخ ارديبهشت سال جاري61.39واحد
محاسبهشدهكهنسبتبهشامخماهقبل(فروردين)
 25.01واح��د مع��ادل  68.74درصد بهبود يافته
است.درشامخفروردينماه،فعاالناقتصادينسبت
به بهبود توليد در ماه ميان��ي فصل بهار خوشبين
بودند؛ حال ش��امخ ارديبهش��ت نيز ب��ا تاييد اين
خوشبيني از چشمانداز مثبت توليد در خردادماه
حكايتدارد.بررسيهانشانميدهد...

طبقه متوسط دلزده از
وعدههاي انتخاباتي
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دولت
هدف آبه شينزو از سفر به تهران چيست؟

ميانجيگري يا تقويت جايگاه

تعادل | ديروز آبه ش��ينزو ،نخس��توزير ژاپن به
تهران آمد  .بسياري او را ميانجي ميدانند  .نكتهاي
كه ماه گذشته در سفر دونالد ترامپ به ژاپن مطرح
ش��د .در آن س��فر،رييسجمهوري اياالت متحده
درخواس��ت نخس��توزير ژاپن براي ميانجيگري
در كاهش تنش مي��ان امريكا و اي��ران را قبول كرد
و حال او اولين مقام بلندپايه ژاپن اس��ت كه بعد از
 40س��ال به ايران ميآيد .در همين ارتباط روزنامه
نيويوركتايمز در گزارش��ي به اين سفر و داليل آن
پرداخته است .به نوشته اين روزنامه ،سفر آبه شينزو
به تهران كه اولين سفر نخس��توزير ژاپن طي 40
سال اخير به ايران اس��ت در مجموع آخرين تالش
مغرورانهاي است كه نشان ميدهد ژاپن ميخواهد
نفوذ خود را بر صحنه جهاني بيازمايد  .گزارشگر اين
روزنامه در اين باره ادامه ميده��د« ،او در حالي روز
چهارشنبه وارد تهران ش��د كه خودش را مستقيما
در ميانه تقابل ميان اياالت متحده و ايران قرار داده
است تنش��ي كه با بيرون آمدن ترامپ از برجام در
س��ال گذش��ته عمال كليد خورد ».نيويوركتايمز
مينويس��د« ،براي رهبران تجاري ژاپني اين نبرد
ميان ايران و اي��االت متحده جز يك دردس��ر چيز
ديگري نداشته است .ژاپن تحت فشار امريكا واردات
نفت از ايران را قطع كرده است .همچنين بازرگانان
ژاپني به خاطر ت��رس از ناخش��نودي امريكا رابطه
خود را با اي��ران دوباره مورد ارزيابي ق��رار دادهاند».
نيويوركتايمز سفر آبه را يك فرصت در ميانه بحران
دانسته و ميافزايد« ،هر چند كه براي آقاي آبه اين
بحران يك فرصت اس��ت .او در م��اه نوامبر خودش
را به عن��وان طوالنيترين دوره نخس��توزيري در
تاريخ ژاپن را به ثبت رس��اند .در همي��ن حال او در
تالش است تا ميراث سياس��ي خود را تقويت كند
و س��عي دارد كه روابط سياسي با كشورهايي مانند
كره شمالي و روس��يه را بهبود بخش��د ».نويسنده
اين روزنام��ه در ادام��ه ميافزاي��د« ،آبه همچنين
در بهرهب��رداري از روابط��ش با آقاي ترام��پ كه از
ميانجيگري نخستوزير كه گفته بود شخصا آماده
است به ايران برود حمايت كرده ،بهشدت كار كرده
است .آقاي آبه در سفر  24س��اعتهاش به ايران قرار
است با حس��ن روحاني،رييسجمهوري و آيتاهلل
خامنهاي رهبر معظم انقالب ديدار كند ».اما عبور

از هر مانعي دردسرهاي خود را دارد و مقامات ژاپني
براي پايين آوردن انتظارات هم كار كردهاند .مقامات
دولت ژاپن به خبرنگاران گفتهاند كه آقاي آبه حامل
پيامي از رييسجمهوري امريكا نيست .آنها گفتهاند
كه او همچنين بدنبال ميانجيگري ميان دو كشور
هم نيست  .نيويوركتايمز مينويسد كه يوشيدي
سوگا،دبير هيات دولت گفته آقاي آبه از اين ديدار
براي تشويق رهبران ايران كه «تنشهاي منطقهاي
را آرام كنند» بهره خواهد ب��رد .آقاي آبه در فرودگاه
هاندا در توكي��و پيش از ترك ژاپن به س��مت ايران
گفت كه او ميخواهد ژاپن «هر نقش��ي را كه بتواند
براي ارتقا صل��ح و ثبات در منطقه ايف��ا كند،بازي
كند».
به نظر ميآي��د كه اي��ن فرمول ي��ك گام پايينتر
از زماني اس��ت كه آق��اي آبه در آخرين نشس��تي
كه با آق��اي ترامپ در توكيو داش��ت ،باش��د .اين را
نيويوركتايمز مينويس��د و ادامه ميدهد« ،در آن
زمان نخست وزير خواستار آن شده بود كه با توجه
به روابط نزديكي ك��ه ميان اياالت متح��ده و ژاپن
است از شدت تنش با ايران جلوگيري كند .اما حتي
ميانهترين هدف پايين آوردن تنش ممكن اس��ت
مقداري طول بكش��د .توبي��اس هريس،متخصص
سياس��تهاي ژاپن در موسس��ه اطالعاتي تنئو در
واش��نگتن ميگويد در حالي كه ژاپن روابط خوبي
با ايران و اياالت متح��ده دارد،ام��ا توانايي كمي بر
تاثيرگذاري بر پيامد جدل ميان آنها را دارد».
آقاي هريس ب��ه نيويوركتايمز ميگوي��د« ،ژاپن
دقيقا نميداند كه به چه دستاوردي در ديدار آقاي
آبه ميخواهد برس��د ´و حتي اگر هم برسد» ژاپن
قدرت نظامي در منطقه ندارد ».او اضافه كرد «ژاپن
يك مصرفكننده مهم اس��ت اما ب��ازار اصلي براي
كاالهاي ايراني نيس��ت .در اين صورت چه نفوذي
ميتواند داشته باشد؟» به نوش��ته نيويوركتايمز،
«تاريخ طوالني روابط دوس��تانه ژاپن با ايران بخش
بزرگ��ي از آن به خاطر تمايل توكيو ب��راي ثبات در
منطقه خاورميانه است كه يك عرضهكننده حياتي
انرژي به ژاپن است .آقاي آبه با آقاي روحاني حداقل
شش بار از زماني كه روحاني رياستجمهوري را در
اختيار گرفته ديدار داش��ته و دو كشور  90سالگي
روابط ديپلماتيك را جش��ن ه��م گرفتهاند ».ژاپن

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

پيش از اين هم سعي در ميانجيگري صلح با ايران
را داش��ت .در س��ال  1984آقاي آبه همراه پدرش
كه در آن زمان وزير ام��ور خارجه بود يك ماموريت
شكستخورده براي واسطهگري جنگ ميان ايران
و عراق داش��تند .در همين حال به نوشته نويسنده
نيويوركتايمز« ،مقامات ژاپني پي��ش از اين ديدار
روابط كش��ورها را كمي غلو كردند و آق��اي ابه را به
عنوان يك هم س��خن م��ورد اعتماد ك��ه ميتواند
يك گوش ش��نوا براي اي��ران باش��د توصيف كرده
بودند و ماموريتش را مايه آرامشي براي مابقي دنيا
ميدانس��تند ».كاني ماييك،ديپلمات سابق ژاپني
كه در خاورميانه خدمت كرده بود ب��ه اين روزنامه
گفته« ،م��ا نميتواني��م و نميخواهي��م بيس بال
بازي كنيم .اما به عنوان يك ق��درت نرم ميتوانيم
كار متفاوت انجام دهيم .آق��اي آبه بطور كامل از آن
مطلع هستند ».كويچيرو تاناكا،متخصص ايران در
دانشگاه كئيو ميگويد« ،در حالي كه ژاپن بر دوستي
ايران ارج مينهد ،نگران روابط نزديكش با واشنگتن
هم اس��ت ».او گفت كه تهران ممكن است نيازمند
صلحي از طرف آقاي آبه باشد كه در عين حال مقابل
تحريمهايامريكاهمقرارگيرد.
يوكيو اوكاموت��و،ديپلمات س��ابق ژاپن و مش��اور
نخستوزيران سابق ژاپن گفت كه قدرتهاي دنيا
كه طي اين س��الها دور ميز با ايران نشسته بودند
ممكن اس��ت از تالشهاي آقاي آبه ناراحت شوند و
بپرسند كه «چرا او به عنوان تازهوارد به اين قضييه
وارد شده است؟»
به نوش��ته اين روزنامه« ،هنوز آقاي آبه بخت كمي
ب��راي باختن دارد .ه��ر اتفاقي كه بيفتد اين س��فر
ميتواند جايگاهش را در كشور در انتخابات ماه آينده
پارلمان تقويت كن��د .او ميخواه��د ميراثش را «با
پيشرفت برنامه خارجي و داخلي ژاپن» تثبيت كند
و سفر تهران اين فرصت را هم به او ميدهد.
دانيل اس��نايدر،متخص��ص ديپلماس��ي ژاپن در
دانشگاه استنفورد ميگويد كه حتي اگر موفقيتي
هم صورت نگي��رد باز به معناي شكس��ت تالشها
نيس��ت .او گفت« ،م��ن نديدم ك��ه رييسجمهور
فرانسه به ايران برود!»
او گفت كه اگر آبه ب��ه تهران رفته ديگ��ر افراد هم
ميتوانستندبروند.

به شماره  30005320در دسترس شماست

مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف
روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

توضيحات سخنگو درباره مصوبات جلسه هيات دولت

تصويب آييننامه مقابله با پاياننامههاي تقلبي

س��خنگوي دولت گف��ت :هيات دولت به پيش��نهاد
سازمان محيط زيست و تاييد سازمان برنامه و بودجه
كشور و در راستاي اجراي قانون برنامه پنجساله ششم
توسعه ،آيين نامه اجرايي « برنامه مديريت سبز» را به
تصويبرساند.
به گزارش پايگاهاطالعرساني دولت ،دستيار ارتباطات
اجتماع��ي رييسجمه��ور و س��خنگوي دول��ت در
خصوص جلس��ه ديروز هيات وزيران تصويب اليحه
حق تحصيل و آموزش دانشجويان ستاره دار ،تصويب
آييننامه اجرايي «برنامه مديريت س��بز» و تصويب
آييننامه مقابله ب��ا پايان نامهه��اي تقلبي و انتخاب
اس��تانداران گلس��تان و كهگيلويه و بويراحم��د را از
مصوبات مهم روز چهارشنبه هيات وزيران اعالم كرد.
بررس�ي مج�دد اليح�ه ح�ق تحصي�ل و
آموزشدانشجويانستارهدار
س��خنگوي دولت يك��ي از تصميمات مهم جلس��ه
ديروز هيات وزي��ران را مربوط به اليحه حق تحصيل
و آموزش دانشجويان س��تارهدار عنوان كرد و گفت:
دولت پيشتر ،اين اليحه را به مجلس ارسال كرده بود،
اما در كميس��يونهاي مجلس راي الزم را به دس��ت
نياورده بود اما از آنجا كه دولت به تصويب اين اليحه
مصر است در اين نشست اليحه الحاق يك تبصره به
ماده  ۵قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها
و مراكز آموزش عالي كشور در خصوص حق تحصيل
و آموزش دانشجويان س��تارهدار را مجددا براي قرار
گرفتن در دس��تور كار مجلس ش��وراي اس�لامي به
تصويب رس��اند .ربيعي تاكي��د كرد ك��ه اين اليحه
مورد پيگيري دولت اس��ت؛ چرا كه هر ساله تعدادي
از دانش��جويان و جوانان ما با مساله س��تارهدار بودن
مواجه ميشوند و اين از نظر دولت پذيرفتني نيست
و اميدواريم با تبديل اين اليح��ه در مجلس به قانون
ضمن اينكه حقوق اين افراد مراعات ميش��ود شاهد
پرهيز از رفتارهاي مبتني بر سليقه و بهانههاي موهوم
باشيم .به گفته س��خنگوي دولت ،پيگيري تصويب
و اجراي آييننامه برنامه مديريت س��بز يكي ديگر از
موارد مهم جلسه ديروز هيات دولت بوده است.
وي با اش��اره به چالشهايي كه در سالهاي گذشته
به دليل كمتوجهي به محيط زيست ايجاد شده است
گفت :اين مساله موجب شد سالهاي سال بر آب و
خاك كشور فشار وارد ش��ود و كمتوجهي به رعايت
مسائل زيست محيطي از سوي صنايع نيز وضعيت
نگرانكنندهاي در كش��ور پدي��د آورد .از همين رو
دولت بر اج��راي اين برنامه تاكي��د دارد و به جد آن
را دنبال ميكند .ربيعي با بيان اينكه نيازمنديم كه
در طوالني مدت با نگرش جامع و كامل برنامههاي
محيط زيس��تي از جمل��ه مديريت مص��رف آب و
بازيافت را دنب��ال كنيم تصريح كرد :در اين مس��ير

نيازمند همكاري دستگاهها و هم نهادهاي عمومي
هستيم و من از همه رس��انهها تقاضا ميكنم در امر
فرهنگسازي به منظور نهادينه كردن اين مهم در
جامعه و خانوادهها به دولت كمك كنند.

مقابلهباپاياننامههايتقلبي
س��خنگوي دول��ت در ادام��ه از تصويب پيش��نهاد
وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري ،بهداش��ت،
درمان و آموزش پزش��كي و دادگس��تري آيين نامه
اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار
علمي براي اولينبار در سطح دولت خبر داد.
ربيعي گفت :همه ما شاهد هستيم كه چقدر تبليغات
فروش مقاله و پاي��ان نامه در خيابانه��اي انقالب و
حتي اماكن ديگر زياد شده و تقريبا يك امري عادي
شده است .امروز ديگر نصب آگهيهاي مربوط به اين
معضل از زميني و دي��واري فراتر رفته و در ايميلها و
پيامكها و حت��ي در و ديوار دانش��گاهها هم پر كرده
است  .متاس��فانه اين پديده ناميمون مقالهنويسي و
تقلب در تهيه آثار علمي فراگير ش��ده و سوءاستفاده
افراد سودجو كه آن را كس��ب و كار نامشروعي براي
خودشان كردند در مراكز ما قابل مشاهده و رنجدهنده
است  .وي ادامه داد :اين موضوع در دولت بررسي شد و
از مدتها قبل هم مطرح بود و دولت باالخره تصويب
كرد دانش��گاهها تمهيداتي جدي ب��راي مقابله با آن
اتخاذ كنند .از جمله اينكه مصوب شد براي پيشگيري
از تقلب علمي ،كميته اخالق در س��طح دانش��گاهها
براي رسيدگي تخصصي و به دور از هيجانات به اتهام
تقلب تشكيل ش��ود و در اين كميتهها امكان ابطال و
ملغي اثر نمودن مدرك تحصيلي حاصل از تقلب حتي
پ��س از فارغالتحصيلي پيشبيني ش��ود .همچنين
دانشگاهها مكلف ميش��وند تا متن پايان نامهها را ۵
سال پس از تاريخ دفاع بر اساس قانون دسترسي آزاد
به اطالعات منتش��ر كنند .اين آييننامه به نزاهت و
پاكسازي محيطهاي علمي كمك ميكند ،موضوعي
كه خواست گسترده اساتيد فرهيخته و زحمت كش
دانشگاهيمانيزهست.
توصي�ه رييسجمه�وري ب�ه  ۲اس�تاندار
جديد
علي ربيعي همچنين با اش��اره به انتخ��اب آقايان
حقش��ناس و كالنتري به عنوان استانداران جديد
استانهاي گلستان و كهگيلويه و بويراحمد گفت:
در اين جلس��ه رييسجمهوري از استانداران قبلي
گلس��تان و كهگيلوي��ه و بويراحمد تش��كر كرد و
پس از راي اعتماد هيات وزرا به اس��تانداران جديد
توصيههايي كردند كه از جمله آنها استفاده از همه
ظرفيتهاي هر دو استان براي خدمت هرچه بهتر
به مردم بود.

در پيامي

رهبرانقالب،درگذشتآيتاهلل
محققكابليراتسليتگفتند

حضرت آيتاهلل خامنهاي در پيامي درگذش��ت
آيتاهلل محقق كابلي را تسليت گفتند.
به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر مقام معظم
رهبري متن پيام رهبر انقالب اس�لامي به اين
شرح است:
بسمهتعالي
درگذشت عالم مجاهد آيتاهلل آقاي حاج شيخ
قربانعلي محقق كابلي رحمتاهللعليه را به عموم
برادران افغانس��تاني بهويژه به خاندان محترم و
مقلدان و ارادتمندان و شاگردان ايشان تسليت
ميگوي��م و عل ّو درجات آن مرح��وم و رحمت و
مغفرت الهي را براي ايشان مسألت مينمايم.
سيدعليخامنهاي
 ۲۲خرداد ۹۸

رويموجخبر
   اروپا اگر نگران اس�ت به تعهدات برجام
پايبندباشد؛ايسنا|
س��خنگوي وزارت خارجه گفت :دوستان اروپايي
اگر خيلي نگران حفظ برجامند بايد از همه طرفها
بخواهند بدان عمل كنند و بيش از همه خودشان به
تعهدات شان پايبند باشند.سيدعباس موسوي در
واكنش به اظهارات وزير خارجه آلمان در استكهلم
گفت :با سخنان ايش��ان درباره اهميت برجام براي
جامعهجهانيواروپاهمنظريم؛اماتاكيدايشانمبني
بر اج��راي تعهدات يكجانبه توس��ط ايران در يك
توافق چندجانبه را خيلي درك نميكنيم .اگر اين
توافق چند طرف دارد همه اطراف آن بطور يكسان
بايدبه تعهدات شانعملكنندو اگرنميتوانند بايد
درككنندماهمبااستفادهازسازوكارهاييكهبرجام
در اختيار ما گذاشته نسبت به برجام و تعهدات مان
بازنگري داشته باشيم.سيدعباس موسوي تصريح
كرد:دوستاناروپايياگرخيلينگرانحفظبرجامند
بايدازهمهطرفهابخواهندبدانعملكنندوبيش
از همه خودش��ان به تعهدات شان پايبند باشند .به
ايشانوديگرانيكهازتصميماتاخيربرجاميايران
ابرازنگرانيميكنندپيشنهادميكنيمماده ۳۶توافق
برج��ام و مقدمات علم حقوق را يك بار ديگر با دقت
مطالعهكنند.
   عراقچي به برن سفر خواهد كرد؛ايلنا|
معاون سياس��ي وزير امور خارجه به سوييس سفر
خواهد كرد .سيدعباس عراقچي به منظور برگزاري
چهارمين دور گفتوگوهاي سياس��ي ميان ايران و
كنفدراسيون سوييس به برن سفر ميكند .در اين
دور از گفتوگوها همكاريهاي دوجانبه ،تحوالت
بينالمللي و منطقهاي و آخري��ن تحوالت برجام و
موضوعاتقضاييوحقوقبشريموردبحثوبررسي
قرارخواهدگرفت.
   امريكادنبالحربهفشارومذاكرههمزمان
است؛خبرآنالين|
دبير شوراي نگهبان گفت :امريكاييها دنبال حربه
فشار و مذاكره همزمان هستند كه قطعاً اين توطئه
آنهابادرايتمقاممعظمرهبريوهوشياريمسووالن
نيزشكستخواهدخورد.احمدجنتيديروزدرجلسه
اينشوراودرنطقپيشازدستورگفت:انقالباسالمي
ازبدوتأسيستاكنونبامسائلوچالشهاييروبهرو
بوده كه با الطاف الهي و درايتهاي امام خميني(ره)
و رهبر معظم انقالب و همراهي مردم ،آنها را به خوبي
پشتسرگذاشتهاست.اودرپايانازمسووالناجرايي
خواستكهتوجهبيشتريبهوضعيتاقتصاديمردم
واقشارآسيبپذيرداشتهباشند.
   حقشناس استاندار گلس�تان و كالنتري
استانداركهگيلويهوبويراحمدشدند؛پاد|
در جلس��ه ديروز هيات دولت حقشناس استاندار
گلستان و حسين كالنتري اس��تاندار كهگيلويه و
بويراحمد شدند.هادي حقش��ناس نماينده مردم
بندر انزلي در دوره شش��م و هفتم مجلس ش��وراي
اسالميبودهاست.
   «خادمي»پيروشكايتوزيرنفتبههيات
نظارت فراخوانده شد؛ برنا|
سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس
گف��ت :دو ش��كايت از نماين��ده ايذه توس��ط وزير
نفت ،در هيات نظارت مطرح اس��ت«.محمدجواد
جمالينوبندگاني»درخصوص«شكايتوزيرنفتاز
هدايتاهللخادمي،نمايندهمردمايذه»گفت:نماينده
محترم ايذه بحثي داش��تند در رابطه با جكتها كه
اوراقشدند.اينموضوعرايكبارازكميسيونانرژي
استعالمكرديموهيچجوابينيامد.بارديگردرهيات
نظارت تصويب كرديم كه مج��دداًپيرو بزنيم و اين
موضوعراپيگيريكنيم.
   اهمي�ت راهب�ردي س�فر روحان�ي به
تاجيكستان ؛ايرنا|
سفير تاجيكستان در تهران تاكيد كرد :اعتقاد داريم
كهسفررييسجمهورايرانبهتاجيكستانميتواند
مناسبات دو كش��ور را گس��ترش دهد.نظامالدين
زاهدي طي نشست خبري كه در محل اين سفارت
دربارهاختالفاتيكهبينايرانوتاجيكستاندرحوزه
انرژيوجودداشتهوآياايناختالفاتاكنونبرطرف
شده است يا خير؟ گفت :مشكالت انرژي وابسته به
پرداخت بدهيهاي ما اس��ت و خوشبختانه بين دو
كشورتوافقاتيايجادشدهوجدولپرداختبدهيها
نيز تعيين شده است و باور داريم كه در فرصتهاي
نزديك اين مش��كالت از بين برود.وي خاطرنشان
كرد :تاجيكستان از لحاظ انرژي از جمله كشورهاي
ثروتمنددرآسيايمركزياستومااعتقادداريمكه
ميتوانيم تمام منطقه را با برق ارزان تامين كنيم و
اميدواريم كه مشكل خط انتقال برق كسا ۱۰۰۰-
برطرف ش��ود زيرا اي��ن خط وظيفه انتق��ال برق از
تاجيكستان به افغانستان و ساير كشورها را به عهده
داردكهميتواندمشكلانتقالبرقحلشود.
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ايران

با استقبال رسمي رييسجمهوري در كاخ سعدآباد

نخستوزير ژاپن وارد تهران شد

گروهايران|
سرانجام پرواز خبرساز توكيو به تهران به زمين نشست تا
آبه شينزو نخس��توزير ژاپن در صدر يك هيات عاليرتبه
سياس��ي و ديپلماتيك براي ديدار و گفتوگو با مقامات
عاليرتبه كشورمان وارد تهران شود .س��فري كه از روزها
قبل تحليلهاي متفاوتي در خصوص داليل انجام آن در
رسانههايبينالمللي مطرح شدهبود .ماجراهايبرآمده از
اين سفر و محتواي خبري آن وقتي داغتر شد كه «دونالد
ترامپ»رييسجمهورامريكادرسفرماهگذشتهخودبهژاپن
دربارهآنسخنگفتودرهمينرابطهرسانهايژاپنياعالم
كرد«،دونالدترامپ»،رييسجمهورامريكا،درسفراخيرش
به ژاپن از نخستوزير اين كشور درخواستي را درباره ايران
مطرح كرده است.نخستوزير ژاپن اما دقايقي قبل از سفر
به تهران مواضع كلي خود درباره رايزنيهايي كه در تهران
با مقامات ايراني خواهد داشت اظهار كرده كه ميخواهد
مذاكرهصادقانهايبرايتأمينثباتدرخاورميانهبامقامات
عاليرتبه ايراني داشته باشد.آبه در فرودگاه هانداي توكيو
درجريانگفتوگوباخبرنگارانگفت:نگرانيهاييدرباره
باال گرفتن تنشها در خاورميانه وجو ددارد .ضمن اينكه
وضعموجودتوجهجامعهبينالملليرابرايصلحوامنيت
در منطقه جلب ميكند ،ژاپن دراين ميان خواهان ايفاي
نقشيبهقدرتوانخوداست.ويهمچنينگفت:مايلمبراي
كاهشتنشهاتبادلنظرصريحيداشتهباشم.باپشتسر
گذاشتنايناخباروحواشيبودكهنخستوزيرژاپنديروز
در بدو ورود در فرودگاه بينالمللي مهرآباد مورد استقبال
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ق��رار گرفت و بعد از
پايان مراسم تشريفات رسمي راهي مجموعه فرهنگي-
تاريخيسعدآبادشدتامورداستقبالرسميحسنروحاني
رييسجمهوري ايران قرار بگيرد و بالفاصله بعد از آن هم
مذاكراترسميدومقامعاليرتبهايرانيوژاپنيآغازشد.
استقبالرسميروحانيازنخستوزيرژاپن
حسن روحاني رييسجمهور عصر ديروز بهطور رسمي از
«آبه ش��ينزو» نخس��توزير ژاپن در مجموع��ه تاريخي
 فرهنگي سعد آباد تهران استقبال كرد.به گزارش پايگاهاطالعرسانيدولت،درآييناستقبالرسمي،ابتداسرودملي
دوكشورنواختهشدوپسازآنروحانيوشينزوآبهازيگان

تشريفاتمستقردرجايگاهسانديدهوهياتهايعاليرتبه
همراه را به يكديگر معرف��ي كردند .رييسجمهور ايران و
نخستوزير ژاپن پس از مراسم استقبال رسمي ،مذاكرات
دوجانبه را آغاز كردند .پس از مذاكرات خصوصي روساي
دولتهايايرانوژاپن،مذاكراتمشتركاعضايدوهيات
برگزارميشود.براساساينگزارشآبهشينزوروزپنجشنبه
نيزباحضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباسالمي
ديدار ميكند.نخستوزير ژاپن پس از ديدار با رهبر معظم
انقالباسالميبهسفردوروزهخودبهتهرانپايانميدهد.
پسازسفرروزدوشنبه«هايكوماس»وزيرخارجهآلمانو
اكنون حضور آبه در ايران ،تهران به كانون توجه رسانههاي
جهان تبديل شده است.ايران و ژاپن در حالي وارد نودمين
سالروابطخودميشوندكهايناولينباردر ۴۱سالگذشته
استكهنخستوزيرژاپنبهايرانسفرميكند.
روزان�ه ب�ا تبليغ�ات و نف�رت پراكنيه�اي
امريكاييهامواجههستيم
قبل از حضور ابه ش��ينزو در ايران وزيران امور خارجه ايران
و ژاپ��ن در ديداري دو جانبه ضمن هماهنگي براي س��فر
مهمترين موضوعات م��ورد عالقه دو كش��ور براي بهبود
مناسبات را مرور كردند .ظريف وزير امور خارجه كشورمان
در اين ديدار با اش��اره به جنگ و تروريسم اقتصادي دولت
امريكاضدملتايرانگفت:جنگاقتصاديراباملتماآغاز
كردهاندوروزانههمباتبليغاتونفرتپراكنيهايامريكاييها
مواجههستيم.بهگزارشادارهكلاطالعرسانيوسخنگويي
وزارتامورخارجه«،محمدجوادظريف»روزگذشتهضمن
خوش��امدگويي به همتاي ژاپني و هيات همراه ،با اشاره به
روابط ديرينه دو كشور و ۹۰سال روابط ديپلماتيك ايران و
ژاپن،اينكشوررادوستوشريكخوبايراندرحوزههاي
سياسي،اقتصاديوفرهنگيخواندوازسفرمقاماتعاليرتبه
ژاپنبهايراناستقبالكرد.ظريفبااشارهبهجنگوتروريسم
اقتصاديدولتامريكاضدملتايرانافزود:جنگاقتصادي
را با ملت ما آغ��از كردهاند و روزانه ه��م با تبليغات و نفرت
پراكنيهاي امريكاييها مواجه هستيم.وزير امور خارجه
كشورمان تصريح كرد :در اين ش��رايط سخت براي رفاه و
آسايش مردم خود راههايي را خواهيم يافت كه از جمله آن
تجديدنظردربودجهوسياستهايماليبدوناتكاءبهنفت

است.كونوتارونيزدراينديدارضمنابرازخرسنديازحضور
درايرانوپذيرشهياتعاليژاپنتوسطمقاماتعاليكشور
خاطرنشانكرد:سفرآبهشينزوبهايرانبهعنوانيككشور
دوست ،تاريخي است.ايران كشوري مهم در منطقه است و
ما معتقديم در اين منطقه مهم هر چه تنش كمتر باشد به
نفعهمگاناست؛درغيراينصورتهمهضررميكنيم.اين
ديپلمات ژاپني خاطرنشان كرد :ژاپن آماده است هر كاري
كهبهكاهشتنشمنجرشود،انجامدهد.
رويكردعقالييايران
از مي��ان مقامات بلندپايه كش��ورمان رييس مجلس
دهم به تشريح ابعاد مختلف حضور آبه شينزو در ايران

پرداخت و گفت :حضور نخس��توزير ژاپ��ن در ايران
حاصل رويكرد عقاليي ايران است كه مسائل را از طريق
گفتوگودنبالميكند.عليالريجانيديروزدرحاشيه
نخستين س��الگرد درگذش��ت حجتاالسالم احمد
احمدي اظهار داشت :در مسائلبينالملليو منطقهاي
ما هميشه با دوس��تانمان و كشورهايي كه عالقهمند
هستند گفتوگو داريم .ژاپن يكي از كشورهايي است
كه در سالهاي گذشته هميشه با جمهوري اسالمي
ايران رايزني و مراودات اقتصادي داشته است.رييس
مجلساضافهكرد:همچنينازكشورهاياروپاييمانند
آلمان ،افرادي به تهران سفر كردهاند و حجتاالسالم
روحان��ي ،رييسجمهوري هم به منظ��ور حضور در

اجالس شانگهاي س��فري به خارج از كشور دارند و با
بسياري از مسووالن كشورهاي مختلف مانند روسيه
و چين مالقاتهايي خواهند داشت.وي ادامه داد :اين
موضوع نش��ان ميدهد كه ِ
موضع جمهوري اسالمي
ايران براي حل مس��ائل ،از طريق گفتوگو است .اگر
طرفهاي مختلف در اين موضوع اهليت الزم را داشته
باشندودرستعملكنند،حلوفصلمسائلراحتتر
انجام ميشود.الريجاني در عين حال گفت :متأسفانه
امريكاييها در حال ايجاد مشكل هستند ،لذا حضور
آبه شينزو ،نخستوزير ژاپن در تهران حاصل رويكرد
عقاليي ايران اس��ت كه مس��ائل را از طريق گفتوگو
دنبال ميكند.

رييسجمهور در جلسه هيات دولت:

آهنگ شرايط اقتصادي كشور به سمت مطلوب پيش ميرود
چند س��اعت قبل از حضور آبه ش��ينزو در كشورمان و در
شرايطيكهنشانههايبهبودشاخصهاياقتصاديآرامآرام
درآمارهاياقتصاديكشورنمايانميشوند،رييسجمهور
با بيان اينكه امروز ش��رايط عمومي كش��ور با وجود آنكه
بدخواهانتبليغميكنند،بهسمتبهبودحركتميكند،
اظهارداشت:ملتايرانبدانندكهفشارامريكاعليهكشورمان
به اوج رسيده و عمال ظرفيت آن رو به پايان است و از اين به
بعد اين تحريمها و فش��ار ،ظرفيت خود را از دست داده و
تخليه خواهد شد.روحاني ديروز در جلسه هيات دولت با
اشارهبهاينكهامريكابيسابقهترينتحريموفشارتاريخيرا
طييكسالگذشتهبرملتايرانواردكرده،گفت:اينگونه
فشارهايامريكادرتاريخبيسابقهاستوحتيبافشارهايي
كه از طريق س��ازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور اين
سازمان عليه كش��ورها اعمال شده ،قابل مقايسه نيست.
روحانيتاكيدكرد:باوجودهمهاينفشارهاوآنچهبدخواهان
تبليغ ميكنند ،از شرايط بسيار خوبي برخورداريم و البته
اينبدانمعنانيستكهسختيوجودنداردوهمهمشكالت
برطرفشدهاست.رييسجمهورگفت:بيترديدكاريكه
امريكاعليهملتايرانانجامدادهازنمونههايبارزتروريسم
اقتصادي اس��ت و اين در تاريخ به عنوان جالداني كه عليه
ملتايرانتالشميكنند،ثبتميشود،امادرعينحالوبا
وجودهمهفشارها،ملتايرانبهخوبيايستادگيومقاومت
كردند.روحاني اظهارداشت :اينكه وزير خارجه يك كشور
اروپاييدرجريانسفربهتهرانبهصراحتاعالمميكندكه
امريكا در مسيري كه انتخاب كرده خطا و اشتباه ميكند و
هركس تاريخ ايران را بشناسد ميداند كه فشار حداكثري
هيچ تأثيريبر مردماينكشورنميگذارد،بدين معناست

كهديگرانبهعظمتوقدرتملتايراناعترافميكنندو
ميدانند كه راهي كه متحدشان انتخاب كرده غلط است و
اينبسيارحائزاهميتاست.
بهبوددراوضاعاقتصادي
رييسجمهوري با تأكيد بر اينكه ش��رايط امروز كشور
نسبت به گذشته بهتر ش��ده است ،اظهار داشت :امروز
مردم ايران نس��بت به  6ماه و يكسال گذشته آرامش
بيش��تري دارند و نسبت به آينده كشور خود اميدوارتر
هستند و امروز مسووالن كشور نيز ديدگاه و نظر متحد و
واحدي دارند و راه كالم و نظرات مسووالن رده باال و همه

مردم و فرهيختگان جامعه يكسان و واحد شده است.
روحاني تصريح ك��رد :امروز همه به خوبي ميدانند كه
مقصراصليهمهمشكالتامريكااستوهيچكسدرآن
ترديدي ندارد.رييسجمهور تأكيد كرد :امروز هيچكس
نميتواند نسبت به راه دولت و نظام ايراد بگيرد .آهنگ
شرايط اقتصادي كشور به سمت مطلوب پيش ميرود و
بازار بورس و ارز نسبت به ماههاي اخير به مراتب شرايط
بهتري پيدا كرده اس��ت و به فضل الهي در بازار مسكن
نيز تا پايان سال شرايط بهتري خواهيم داشت ،چنانچه
همه وزارتخانههاي مربوطه وارد صحنه شوند ميتوان
شرايط مسكن را بهبود بخشيد.روحاني با اشاره به توجه

زمينهسازيبرايتحولاقتصادي
رييسجمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به
اينكه امسال شرايط مناسبي براي ايجاد تحول اقتصادي
در كشور مهيا است ،گفت :امسال ميتوانيم از نعمتها و
ظرفيتهايبزرگيكهدركشورمانوجوددارد،برايايجاد
تحولدربخشهايمختلفبهويژهاقتصادياستفادهكنيم.
روحانيباتأكيدبراينكههمهآمارنشانميدهدكهمسيرو

ايرانيها در برابر فشارهاي
امريكاييها مقاومت ميكنند

رونماييسامانههايجديد
مراقبتورهگيريهواييودريايي

بسيج با دولت در مناطق
محروم همكاري ميكند

جزئيات اجراي قانون رسيدگي
به اموال مسووالن

پرونده عراقچي به شعبه دوم
ارسال شده بود

ريي��س مجل��س ده��م
ميگوي��د :امريكاييه��ا با
اعمال تحريمهاي مضاعف
به دنبال تحت فش��ار قرار
دادن اي��ران هس��تند ،اما
ايرانيهادربرابراينفشارها
مقاومتميكنند.بهگزارش
خانه ملت ،الريجاني در ديدار با ژاركو ابرادوويچ رييس
كميسيونامورخارجيپارلمانصربستانبابياناينكه
روحيه استقالل طلبي صربس��تان براي ايران جذاب
است ،گفت :كشورهايي كه تحت سيطره امريكا قرار
گرفتهاند،سرنوشتخوبينداشتهودردرازمدتهزينه
زياديپرداختميكنند.رييسمجلسبااشارهبهاينكه
ايران تحت فش��ارهاي امريكا قرار گرفته است ،افزود:
امريكاييهاحتيبرجامراكهباتوافقآنهاامضاشدهبود،
زيرپا گذاشتند و با اعمال تحريمهاي مضاعف به دنبال
تحت فشار قرار دادن ايران هستند ،اما ايرانيها در برابر
اين فشارها مقاومت ميكنند.وي با بيان اينكه روابط
سياسي ايران و صربستان در س��طح بااليي قرار دارد،
ادامهداد:متاسفانهروابطاقتصاديبيندوكشورگسترده
نيستودرسطحنازليقراردارد،درحاليكهميتوانيماز
توانيكديگردرحوزهاقتصادياستفادهكنيم.

وزير دف��اع و پش��تيباني
نيروهاي مس��لح با حضور
در ش��ركت صناي��ع
الكترواپتي��ك صااي��ران
اصفه��ان ،ضم��ن افتتاح
مركز توسعه فناوريهاي
اپتوالكترونيكي ۱۰،سامانه
فوق پيشرفته مراقبت ،شناس��ايي و رهگيري هوايي
و دريايي اصفهان را رونمايي كرد.امير سرتيپ «امير
حاتمي» در جريان بازديد از صنايع دفاعي مستقر در
اصفهان گفت :در سالهاي اخير شاهد پيشرفتهاي
چشمگير در حوزههاي تكنولوژي و فناوري بومي در
اين صنعت بودهايم و صناي��ع الكترواپتيك اصفهان
توانس��ته اس��ت رضايت خاطر نيروهاي مسلح را در
تأمين نيازمنديهاي دفاعي مرتفع س��ازد.وزير دفاع
و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با تجليل از تالشها و
مجاهدته��اي متخصصان پرتوان و ج��وان صنايع
الكترونيكوزارتدفاع،افزايشوتنوعسبدمحصوالت
اينصنعتدردوحوزهنظاميوغيرنظاميراچشمگير
و قابل تحس��ين دانس��ت و اظهار اميدواري كرد :در
آينده شاهد دستيابي به دستاوردهاي نويني در زمينه
محصوالتاستراتژيكالكترونيكيباشيم.

مس��وول س��ازمان بسيج
س��ازندگي اعالم كرد :اين
سازمانباهمكاريدولتدر
اج��راي پروژههاي كوچك
روندكمكرسانيبهمناطق
محرومراتسريعميكند.
سرهنگ «محمد زهرايي»
در گفتوگو با ايرنا ،به فش��ار اقتصادي مضاعف امريكا
عليهايراناشارهكردواظهارداشت:سال ۹۸سالبسيار
سختي براي ما خواهد بود چراكه نبايد فراموش كنيم
مردم در تمامي برههها پاي نظام ايستادهاند و در همه
ش��رايط از آن دفاع ميكنند ،بايد در همه شرايط براي
بهبودمعيشتمردمدفاعكنيم.
ويافزود:بايددستبهدستهمدهيمتاكشورازتنگناي
اقتصاديعبوركند،وليامرمسلميندرسخنرانيهاي
خوداعالمكردندكهبهجهادگراناميدبستهاند،ازاينرو
مابهدنبالافزايشفعاليتجهادگرانبسيجيهستيم.
مسوولسازمانبسيجسازندگيباتاكيدبراينكهرويكرد
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران محروميت زدايي
در كشور است ،گفت :در راستاي محروميت زدايي در
كناردولتخواهيمبودتاباهمكاريدراجرايپروژههاي
كوچكروندكمكرسانيبهمحرومانراتسريعكنيم.

س��خنگوي قوه قضاييه
گفت :قانون رس��يدگي
به اموال مسووالن طيف
گستردهاي از مقامات در
قواي سه گانه و نهادهاي
تحت پوشش مقام معظم
رهبري،شوراهاياسالمي
و ش��هردا ريها و يك وس��عت كام ً
ال گستردهاي را
مشمول قرار داده است.
به گزارش اداره ارتباطات قوه قضاييه ،غالمحسين
اسماعيليسخنگويقوهقضاييهدرگفتوگويويژه
خبريكهبهبررسيجزيياتاجراي قانونرسيدگي
به اموال مس��ووالن اختصاص داش��ت ،اظهار كرد:
اساس اين امر ابتدائا در قانون اساسي كه از افتخارات
نظام ما به عنوان يك ميثاق ملي و يك قانون برتر در
بينقوانينكشورهايمختلفاست،توسططراحان
قانون اساسي در اصل ۱۴۲بنيان گذاشته شد.
وي تصريح كرد :ام��روز اين بنيان ارتقا پيدا كرده و
غير از مقامات مسوول در اصل  ۱۴۲قانون اساسي،
جمع كثيري از ساير مقامات در ردههاي مختلف،
در قواي س��ه گانه و بخشهاي حاكميتي ديگر را
در برگرفته است.

قاض��ي مس��عود يمقام
گفت :پرونده آقاي عراقچي
به شعبه ما ارس��ال نشده و
فكر ميكنم در ش��عبه دوم
باشد ولي پروندههاي جديد
پتروشيمي به ما ارجاع شده
است.به گزارش مهر ،قاضي
مس��عوديمقام ديروز در جمع خبرنگاران در خصوص
روندرسيدگيبهپروندهفسادبانكسرمايهگفت:تاكنون
هشت جلسه دادگاه برگزار شده و فكر نميكنم در هيچ
دادگاهياينمقدارفرصتبهمتهمانبرايدفاعدادهشده
باشد.مسعوديمقامدرپاسخبهاينسوالكهحيدرآبادي
متهم متواري اين پرونده كه اخيراً بازداشت شده است
چه زماني به كشور مسترد ميشود؟ گفت :فكر ميكنم
اين موضوع زمان بر باشد و فكر نميكنم اين روند از يك
يادوماهكمترباشد.اقداماتآنراپليسبينالمللانجام
ميدهد اما زمان خاصي بايد صرف شود.مسعوديمقام
در پاسخ به اين سوال كه آيا در روزهاي اخير پروندههاي
اقتصاديجديديارسالشدهواينكهآياپروندهعراقچي
بهشعبهشماارسالشده؟گفت:پروندهآقايعراقچيبه
شعبه ما ارسال نشده و فكر ميكنم در شعبه دوم باشد
وليپروندههايجديدپتروشيميبهماارجاعشدهاست.

چهرهها

دولت به مسائل عمراني ،گفت :اگر چه دولت از شرايط
سختي برخوردار است اما در زمينه مسائل مالي براساس
گزارش سازمان برنامه و بودجه  27هزار ميليارد تومان
براي طرحهاي عمراني كشور از ابتداي امسال تخصيص
يافته اس��ت كه آثار آن در ماههاي آينده آشكار خواهد
شد.رييسجمهور اضافه كرد :همچنين در هفته جاري
مبانيجديدبودجهسال 98راكهقب ً
الدرستاداقتصادي
دولت و هيات وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي
بررسي شده بود ،تصويب كرديم و براساس اين مصوبه
حقوق ،عيدي و مس��تمري تمامي كاركنان و كارگران
بطوركاملوصددرصديپرداختخواهدشدواينگونه
اقدامات به معناي آن است كه دولت قدرتمند و توانمند
است.روحاني تأكيد كرد :با وحدت و همدلي ميتوانيم از
مشكالت عبور كرده و بدخواهان خود را مجبور كنيم كه
پاي ميز منطق ،مذاكره و عدل بنشينند و اشتباه خود را
بپذيرند كه البته اخيراًمقداري از حرفهاي بيحسابي
ك��ه ميزدند را معت��دل كردهاند و بيتردي��د باز هم از
مسير اشتباه خود باز ميگردند و ميفهمند كه راهشان
درست نيست.

حركتدرستيراميپيماييم،اظهارداشت:مردممطمئن
باشند آنچه براي دولت مهم است ،منافع و رفاه ملت ايران
استوباهمهتوانودرمالقاتهاييكهامروزوپايانهفتهدر
سفرخارجيخواهمداشت،تمامتالشخودرابهكارخواهيم
گرفت كه به خوب��ي از حق مردم ايران دفاع كرده و در برابر
بدخواهانايستادگيكنيم.رييسجمهوردربخشديگري
از سخنان خود با اشاره به انتخاب دو استاندار جديد براي
استانهاي گلستان و كهگيلويه و بويراحمد ،گفت :امروز
هياتدولتدوچهرهفعالدرزمينهمسائلاجراييوعلمي
انتخاب كرده اس��ت .آقاي حقشناس كه به عنوان نيروي
فعال در مسائل علمي ،سابقه نمايندگي شوراي اسالمي
را دارد و هم��واره به عنوان يك عنصر مخلص و فعال براي
نظامجمهورياسالميايرانمطرحبوده،بهعنواناستاندار
گلستان انتخاب گرديد.روحاني با تأكيد بر اينكه همه بايد
تالش كنيم كه زندگي مردم آسيب ديده به شرايط عادي
بازگشته و اماكن آسيبديده بازسازي شود ،گفت :دولت
با همه همت در مسير رفع مش��كالت مردم آسيبديده
تالشخواهدكردودرزمينهبازسازيهمبايدمردمايرانو
نيروهايمسلحونهادهايدولتيوعموميهمچونگذشته
در كنار هم و دست در دست يكديگر زيباتر از گذشته شهر
رابازسازيكنندوكاريكنندكهساختارهايشهردربرابر
سيلهاي احتمالي مقاوم باش��د.رييسجمهور ضرورت
توجهبهاليروبيوزهكشيرودخانههاراموردتأكيدقرارداد
و گفت :دولت نسبت به اين موضوع توجه ويژهاي داشته و
در دولت يازدهم و دوازدهم تاكنون بيش از 40هزار هكتار
زهكشي انجام شده كه اين موضوع در كاهش آسيبهاي
سيالباخيرموثربودهاست.

كالن
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كدام شركتهاي نوپا مشمول حمايت شدند؟

هيات وزيران اخي��را آييننام��هاي تصويب كرده
است كه به موجب آن دولت از شركتهاي نوپايي
كه شرايط ويژهاي داش��ته باشند مثال اينكه كمتر
از س��ه س��ال از ثبت آنها گذشته باش��د و حداكثر
سرمايه ثبتي آنها  250ميليون تومان باشد حمايت
خواهد كرد.
به گزارش «تعادل» ،هي��ات وزيران در خرداد ماه
جاري ب��ه پيش��نهاد وزارت ارتباط��ات و فناوري
اطالعات و به اس��تناد اصل يكصد و س��ي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اس�لامي ايران آييننامه
حمايت از شركتهاي نوپا را تصويب كرد.
طبق اين آييننامه ش��ركتهاي نوپ��ا عبارتند از
ش��ركتهاي مورد حمايت هر شركت خصوصي و
تعاوني در حوزه فن��اوري اطالعات و ارتباطات كه
كمتر از سه سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.
همچنين ش��ركتها بايد از اين شرايط برخوردار
باشند.
-1حداكثر سرمايه ثبتي شركت دو ميليارد و پانصد
ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر500ر  )۲ريال باشد.
 .٢درآمد ش��ركت در س��ال كمتر از پن��ج ميليارد
(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر )۵ري��ال باش��د .اين مبلغ در
سال  ۱۳۹۸مالك است و در سالهاي بعد براساس
نرخ تورم اعالمي بانك مركزي جمهوري اس�لامي
ايران توسط كارگروه موضوع تبصره ماده ( )۱۰اين
تصويبنامه تعديل و اعالم خواهد شد.
 .3موسس��ين و صاحبان سهام ش��ركت نسبت به
توزيع س��ود اقدام نكنند و با رعايت قانون تجارت
به حساب افزايش س��رمايه شركت منظور كنند و
دريافتي ماهانه آنها از س��ه براب��ر حداقل حقوق و
دستمزد ساالنه كارگران مشمول قانون كار بيشتر
نباشد.
 -۴مشخصات شركت در سامانه متمركز درخواست
خدمات س��ازمان فناوري اطالعات ايران موضوع
ماده ( )۱۱اين تصويب نامه ثبت شده باشد.
همچنين به موجب ماده  2اين مصوبه صدور پروانه
بهرهبرداري فناوري اطالعات توسط وزارت انجام
ميشود .در ماده  3آن نيز آمده است :وزارت موظف
است در اجراي بند (ث) ماده ( )۴قانون ،از راهاندازي
و توس��عه مراكز و واحده��اي تحقيق و توس��عه،

اجازه بهرهمندي از نيروهاي متخصص
خارجي
در ماده ۸اين مصوبه تاكيد شده است :مراكز نوآوري
(اعم از شتابدهندهها) ،مراكز رشد ،مناطق ويژه

علم و فناوري و پاركهاي علم و فناوري به منظور
تس��هيل در همكاريهاي بينالملل��ي ،با رعايت
قواني��ن و مقررات اش��تغال اتب��اع خارجي و ماده
( )۱۲۱قان��ون كار ،مجاز به اس��تفاده از نيروهاي
تخصصي خارجي خصوص��ا در زمينه مربي گري،
حقوق بينالمل��ل ،ثبت اختراع��ات بينالمللي و
مش��اوره هس��تند .به منظور احراز شرايط مذكور
در ماده يادش��ده ،س��ازمان به عضويت هيات فني
اشتغال اتباع خارجي موضوع ماده ( )۱۳آيين نامه
اجرايي ماده ( )۱۲۹قانون كار موضوع تصويبنامه
شماره /۱۵۴۱۴ت۱۵۴ه مورخ تير ماه سال ۱۳۷1
و اصالحات بعدي آن در ميآيد.
طبق ماده ۹اين مصوبه در صورت واگذاري حداقل
ش��صت و هفت درصد ( )%۶۷از سهام يك شركت

بانكها  ۱۲هزار ميليارد تومان اموال مازاد را فروختند
معاون امور بانك ،بيمه و شركتهاي دولتي وزير اقتصاد از فروش
 ۴۰هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانكها تا پايان سال جاري در
كشور خبر داد و گفت طي يكساله گذشته  ۱۲هزار ميليارد تومان
از اموال مازاد بانكها فروخته شد.
عباس معمارنژاد در مصاحبه با راديو افزود :طي يكس��اله گذشته
 12هزار ميليارد تومان از اموال مازاد بانكها با برنامهاي كه وزارت
اقتصاد از بانكها گرفته فروخته شده است.
وي همچنين اظهارداش��ت :بانكهاي دولتي و خصوصي شدهاي
كه هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند بر اساس برآوردهاي
صورت گرفته بين  70ت��ا  100هزار ميليارد تومان اموال مازاد در
اختيار دارند.
مع��اون امور بان��ك ،بيم��ه و ش��ركتهاي دولتي وزي��ر اقتصاد
در پاس��خ به اين پرس��ش كه چ��را رقم ام��وال م��ازاد بانكها به
ص��ورت دقيق اعالم نميش��ود ،گف��ت :باالخره برخ��ي بانكها
ارزيابيه��اي جدي��دي از ام��وال خ��ود ندارند يا قيمت س��هام
ش��ركتها روز به روز در حال تغيير اس��ت بنابراين به دليل وجود

نوس��ان در ارزش و قيم��ت داراييه��ا نميتوان ارق��ام دقيقي را
بيان كرد.
وي همچني��ن در خصوص ابالغ س��ند بانك��داري آينده و تحول
ديجيتال مبتني بر اقتصاد هوشمند به راديو اقتصاد افزود :بطوركلي
هرچقدر بانكها به س��مت بانكداري ديجيتال و تحول ديجيتالي
شدن در داخل خود گرايش پيدا كنند نتيجه اين جهتگيري ارايه
خدمات مطلوبتر ،ارزانتر ،متنوعتر و با كيفيتتر به مردم خواهد
بود.معمارنژاد اظهار داشت :بطور كلي هر تحول ديجيتالي در نهايت
ارايه خدمات بهتر به مردم است بنابراين اگر مستندي در اين حوزه
اعالم ميشود هدف نهايي همان چيزي كه پيش از اين بيان شد.
وي در ادامه يادآورشد :مردم شريف هم در جريان باشند كه هرچند
اسم اينگونه س��ندها بانكداري آينده و تحول ديجيتال مبتني بر
اقتصاد هوش��مند اس��ت ولي در نهايت با كاهش قيمت تمامشده
خدمات در بانكها منجر به اين خواهد ش��د كه همه آحاد جامعه
بتوانند خدمات خود را از نظام بانكي با سرعت بيشتر با كيفيت بهتر
و ارزانتر دريافت كنند.

م��ورد حمايت به يك ش��ركت ديگر ي��ا ادغام آن
در ش��ركت ديگر ،كليه مجوزهاي دولتي دريافت
ش��ده اعم از مجوزهاي غيرقاب��ل خريد و فروش و
قراردادهاي در حال اجرا و قرارداد با دس��تگاههاي
اجرايي ،با رعايت قوانين قابل واگذاري اس��ت .در
ماده  ۱۰اي��ن مصوبه هم آمده اس��ت :در صورتي
كه ش��ركتهاي مورد حمايت ساكن مراكز رشد،
فضاهاي كاري اشتراكي و شتابدهندهها باشند،
سازمانهاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي
مكلفند نسبت به تخصيص شناسه (كدهاي مودي
و كارگاه��ي) اق��دام كنند .ص��دور هرگونه مفاصا
حساب شناس��ه (كدهاي مزبور با رعايت قوانين و
مقررات مربوط خواهد بود .تبصره  -فهرست مراكز
رش��د ،فضاهاي كاري اشتراكي و ش��تابدهندهها

توس��ط كارگروه��ي مرك��ب از وزارتخانهه��اي
ارتباطات و فناوري اطالع��ات و علوم ،تحقيقات و
فناوري و معاونت علمي و فناوري رييسجمهور و
سازمانهاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي
اعالم ميشود.
طبق ماده ۱۱اين مصوبه :س��ازمان موظف اس��ت
ضمن راهاندازي سامانه متمركز درخواست خدمات
س��ازمان فن��اوري اطالع��ات اي��ران ،جهت ثبت
اطالع��ات ش��ركتهاي متقاض��ي و تعريف حوزه
فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت ساالنه ،كليه
فرآيندهاي موضوع اي��ن تصويب نامه را به صورت
الكترونيكي طراحي و پيادهسازي كند و همچنين
اسامي ش��ركتهاي موضوع حمايت را به صورت
شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.

عملكردهياتواگذاريسهامبنگاههايدولتيزيرذرهبينمجلس
عضو كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس ،گفت :عملكرد هيات
واگذاري س��هام بنگاههاي دولتي در جري��ان تحقيق و تفحص از
سازمان خصوصيسازي مورد بررسي قرار ميگيرد.
محمدعلي پورمخت��ار ،نماينده مجلس با اش��اره به وجود برخي
ابهامات در خصوصيس��ازيها ،گفت :مجلس باي��د به نحوه كار
سازمان خصوصيسازي ورود كرده و فعاليتهاي آن را با مقررات
قانوني و مقررات مصوب مجلس مقايس��ه كند چراكه ما با شخص
رييس اين س��ازمان مش��كلي نداريم.نماينده مردم كبودرآهنگ
و بهار در مجلس ش��وراي اس�لامي ،افزود :اگر عملكرد س��ازمان
خصوصيس��ازي ارزيابي ش��ود ،طبيعتا اگر ايراد و اشكالي وجود
داشته باشد شامل مدير نيز ميش��ود ،لذا بر اين اساس مجلس با
تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان خصوصيسازي موافقت كرد
كه اين طرح نه تنها عملكرد اين دوره سازمان خصوصيسازي بلكه
دورههاي گذشته را شامل ميشود.
مستندات هرگونه تباني در جريان خصوصيسازيها جمعآوري
و با متخلفان برخورد ميشود.وي در تش��ريح محورهاي تحقيق

و تفحص از عملكرد س��ازمان خصوصيس��ازي ،ادامه داد :در اين
تحقي��ق و تفح��ص واگذاريها ،نح��وه قيمتگ��ذاري و ارزيابي،
توافقات ،تاثيرات پس از واگذاري ،تعهدات خريداران و چالشهاي
ايجادي براي بنگاهها و واحدهاي واگذار شده همگي مورد بررسي
قرار ميگيرد.پورمختار تاكيد كرد :اگر در بخش واگذاريها كوتاهي
ديده ش��ود يا اينكه تباني ،تخلف يا س��وء جرياني رخ داده باشد و
محرز ش��ود طبيعتا مس��تندات جمعآوري و با تخلف و متخلفان
برخورد ميشود.
وي با بيان اينكه هيات واگذاري س��هام بنگاههاي دولتي بررسي
ميكند كه يك بنگاه واگذار شود يا خير ،افزود :از سوي ديگر شرايط
احراز و تطبيق روش��ي كاري كه براي واگذاري يك بنگاه در پيش
گرفته با اين هيات است.عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس
شوراي اس�لامي ،تصريح كرد :ممكن است هيات واگذاري سهام
بنگاههاي دولتي كار خود را به خوبي انجام نداده باشد يا به گزارش
سازمان خصوصيسازي اعتماد كرده باشد ،لذا در جريان تحقيق
و تفحص عملكرد هيات واگذاري نيز مورد بررسي قرار ميگيرد.

مشموالن ماليات سكه مراقب جريمه باشند

تبعيض دولت عليه دالالن سكه!
در اواسط خرداد ماه بود كه سازمان امور مالياتي در
بخشنامهيي بطور رس��مي اعالم كرد كه خريداران
كالن س��كه در طرح پيشفروش س��كه كه در سال
گذشته اجرا شد ،ماليات دريافت خواهد كرد .گرچه
اين بخش��نامه حاوي اطالعاتي ش��امل مشموالن
پرداخت ماليات بر حسب تعداد سكه خريداري شده
بود ولي برخي جزيئات آن روش��ن نبود .اكنون نادر
جنتي ،معاون مالياتهاي مس��تقيم س��ازمان امور
مالياتي ،در آخرين اظه��ارات خود ،برخي جزييات
تكميلي را به آن افزوده اس��ت و گفته است افرادي
كه طبق بخش��نامه مشمول پرداخت ماليات بشوند
ولي اظهارنام��ه مالياتي پرنكنند مش��مول جريمه
خواهند شد.
وي گفته اس��ت :كليه خريداران س��كه كه در سال
 ۱۳۹۷نس��بت به درياف��ت حداكثر  ۲۰۰س��كه از
سيستم بانكي اقدام كردهاند ،مشمول ماليات مقطوع
بوده و از نگهداري اس��ناد و م��دارك موضوع قانون
مذكور و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف هستند.
معاون مالياتهاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي
كشور تاكيد كرده است :اشخاصي كه در سال ۱۳۹۷
بيش از  ۲۰۰سكه دريافت كردهاند ،مشمول ماليات
مقطوع موضوع تبصره ماده  ۱۰۰قانون مالياتهاي
مستقيم نبوده و بايد اظهارنامه مالياتي مربوط به اين
فعاليت (خريد و فروش س��كه) را تا پايان خردادماه
سال  ۱۳۹۸به س��ازمان امور مالياتي كشور تسليم
كنند.
وي همچنين در خصوص نحوه تعيين ماليات مقطوع
براي خريداران سكه كه طي سال  ۱۳۹۷سكه خود
را دريافت كردهاند ،گفته است :بر اين اساس ،تا ۲۰
سكه دريافتي مشمول ماليات نيست .نسبت به مازاد
 ۲۰سكه تا ميزان  ۶۰سكه به ازاي هر سكه  ۱۵۰هزار
تومان ماليات مقطوع ،نس��بت به مازاد  ۶۰س��كه تا

حيث عدم فروش سكههاي دريافتي معترض باشند،
ميتوانند نس��بت به ط��رح ادعاي خ��ود در مراجع
دادرسي مالياتي اقدام و درخواست رسيدگي مجدد
كنند .وي همچنين يادآور شد :صاحبان مشاغلي كه
حسب سوابق پرونده يا مجوز صادره از سوي مراجع
ذيربط به شغل مرتبط با خريد و فروش سكه اشتغال
دارند ،مشمول پرداخت ماليات مقطوع نبوده و مكلف
هستند نسبت به تس��ليم اظهارنامه مالياتي شغلي
خود اقدام كنند.

ميزان  ۱۰۰س��كه به ازاي هر سكه  ۲۰۰هزار تومان
ماليات مقطوع و نسبت به مازاد  ۱۰۰سكه تا ميزان
 ۲۰۰سكه به ازاي هر سكه  ۲۵۰هزار تومان ماليات
مقطوع تعيين شده است.
جنت��ي تصريح ك��رده اس��ت :خريداران س��كه در
مح��دوده  ۲۰تا  ۲۰۰س��كه با تاريخ تحويل س��ال
 ،۱۳۹۷الزم اس��ت ضم��ن مراجع��ه ب��ه س��امانه
عملي��ات الكترونيك مودي��ان مالياتي به نش��اني
 ،www.tax.gov.irك��د مل��ي خود را در بخش
«ماليات مقطوع دريافتكنندگان سكه» وارد كرده
و در صورتي كه مشمول ماليات سكه بودند ،اقدام به
ثبتنام در اين سامانه كنند.
معاون مالياتهاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي
كش��ور افزود :بديهي اس��ت اطالعات مودي اعم از
اطالعات هويتي ،محل اقامت و ش��ماره همراه ،پس
از ثبت نام ،اعتبار سنجي ش��ده و در صورت صحت

مردم ،قدرت و منافع ()6

سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

هياتوزيران آييننامه حمايت از شركتهاي نوپا را تصويب كرد

پژوهش��ي با مراك��ز و ش��تابدهندههاي نواوري
شركتهاي جهاني ،بطور مس��تقل يا با همكاري
مراكز ،شركتها و موسسات پژوهشي دانش بنيان
با اولويت تسريع در رشد و همچنين سرمايهگذاري
در ش��ركتهاي مورد حمايت ب��ا رعايت قوانين و
مقررات مربوط ،حمايت كند.
در ماده  4آن نيز آمده اس��ت :وزارت موظف است
براس��اس آيين نامه اجرايي ماده ( )۴۴قانون رفع
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
موضوع تصويبنامه مورخ ش��هريور س��ال 1394
و اصطالحات بع��دي آن ،در صن��دوق پژوهش و
فناوري نو آفرين كه با ماموريت توسعه شركتهاي
مورد حمايت و با سرمايه حداقل يك هزار ميليارد
(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر  )۱۰۰۰ريال از محل اعتبارات
مصوب مربوط بودجه س��االنه با مش��اركت بخش
غيردولتي تشكيل ميشود ،مشاركت كند.
وزارت و س��ازمانها و شركتهاي تابع آن مجازند
از محل وجوه اداره شده در اختيار ،در تأمين منابع
مالي صندوق مزبور بر اس��اس ماده ( )۶آيين نامه
اجرايي يادش��ده مشاركت كنند .س��هم وزارت و
سازمانها و شركتهاي تابع آن از سرمايه و منابع
مالي اين صن��دوق حداكتر چه��ل درصد ()%۴۰
خواهد بود.
در ماده  ۵اين مصوبه هم آمده :كليه مش��وقهايي
كه براس��اس بند (ز) ماده ( )۴قانون در زمينههاي
مهارتافزايي و ارتقاي دانش حرفهاي و حمايت از
مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان از سوي دولت
اعمال ميشود ،با تأييد سازمان شامل شركتهاي
مورد حمايت ميشود.
طبق م��اده ۶اين مصوبه ش��ركتهاي مورد حمايت،
مش��مول مزاياي آيين نامه اجرايي ماده ( )۷۱قانون
هستند و طبق ماده  ۷اين مصوبه در شركتهاي مورد
حمايت ،سهامداراني كه كارفرما محسوب ميشوند،
تكليفي به پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي ندارند.

پاورقياقتصادي

اطالعات ،نام كاربري و كلمه عبور به ش��ماره همراه
مودي پيامك خواهد شد.
وي ادامه داد :مودي پس از دريافت نام كاربري و كلمه
عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در سايت عمليات
الكترونيك س��ازمان را پيدا كرده و در ادامه ،پس از
مشخص كردن تعداد سكه خريداري شده ،محاسبات
سيستمي انجام شده و مبلغ ماليات تعيين ميشود
كه پس از دريافت شناس��ه قبض و شناسه پرداخت،
امكان پرداخت ماليات فراهم ميشود.
جنتي همچني��ن از امكان پرداخت ماليات در چهار
قسط مساوي خبر داد و گفت :عدم پرداخت ماليات
تا پايان خ��رداد  ۱۳۹۸يا عدم پرداخت اقس��اط در
سررسيدهاي مقرر ،مشمول جريمه خواهد بود.
معاون مالياتهاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي
كش��ور اف��زود :چنانچ��ه مودي��ان مش��مول اين
دستورالعمل نس��بت به ماليات تعيين شده صرفاً از

ضرورت اعالم جزييات بيشتر
هرچند وزي��ر اقتصاد در روزهاي قب��ل از اعالم خبر
ميزان درآمد مالياتي پيشبيني شده از محل دريافت
ماليات از طرح پيشفروش سكه امتناع كرده بود به
اين دليل كه ممكن است عدد پيشبيني شده محقق
نشود ولي در روزهاي گذشته معاون وي يعني قاسم
پناهي اظهار كرد كه پيشبيني ميش��ود تا 1000
ميلي��ارد تومان از محل ماليات بر س��كه درآمد عايد
دولت شود.
همچنين در روزهاي گذش��ته نيز اعالم شده بود كه
مالياتس��تاني از سكههاي فروخته ش��ده در طرح
پيشفروش سكه فقط از كساني دريافت خواهد شد
كه دالل بوده و به قصد سوداگري در طرح پيشفروش
سكه شركت كردند.
با وجود اعالم اين جزييات هنوز ابهاماتي وجود دارد
و آن اين است كه دولت با چه مكانيزمهايي قرار است
اقدام به شناس��ايي دالالن كند؟ آيا خواهد توانست
افرادي با شناس��ههاي اجارهاي را شناس��ايي كند؟
همچنين گرچ��ه در ماههاي اخير مس��اله دريافت
ماليات از عائدي سرمايه مطرح شده است ولي هنوز
قانون��ي در اين زمين��ه وجود ندارد و معلوم نيس��ت
پشتوانه قانوني دريافت ماليات از سكه چه باشد.

تبعيض بين دالالن سكه و ساير داللها!
به زعم بس��ياري از منتقدان دول��ت در حالي اخذ
ماليات از دالالن سكه را كليد زده است ،كه در سال
ملتهبي كه گذشت بازارهاي ارز ،خودرو و همچنين
مس��كن نيز جوالنگاه س��وداگران ب��ود .منتقدان
معتقدند دولت و دستگاه مالياتستاني ضمن اينكه
بايد در بازارهاي  4گانه خودرو ،مسكن ،ارز و سكه كه
در سال  97ملتهب شده و در آنها ثروتهاي بادآورده
زيادي ايجاد شد ورود يكسان داشته باشد .
در اي��ن زمينه امير خجس��ته ،نماين��ده مجلس ،با
بي��ان اينكه ،وقتي دولت فقط در حوزه س��كههاي
پيشفروش ش��ده ب��ه دنبال وصول ماليات اس��ت
ابهاماتي ايجاد ميش��ود ،گفت :براي مردم س��وال
ايجاد ميش��ود كه تكليف ثروته��اي بادآورده در
حوزه مسكن و ارز و خودرو چه ميشود.
اين نماينده مجلس گفت :اين نوع مالياتس��تاني
يكطرفه سوالبرانگيز اس��ت و دول��ت بايد از همه
حوزههايي كه در س��ال  97با جهشهاي غير قابل
توجيه مواجه شده و ثروتهاي هنگفت ايجاد كردند
مالياتستاني داشته باشد .امروز مردم شك كردهاند
چرا تنها در حوزه س��كه بحث ماليات درآمد مطرح
شده و انتظار آنها اين است كه ساير بازارها هم تحت
پوشش مالياتي قرار بگيرند.
به گفته خجسته ،مجلس به اين موضوع ورود خواهد
كرد تا زواياي پنهان آن روشن شده و ماليات ستاني
جامع و عادالنه صورت گيرد.
خجسته در پاس��خ به اينكه تكليف اعتماد عمومي
به دستگاههاي دولتي چه ميشود ،گفت :هر آنچه
قانون شد بايد اجرا ش��ود و با اجراي قوانين اعتماد
عمومي نيز تقويت ميش��ود ،در ح��وزه ماليات هم
كه اخيرا مباحث مختلفي ايجاد ش��د ،همين قاعده
پابرجاست.

نويسنده :جوزف استيگليتز|
ترجمه :منصور بيطرف|
با اين حال ،تغيير چهره جمعيتي امريكا باعث
ش��دده كه نگاه به اين گذشته «شكوهمند»-
گذش��تهاي كه بخ��ش بزرگ��ي از جمله زنان
و رنگينپوس��تان ،از رفاه آن مس��تثني شده
بودن��د -در ي��ك دو راه��ي دمكراتي��ك قرار
بگيرد .نه تنها اكثري��ت امريكاييها به زودي
رنگينپوست ميش��دند بلكه جهان و اقتصاد
قرن بيس��ت و يكم هم نميتوانس��تند با يك
جامعه مردس��االر مصالحه كنن��د .همچنين
مراكز شهري ما چه در شمال و چه در جنوب،
ك��ه اكثري��ت امريكاييها زندگ��ي ميكنند
ارزش تن��وع را ياد گرفتهاند .آنهايي كه در اين
مكانهاي رش��د و پويايي زندگ��ي ميكنند،
ارزشه��اي همكاري را ي��اد گرفتهاند و نقش
دولت را ديدهاند كه اگر س��همي از رفاه وجود
نداش��ته باشد دولت ميتواند و بايد نقش خود
را ايفا كن��د .آنه��ا چرنديات گذش��ته را پاره
كردند و گاهي اوقات هم يكش��به اين كار را
ميكردند .اما اگر اينچنين است ،پس در يك
جامعه دمكراتيك براي اقليت -حال ميخواهد
شركتهاي بزرگي باشند كه به دنبال استثمار
مصرفكننده هستند ،بانكهايي كه به دنبال
استثمار قرض گيرندگان هستند يا آنهايي كه
در گذش��ته كه بدنبال خلق يك دنياي كهنه
بودهاند غرق شدهاند -تنها يك راه باقي ميماند
و آن هم اين اس��ت كه با سركوب دموكراسي
به هر طريق به سلطه اقتصادي و سياسيشان
بچسبند .
اما مس��ير نبايد اين باشد -امريكا كه يك كشور
ثروتمند است نبايد مردمان فقير زيادي داشته
باش��د ،افراد زيادي تالش ميكنند تا از اين فقر
رهايي يابند.
در حال��ي ك��ه
نيروه��اي زيادي
وج��ود دارن��د كه
نابرابر يه��ا را
افزايش ميدهند-
كه در مي��ان آنها
تغيي��رات فناوري
و جهان��ي ش��دن
اس��ت -الگوهايي
كه در بين كشورها و در جوامع دمكراتيك متفاوت
هستندنشانميدهندكه«سياستها»مهماست.
نابرابري يك انتخاب است و آن هم اجتناب ناپذير
نيس��ت .اما تا زماني كه ما روند جاري خودمان را
تغييرندهيم،بهاحتمالزيادنابرابريبيشترخواهد
شد و رشد اقتصادي ما به احتمال در سطح پايين
فعليخوددرجاخواهدزد-خوداينباتوجهبهآنكه
فرضبرايناستكهاقتصادمامبدعتريناقتصاددر
مبدعترين دوره تاريخي دنيا است ،يك معما است .
ترامپ نقش��هاي براي كمك به كش��ور ندارد؛
او نقش��ه دارد كه س��رقت از اكثريت را توسط
آنهايي كه در راس هس��تند ادام��ه دهد .اين
كت��اب نش��ان ميدهد ك��ه برنام��ه ترامپ و
حزب جمهوريخواه به احتمال اين اس��ت كه
تمام مش��كالتي را كه جامعه ما ب��ا آن مواجه
اس��ت بدتر كن��د -تقس��يمبندي اقتصادي،
سياس��ي و اجتماع��ي را افزاي��ش دهد ،عمر
مفي��د آينده را كاه��ش دهد ،مالي كش��ور را
بدت��ر كن��د و كش��ور را ب��ه دوره جديدي كه
رش��د اقتصادي بيش از هميش��ه كاهش يابد
هدايت كند .
ترام��پ را نميت��وان به خاطر مش��كالت زياد
كش��ورمان متهم كرد اما او به تجسم بخشيدن
به آنها كمك كرده است :تقسيم بنديها براي
هر عوامفريبي كه ميخواست از آن بهرهبرداري
كند وجود داش��ت .اگ��ر ترام��پ وارد صحنه
نميشد ،چند س��ال بعد ،عوامفريبان ديگري
وارد ميش��دند .اگر نگاهي به اط��راف خود در
دني��ا بياندازي��م ،نمونههاي عرض��ه آن وجود
دارند -لوپن در فرانسه ،موراويكي در لهستان،
اوربن در مجارستان ،اردوغان در تركيه ،دوتره
در فليپين ،و بولس��ونارو در برزي��ل  .در حالي
كه اين عوامفريبان تماما متفاوت هس��تند اما
آنها در يك چيز ش��ريك هس��تند و آن تحقير
دموكراسي (اُ ربان با غرور از فضيلتهاي ليبرال
دموكراس��ي حرف ميزند) هم��راه با حكومت
قانون ،رس��انههاي آزاد و استقالل قوه قضايي
آن است .آنها همگي به «مردان قوي» -البته در
خودشان -معتقد هستند ،فرقهاي از شخصيت
كه در اكثر نقاط دنيا ديگر رسم و رسوم آن از بين
رفته است .و همگي آنها بدنبال آن هستند كه
مشكالت خودشان را به ديگران نسبت دهند؛
آنهاهمگيناسيوناليستهايبوميهستندكهاز
فضيلتهاي ذاتي مردم خود دفاع ميكنند .اين
نسل از خودكامگان و خودكامه هم خواهند بود
به نظر ميآيد بطور وسيعي در خشونت سهيم
هس��تند و در برخي موارد در بيان علني تنفر از
زنان و تعصب هم ابايي ندارند.
اكث��ر مش��كالت را م��ن در مبح��ث بالياي
كشورهاي ديگر اش��اره كرده ام؛ اما همانطور
كه خواهيم ديد امريكا هدايت اين مس��ير را با
نابرابري بيشتر ،بهداشت بدتر و تقسيمبندي
بيش��تر از هر جاي ديگر بر عهده دارد .اگر اين
زخمها براي مدت طوالني ب��از بمانند ترامپ
ميتواند به عنوان ي��ك يادآور مهم به ديگران
باشد كه چه كارها را ميتوان كرد. .
ام��ا آنچه از قديم گفتهاند ،ش��ما نميتوانيد با
هيچ چيز ،چيزي را شكست دهيد .همين مورد
در اقتصاد هم هست :فقط زماني ميتوان يك
نقشه بد را شكست داد كه نشان داده شود يك
آلترناتيوي وجود دارد.

اخبار
حمايت قرضالحسنه مهر ايران
از كسب وكارهاي كوچك

بانك قرضالحسنه مهر ايران در مدت گذشته از
سال جاري با اهتمام بر پيشبرد اهداف تدوين شده
درراستايحمايتازتوليد،اشتغالزايي،كارآفريني
و توج��ه به كاالي داخلي بالغ ب��ر  ۳۰۰هزار فقره
تسهيالت قرضالحسنه به ارزش ۲۷هزار ميليارد
ريال پرداخت كرده است .به گزارش روابط عمومي
بانك قرضالحسنه مهر ايران ،اين بانك تاكنون به
 ۴ميليون و ۷۵۷هزار نفر تسهيالت قرضالحسنه
پرداختكردهكهازاينميزانتعداد ۷۵۲هزارفقره
با مبلغي بالغ بر  ۸۲هزار ميليارد ريال در سال ۹۶
اعطا شده است .پرداخت تسهيالت قرضالحسنه
بهيكميليوننفرازنيازمندانواجدشرايطبهويژه
در حوزههاي اشتغالزايي و كارآفريني و حمايت از
توليدات داخلي از برنامههاي ترسيمي اين بانك
براي س��ال  ۱۳۹۷بوده كه تا پايان سال گذشته
بيش از يك ميليون و  ۲۳۴هزار فقره يعني ۲۳.۴
درصدبيشترازهدفترسيميپرداختشدهاست.
طرحهاي اشتغالزايي در بانك قرضالحسنه مهر
ايران سه طرف دارد .در اين مدل ،يك مثلث ايجاد
ميشود .يك ضلع اين مثلث بانك قرضالحسنه
مهر ايران است .ضلع دوم بنيادها و نهادهايي مانند
بنياد بركت ،بسيج س��ازندگي ،بهزيستي ،بنياد
مسكن و ...كه متولي ايجاد شغل براي بخشهايي
از جامعه هستند .ضلع س��وم نيز شهرونداني كه
متقاض��ي وام ب��راي راهاندازي يك كس��ب و كار
كوچكهستند.

بازديد هياتمديره بانك رفاه
از ايران هلث و اينوتكس

عض��و هياتمديره بان��ك رفاه كارگ��ران از غرفه
اي��ن بانك در نمايش��گاههاي ايران هل��ث و مركز
نوآوري در هشتمين نمايش��گاه نوآوري و فناوري
 اينوتكس -2019بازدي��د كرد .به گزارش روابطعمومي بانك رفاه كارگران ،فرشيد فرخ نژاد عضو
هياتمدي��ره از غرف��ه بانك در بيس��ت و دومين
نمايشگاه بينالمللي تجهيزات پزشكي ،دارويي و
آزمايشگاهي ايران هلث ديدن كرد و با كارشناسان
حاضر در اين غرفه به گفتوگو پرداخت .وي در اين
بازديد در جريان آخرين دس��تاوردها ،محصوالت
و خدمات ارايه ش��ده بانك رف��اه و همچنين نحوه
اس��تقبال بازديدكنن��دگان ،ق��رار گرف��ت .عضو
هياتمديره بانك رفاه ،در حاش��يه اي��ن بازديد با
مديران برخي از ش��ركتهاي معتب��ر تجهيزات
پزشكي ديدار و گفتوگو كرد .فرخ نژاد در ادامه اين
بازديدها ،با حضور در نمايش��گاه اينوتكس2019
از غرف��ه مركز نوآوري بانك بازديد و با رييس مركز
نوآوري دي��دار و گفتوگو كرد و در جريان آخرين
اقدامات مركز نوآوري بانك قرار گرفت.
حمايت بان�ك رفاه از ايدهه�اي نوين و
كسب و كار بانكي
حس��ين رحمتي ،عض��و هياتمدي��ره بانك رفاه
در مراس��م رفاتك پيچ كه در حاش��يه هشتمين
نمايشگاه بينالمللي نوآوري و فناوري – اينوتكس
 - ۲۰۱۹برگزار ش��د گفت :لزوم توجه به روندهاي
نوآورانه و خالقانه يك الزام براي نظام بانكي است.
بانكها براي بقا و دوام در صحنه رقابت الزم است به
نحو شايستهاي روندهاي نوآورانه و تكنولوژيهاي
نوين را رصد و از آنها براي توس��عه و بهبود خدمات
خود استفاده كنند .به گزارش روابط عمومي بانك
رفاهكارگران،رحمتيبابياناينكهبازيگراننوظهور
حوزههاي مالي ،شتابدهندهها و اخاللگران حوزه
ديجيتال در حال س��بقت گرفتن از شبكه بانكي
هس��تند گفت :در اين ش��رايط س��اختار صنعتي
جوابگوي نيازهاي عديده مش��تريان نيست و بايد
مدلهاي كسب و كار نوين را اتخاذ كرد .بانك رفاه
در اين زمينه درصدد استقرار بانكداري جامع است
كه بتواند براساس آن خدمات ،محصوالت و راهحل
براي مشتريان ارايه كند.
توجه بانك رفاه به اكو سيستم نوآوري
مديرعامل بانك رفاه گفت :بانك رفاه به عنوان بانك
حوزه س�لامت از تمامي فرصتهاي اكوسيستم
نوآوري براي ني��ل به اهداف خود كه همانا خدمت
رس��اني باكيفيت ،چابك و امن به مشتريان است
اس��تفاده ميكند .به گزارش روابط عمومي بانك
رفاه كارگران ،دكتر محمدعلي سهماني مديرعامل
اين بانك در حاشيه مراسم رفاتك پيچ در هشتمين
نمايشگاه بينالمللي نوآوري و فناوري  -اينوتكس
 - ۲۰۱۹با تاكيد بر حمايت اين بانك از اكوسيستم
استارتاپي كشور اظهار داش��ت :شروع فعاليت در
حوزه استارتاپي و كسب وكارهاي اينترنتي همواره
با برخي مالحظات همراه است و بانك رفاه براي گام
نخست بودجهاي را براي حمايت از استارتاپهاي
حوزه سالمت در نظر گرفته كه البته آمادگي دارد در
صورتيكهاستارتاپها،نيازهاومالحظاتاينبانك
را با استفاده از توان نوآوري و خالقيت خود برآورده
كننداينبودجهراافزايشدهد.مديرعاملبانكرفاه
با بيان اينكه اين بانك در سال 97براي بهرهبرداري
بهتر از دنياي فناوريهاي نوين اقدام به تأسيس و
استقرار مركز نوآوري موسوم به رفاتك كرده است،
افزود :رسالت اصلي اين مركز ،توسعه فعاليتهاي
فناورانه در حوزههاي مختل��ف فعاليت بانك رفاه
اس��ت .رفاتك پيچ نيز كه امروز شاهد برگزاري آن
بوديم يكي از رويدادهايي اس��ت كه توس��ط اين
مركز براي حمايت از استارتاپهاي حوزه سالمت و
فينتكهابرنامهريزيواجراشدهاست.ويباتصريح
اينكه برگ��زاري رويدادهايي همچون رفاتك پيچ،
كسب و انباشت تجربه خوبي براي فعاليتهاي آتي
رفاتك محسوب ميشود ،اظهار داشت :با حمايت از
فينتكها ميتوانيم مشكالت و چالشهاي حوزه
سالمت را با هزينه بسيار كمتر از روشهاي سنتي
برطرفكنيم.
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بانك و بيمه

با ارايه گزارش عملكرد ارزي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار تاكيد شد

واردات از محل ارز صادراتي انجام شود
گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
بانك مركزي عصر سه شنبه 21خرداد 98در يك هزار
و دويست و هفتاد و دومين جلسه شوراي پول اعتبار،
سياس��تها ،برنامهها و اقدامات خود را در حوزه ارزي
تش��ريح كرد و گزارش عملكرد ح��وزه ارزي در دوره
س��ال  ۱۳۹۷تا خرداد ماه  ۱۳۹۸مورد بحث و بررسي
قرار گرفت و اعضاي شوراي پول اعتبار خواستار ادامه
روند قيمتگذاري در س��امانه نيما ،و تسهيلگري در
ورود ارز حاصل از صادرات ،با اعمال سياست واردات از
محل ارز صادراتي به عنوان يك راهكار موفق شدند .به
گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،در اين جلسه كه
به رياست عبدالناصر همتي برگزار شد اعضاي شوراي
پول و اعتبار ضمن تقدير از سياستها و برنامههاي اجرا
شده طي دوره مذكور ،از روند قيمتگذاري در سامانه
نيما و حاكم شدن سازوكار بازار بر تعيين قيمت در اين
سامانه ابراز رضايت و تداوم اين تدبير را خواستار شدند.
همچنين عملكرد سامانههاي نيما ،رفع تعهدات ارزي
و س��نا ،اقدامات مهم بانك مرك��زي در كنترل ريال و
اقدامات سفتهبازانه و مديريت كارآمد بازار ارز از جمله
بخشهاي ارايه شده بود كه مورد توجه قرار گرفت .در
اينجلسه،همچنينروندبرگشتارزحاصلازصادرات
و سياستهاي تشويقي و انضباطي اعمال شده بررسي
و بر تسهيلگري در ورود ارز حاصل از صادرات ،با اعمال
سياس��ت واردات از محل ارز صادرات��ي به عنوان يك
راهكار موفق تاكيد شد.
طبق اعالم بانك مركزي ،اعضاي شوراي پول و اعتبار
ضمنتقديرازسياستهاوبرنامههاياجراشدهطياين
دوره ،از روند قيمتگذاري در سامانه نيما و حاكم شدن
سازوكار بازار بر تعيين قيمت در اين سامانه ابراز رضايت
كردند و تداوم اين تدبير را خواستار شدند.
ثب�ات نس�بي ب�ازار ارز همزم�ان ب�ا س�فر
نخستوزيرژاپن
از سوي ديگر ،در بازار ارز و طال روز چهارشنبه 22خرداد
 ،98همزمان با سفر نخستوزير ژاپن به ايران ،از ثبات
نسبي برخوردار بود .نرخ لحظهاي دالر در سامانه سنا به
 12900و نرخ يورو به  14800تومان رسيد و ميانگين
نرخهاي ارز روز س��ه ش��نبه براي دالر  ،12903يورو
 ،14815درهم  ،3587يوآن  ،1920پوند  ،16538لير
تركيه  2349تومان اعالم شده است.
در صرافيهاي ملي و مج��از بانكي نيز نرخ خريد دالر
 12800و فروش دالر ،12900نرخ خريد يورو14700
وفروشيورو 14800توماناعالمشد.همچنيندربازار
آزاد و معامالت نقدي نيز دالر به  13060تومان رسيد.
صرافيهاي مجاز بانك مركزي قيمت دالر را نسبت به
روز سه شنبه  ۱۵۰تومان كاهش دادند بهطوري كه در
ساعت  11صبح قيمت خريد دالر در اين صرافيها ۱۲
هزار و  ۸۰۰توم��ان و قيمت فروش آن  ۱۲هزار و ۹۰۰
تومان اعالم ش��د .اين صرافيها همچنين ،هر يورو را
به قيمت  ۱۴ه��زار و  ۷۰۰تومان ميخرند و  ۱۴هزار و

وزارت خزانه داري امريكا را نيز به عنوان يكي از داليل
اصلي قرمزپوش ش��دن شاخص دالر عنوان ميكنند.
شيني ش��يرو كادوتا ،استراتژيست ارش��د ارزي بانك
«باركلي»گفت:بازارمنتظرنشستهفتهآيندهمقامات
بانك مركزي امريكا اس��ت تا مشخص شود آنها تا چه
اندازه و چه زماني آماده اتخاذ سياس��تهاي انبساطي
هستند.

 ۸۰۰تومان ميفروشند كه اين نرخها نيز نسبت به روز
گذشته ۱۵۰تومان كاهش داشته است .در بازار طال نيز
با ثبات نسبي نرخ دالر و همچنين اعالم اونس جهاني
طال به قيمت 1338دالر ،قيمت هر گرم طالي 18عيار
به  414هزار ،مظنه مثقال  17عيار يا طالي ّآبش��ده
ب��ه  1ميليون و  794هزار تومان ،س��كه طرح جديد 4
ميليون و  520هزار تومان ،سكه بهار آزادي طرح قديم
 4ميليون و  350هزار ،نيم سكه  2ميليون و  450هزار،
ربع سكه  1ميليون و  650هزار ،سكه گرمي  1ميليون
تومان معامله شد
كاهش نرخ خريد دالر در بانكها
قيمت ارز پس از يك روز افزايش ،بار ديگر به روند نزولي
خود بازگشت و دالر در صرافيهاي مجاز بانك مركزي
نسبت به روز گذش��ته  ۱۵۰تومان ارزان شد.بانكها
قيمتارزرانسبتبهروزقبلكاهشدادند؛بهطوريكه
قيمت خريد دالر در بانكها كه روز سه شنبه ۱۲هزار و
 ۷۲۲تومان بود ،روز چهارشنبه به ۱۲هزار و ۵۲۸تومان
رسيدهاست.همچنينقيمتخريديوروباكاهشهمراه
شدوشعبارزيبانكهاهريورورا ۱۴هزارو ۱۹۷تومان
ميخرندكه قيمتاينارزنيزحدود ۲۰۰تومانكاهش
يافته است .هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانكها
به قيمت  ۱۵هزار و  ۹۳۴تومان خريداري ميشود.
قيمت ارز مس��افرتي نيز در بانكها همچنان از قيمت
ف��روش آن در بازار باالتر اس��ت؛ بهط��وري كه قيمت

فروش ارز مس��افرتي در بانكها  ۱۴هزار و  ۹۱۱تومان
اعالم ش��ده كه با احتس��اب كارمزد به حدود  ۱۵هزار
و  ۲۵۰تومان ميرس��د .همچنين در بازار ارز رسمي،
بانك مركزي نرخ  ۴۷ارز را اعالم كرد كه بر اس��اس آن
نرخ ۲۱ارز مانند يورو و پوند نسبت به سهشنبه افزايش
و قيم��ت  ۱۸واحد پولي ديگر كاهش يافت .نرخ دالر و
 ۷ارز ديگر نيز ثابت ماند .بر اساس اعالم بانك مركزي
هر دالر امريكا براي روز چهارشنبه بيست و دوم خرداد
ماه ۹۸بدون تغيير نسبت به روز سهشنبه ۴۲هزار ريال
قيمت خورد .همچنين در روز جاري هر پوند انگليس با
 ۱۴۹ريال افزايش نسبت به روز گذشته ۵۳هزار و۴۱۴
ريال و هر يورو نيز با  ۷۸ريال رشد  ۴۷هزار و  ۵۹۹ريال
ارزشگذاري شد.
كاهش ارزش يوآن
دربازارجهانيارزنيزيوآندربرابردالربا ثبتكف ۶ماهه
بهمرزرواني«هفت»نزديكشدهاست.اهميتشكسته
ش��دن مرز  ۷عالوه بر تشديد جنگ اقتصادي با افزوده
ش��دن جدال ارزي ،رويدادي اس��ت كه تنها در بحران
جهاني گذش��ته رخ داده بود .نزديك شدن نرخ برابري
دالر-يوآن به حس��استرين سطح  ۱۰سال اخير (نرخ
برابري،)۷نگرانيهايبسياريرابهفضايسرمايهگذاري
در اقتصاد جهاني افزوده است .نگرانيهايي كه پيش از
اينبهجنگتجاريبااياالتمتحدهوتاثيراتشبراقتصاد
معطوف بود با هراس از فشار ناشي از جنگ ارزي مشهود

تش��ديد شده است .عبور از نرخ برابري  ۷منجر به رشد
بدهيهايدالريشركتهايچيني،گرايشخانوارهابه
سوي تبديل داراييها به دالر و سرايت ريسكهاي ارزي
به ساير كشورها خواهد شد .از همين رو ،بانك مركزي
چين بهمنظور جلوگيري از بروز ريسكهاي محتمل از
دو راه با افت نرخها مقابلهكرد .تعيين محدوده مجاز نرخ
در معامالت روزانه و مداخله در بازار ميتواند شتاب افت
يوآن را كاهش دهد.
ش�اخص دالر به پايينترين سطح  ۱۱هفته
اخيررسيد
احتمال باالي كاهش نرخ بهره توس��ط بانك مركزي
امريكا شاخص دالر را مجددا در مسير نزولي قرار داد.
بهگزارش رويترز،در شرايطيكه رسيدنبه توافقبر سر
مسائلتجاريبينچينوامريكابيشازهرزمانديگري
نامحتملبهنظرميرسد،توجهمعاملهگرانارزيبيشتر
معطوف به تصميمات بانك مركزي امريكا در خصوص
نرخبهرهاست.باتقويتاحتمالكاهشنرخبهرهتوسط
فدرال رزرو به منظور حمايت از رشد اقتصادي ،دالر از
ابتداي اين هفته در محدوده دفاعي قرار گرفته است.
در معامالت روز چهارشنبه بازارهاي ارز ،شاخص دالر
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را
ميسنجدباعقبنشينيبه ۹۶.۶۹۸واحدبهپايينترين
سطح خود در طول  11هفته اخير رسيد .تحليلگران
عالوه بر مس��اله نرخ بهره ،كاهش بازدهي اوراق قرضه

رم�ز ارز و بيتكوي�ن براي اقتص�اد ايران
مناسبنيست
در همين حال عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي
مجلس گفت :راهاندازي مزارع استخراج رمز ارز و بيت
كوين براي اقتصاد و انرژي كشور سم به شمار ميروند و
عمدهافرادفعالدراينزمينهبهدنبالپولشوييهستند.
معصومه آقاپور عليشاهي در گفتوگو با ايبِنا درباره روند
بررسي رمز ارزها در كميسيون اقتصادي مجلس گفت:
موضوع ارزهاي رمزن��گار يكي از مباحث مهم پيگيري
شده توسط كميس��يون اقتصادي مجلس بوده كه در
جلسات مختلف با وزرا و رييس كل بانك مركزي مورد
بحث و بررسي قرار گرفته بود؛ اعتقاد دارم در حال حاضر
زيرساختهاي كش��ور آماده پذيرش اين فناوري مالي
جديد نيست و ابتدا بايد زيرساختهاي قانوني و عرضه
آن تعيين تكليف شود .در همين راستا بايد قوه قضاييه
و بانك مرك��زي اقدامات را به صورت كامل انجام دهد و
سپس فرآيندهاي قانونگذاري و تعيين چارچوب براي
شروعفعاليتدردستوركارقراربگيرد.عضوهياترييسه
كميسيون اقتصادي مجلس افزود :پديدهاي كه امروزه
ش��اهد آن در نظام اقتصادي كشور با استفاده از ارزهاي
ديجيتال هستيم ،راهاندازي مزارع بيتكوين است كه
مانند سم براي اقتصاد و زيرساختهاي انرژي ايران به
شمار ميرود و باعث شده تا انرژي گرانبها با قيمتي ارزان
ازبينبرود؛درشرايطفعليبايدازفعاليتمزارعاستخراج
رمزارزجلوگيريشودچراكهضمنضرربهاقتصادكشور،
عمده افرادي در اين حوزه فعال هستند كه با استفاده از
خألهاي قانوني به دنبال پولشويي هستند.
وي با بيان اينكه در زمين��ه ارزهاي رمزنگار بايد بانك
مركزي با ارايه زيرساخت و چارچوبهاي الزم نسبت
به ايجاد تضمين اقدام كند ،اظهار داش��ت :توسعه ارز
ديجيتال در كش��ور نيازمند هماهنگي دستگاههاي
مختل��ف و تضمين بانك مركزي جمهوري اس�لامي
ايران با ارايه زيرس��اخت و چارچوبهاي الزم است تا
در صورت توس��عه بازار ارزهاي رمزنگاري شده مردم
و س��رمايهگذاران در اين بازار متضرر نش��وند و از اين
ابزار براي اقدامات سودجويانه و كالهبرداري استفاده
نشود؛ بررسيها نشان ميدهد كه در شرايط فعلي در
صورت توس��عه ارز رمزنگار داخلي يا حتي مجوز براي
رمز ارزهاي خارجي در زمينه مب��ادالت ارزي و نقل و
انتقاالتماليتاثيرچندانيراشاهدنخواهيمبودوصرفا
با توجه به آماده نبودن زيرساختها زمينه سوءاستفاده
كالهبرداران و مفسدان اقتصادي فراهم ميشود.

فروش  ۴۰هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانكها تا پايان سال

بانكهاي دولتي  ۱۰۰هزار ميليارد تومان اموال مازاد دارند

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
با وجود تاكيد رييسجمهور ،مديران اقتصادي و شبكه
بانكي كش��ور ،مبني بر فروش اموال م��ازاد بانكها و
كاهش بنگاه داري ،در سالهاي اخير نهتنها بر حجم
اموال مازاد بانكها افزوده ش��ده و بانكهاي دولتي به
تنهايي 100هزار ميليارد تومان اموال مازاد دارند ،بلكه
درزيرمجموعهبانكهايمختلفكشور،همچنانبنگاه
داري و حضور در فعاليتهاي عمراني و خريد و فروش
وس��رمايهگذاريهاي مختلف افزوده شده و برخالف
برنامه محوري بانكها براي كاهش بنگاه داري و فروش
اموال مازاد ،همچنان بنگاه داري و اموال مازاد بانكها
در حال گسترش است.
بهگزارش«تعادل»،آقايروحانيدرابتدايشكلگيري
دولت يازدهم ،با تاكيد بر كاهش بنگاه داري و فروش
اموال مازاد ،خواس��تار پيگيري و تعيين اولتيماتوم به
بانكها براي كاهش بنگاهداري و اموال مازاد شد و ساير
مسووالن بانكي نيز بر اين موضوع تاكيد كردهاند .اما به
عقيده برخي كارشناسان ،برخي مشكالت ساختاري
و ضرورتهاي اقتصاد اي��ران و همچنين برنامههاي
مقابله با تحريم ،باعث ش��ده كه عمال در زيرمجموعه
بانكها اقدامات مختلفي براي رشد بنگاه داري و اموال
مازاد بانكها انجام ش��ود و از جمله از منابع در اختيار

بانكه��ا براي برخي فعاليته��اي عمراني و صنعتي
استفاده شده است .يكي ديگر از داليل رشد اموال مازاد
بانكها ،وثيقههايي اس��ت كه به دليل رشد مطالبات
مع��وق بخش خصوصي و ع��دم بازپرداخ��ت وامها و
اصل و سود تسهيالت بانكي ،روي دست بانكها باقي
مانده و در حال افزايش اس��ت و به دليل عدم پرداخت
تسهيالت بانكي يا ناتواني در پرداخت ،اين وثيقهها و
اموال به بانكها منتقل ميشود .اما بانكها به داليل
مختلف از جمله عوارض حقوقي و قانوني ،شكايتهاي
مختلفدردادگاه،وجودمستاجر،مرغوبنبودنملك،
قيمتگذاري نامناسب و ...قادر به فروش آنها نيستند.
همچنين وجود ركود نس��بي در بخشهاي مختلف
اقتصادايرانوركودبخشمسكنباعثشدهكهتقاضاي
موثر و مناسبي براي اموال مازاد بانكها وجود نداشته
باشد و قيمت مناس��ب براي آنها پرداخت نميشود.
همچنين ملكهاي مرغوب و اموالي كه ظرفيت ايجاد
ارزش افزوده صنعتي و تجاري داشته باشند ،كم است
و در نتيجه خريداران تنه��ا طالب ملكهاي مرغوب
بانكها هستند و بانكها نيز به داليلي تمايل به فروش
ملكهاي مرغوب خود ندارند .در نتيجه عمده اموال
مازاد بانكها به داليل مختلف و نبود اراده و مديريت
مناس��ب همچنان رها ش��ده باقي مان��ده و به فروش

نميرود .در حالي كه اكثر اين اموال بدون استفاده باقي
مانده و سودي براي اقتصاد ندارد .در حالي كه به عقيده
صاحبنظران ،صاحبان قبلي اين اموال مازاد ،بهتر از
هر كسي ميتوانند از اين اموال استفاده كنند و حتي
اگر به صورت اجاره كم ارزش يا بدون اجاره در اختيار
آنها باشد ،بهتر از حالتي است كه ملك در حال فرسوده
شدن و تخريب است.
در اين زمينه ،مع��اون امور بانك و بيمه وزير اقتصاد از
وجود  70تا  100هزار ميليارد توم��ان اموال مازاد در
بانكهاي دولتي خبر داده و افزود :بانكهاي دولتي و
خصوصي شدهاي كه هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد
هستند بر اساس برآوردهاي صورت گرفته بين  ۷۰تا
 ۱۰۰هزار ميلي��ارد تومان اموال مازاد در اختيار دارند.
عباس معمارنژاد افزود :فروش  ۴۰هزار ميليارد تومان
اموال مازاد بانكها تا پايان سال جاري در كشور خبر داد
و گفت :طي يك ساله گذشته ۱۲هزار ميليارد تومان از
اموال مازاد بانكها فروخته شد.
به گزارش تسنيم ،عباس معمارنژاد با بيان اين مطلب
افزود :طي يكس��اله گذش��ته  ۱۲هزار ميليارد تومان
از اموال مازاد بانكها ب��ا برنامهاي كه وزارت اقتصاد از
بانكها گرفته فروخته ش��ده است .معاون امور بانك،
بيمه و ش��ركتهاي دولتي وزير اقتصاد در پاس��خ به

اين پرس��ش كه چرا رقم اموال م��ازاد بانكها بهطور
دقيق اعالم نميش��ود ؟ گفت :باالخره برخي بانكها
ارزيابيهاي جديدي از اموال خود ندارند يا قيمت سهام
شركتهاروزبهروزدرحالتغييراست؛بنابراينبهدليل
وجود نوسان در ارزش و قيمت داراييها نميتوان ارقام
دقيقي را بيان كرد .وي همچني��ن در خصوص ابالغ
سندبانكداريآيندهوتحولديجيتالمبتنيبراقتصاد
هوشمند اظهار داشت :بهطور كلي هر چقدر بانكها به
سمت بانكداري ديجيتال و تحول ديجيتالي شدن در
داخل خود گرايش پيدا كنند ،نتيجه اين جهتگيري
ارايه خدمات مطلوبتر ،ارزانتر ،متنوعتر و باكيفيتتر

به مردم خواهد بود .معمارنژاد اظهارداشت :هر تحول
ديجيتالي در نهايت ارايه خدمات بهتر به مردم است؛
بنابراين اگر مستندي در اين حوزه اعالم ميشود هدف
نهايي همان چيزي كه پيش از اين بيان ش��د .وي در
ادامه يادآورشد :مردم شريف هم در جريان باشند كه
هرچند اسم اينگونه س��ندها بانكداري آينده و تحول
ديجيتالمبتنيبراقتصادهوشمنداستوليدرنهايت
با كاهش قيمت تمام شده خدمات در بانكها منجر به
اين خواهد ش��د كه همه آحاد جامعه بتوانند خدمات
خود را از نظام بانكي با سرعت بيشتر با كيفيت بهتر و
ارزانتر دريافت كنند.

گامهاي بلند بانك تجارت در مسير سودآوري
بانك تجارت با بهبود 92درصدي عملكرد سال1397
در مقايسه با س��ال  ،1396خروج از ماده  141قانون
تجارت را تثبيت كرد.
دكتر امين پوربهبهاني مدير امور مالي بانك تجارت در
گفتوگويي به مناسبت انتشار صورتهاي مالي سال
 ،1397گزارشي از بهبود وضعيت مالي بانك ارايه كرد.
وي با اش��اره ب��ه وضعيت نقدينگي اي��ن بانك گفت:
اگرچه بانك تجارت س��ال  1397را با بيش از  40هزار
ميليارد ريال بدهي به بازار بين بانكي و  4هزار ميليارد
ريال اضافه برداشت از بانك مركزي (مجموعا  44هزار
ميليارد ريال) آغاز كرد ،اما توانست در پايان سال1397
تراز نقدينگي خود را مثبت كند به نحوي كه موجودي
بانك نزد بانك مرك��زي و در بازار بين بانكي به 6400
ميليارد ريال افزايش يافت .به اين معنا كه نه تنها 44
هزار ميليارد ريال بدهي بين بانكي و اضافه برداشت از
بانك مركزي جبران شد ،خالص اين تراز به موجودي

 6400ميلياردريالياينبانكدربازاربينبانكيوطلب
از ديگر بانكها تبديل شد.
پوربهبهاني كاهش در ميانگين نرخ سود پرداختي به
سپردهها را از ديگر موفقيتهاي بانك تجارت در سال
 1397عنوان ك��رد و گفت :با توجه به تدابير مديريت
ارشد به ويژه مديرعامل محترم بانك در خصوص اتخاذ
سياستهاي كارآمد در زمينه انضباط مالي و تاكيد بر
كاهشهزينهجذبمنابعوتالشهمكارانساعيمان
در صف و ستاد ،بانك تجارت موفق به كاهش بيش از
دو درصدي نرخ هزينه پول سپردههاي سرمايهگذاري
ريال��ي از  20.2درصد در  29اس��فند  1396به 19.9
درصد در پايان سال  1397شد.
مدير امور مالي همچنين يادآور ش��د :اين دس��تاورد
مهم س��بب ش��د با وجود افزايش  14درصدي مانده
س��پردههاي س��رمايهگذاري ريالي در پايان س��ال
 1397نسبت به سال  ،1396حجم سودپرداختي به

سپردههاي مذكور پنج درصد كاهش يابد.
پوربهبهان��ي در خصوص عملكرد تس��هيالتي بانك
تجارت در سالهاي 1396و 1397اذعان كرد :مقايسه
مجموع مصارف تس��هيالت ريالي در مقاطع ياد شده
 14درصد رشد را نشان ميدهد كه اين مهم به همراه
بهبود در عملكرد اعطاي تسهيالت ،رعايت بهداشت
اعتباري،وصولمطالباتوپيشگيريازورودتسهيالت
به سرفصلهاي غيرجاري ،موجب شد ميانگين نرخ
بازدهي مصارف تسهيالت اعطايي ريالي بانك تجارت
حدود  3درصد رشد يابد و به تبع اين عملكرد ،درآمد
تس��هيالت ريالي بانك در سال  1397نسبت به سال
 ،1396بيش از  30درصد رشد را به ثبت رساند.
وي همچنين افزود :بانك تجارت در سال 1397ضمن
عملكرد مناسب در منابع و مصارف ريالي به شرح فوق،
توانست؛ مبلغ  2642ميليارد ريال درآمد حقالوكاله
از محل عمليات واسطهگري مالي كسب كند .اين در

صورتي است كه بانك در سال  1396فاقد اين درآمد
بود .عالوه بر اين با افزايش بيش از 58درصدي در جذب
سپردههاي بدون هزينه بهويژه سپردههاي جاري با72
درصد رشد ،تركيب پورتفوي منابع بانك بهبود يافت.
مديرامورماليبانكتجارتبااشارهبهتدابيرمديرعامل
اين بانك با منظور گس��ترش و تنوع در فعاليتهاي
كارمزدي ،گفت :درآمدهاي كارمزدي س��ال 1397
نسبت به س��ال قبل 45 ،درصد رشد را نشان ميدهد
كه با توجه به كاهش بيش از شش درصدي هزينههاي
مس��تقيم آن به دليل صرفهجوييهاي انجام ش��ده،
خال��ص درآمدهاي كارمزدي رش��د قاب��ل توجه 83
درصدي داشته است .عالوه بر اين ،در بخش تعهدات
اعتبارات اس��نادي ريال��ي 187 ،درص��د و در بخش
تعه��دات ضمانتنامههاي ريال��ي 28 ،درصد افزايش
توسط بانك تجارت به ثبت رسيده كه از جمله عوامل
مهم در رشد درآمدهاي كارمزدي به شمار ميآيد .وي

با اشاره به تالشهاي گسترده مجموعه كاركنان بانك
تجارت يادآور شد :با وجود افزايش محسوس نرخ تورم
در سال  ،1397بانك تجارت به دليل تالش همكاران
و صرفهجوييهاي انجام ش��ده از جمله كاهش تعداد
شعب ،رشدي كمتر از 16درصد را در هزينههاي اداري
و عموم��ي تجربه كرد .همچني��ن در زمينه مديريت
داراييهاي ثابت نيز اين بانك توانست به رشد بيش از
 49درصد در درآمد فروش اموال مازاد و تمليكي دست
يابد .پوربهبهاني در پاي��ان ضمن تقدير از تالشهاي
تمامي اركان و همكاران محترم بانك تجات ،با يادآوري
افزايش س��رمايه موفق  390درصدي بانك ،ماحصل
عملكرد مناسب سال  1397در قياس با سال  1396را
كاهش زيان از  61هزار ميليارد ريال به  5هزار ميليارد
ريال و تثبيت خ��روج بانك تجارت از ماده  141قانون
تجارت دانست و چشمانداز بانك را با توجه به عملكرد
جاري بانك در سال  ،1398مثبت ارزيابي كرد.

بازار سرمايه
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استفاده از بازارهاي آتي طال ،ريسك ناشي از نوسان نرخ ارز را تا  65درصد كاهش ميدهد

تكنيك پوشش ريسك متقاطع
گروه بورس|
نتايج مطالعات نش��ان ميدهد كه اس��تفاده از بازار
آتيهاي طال براي پوش��ش ريسك نوسانات نرخ ارز
ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد .اهميت اين موضوع در
جايي است كه از يك طرف نوسان نرخ ارز حداقل در
سي سال اخير در اقتصاد بسيار باال بوده است و اين امر
لزوم بهكارگيري تكنيكهايي براي پوشش ريسك آن
را ضروري كرده است .از سوي ديگر در ايران بازار آتي
ارز ،به عنوان يك ابزار اصلي و متعارف در كشورهاي
دنيا براي پوشش ريسك ارز ،وجود ندارد و از همين
رو همبس��تگي باالي قيمت اي��ن دو (آتي ارز و طال)
بسيار كارساز خواهد شد .در اصطالحات اقتصادي به
اين عمليات پوشش ريسك متقاطع گفته ميشود.
روشي كه در آن استفاده از يك دارايي نقدي ،متفاوت
از دارايي پايه قرارداد آتي است .مساله مهم در پوشش
ريسك متقاطع انتخاب قرارداد آتي است كه قيمت
آن داراي بيشترين همبستگي با قيمت دارايي پايه
باشد .به فعاالن در بازار ارز مخصوصا صادركنندگان
و واردكنندگان توصيه ش��ده اس��ت كه با استفاده از
بازارهاي آتي طال ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز را
تا حدود  65درصد كاهش دهند.
به گزارش «تعادل» تغيير ن��رخ ارز ،تأثير زيادي در
نوع س��رمايهگذاري اف��راد دارد ،از همين رو فعاالن
اقتص��ادي تالش ميكنند به ط��رق مختلف بتوانند
اين ريسك نرخ ارز را بهطور صحيحي مديريت كنند،
بهعبارتديگر استفاده از فرصتهايي كه در پس تغيير
نرخ ارز ميتوان اس��تفاده كرد ،باعث كاهش ريسك
و زيان س��رمايهگذاري و حتي افزايش سود سرمايه
ميشود .از طرفي به دليل تغييرات نرخ ارز ،ميتوان
با اس��تفاده از قراردادهاي آت��ي آن را مديريت كرد.
ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز از جمله موضوعاتي
است كه ذهن محققان را به خود معطوف كرده است.
اين ريسك و چگونگي مديريت آن در مورد بنگاهها و
موسساتي كه داراي حجم مبادالت ارزي قابل توجهي
هس��تند ،بسيار مهم و قابل تأمل اس��ت .ازاين رو در
سالهاي اخير در عرصه جهاني ابزارهاي متعدد مالي
براي مديريت اين ريسك ،ابداع شده يا تكامل يافتند.
دگرگوني اقتص��اد جهاني و توس��عه اقتصادي طي
دهههاي اخي��ر موجب اب��داع يا تكام��ل ابزارهاي
متعدد مالي ش��ده است .عالوه بر گسترش معامالت
س��نتي داراييهاي فيزيكي و مالي ،مب��ادالت ابزار
مشتقه ،قراردادهاي سلف ،ش��امل قراردادهاي آتي
و قراردادهاي معاوضهاي و اختيار معامله گس��ترش
زيادي يافته اس��ت كه در واقع يك��ي از كاربردهاي
اصلي ابزارهاي مشتقه پوشش ريسك است .در ميان
روشهاي مختلفي كه براي كاهش ريسك ناشي از
نوسانهاي قيمت داراييها وجود دارد ،سادهترين و

شايد پركاربردترين ابزار پوشش ريسك ،استفاده از
ي توافقنامهاي مبني بر
ي اس��ت .قرارداد آت 
قرارداد آت 
خري��د يا فروش دارايي در زمان معي��ن در آينده و با
قيمت مشخص است ،به اين معنا كه افراد قراردادهاي
آت��ي را با يكديگ��ر خريد و ف��روش ميكنند كه اين
قراردادها ب��ر پايه يك دارايي پايه منعقد ميش��ود؛
چنانچه فرد در قرارداد آتي موقعيت خريد اتخاذ كند
به معناي آن است كه مقدار مشخصي از دارايي پايه را
ميبايست در تاريخ مشخصي در آينده با قيمتي كه
در ابتداي قرارداد (زمان انعقاد قرارداد) تعيين شده
است ،از فروشنده تحويل گيرد .بديهي است اين فرد به
دليل اينكه از افزايش قيمت نقدي دارايي پايه در طول
زمان نگران است ،اقدام به اتخاذ موقعيت خريد در بازار
آتيها كرده است؛ اين در حالي است كه چنانچه فرد به
هر دليلي كاهش قيمت را نامطلوب بداند ميبايست
در بازار معامالت قرارداده��اي آتي موقعيت فروش
اتخاذ كند كه در آن صورت ميبايس��ت مقدار معين
از دارايي مشخص شده در زمان فروش قرارداد را در
آينده با قيمت تعيين شده در ابتداي قرارداد به خريدار
تحويل دهد .اين قراردادها برخالف قراردادهاي سلف
ك��ه در بازارهاي خارج از بورس م��ورد معامله مانند
بورس ق��رار ميگيرند در بازارهاي س��ازمانيافتهها
دادوستد ميشوند.
در س��الهاي اخي��ر ب��ه منظ��ور پرهي��ز از كاهش
نقدشوندگي بازارهاي آتي و تنوع بيرويه قراردادهاي
آتي و همچنين عدم وجود بازار آتي فعال در كشور جز
بازار آتي سكه طال ،استفاده از پوشش ريسك متقاطع
مورد توجه قرار گرفته است .پوشش ريسك متقاطع
به حالتي اطالق ميشود كه دارايي نقدي ،متفاوت از
دارايي پايه قرارداد آتي باشد .مساله مهم در پوشش
ريسك متقاطع انتخاب قرارداد آتي است كه قيمت آن
داراي بيشترين همبستگي با قيمت دارايي پايه باشد.
همبستگي ارز و طال
در بس��ياري از كش��ورها كه داراي بازار آتي ارز فعال
هس��تند نوس��انات نرخ ارز از طريق اتخاذ موقعيت
مخالف با موقعيت نقدي در اي��ن نوع بازارها جبران
ميش��ود ،اما در ايران بازار آتي ارز فعال نيست و تنها
بازار آتي فعال و مرتبط ،بازار آتي س��كه طال است كه
همبستگي مثبت و بااليي با ارز (قيمت دالر به ريال)
دارد( .البته از تابستان سال گذشته ،بازار آتي سكه در
بورس كاالي ايران متوقف شده و گفته ميشود كه تا
اطالع ثانوي ،خبري از بازگشايي اين بازار نيست)  .با
اين حال بررسي امكان پوشش ريسك نوسانات نرخ
ارز با اس��تفاده از ورود به بازار آتي طال ميتواند نتايج
ارزشمندي براي فعاالن بازار سرمايه به دست آورد.
بررس��ي دادههاي معامالتي در ب��ازه زماني دي ماه

برش

براي پوش�ش ريسك ،به ازاي هر قرارداد ارز 0/0013 ،واحد قرارداد س�كه طال بايد خريداري شود .بهطور مثال فردي كه در آينده متقاضي
خريد  100هزار دالر است ،ميبايست جهت پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز معادل  130سكه آتي طال خريداري كند
 1387تا ارديبهشت  1397براي ايران و دوره زماني
 18مارچ  2003تا  17آگوست  2018براي تركيه به
منظور به دست آوردن چشمانداز شفاف از وضعيت
معامالت بازارهاي مالي ايران و مقايسه آن با تركيه به
عنوان يك كش��ور در حال توسعه ،نشان ميدهد كه
ضريب مربوط به متغير قيمت آتي س��كه طال براي
رژيم صفر (كم نوسان)  0/0013است.
اين موضوع نش��ان دهد كه براي پوشش ريسك ،به
ازاي هر ق��رارداد ارز 0/0013 ،واحد قرارداد س��كه
طال بايد خريداري ش��ود .بهطور مث��ال فردي كه در
آينده متقاضي خريد  100هزار دالر است ،ميبايست
جهت پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز معادل
 130سكه آتي طال خريداري كند .براي رژيم يك (پر
نوس��ان) نيز ضريب قيمت آتي س��كه طال كه همان
نسبت بهينه پوشش ريسك بوده است 0/0046 ،به
دست آمده است كه نش��ان ميدهد به ازاي هر دالر
براي پوش��ش ريس��ك نياز به خريد  0/0046واحد

نگاهي بر آمار معامالت بورس و فرابورس

افزايش  ۲۷۰۰واحدي شاخص كل

گروه بورس|
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت
روز قبل با رشدي بيش از  ۲۷۰۰واحدي به  ۲۳۳هزار
و ۳۵۲واحد رسيد .آمار معامالت بورس نشان ميدهد
كه همه شاخصهاي بورس در پايان داد و ستدهاي
ديروز با رشد مواجه شدند.
بر اساس آمارهاي معامالتي ،ديروز همه شاخصهاي
بورس با رشد مواجه شدند بهطوري كه شاخص كل
با  ۲۷۳۵واحد رشد معادل  ۱.۱۹درصد به  ۲۳۳هزار
ص قيمت «وزني  -ارزشي» با ۷۷۴
 ۳۵۲واحد ،شاخ 
واحد افزايش معادل  ۱.۱۹درص��د به  ۶۶هزار ۱۱۰
واحد ،ش��اخص كل «هم وزن» با  ۸۷۲واحد رش��د
معادل  ۱.۵۲درصد به  ۵۸هزار و  ۱۳۱واحد ،شاخص
قيمت «هم وزن» با  ۵۹۹واحد افزايش ،معادل ۱.۵۲
درصد به  ۳۹هزار و  ۹۱۴واحد رسيد.

از سوي ديگر  ۷نماد « همراه با  ۲۷۹واحد ،وبملت با
 ۲۳۷واحد ،رمپنا ب��ا  ۲۲۰واحد ،اخابر با  ۲۰۲واحد،
تاپيكو با  ۱۷۶واحد ،ش��بندر با  ۱۵۶واحد و فملي با
 ۱۴۶واحد» رشد ،بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص
كل بورس بر جاي گذاشتند.
ديروز شاخصهاي صنايع تاالر شيشهاي نيز با رشد
مواجه شدند بهطوري كه شاخص صنايع «راديويي
با  ۹۶واحد صع��ود معادل  ۴.۹۱درصد ب��ه  ۲هزار و
 ۵۳واحد ،فني مهندسي با  ۸۲واحد افزايش معادل
 ۴.۵۲درصد به يك هزار و  ۹۱۰واحد ،س��اير معادن
با  ۱۲۰۲واحد رش��د معادل  ۴.۰۲درصد به  ۳۱هزار
و  ۱۱۱واحد ،وس��ايل ارتباطي با  ۲۱۹واحد افزايش
معادل  ۳.۵۳درصد به  ۶ه��زار و  ۴۴۸واحد ،بانكها
با  ۴۱واحد رش��د ،معادل  ۳.۳۷درصد به يك هزار و
 ۲۸۳واحد ،محصوالت كاغذ ب��ا ( )۱۶۱۱واحد افت

معادل ( )۳.۴۱درصد به  ۴۵هزار و  ۶۴۹واحد ،انتشار
و چاپ با ( )۲۴۶۵۲واحد رشد معادل ( )۳.۷۳درصد
به  ۶۳۶هزار و  ۷۲۷واحد» رس��يد.به اين ترتيب ،در
پايان داد و س��تدهاي روز قبل بورس ،در  ۳۹۰هزار
نوبت معامالتي ۵ ،ميليارد و  ۹۸۸ميليون برگه اوراق
بهادار به ارزش ۱۷هزار و ۴۹۲ميليارد تومان در بورس
معامله شد و ارزش بازار به  ۸۸۳هزار و  ۸۲۱ميليارد
تومان رسيد.
آيفكس به پله 2956واحدي رسيد
در روز چهارشنبه  22خردادماه به موازات دادوستد
 2ميليارد و  980ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون
بر  10هزار ميليارد ري��ال ،بازار بدهي فرابورس ايران
ميزبان دور جديدي از اوراق اسناد خزانه اسالمي در
نماد «اخزا »718داراي سررسيد 25مردادماه1400

خبر

بود كه هر ورقه آن در جريان عرضه 635 ،هزار ريال
قيمت خورد.از ديروز معامالت اخزا  718با سررسيد
دو سال و دو ماه در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس
ايران كليد خورد كه تعداد كل اين اوراق  24ميليون
و  598هزار و  918ورقه است.
بازار اوراق با درآمد ثابت ع�لاوه بر اينكه در روز قبل
شاهد عرضه اخزا  718با دادوستد بيش از  183هزار
ورقه ب��ه ارزش افزون بر  116ميلي��ارد ريال بود ،در
مجموع ميزبان نقلوانتقال بيش از يك ميليون ورقه
بهادار به ارزش افزون بر  855ميليارد ريال بود.
در بازار اوراق تس��هيالت مسكن نيز شاهد دست به
دست شدن بيش از 74هزار ورقه به ارزش افزون بر37
ميليارد ريال بوديم كه در اين ميان امتياز تسهيالت
مسكن در نماد «تملي »704كه در تيرماه 97توسط
بانك ملي منتشر شده است ،با قيمت 532هزار ريال،
بيشترين قيمت را نسبت به س��اير اوراق تسهيالت
مسكن به خود اختصاص داد.شاخص كل فرابورس
در روز قبل با  19واحد افزايش به ارتفاع  2هزار و 956
واحدي رسيد كه بدينترتيب اين نماگر ميزان رشد

خود را از ابتداي خردادماه جاري به بيش  11درصد
رسانيد.نمادهاي «مارون» و «ميدكو» رويهمرفته
با  8واحد تاثير مثبت بر ش��اخص كل بيشترين اثر
مثبت را بر اين نماگر داش��تند و در مقابل نمادهاي
«كرمان»« ،ذوب» و «دماوند» هر كدام با تاثير منفي
حدود يك و نيم واحدي بر اين آيفكس از رشد بيشتر
آن جلوگيري كردند.نگاهي به دادوستدهاي سهام
در فرابورس نشان ميدهد كه بازارهاي اول و دوم در
آخرين روز كاري اين هفته ميزبان نقلوانتقال بيش
از يك ميليارد س��هم به ارزش بي��ش از چهار هزار و
 612ميليارد ريال بودند كه به ترتيب 35و 45درصد
از حجم و ارزش كل دادوس��تدها را شامل ميشود.
همچنين نقلوانتقالهاي صورت گرفته در بازار پايه
به مبادله بيش از 857ميليون سهم به ارزش افزون بر
دو هزار و  900ميليارد ريال انجاميد.
در مجموع فرابورس ايران ،آخرين روز معامالتي هفته
منتهي به  24خردادماه را با مبادل��ه دو هزار و 980
ميليارد ريال به ارزش افزون بر  10هزار و  39ميليارد
ريال پشت سر گذاشت.

فناوري

سازمان بورس در ابالغيهاي اعالم كرد

ابالغ مرحله سوم سامانه مديريت ريسك كارگزاران بورس
مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس ،نحوه اجراي مرحله سوم
سامانه مديريت ريسك كارگزاران بورس را اعالم كرد .مديريت نظارت
بر كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار طي ابالغيهاي نحوه اجراي
مرحله سوم سامانه مديريت ريسك را اعالم كرد كه از  ۲۸خرداد ماه
اجرايي ميش��ود .طي اين ابالغيه كه خطاب به كليه ش��ركتهاي
كارگزاري اعالم شده ،آمده است:
مديريتنظارتبركارگزارانسازمانبورسباتوجهبهتصميماتاتخاذ
شده در جلسه  ۸خردادماه كميته پايش ريسك بازار ،موارد ذيل را در
خصوص نحوه اجراي مرحله سوم سامانه مديريت ريسك اعالم كرد:
 -۱تاريخ ش��روع اجراي مرحله س��وم ،روز سهش��نبه  ۲۸خرداد ماه
خواهد بود.
 -۲مدت زمان اجراي مرحله سوم ۳،ساعت (ازساعت 8:30تا)11:30
خواهد بود.

س��كه طال به صورت آتي اس��ت .بهطور مثال فردي
كه متقاضي خريد  100هزار دالر اس��ت ميبايست
جهت پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز معادل
 460س��كه آتي طال خريداري كند .كارايي پوشش
ريسك با استفاده از معادله ادرينگتون  64/56درصد
به دس��ت آمد  .از طرف ديگر نتايج اين مطالعه نشان
داد در مدل برآوردي براي بورس اس��تانبول ضريب
مربوط به تغييرات قيمت آتي طال در رژيم صفر (كم
نوسان)  0/00061و سطح احتمال مربوطه 0/068
به دست آمده اس��ت .براي رژيم يك (پر نوسان) نيز
ضري��ب تغييرات قيمت آتي طال  0/0075و س��طح
احتمال مربوطه نيز  0/00به دس��ت آمده اس��ت كه
نش��ان ميدهد اين متغير نيز از نظر آماري معنيدار
بوده است .از اينرو ميتوان گفت نسبت بهينه پوشش
ريسك براي بورس استانبول به ازاي هر دالر در رژيم
صفر  0/00061اونس طال و براي رژيم يك 0/0075
اونس طال بوده است .نتايح نش��ان دادند كه كارايي

پوشش ريسك براي بورس استانبول  48/54درصد
بوده است .با توجه به نتايج ميتوان گفت كه استفاده
ي طال براي پوشش ريسك نوسانات نرخ ارز
از بازار آت 
ميتواند بسيار تأثيرگذار باش��د .از اين رو به فعاالن
در بازار ارز مخصوصا صادركنندگان و واردكنندگان
توصيه شده است كه با استفاده از بازارهاي آتي طال
ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز را تا حدود  65درصد
كاهش دهند .از طرف ديگر بررسيها نشان ميدهد
كه در بازار آتيها سكه طال دخالت دولت بيش از حد
بوده و البت��ه اين مورد در بازار ارز ني��ز وجود دارد .از
اينرو به سياس��تگذاران اقتصادي نيز توصيه شده
است كه با دخالت كمتر شفافيت بيشتري در بازار آتي
سكه طال ايجاد كرده تا كارايي پوشش ريسك در اين
بازارها افزايش پيدا كند .اين توصيه براي بازار ارز نيز
پيشنهاد شده تا از اين طريق عالوه بر كاهش رانت در
اين بازارها ،گرايش به سمت رقابتيتر شدن بازارهاي
فوق افزايش پيدا كند.

 -۳پس از دريافت بازخورد از اجراي مرحله س��وم ،مدت زمان اجراي
سامانه مزبور تا پوشش كامل مدت زمان بازار افزايش خواهد يافت.
گفتني است ،بر اساس نظرات كارشناسان ،در اجراي اين سامانه ،قرار
نيس��ت اعتباردهي حذف شود يا تغييري پيدا كند؛ بلكه قرار است با
راهاندازي سامانه مديريت ريسك ،اعتبار كارگزاران به مشتريان ثبت
شود تا از بروز مشكالت ناشي از بدحسابي برخي سهامداران يا اشتباه
معاملهگران جلوگيري شود.
بنابراين هر كارگزاري ميتواند به هر ميزان به مش��تريان اعتبار دهد
اما تخصيص اعتبار به جاي شفاهي به صورت سيستمي خواهد بود.
بايد توجه داشت كه سامانه مديريت ريسك هنوز راهاندازي نشده و در
حال حاضر در مرحله دريافت اطالعات مربوط به مانده نقد و اعتباري
مشتريان و انتقال به مديريت فناوري بورس تهران قرار دارد و پس از
تكميل اطالعات ،سامانه نامك به صورت رسمي آغاز به كار ميكند.

مديرعامل مديريت فناوري بورس تهران مطرح كرد

ركوردشكنيبازديدازسايتمعامالتبورس

ركوردشكنيدربازديدازسايت،tsetmcموجبمشكلدرپاسخگويي
و خدمات رساني سايت به مخاطبان شده است اما هسته معامالت بدون
هيچ مشكليبه فعاليت روز گذشته خود ادامه داد.
روحاهلل دهقان ،مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس در گفتوگو
با سنا گفت :ديروز به دليل گشايشهاي سياسي ايجاد شده در جامعه،
مخاطبان زيادي براي بازديد از روند حركتي بازار به س��ايت tsetmc
مراجعه كردند كه حجم باالي بازديد در واقع موجب به وجود آمدن يك
مشكل در پاسخگويي سرور شد.
وي در اين خصوص با اشاره به نكتهاي حايز اهميت بيان داشت :اينكه
برخي از سرورهاي سايت tsetmcدر پاسخگويي دچار مشكل شدهاند
هيچ ارتباطي با هسته معامالتي ندارد .امروز هسته معامالتي بدون هيچ
مشكلي تمامي سفارشات را پاسخگو بوده و تمامي خدمات را به كاربران
بازار ،ارايه داده است.مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس تهران در

ادامهبيانداشت:عالوهبرحجمبسيارزيادبازديدهاازسايت tsetmcدر
ساعات معامالتي امروز ،همزماني جابهجايي يكي از سرورها با اين حجم
بازديد موجب بروز خطا در برخي س��رورهاي خدمات رسان به سايت
ش��د و به اين ترتيب امكان بازديد برخي مخاطبان از سايت tsetmc
مقدور نبود.وي با اشاره به برنامهريزيهاي آتي اين شركت براي افزايش
ظرفيت س��رورها گفت :پيش بيني افزايش ظرفيت مخاطبان سايت
 tsetmcتوسط كارشناسان ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران
سابق بر اين صورت گرفته بود و اين ظرفيت نيز افزايش يافته بود اما در
واقع بازديد امروز بسيار بيشتر از حجم تخمين زده بود و همزماني آن با
جابهجايي يك سرور موجب شد برخي مخاطبات با خطاي از دسترس
شدن سايت رو به رو باشند.دهقان در پايان اشاره داشت :برنامه مدوني
براي افزايش ظرفيتها در نظر داريم تا ان شاءهلل مشكالت فعلي بهطور
كامل برطرف شود.

بي نالملل

افت شاخصها در والاستريت
نگراني از تش��ديد جنگ تجاري بي��ن چين و امريكا
باعث شد تا ش��اخصهاي بورسي امريكا پس از پنج
روز كاهش��ي ش��وند .به گزارش آسوش��يتد پرس،
در معامالت ب��ورس والاس��تريت نمادهاي نظامي
زياندهترين و نمادهاي تكنولوژي پر بازدهترين نمادها
بودند .مهمترين شاخص بورسي والاستريت يعني

«داو جونز» كه با افزايش اميدها به كاهش نرخ بهره
توسط بانك مركزي امريكا پنج صعود متوالي را به ثبت
رسانده بود و در ابتداي معامالت امروز نيز  ۱۸۶واحد
صعود كرده بود در نهايت با  ۱۴واحد كاهش نس��بت
به روز قبل خود بسته شد .شاخص «اساند پي »۵۰۰
نيز در معامالت امروز  ۰.۰۴درصد عقب نشس��ت تا

بازدهي آن از ابتداي ماه ج��اري ميالدي تاكنون به
 ۶.۶درصد كاهش يابد .شاخص «نزدك كامپوزيت»
با  ۰.۶درصد ريزش به كار خود خاتمه داد و شاخص
«روسل  »۲۰۰۰نسبت به روز گذشته خود  ۰.۳درصد
عقب نشست.
كيتي نيكسون ،مدير سرمايهگذاري صندوق «نورثرن

تراس��ت» با اعالم اينكه افق روش��ني از پايان جنگ
تجاري در حال حاضر وجود ندارد ،افزود كه اين فضاي
نامطمئن باعث شده است تا بسياري از معاملهگران
رويكرد احتياطآميز پيش بگيرند .بازار به اخبار جنگ
تجاري بسيار حس��اس شده و بسيار سخت است كه
تصور كنيم رسيدن به راهحل بر سر پايان دادن به اين

جنگ ،سريع و آس��ان خواهد بود.از سوي ديگر روند
كاهش بازدهي اوراق قرضه وزارت خزانهداري امريكا
با س��رعتي نگرانكننده ادامه دارد و با كاهش امروز،
بازدهي اوراق قرضه  ۱۰ساله كه در ابتداي ماه مهدر
س��طح  ۲.۵درصد قرار داشت اكنون به  ۲.۱۴درصد
رسيده است.

نگاه
سهمهاي كوچك بازيگران
اصلي اين روزهاي بورس

يك كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه س��هام
بزرگ بازار سرمايه مانند شركتهاي پااليشگاهي،
پتروشيمي و فوالدي متوقف شدهاند ،گفت :اكنون
سهامكوچكتردربازارسرمايه،مسيراصليمعامالت
را در دس��ت گرفتهان��د و حركت دارند ،اما س��هام
كوچكترنميتواندتأثيرچندانيرابرشاخصبورس
داشته باش��ند.محمود احترامي در گفتوگو با ايرنا
افزود :با توجه به اينكه ش��اخص بورس در روزهاي
گذشته از سقف تاريخي خود كه ۲۲۷هزار واحد بود،
عبوركردتكاپووپوياييمناسبيبرمعامالتحكمفرما
شد.ويگفت:بازاردرحالحاضرشاهدفشارعرضهاز
سويسهامليدربازاراستكهاينموضوعذاتبازاربه
حسابميآيدوامريطبيعيتلقيميشود.
احترامي با بيان اينكه اكنون روند كلي بازار مثبت و
افزايشي پيش بيني ميشود ،گفت :روز گذشته در
ابتداي معامالت ش��اخص كل منفي بود ،اما هر چه
به ساعت پايان معامالت بازار نزديكتر ميشديم از
روند منفي آن كاسته و شاخص به سمت افزايشي در
حركت بود.اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد :از
س��وي ديگر با توجه به نزديك شدن فصل مجامع و
ورود به ماه تير كه مجمع اكثر س��همها در اين زمان
برگزار ميش��ود اكنون قيمت س��همهايي كه سال
 ۹۷را با سود خوبي به پايان رساندند ،از جذابيت الزم
برخوردار ش��ده و انتظار ميرود سود مناسبي بين
سهامداران خود تقسيم خواهند كرد.وي گفت :روز
گذشته گروه خودرو ،مانند ايران خودرو موفق شد تا
از سقف تاريخي خود يعني ۵۰۰تومان عبور كند و با
قيمت  ۵۳۰تومان با صف خريد سنگين به كار خود
پاياندهدكهبهنظرميرسددرحالحاضراينسهم
ازاقبالخاصيدربازاربرخوردارباشد.احتراميضمن
تاكيد بر س��هام گروه فوالديها افزود :ريس��ك اين
گروه بهشدت پايين است و سهامداراني كه به دنبال
سرمايهگذاري ميان مدت هستند ميتوانند به اين
سهمها توجه ويژهاي داشته باشند.وي با بيان اينكه
بازار سرمايه در هر مقطعي از زمان از يك ليدر خاص
برخوردار است ،گفت :ليدر تعيين شده نشاندهنده
مس��ير اصلي بازار است كه در روزهاي گذشته ليدر
اصلي بازار گروه خودرو به ويژه سايپا بود.احترامي با
تاكيد بر اينكه بازار ،امروز با سرعت بيشتري نسبت
به روزهاي گذشته وارد مدار صعودي شد ،افزود :در
روزهايگذشتهبازاربهدليلرشدقيمتهاواحتياط
سهامداران،جانباحتياطرارعايتوباشتابكمتري
نسبت به هفته گذشته رشد كرد.اين كارشناس بازار
سرمايه معتقد است كه در كل روند بازار صعودي و
ريزشهايمقطعيهمناشيازدليلبنياديعميقي
نيست.وي افزود :داليل مختلفي زمينه سود سهام
برخي از گروهها را فراهم ميكند ،اما چس��بندگي
شديدبيننرخدالروبازارسرمايهازجملهاصليترين
عامل تأثيرگذار بر رشد شاخص بورس بوده است.به
گفتهاحترامي،زمانيكهدالرروندصعوديرادرپيش
گرفت ،شاخص بورس هم با يك تأخيري شروع به
رشدكرد.اينكارشناسبازارسرمايهخاطرنشانكرد:
برخي از شركتهاي پتروشيمي و فوالدي به دليل
اينكهصادراتمحورهستند،توانستندسودخوبيرا
درصورتماليخودشناساييكنند.

رويخطشركتها
شفافسازيصورتهايماليبانكصادرات:
بانك صادرات با انتشار يك اطالعيه در سامانه كدال،
آخرينوضعيتصورتهايماليصاحبانسهامخود
را شفاف كرد ،بانك صادرات با انتشار يك اطالعيه
شفافسازيمالياعالمكرددردوره ۱۲ماههمنتهي
به  ۲۹اسفند ماه ( ۹۷حسابرسي نشده) به ازاي هر
سهم ( )۴۴ريال زيان محقق كرده كه نسبت به مدت
مشابه س��ال قبل ۷۹درصد كاهش زيان داشته كه
عمدتا به خاطر افزاي��ش  ۴۸درصد جمع درآمدها
است.بر اساس اين گزارش شفافسازي ،اين شركت
براساس عملكرد ۱۲ماهه براي سال مالي منتهي به
 ۲۹اسفند ماه  ۹۷مبلغ ( )۷.۶۶۵ميليارد ريال زيان
خالص محقق كرده است.
اعالم داليل نوسان قيمت سهام بيمه البرز:
داليل نوس��ان قيمت سهام بيمه البرز با انتشار يك
اطالعيه رسمي در س��امانه كدال مشخص شد .در
اطالعيه شفافس��ازي مالي صورت گرفته توسط
بيمه البرز در كدال آمده است كه به استناد ماده ۱۷
مكرر دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت در
بورس اوراق بهادار تهران از تاريخ گزارشگري قبلي
«صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت دوره
مالي ۱۲،۹،۶،۳ماهه منتهي به ۲۹اسفند ماه»۹۷
تا مقطع فعلي تغيير با اهميت��ي در وضعيت مالي
يا عملكرد ش��ركت رخ نداده و نوسان قيمت سهام
شركت طي روزهاي معامالتي اخير ناشي از شرايط
كلي بازار و عرضه و تقاضاي سهم در بازار است.
در ادامه آمده است ،بديهي اس��ت در صورت وقوع
هرگونهرويدادبااهميت،مراتبمطابقمفادماده۱۳
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركتهاي
ثبت شده نزد سازمان افشا ميشود.
مجوز افزايش س�رمايه پارس سوييچ شد:
سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزايش سرمايه
شركتهايپارسسوييچراصادركرد.مجوزافزايش
سرمايه شركت پارس س��وييچ در سازمان بورس و
اوراق بهادار مورد بررس��ي قرار گرفت .اين شركت
با س��رمايه  ۶۰۰ميليارد ريالي قصد دارد س��رمايه
خود را مبل��غ  ۴۰۰ميليارد افزاي��ش داده و به رقم
يك هزار ميليارد ريال برساند .اين شركت قرار است
اين افزايش س��رمايه را از محل مطالبات حال شده
س��هامداران و آورده نقدي تامين كند و هدف از آن
تامينمنابعماليجهتاجرايپروژهتوليدپستهاي
برق از نوع سيس��تمهاي گازي و سرمايهگذاري در
شركت صنايع زنگان پارت قطعه است.

اخبار
تغييرهفتگي
قيمت مواد اوليه داخلي
تسنيم|س��خنگوي انجمن تاير با بيان اينكه
قيمت انواع م��واد اوليه داخل��ي هفتگي تغيير
ميكند ،گفت :ن��خ نايلون دو هفت��ه پيش ۴۳
هزار توم��ان بود ،اما ظرف دو هفت�� ه به  ۶۰هزار
تومان رس��يده اس��ت؛ اين در حالي است كه نخ
نايلون در دو سال گذشته با قيمت  8هزار تومان
معامله ميش��د .مصطفي تنها با اشاره به اينكه
هماكنون توليدكنندگان كشور متناسب با نرخ
تورم موجود در جامعه با هزينههاي بسيار باال در
فعاليت توليدي خود روبرو هستند ،اظهار كرد:
توليدكنندگان تاير چندين ماه هست كه درگير
موضوعاتمختلفتأمينمواداوليههستندوبراي
جبران اين موضوع درخواست افزايش قيمتها
را مطرح كردهان��د .او با بيان اينكه هنوز موضوع
افزاي��ش قيمتها در مرحله چك��شكاري قرار
داشته و ابالغ نشده است ،افزود :تأمين ارز و انتقال
آنبرايتوليدكنندگانبسيارمشكلشدهاستبه
نحوي كه توليدكننده با مشقت بسيار خريدهاي
خارجي را انج��ام ميدهد اما در نهايت نميداند
از چه طريق انتقال ارز اين خريد را انجام دهد.
تنها ،با اعالم اينكه صنعت خودرو و صنايع وابسته
مورد هدف مس��تقيم تحريمها قرار گرفتهاند،
تصريح كرد :امروز ما با مشكالت متعددي دست
و پنجه نرم ميكنيم .جالب اينجاس��ت عالوه بر
مشكالت تأمين ارز خارجي در خريد مواد اوليه
داخلي نيز با مشكالت متعددي روبرو هستيم به
نحوي كه قيمت انواع مواد اوليه داخلي هفتگي
تغيير ميكند و همين موض��وع توليدكننده را
بالتكليفتر از ديروز كرده است.

صادرات كمباين
به  ۵۰۰هزار دالر رسيد
ايرنا|مديرعاملشركتكمباينسازيايرانگفت:
صادرات انواع كمباين و بيل��ر از اين واحد توليدي
امس��ال به بيش از  ۵۰۰هزار دالر رسيد .علياصغر
حميديفرافزود:محصوالتكمباينسازيايراندر
سال جاري به كشورهاي عراق ،پاكستان ،ازبكستان
و ارمنستان صادر شده اس��ت .او ادامه داد :از حدود
 ۳۹۰ه��زار دالر از صادرات س��ال ج��اري در حوزه
«كمباين» و مابقي مربوط به دستگاه «بيلر» بوده
است .مديرعامل شركت كمباينسازي ايران اظهار
كرد :با وج��ود برخي تنگناهاي اقتصادي اين واحد
توليدي در شرايط مطلوب است به دليل حفظ رونق
توليد ،مذاكراتي با كشورهاي همسايه به خصوص
«عراق»« ،افغانستان»« ،س��وريه»« ،ازبكستان»،
«ارمنستان»« ،تاجيكستان» و «آذربايجان» براي
صادرات انجام ش��ده اس��ت .حميدي فر ادامه داد:
ساخت ۴۵۰دستگاهكمباينو ۴۰۰دستگاه«بيلر»
دربرنامهتوليدسال 98كمباينسازانقرارداردكهدر
صورت گسترش بازارهاي صادراتي امكان باال بردن
توليد محصوالت در اين واحد صنعتي وجود دارد.

اجراي قرارداد تجارت آزاد
ايران اوراسيا از مردادماه
تسنيم|رييساتاقايرانوچينازاحتمالاجراي
قرارداد دو س��ويه ميان ايران و كش��ورهاي اوراسيا
در رابطه با تش��كيل منطقه آزاد از ابتداي مردادماه
سالجاريخبرداد.اسدالهعسگراوالدياظهاركرد:
قراردادموقتمصوبمجلسچنانچهدرجلسهعلني
رايآورد،آيندهاقتصاديايرانباكشورهايشمالي
مسيريجديدراطيميكندوازهرنظربراياقتصاد
كش��ور مفيد اس��ت .وي با بيان اينكه ايران داراي
 15همسايهاستو 5كشوراينمجموعهجزاوراسيا
هس��تند ،ابراز اميدواري كرد ايران و  5كشور فوق
نيازهاي متقابل يكديگر را به بهترين نحو برآورده
كنند و افزود :بسياري كاالهايي كه از اروپا دريافت
ميشود ،به راحتي از  5كشور اوراسيا قابل دريافت
است .عسگراوالدي لزوم رفت و آمد هيئات تجاري
مياندوطرفظرف 15روزآيندهراالزاميدانستو
گفت:اگرقراردادهاظرف 20روزآيندهمنعقدشود،
منفعت بس��ياري براي كش��ور خواهد داشت .وي
ادامه داد :طرف مقابل نيز ميتواند نيازهاي خود را
در كشور ما جستوجو كند و ايران قادر خواهد بود
نيازهاي همسايگان اوراسيايي خود را تامين كند.
عسگراوالدي با بيان اينكه قوه مقننه كشورها اين
قرارداد را مصوب خواهد كرد و بعد كار تجاري آغاز
خواهدشد ،ادامهداد :احتمال ميدهماين قرارداداز
اول مرداد ماه كاربردي و اجرايي شود.

قيمتسيبزميني
كاهش مييابد

پايگاهخبرياتاقاصنافتهران|رييساتحاديه
فروشندگان ميوه وس��بزي در مورد افزايش قيمت
سيبزميني در روزهاي اخير و داليل آن توضيحاتي
ارايه داد و گفت :طي ماههاي گذشته متاسفانه شاهد
افزاي��ش قيمت برخي از ميوهها و ت��ره بار به صورت
ناگهاني هس��تيم كه علت اصلي آن ص��ادرات يك
محصول است .اس��داهلل كارگر در ادامه افزود :وقتي
صادراتبيشترميشودطبيعياستكهتقاضابيشتراز
عرضهشدهوازهمينجهتقيمتهاافزايشپيداكند؛
در مورد سيبزميني هم حذف ممنوعيت صادرات
منجر به كاهش سيبزميني موجود در بازار شده و
بههمينجهتقيمتآنافزايشداشتهاست.رييس
اتحاديه فروش��ندگان ميوه و سبزي با تأكيد بر لزوم
تعادلميانصادراتوعرضهدربازارعنوانكرد:باورود
سيبزمينيگرگانبهبازارطيچندروزآيندهمشكل
سيبزمينيبرطرفشدهوقيمتآننيزكاهشپيدا
ميكند؛ مخالف صادرات نيستيم ،اما بايد صادرات با
مديريتدقيقتريصورتبگيرد.كارگردرادامهگفت:
وقتيصادراتبدونبرنامهريزيصورتميگيرد،براثر
نوساناتداخليميزانعرضهوتقاضابههمميريزد.
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تشكلها

«تعادل» وضعيت آمارهاي صنعتي استان تهران در سال  1397را بررسي ميكند

سيماي صنعتي بنگاهها

تعادل|
دادههاي آماري از وضعيت صنايع اس��تان تهران در
سال  1397منتشر شد .برپايه آمارهاي منتشر شده،
بررسي آخرين وضعيت فعاليت صنعتي استانها در
س��ال  ،1397حكايت از آن دارد كه در سال گذشته،
حدود  959جواز تاس��يس و  403پروانه بهرهبرداري
در بخش صنعت تنها در اس��تان تهران صادر ش��ده
اس��ت .اين آمارها نش��ان ميدهد 5.6 ،درصد از كل
اشتغال ايجاد شده در كشور در سال گذشته به واسطه
مجوزهاي تاسيس صادره در استان تهران بوده است.
اما سهم استان تهران از سرمايهگذاريها در سال 97
چقدر بوده است؟ بر پايه آمارهاي مذكور ،سهم استان
تهران از سرمايهگذاريها در طرحهاي مصوب هيات
سرمايهگذاري خارجي در سال  1397حدود  9درصد
بوده اس��ت .در عين حال ،دادههاي آماري از وضعيت
تامين مالي بنگاهها در سال  97نشان از آن دارد كه تا
پايان س��ال گذشته حدود  3.2هزار ميليارد تومان به
 2144بنگاه توليدي كوچك و متوسط پرداخت شده
است .به اين ترتيب ،حدود  14درصد از مجموع ارزش
پرداختي بانكها براي تامين مالي بنگاهها به استان
تهران اختصاص يافته است.
صنعت و معدن استان تهران به روايت آمار
بررسي دادههاي آماري از صدور «مجوزهاي صنعتي»
در استان تهران حكايت از آن دارد كه در اين استان در
سال 1397حدود 959جواز تاسيس در بخش صنعت
صادر شده كه نسبت به سال ،1396رشد 8درصدي را
نشان ميدهد .به اين ترتيب ،سهم جوازهاي تاسيس
صادره اس��تان تهران از كل جوازهاي تاسيس صادره
كشور در سال  1397حدود  3.9درصد بوده است.
عالوه بر اين ،رصد اين آمارها نشان ميدهد ،پيش بيني
س��رمايه مورد نياز براي جوازهاي تاسيس در استان
تهران در سال  ،1397حدود  4.5هزار ميليارد تومان
بوده كه افزايش 43درصدي نسبت به سال قبل داشته
است .از ديگرس��و ،پيش بيني اشتغال در مجوزهاي
صادر شده در س��ال  1397براي استان تهران حدود
 30.8هزار نفر بوده كه نس��بت به س��ال قبل افزايش
 16.6درصدي داشته است .به اين ترتيب 5.6 ،درصد
از اشتغال كل ايجاد ش��ده در كشور در سال گذشته،
به واسطه صدور مجوزهاي تاسيس در استان تهران
بوده است.
كنكاشهاي معاونت بررسيهاي اقتصادي اتاق تهران
از دادههاي آماري منتشر شده از سوي وزارت صنعت،
حكايت از آن دارد كه در سال  1397تعداد  403فقره
«پروانه بهرهبرداري» براي واحدهاي صنعتي استان
تهران صادر شده كه نسبت به سال  1396افت 12.4
درصدي را نش��ان ميدهد .اين اما در حالي است كه
بر خالف استان تهران ،تعداد پروانههاي بهرهبرداري
صادره و س��رمايهگذاري مورد نياز آن در كل كش��ور
در س��ال  1397نسبت به سال  1396افزايش داشته
است .با اين وجود 6.5 ،درصد از تعداد كل پروانههاي
بهربرداري كشور و  2.2درصد از سرمايهگذاري روي
پروانه بهرهبرداري در س��ال  1397متعلق به استان
تهران است .همچنين حدود  5درصد از اشتغال ايجاد
شده به واسطه پروانههاي بهرهبرداري صادر شده در
اين سال به استان تهران تعلق دارد.
از ديگر س��و ،در ب��ازه زماني مورد اش��اره ،از مجموع
 403فقره «پروانه بهرهبرداري» صادر شده در استان
تهران تعداد  154فقره معادل  38.2درصد مربوط به
پروانههاي بهرهبرداري ايج��ادي و  249فقره معادل
 61.8درصدمتعلقبهپروانههايبهرهبرداريتوسعهاي
بوده اس��ت.اما با وجود تخصيص تع��داد كمتر پروانه

بهرهب��رداري به واحدهاي صنعتي جديد در اس��تان
تهران در سال  61.9 ،1397درصد از سرمايهگذاريها
در پروانهه��اي بهرهبرداري ايج��ادي و  38درصد از
آن نيز در پروانههاي بهرهبرداري توس��عهاي صورت
گرفته است.
ديگر دادههاي آماري منتش��ر شده در بخش معدن
اما حاكي از آن است كه در سال  1397تنها دو پروانه
اكتشاف براي بخش معدن استان تهران صادر شده كه
نسبت به س��ال قبل از آن 60 ،درصد كاهش را نشان
ميدهد.بهاينترتيب،سهمپروانههاياكتشافاستان
تهران از كل كشور بس��يار ناچيز و معادل  3.5درصد
گزارش ميشود .بر پايه همين آمارها ،گواهي اكتشاف
در استان تهران در سال  1397نيز معادل  5فقره بوده
كه  0.7درصد از كل گواهي اكتشاف كشور را به خود
اختصاص داده اس��ت .هزينه عمليات اكتش��افي در
سال  1397در استان تهران نيز حدود  200ميليون
تومان گزارش ميش��ود كه نس��بت به  470ميليون
تومان هزينه عمليات اكتشافي در سال  1396حدود
 57درصد كاهش رانشان ميدهد.با اين حال ،در سال
 1397تعداد  14معدن در استان تهران بهرهبرداري
شده كه نس��بت به سال  1396تعداد  2معدن بيشتر
مورد بهرهبرداري قرار گرفته است .به اين ترتيب ،ميزان
استخراج اسمي از معادن استان تهران در سال 1397
با كاهش  2.5درصدي نسبت به سال  1396به 1391
هزار تن رسيده است .از ديگرسو ،اشتغال ايجاد شده
در استان تهران در بخش بهرهبرداري معدن در سال
 1397تعداد  157نفر بوده كه نسبت به سال ،1396
حدود  34.2درصد افزايش داشته است.

سهم تهران از جانمايي اصناف
اطالعات آماري اما از روند صدور مجوزهاي صنفي در
سال  1397نشان ميدهد ،در سال گذشته حدود 61
هزار فقره مجوز صنفي در استان تهران صادر شده كه
 13.6درصد از مجوزهاي صنفي كل كش��ور را به خود
اختصاص داده اس��ت .به اين ترتيب ،تعداد مجوزهاي
صنفي اس��تان تهران در س��ال  1397نسبت به سال
 1396افزايش 2درصديرانشان ميدهد.برپايههمين
آمارها ،تا پايان سال  ،1397حدود  438اتحاديه صنفي
در استان تهران مشغول به كار بودهاند كه حدود 6درصد
از اتحاديههاي صنفي كل كش��ور را به خود اختصاص
داده اس��ت.حدود  335هزار واحد صنفي داراي پروانه
كسب تا پايان سال  1397در استان تهران وجود دارد
كه سهم  14.6درصدي از كل واحدهاي صنفي داراي
پروانه كسب كشور را به خود اختصاص دادهاند .از اين
ميان ،حدود  21درصد آنها واحدهاي صنفي توليدي،
 12درصد خدمات فني 48 ،درصد توزيعي و  19درصد
خدماتي هس��تند .در ميان واحده��اي صنفي داراي
پروانه كس��ب 19 ،درصد از واحدهاي صنفي خدماتي
كل كشور و  16درصد از واحدهاي صنفي توليدي كل
كشور در اس��تان تهران واقع ش��دهاند .عالوه بر اين از
مجموع واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب در استان
تهران  72.3درصد واحدها مجهز ب��ه كارتخوان23 ،
درصد مجهز به ترازوي ديجيتال و  42درصد مجهز به
صندوق مكانيزه هستند.
افت و خيز كارتهاي بازرگاني صادره
در بخش ديگ��ري از اين گ��زارش ،دادههاي آماري
منتشر ش��ده از وضعيت كارتهاي بازرگاني در سال
 ،1397حاكي از آن اس��ت كه در سال گذشته حدود
 2.5ه��زار كارت بازرگاني در اتاق تهران صادر ش��ده
كه تعداد  304فقره آن در اس��فند ماه بوده است .اين
ارقام نش��ان از آن دارند كه صدور كارت بازرگاني اتاق

وضع موجود مجوزهاي صنفي معتبر تا پايان سال1397
استان
تهران

تعداد
اتحاديههاي
صنفي

توليدي

خدماتفني

توزيعي

خدماتي

كل

438

69010

40589

160237

65385

335221

واحدهايتجهيزشده
صندوق
ترازوي
كارتخوان
مكانيزه
ديجيتال
140416
76221
242325

7116

433145

388713

1127041

340213

2289112

761277

كل كشور

تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب

تهران در سال  1397نسبت به سال  1396با كاهش
 25درصدي مواجه ش��ده اس��ت .در حال��ي كه افت
صدور كارت بازرگاني براي كل اتاقهاي كشور حدود
 6درصد بوده است .با اين حال ،آمارها گوياي آن است
كه حدود  32درصد از كارتهاي بازرگاني صادره در
كل كشور در سال  1397توسط اتاق بازرگاني تهران
صادر شده است.
از سوي ديگر ،آمارهاي مربوط به كارتهاي بازرگاني
تمديد شده نش��ان ميدهد ،در س��ال  1397حدود
 9.5ه��زار كارت بازرگاني توس��ط اتاق تهران تمديد
شده كه رشد حدود  4درصدي نسبت به سال 1396
داشته اس��ت .تمديد كارت بازرگاني در استان تهران
در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه  1397اندكي كاهش
داشته در حالي كه در كل كشور اين مقدار با افزايش
حدود  16درصدي روبرو شده است .آمارها همچنين
نش��ان ميدهد كه در س��ال  1397تعداد  25.4هزار
فقره گواه��ي امضاي الكترونيكي در ات��اق بازرگاني
تهران صادر ش��ده كه نسبت به س��ال  1396حدود
 10.7درصد افزايش يافته اس��ت .اين در حالي است
كه افزايش گواهي امضاي الكترونيكي در كل كشور
در سال  1397نسبت به سال قبل آن حدود  43درصد
بوده است .با اين حال ،حدود  23درصد از گواهيهاي
امضاي الكترونيكي صادره در كل كشور در سال1397
متعلق به اتاق بازرگاني تهران بوده است.
جذب سرمايه وتامين مالي بنگاهها
از ديگرسو ،روند سرمايهگذاريها در سال گذشته نشان
ميدهد ،در سال  1397حدود  99ميليون دالر طرح
مصوبدرهياتسرمايهگذاريخارجيدراستانتهران

1548274

482957

تعداد مجوزهاي صنفي صادره تا پايان سال -1397فقره
استانتهران
كلكشور

1397

1396

درصدتغيير

60928

59728

2

449151

399454

12.4

تصويبشدهاست.سهمارزشطرحهايمصوباستان
تهران از كل طرحهاي مصوب هيات س��رمايهگذاري
خارجي كشور در س��ال  1397حدود  9درصد است.
در ميان طرحهاي مصوب هيات س��رمايهگذاري ،دو
طرح «فروش خدمات گردش��گري در فضاي مجازي
از طريق س��ايت الكترونيكي  » Snap tripو «ارايه
خدماتحملونقل شهريوكرايهپيك موتوريووانت
از طريق اپليكيشن  » Snap- Boxبيشترين سهم از
مجموعهزينهسرمايهگذارياستانتهراندرطرحهاي
مصوب را به خود اختصاص دادهاند.اما دادههاي آماري
مربوط به تامين مالي بنگاهها نش��ان ميدهد تا پايان
سال  1397تعداد  190بنگاه كوچك ،متوسط و طرح
نيمه تمام (با پيشرفت باالي 60درصد) در استان تهران
براي تامين مالي ثبت نام كردهاند كه از اين ميان ،تعداد
 124طرح يا بنگاه از طريق س��تاد تسهيالت اقتصاد
مقاومتيدرايناستان،برايتامينماليبهبانكمعرفي
شدهاند .اما اطالعات منتشر شده از سوي وزارت صنعت
نشان ميدهد ،تنها  30طرح يا بنگاه موفق به دريافت
منابع مالي از بانكها شدهاند.
از طرف ديگر تا پايان س��ال  1397در استان تهران،
تعداد  2036طرح يا بنگاه براي تامين مالي مستقيما
به بانكها مراجعه كرده و حدود  3هزار ميليارد تومان

تامين مالي شدهاند .همچنين تعداد  78طرح و بنگاه
كه از س��ال  1396در نوبت تامين مالي بودند ،حدود
 107ميليارد تومان تا پايان سال  1397تامين مالي
ش��دهاند.در مجموع تا پايان س��ال  1397در استان
تهران ،مبلغ حدود  3.2هزار ميليارد تومان به 2144
طرح نيمه تمام يا بنگاه توليدي كوچك و متوس��ط
پرداخت شده اس��ت .در عين حال ،از مجموع ارزش
پرداختي بانكها براي تامين مالي بنگاهها يا طرحهاي
نيمهتمام در كل كش��ور ،حدود  14درصد به استان
تهران پرداخت ش��ده اس��ت .عالوه بر اين ،اطالعات
آماري از ص��دور ضمانتنامهها نيز نش��ان از آن دارد
كه  2درص��د از تعداد ضمانتنامههاي صادره صندوق
س��رمايهگذاري صنايع كوچك كل كش��ور در سال
 1397در اس��تان تهران بوده اس��ت .اما با اين وجود،
آمارها گوياي آن است كه تعداد ضمانتنامههاي صادره
صندوق سرمايهگذاري صنايع كوچك استان تهران
در سال  1397نسبت به سال  1396با كاهش شديد
حدود  86درصدي مواجه ش��ده است .از ديگر سو ،بر
پايه همين آماره��ا ،ارزش ضمانتنامههاي صادره از
سوي صندوق سرمايهگذاري صنايع كوچك استان
تهران نيز در س��ال  1397نسبت به سال  1396افت
 65درصدي را نشان ميدهد.

تامين مالي بنگاههاي توليدي تا پايان سال - 1397فقره ،ميليارد ريال
تهران
كلكشور

ثبتنام

فرآيندرونق

معرفيبهبانك

انتقالي96

مستقيمبانك

نظارت

مجموعپرداختي

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

190

124

6243.7

30

716.3

2036

29746.7

78

1066.4

2144

31529.5

0

0

12579

7903

181755

2501

63160.5

28028

154484.6

1622

15218.2

32151

232863.3

130

5438.6

دبير سنديكاي لوله و پروفيل تشريح كرد

صادرات غيرنفتي؛ زيربناي توسعه و محرك رونق توليد
دبير س��نديكاي لوله و پروفيل فوالدي گفت :در شرايط تحريم ،افزايش
صادرات غيرنفتي به عنوان يك وظيفه ملي و ميهني بر عهده شركتهاي
توليدي و خدماتي است .به گزارش ايلنا ،اميرحسين كاوه عنوان كرد :با
توجه به كاهش ارزش پول ملي ،وجود تحريمهاي ظالمانه ،كاهش فروش
نفت و كم شدن درآمدهاي ارزي كشور؛ افزايش صادرات غيرنفتي عالوه
بر س��اير داليل اقتصادي؛ به عنوان يك وظيفه مل��ي و ميهني بر عهده
شركتهاي توليدي و خدماتي است .به گفته او ،صادرات غيرنفتي يكي
از مهمترين اركان توسعه كشور ،محرك رونق توليد بوده و عامل توسعه
صنايع و كسب و كارهاي كشور خواهد شد .دبير سنديكاي لوله و پروفيل
افزود :اهميت اين موضع تا جايي اس��ت كه معاون اول رياستجمهوري
به كرات صادرات و توس��عه آن را از اصليترين و حياتيترين اولويتهاي
كشور دانسته و وظيفه خطيري را بر عهده وزارت صمت به عنوان فرمانده
صادراتي كشور ،گذاشته است.
او ادام��ه داد :در اين ميان گروه صنعتي س��ديد به عنوان يك هولدينگ
صنعتي كه بيش از  50س��ال س��ابقه حضور در عرصه صنعت كش��ور را
دارد هم��واره به صادرات و حضور در بازارهاي بينالمللي توجه ويژهاي را
داشته است .كاوه افزود :بهگونهاي كه در آخرين حضور خود در بازارهاي
بينالمللي ،موفق به انعقاد قرارداد با ش��ركت ملي گاز تركمنس��تان در
خصوص توليد و ارس��ال بيش از  200كيلومتر لوله  56اينچ گاز ،شد و بر
هميناساسنيزبهعنوانصادركنندهنمونهمليلوحتقديرراازوزيراسبق
صنعت و معدن و تجارت دريافت كرد.
دبير س��نديكاي لوله و پروفيل ادامه داد :در اين ميان ،مشكالت متعدد و
ويژهاي كه در خصوص صادرات وجود دارد موضوع مهمي است؛ بهگونهاي

كه اين چالشها و نيز تس��هيالت مورد نياز درخواستي توليدكنندگان
و ارايهدهن��دگان خدمات فني ومهندس��ي؛ جهت حض��ور در بازارهاي
بينالمللي ،همواره از دغدغههاي مرتبط با فرآيند صادرات ،خصوصا در
ش��رايط جنگ اقتصادي بوده است .به گفته او ،بررسي اين موارد ،در اين
روزهايي كه مسووالن صنعتي كشور تاكيد موكدي بر صادرات غيرنفتي
دارند ،ميتواند به عنوان آسيبشناس��ي در بخش صادراتي ،مد نظر قرار
گيرد.كاوهازمهمترينچالشهاوتسهيالتدرخواستيمرتبطرا،برطرف
كردن مش��كالت نقل و انتقال پول ،ضمانتنامهها ،وامها و… در راستاي
كاهش هزينههاي مرتبط ونهايتا كاهش هزينههاي فروش محصوالت و
خدمات در جهت افزايش رقابتپذيري با ساير شركتها و توجيهپذيري
اقتصادي حضور در بازارهاي هدف دانس��ت .به گفته او« ،بررسي دقيق
بازاره��اي هدف از طريق وزارت خارجه و ارايه به ش��ركتهاي داخلي»،
«تس��هيل در اخذ بيمه نامههاي معتبر دولتي مرتبط با كاهش ريسك
صادرات»« ،تسهيل شرايط صادرات محصول و خدمات»« ،تسهيل در
تامين مواد اوليه مورد نياز جهت توليد»« ،تهاتر كاال و خدمات با بازارهاي
هدف»« ،تسهيل در بازاريابي از طريق رايزنهاي تجاري و سفارتخانهها»،
« تسهيل قوانين مرتبط با بخشهاي گمرك ،حمل و نقل و صدور ويزا»
و «شناسايي و رفع قوانين مخل صادراتي در بازارهاي هدف» از مواردي
است كه به افزايش صادرات غيرنفتي كشور ميانجامد.
او ابراز اميدواري كرد :با تكيه بر توانمنديهاي داخلي ،بهرهگيري از كليه
پتانسيلهاي صنايع و اعتماد به متخصصين اين مرز و بوم ،داخليسازي
تجهيزاتوملزوماتصنايعكشوربهعنوانيكاصلاساسيهموارهمدنظر
تصميمگيران حوزه صنعت قرار گرفته است.

در نشست شوراي بينالمللي گواهي مبدا ،ايران مورد تقدير قرار گرفت

سهمباالياتاقتهراندرصدورگواهيمبداالكترونيك

در حالي ك��ه يازدهمين كنگره اتاقه��اي بازرگاني جهان از صبح
چهارش��نبه  12ژوئن (برابر با  22خرداد ماه) برپا ميشود ،شوراي
بينالمللي گواهي مبدا نيز نشستهاي مديريتي و عمومي خود را در
دو روز قبل از اين كنگره در ريو برگزار كرد .در اين نشستها عالوه بر
بررسي توافقها و تصميمات گذشته ،به عملكرد اتاقهاي حاضر در
اين نشست نيز پرداخته شد .در همين رابطه ،اتاق بازرگاني تهران
به واسطه سهم بيش از  99درصدي صدور گواهي مبدا الكترونيك
از كل گواهي مبداهاي صادره در سال  2018مورد تقدير و تشويق
سران شورا قرار گرفت.
نشس��ت عمومي ش��وراي بينالمللي گواهي مبدا با حضور «پيتر
بيشاپ» و «مارتين وندر ويد» ،رييس و نايبرييس اين شورا و جمع
قابل توجهي از اتاقهاي بازرگاني مهم سراس��ر دنيا از كش��ورهاي
ژاپن ،چين ،كانادا ،امريكا ،تركيه ،سوئد ،استراليا ،انگلستان ،آلمان،
فرانس��ه ،لهس��تان ،قطر ،ليتواني ،برزيل و ...آغاز به كار كرد .اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كش��اورزي تهران نيز كه از سال 1395
موفق ش��ده تا عالوه بر عملكرد موفقيتآميز در الكترونيك كردن
روند صدور گواهي مبدا ،به عنوان چهاردهمين كش��ور به عضويت
زنجيره اعتبارس��نجي گواهي مبدا اتاق بازرگاني بينالملل درآيد،
در اين نشست حاضر بود .در اين نشست ،جزييات فني نشستهاي
قبلي مرور شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پيشنهادات تازه
نيز مطرح شد .همچنين گزارشي از سوي شورا درمورد صدور گواهي
مبدا الكترونيك داده ش��د و از كتاب راهنماي گواهي مبدا نسخه
 2019رونمايي شد.

در ادامه اين نشست ،نمايندگان اتاقها گزارشي از روند صدور گواهي
مبدا با اشاره به عادي يا ترجيحي بودن و الكترونيك يا دستي بودن
آن به شورا ارايه دادند .در اين زمينه برابر گزارش عاطفه قاسميان،
مدير گردآوري آمار و تحليلهاي اقتصادي اتاق تهران ،طي س��ال
 2018در اتاق باز تهران  23هزارو  559گواهي مبدا صادر شده كه
بالغ بر  99درصد آن الكترونيكي بوده است.
سهم باالي گواهي مبدا الكترونيك از كل گواهي مبداهاي صادره
در اتاق تهران كه رقمي بينظير در بين ساير اتاقها بود ،باعث تقدير
و تشويق رييس و نايبرييس شوراي بينالمللي گواهي مبدا شد.
«پيتر بيشاپ» اين سهم را بسيار عالي و قابل توجه خواند و عملكرد
اتاق ته��ران در صدور گواهي مبدا الكترونيك را س��تود .همچنين
ارايه اين آمار در اين نشست باعث رجوع نمايندگان ساير اتاقهاي
بازرگاني براي آگاهي بيشتر از روند صدور و مباحث فني و امنيتي آن
به نمايندگان اتاق تهران شد .آمار ارايه شده از سوي اغلب اتاقهاي
بازرگان��ي جهان حاكي از تالش بيش��تر ب��راي الكترونيك كردن
گواهي مبدا ،باال بردن امني��ت و ايمني آن در برابر جعل ،همراهي
و هماهنگي بيش��تر با س��اير نهادها مانند گمركات و افزايش روند
صدور گواهي مبدا بود.
نكته جالب توجه اينكه نماينده اتاق بازرگاني امريكا در اين نشست
با اش��اره به كاهش تعداد گواهي مبداهاي صادره توسط اين اتاق با
لحن��ي طنز اعالم كرد كه البته اتاق بازرگاني مس��وول اين كاهش
نيس��ت و مس��ووليت آن برعهده رييسجمهوري است كه روابط
تجاري با بسياري از كشورها را دچار تالطم كرده است.
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با وجود گزارشهاي مويد افزايش احتمال وقوع سيل در ايران

گروه انرژي|فرداد احمدي|
رعايت حريم رودخانهها هميشه محل مناقشه
بوده اس�ت .در زمانهاي ع�ادي ،اينكه حريم
رودهاچگونهتعيينميشودوچهسازمانيبراي
محاسبهآنصالحاستمحلبحثبوده.درزمان
وقوع س�يلها نيز ،اينكه چه سازماني مسوول
جبران خسارات مردمي است كه در حريم رود
زندگي يا امرار معاش ميكردند ،چالشبرانگيز
ميشود .سيل فروردينماه امسال نيز با درگير
كردنبيشتراستانهايايران،توجهزياديرابه
خود جلب كرد و از مباحث مربوط به حريم بستر
رودخانهها نيز مستثني نبود .بالفاصله پس از
فروكشكردن س�يالبها و فرارس�يدن موعد
بازسازي روس�تاها و ش�هرهاي تخريب شده
در مناطق س�يلزده ،اينكه آيا در بازس�ازيها
باز هم به حريم رودخانهها بيتوجهي ميشود
يا دستاندركاران بازس�ازي با درس گرفتن از
س�يل امس�ال ،رعايت حريمها را با جديت در
نظر ميگيرند ،تبديل به دغدغه شد .تازهترين
اظهارات رضا اردكانيان ،وزير نيرو نشان از آن
دارد كه وزارت نيرو تحت فشارهايي قرار دارد
تا در برابر تج�اوز مجدد به حري�م رودخانهها
در بازس�ازي مناط�ق آس�يبديده از س�يل
فروردينماه،چشمانخودراببندد.برخيبراين
باور هستند كه دستاندركاران در امر بازسازي
مناطق سيلزده بيشتر از هر چيز خواهان انجام
سريعاينمسالهبرايكاهشفشارافكارعمومي
هستند؛ چيزي كه خطر تصميمات نادرست در
قبال حريم رودخانهها را باال ميبرد.
وقوع س��يل در اكثر نقاط ايران در فروردين امس��ال
خس��ارتهاي زيادي را به شهرها و روستاها وارد كرد
و به تبع از همان فرداي پس از س��يالبها ،بازسازي
خانههاي مردم و س��ازههاي تخريبشده و رعايت يا
عدم رعايت حريم رودخانهها در بازسازيهاي پس از
حادثه توجهات زيادي را به خود جلب كرد .در همين
راستا ،روز گذشته حسن روحاني ،رييسجمهور ايران
با تأكيد ب��ر اينكه همه بايد ت�لاش كنيم كه زندگي
مردم آس��يب ديده به شرايط عادي بازگشته و اماكن
آسيبديده بازسازي شود ،اضافه كرد« :دولت با همه
همت در مسير رفع مشكالت مردم آسيبديده تالش
خواهد كرد و در زمينه بازس��ازي هم بايس��تي مردم
ايران و نيروهاي مس��لح و نهادهاي دولتي و عمومي
همچون گذشته در كنار هم و دست در دست يكديگر
زيباتر از گذشته شهر را بازسازي كنند و كاري كنند
كه ساختارهاي ش��هر در برابر س��يلهاي احتمالي
مقاوم باشد».
اما تجربيات گذش��ته در ايران نشان ميدهد كه پس
از وقوع حادثه س��يل ،ب��از هم به حري��م رودخانهها

رشد مصرف انرژي
به سبب تغيير اقليم

برش

قانون وظيفه رعايت حريم رودخانهها را به عهده وزارت نيرو گذاشته است ،اما نظارت و اجراي سياستهاي اين حوزه نياز به كار ميانبخشي دارد .سخنان
نماه،نشانازفشارهاييپنهانيبراينوزارتخانه
اردكانياندرخصوصرعايتحريمرودخانههادربازسازيشهرهاوروستاهايآسيبديدهدرسيلفروردي 
برايچشمپوشيازحريمواقعيرودخانههاوتالشبرايساختوسازمجدددرحريمرودهادارد.وزيرنيروگفت«:مابايدحريموبستررودهارارعايتكنيم...
مامتناسببامنابعيكههرسالدراختيارمانقرارگرفته،نقشههايحريموبسترراتهيهكردهايم،امااكنونيكيازچالشهايمادرمناطقسيلزدهايناست
كه سيل مجموعه روستا را از بين برده و بنياد مسكن به دنبال ساخت خانه براي روستاييان است .نقشه حريم و بستر رودها مهياست ولي سيل صورت مساله
را پاك كرده .پس ما بايد بتوانيم به راحتي خانههاي جديد را خارج از حريم رود بسازيم ،ولي از وزارت نيرو درخواست ميشود كمك كرده و سختگيري نكند.
با ما بحث ميكنند كه حريم رودها را كمتر در نظر بگيريم چون روستاييان نميخواهند از مسير قبلي خود دور شوند»
راحتي خانههاي جديد را خارج از حريم رود بسازيم،
ولي از وزارت نيرو درخواست ميشود كمك كرده و
سختگيري نكند .با ما بحث ميكنند كه حريم رودها
را كمتر در نظر بگيريم چون روستاييان نميخواهند
از مسير قبلي خود دور شوند» .به گفته اردكانيان يكي
از چالشهاي كنوني حوزه آب اين اس��ت كه رعايت
حريم و بس��تر رودخانهها با منافع سر و كار دارد و به
همين دليل اجراي درست و دقيق آن با مانع مواجه
ميشود.
اين اظهارات و اش��اره وزي��ر به درخواس��تها براي
«سختگيري نكردن» در مس��اله حريم رودخانه در
حاليمطرحشدهاستكهبرآوردهايمليوبينالمللي
پيشبيني ميكنند كه اي��ران در حال تجربه كردن
عوارض تغييرات اقليمي اس��ت و اين يعني ايران بايد

خود را براي خشكس��اليها و همچنين سيالبهاي
ش��ديد احتمالي مانند آنچه امسال اتفاق افتاد ،آماده
كند .تير ماه س��ال گذش��ته بود كه در همايش��ي در
س��ازمان هواشناس��ي كه با حضور هيات بينالدولي
تغييرات اقليم سازمان ملل برگزار شد ،به اين موضوع
پرداخته شد كه ايران با تغيير اقليم روبرو شده است.
در اين برنامه ،يوبا س��وكانا ،معاون هيات بينالدولي
تغيير اقليم  IPCCدر س��خنان خود «وقوع سيل» را
يكي از مهمترين مخاطرات ناش��ي از تغيير اقليم در
ايران توصيف كرد.
هرچند پيشبينيهاي مذكور درباره آينده آبوهوايي
ايران هنوز به مرحله قطعيت نرسيده  ،اما اتفاق افتادن
بالي س��يل امسال و حجم گس��ترده بارشها كه بنا
به برخي برآوردها در  200الي  500س��ال گذش��ته

بيس��ابقه بوده است ،باعث تقويت نظريه متأثر بودن
حوادث اخير از تغييرات اقليم و افزايش احتمال تكرار
آنان در سالهاي آينده شده است .در چنين وضعيتي
ماجرايحريمرودخانههابيشترازقبلنيزاهميتخود
را نشان ميدهد.
پيشتر رحيم ميداني معاون سابق آب وزارت نيرو در
مورداهميترعايتحريمرودخانههابه«تعادل»گفته
بود« :اگر بنا باشد ما با وضعيتي روبرو شويم كه شدت
سيالب باال برود ،بايد بعضي مسائل را بسيار جديتر
از قبل دنبال كنيم .يكي از اين موارد تعيين حد بستر
رودخانه است ،جلوگيري از تصرفات در رودخانهها بايد
بس��يار با اراده دنبال شود .باغات و زمينهايي همين
حاال در بس��تر رودخانهها هستند كه بايد با استناد به
قانون تعيين تكليف شوند».

بهاي طالي سياه  1.5درصد افت كرد

نفت باز هم از پلهكاهش تقاضا پايين رفت

گروه انرژي|
بهاي نفت خام كه در معامالت دوشنبه و سهشنبه كمي
تقويت شده بود ،ديروز دوباره روندي كاهشي هر چند با
شيب نهچندان تند به خود گرفت .اداره اطالعات انرژي
امريكا در گزارشي پيشبيني از رشد تقاضا براي نفت خام
را كاهش داد تا قيمتها بيش��تر تحت فشار روند .برنت
اواسط ديروز با 61دالر و 32سنت در هر بشكه معامله شد.
به گزارش ايرنا افزايش عرضه نفت از سوي توليدكنندگان
بزرگجهانباعثتضعيفقيمتنفتدربازارهايجهاني
شده تا آنجا كه با آغاز معامالت ديروز ،نفت  ۱.۵درصد از
ارزش خود را از دست داد.
امريكاتاچندسالپيشبزرگترينواردكنندهنفتجهان
به شمار ميآمد ،اما استفاده از فناوريهاي جديد ميرود
كهبهصادركنندهايپايداردربازارهايشرقوغربتبديل
شود .پيشبينيها نشان ميدهد كه توليد نفت امريكا تا
پايان  ۲۰۱۹به  ۱۳.۴ميليون بشكه در روز برسد و اين در
حالي است كه اوپك مجبور است روند كاهش توليد خود
را ادامه دهد تا قيمت را باال ببرد.
روسيههمبهعنوانيكيازتوليدكنندگانپايتوافقتوليد
را امضا كرده اما ماه جاري توليد خود را به  ۱۱.۰۴ميليون

بش��كه در روز افزايش داده اس��ت .در كنار اين دو كشور،
عربستان همچنان به سقف تعهد شده در توافق كاهش
توليد پايبند اس��ت ،اما عراق با هدف حضور در بازارهاي
سنتيايران،صادراتخودرابهچينوهندبيشتركردهكه

اينافزايشصادراتمستلزمافزايشتوليدنفتاينكشور
است .همه اين عوامل در كنار افزايش ذخيره نفت امريكا
كهدرباالترينميزانخودقراردارد،قيمتهارادربازارنفت
شكنندهكردهوقيمتنفتحدوديكدرصدازارزشخود

فهرست بدهاي انرژي روي ميز رييسجمهور
گروه انرژي|
آنطور كه اعالم ش��ده اس��ت ،ليس��ت ادارات دولتي
پرمص��رف ب��رق به حجتاالس�لام حس��ن روحاني
رييسجمهوري تحويل داده ميشود .مشخص نيست
چه تصميمي براي اين ادارات گرفته خواهد شد.
امسال همانند سالهاي گذشته سناريوهاي مختلفي
براي گذر از پيك مصرف ب��رق و مديريت آن در حال
بررس��ي بوده و در ميان اين موارد ،پرونده مصرف برق
ادارههاي دولتي از س��ال گذشته تاكنون همچنان باز
است؛ بهطوريكه قرار است مصرف برق ادارهها رصد
و گزارش شود.
افزايش مصرف برق در ايران به تبع نزديك ش��دن به
فصل گرما و استفاده از وسايل سرمايشي ،دغدغه گذر
از فصل تابستان بدون خاموش��ي برنامهريزي شده را
باز هم پررنگ كرده و مس��ووالن وزارت نيرو به دنبال
راهكارهايي هستند كه از اين اتفاق جلوگيري كنند.
توليد و تأمين برق ي��ك بعد اين ماجرا و نحوه مصرف
بعد ديگر آن است.
در اين ميان ،نحوه مصرف برق ادارات دولتي از اهميت
ويژهاي برخوردار اس��ت ك��ه براي كاهش آن س��ال

گذشته راهكارهاي مختلفي به كار گرفته شد .در اين
راستا س��ال  ۱۳۹۶دستگاههاي دولتي موظف شدند
 ٢٠درصد از ب��رق مصرفي خود را از طريق انرژيهاي
تجديدپذير تأمين كنند و در همان سال و سال ۱۳۹۷
نيز مصرف برق خود را نسبت به سال ١٠،۱۳۹۵درصد
كاهش دهند.
همچنين س��ال گذش��ته بر اس��اس ابالغيه وزارت
كشور اس��تانداران سراسر كشور به خصوص استاندار
تهران مكلف به كاه��ش  ۲۰درصدي در مصرف آب و
۱۰درصدي در مصرف برق ،نسبت به مدت مشابه سال
 ۱۳۹۶شدند؛ صراحتاً نيز اعالم شد كه در صورت نياز
به اختيارات بيشتر كليه اختيارات الزم جهت اجرايي

يك قدم تا تمديد
توافق اوپك پالس

ش�انا| وزير انرژي و صنعت امارات اعالم كرد كه
س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت (اوپك) به
حفظ محدوديت توليد نزديكتر شده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز از مونترال ،س��هيل
المزروعي ،وزير انرژي و صنعت امارات ،روز سهشنبه
اعالم كرد كه با توجه به سطح كنوني ذخيرهسازي
نفت ،كاهش توليد نفت بايد حداقل تا پايان س��ال
جاري ميالدي تمديد ش��ود .وي با اشاره به اينكه
از اس��تمرار كاهش توليد حمايت ميكند ،گفت:
تصميم درس��ت تمدي��د خواهد ب��ود .وزير انرژي
و صنعت ام��ارات افزود :فكر ميكن��م تقاضا براي
نفت در س��ال  ۲۰۲۰ميالدي باال باشد .المزروعي
همچنين اعالم كرد كه كشورهاي عضو اوپك براي
تعيين تاريخ برگزاري نشست آينده اين سازمان با
توليدكنندگاننفتغيرعضواوپك،تالشميكنند،
اماتأكيدكردكهترجيحيميانبرگزاريايننشست
در ماه ژوئن يا ژوئيه ندارد .وي گفت :از نظر من اين
مساله مهم نيس��ت و ما درباره تفاوت دو هفتهاي
صحبت ميكنيم .مهمترين چيز اين است كه امروز
ميدانيم بايد تمديد كنيم .وزي��ر انرژي و صنعت
ام��ارات همچنين ابراز امي��دواري كرد تنشهاي
تجاريميانامريكاوچيندرآيندهحلوفصلشود.

فشار براي چشمپوشي از حريم رودخانه بهنفع بازسازي سريع
تجاوز ميشود و سازههاي جديد روي آوار سازههاي
تخريب شده قبلي بنا ميشوند .عدم رعايت حريم رود
«جاجرود» يكي از نمونههاي نزديك به پايتخت است
كه در مقياس��ي كوچكتر از سيلهاي فروردينماه،
وضعيت رعايت حريم رودخانهها در ايران را بازنمايي
ميكند .اوايل خردادماه سال گذشته بود كه سيالب
جاجرود در منطقه رودبار قصران فشم 24 ،ساختمان
و رستوران را تخريب كرد و جان يك نفر را هم گرفت.
ب��ا پيگيريهاي ميداني خبرن��گار روزنامه «تعادل»
مشخص شد كه پس از فروكش كردن سيالب ،ساخت
و ساز رستورانها در حريم رودخانه مجددأ آغاز شد و
حملههاي جستهگريخته مسووالن آب منطقهاي به
اين منطقه و تخريب كردن برخي از ساختمانها نيز
نتوانست جلوي پيشروي رستورانها و ويالها در حريم
رود جاجرود را بگيرد.
در يك مورد خاص ،يكي از ويالها كه به دليل سد كردن
مسير دره سيالبي ،اهالي منطقه رودبار قصران مالك
آن را به عنوان مقصر اصلي حادثه خرداد سال گذشته
معرفي ميكردند ،سرگذشت اعجابآوري دارد .سيل
ويال را ويران كرده بود و يكي از مستخدمان همين ويال
بود كه پشت ميلههاي پنجره غرق شد و جان سپرد.
اهالي ميگفتند كه در سيل چند سال پيش نيز پدر و
يكي از كارگران صاحب همان ويال گرفتار سيل شدند
و طبيعت به مرگ محكومشان كرد .اما باز هم در همان
نقطه ويال را ساختند .بازديد مجدد خبرنگار روزنامه
«تعادل» چند ماه پس از حادثه س��يل  97از منطقه،
نشاندادكهصاحبانوياليمذكور،برايسومينباردر
حال بازسازي ويالي خود در دل دره سيالبي هستند.
ساير رستورانهاي روي رودخانه نيز دوباره برپا شده و
در حريم رودخانه براي مشتريان غذا سرو ميكردند.
اما تخلفات چرا تكرار ميشوند و چه نهادي مسوول
است؟ بر اس��اس تازهترين اظهارات رضا اردكانيان،
وزي��ر نيرو كه در گفتوگو با ايلنا مطرح ش��د ،قانون
وظيفه رعايت حريم رودخانهها را به عهده وزارت نيرو
گذاشته اس��ت ،اما نظارت و اجراي سياستهاي اين
حوزه نياز به كار ميانبخشي دارد .سخنان اردكانيان
در خص��وص رعايت حريم رودخانهها در بازس��ازي
شهرها و روستاهاي آسيبديده در سيل فروردينماه،
نش��ان از فش��ارهايي پنهاني بر اين وزارتخانه براي
چشمپوشي از حريم واقعي رودخانهها و تالش براي
ساخت و س��از مجدد در حريم رودها دارد .وزير نيرو
گفت« :ما بايد حريم و بس��تر رودها را رعايت كنيم...
ما متناس��ب با منابعي كه هر سال در اختيارمان قرار
گرفته ،نقش��ههاي حريم و بستر را تهيه كردهايم ،اما
اكنون يكي از چالشهاي ما در مناطق سيلزده اين
است كه سيل مجموعه روس��تا را از بين برده و بنياد
مسكن به دنبال ساخت خانه براي روستاييان است.
نقش��ه حريم و بس��تر رودها مهيا اس��ت ،ولي سيل
صورت مس��اله را پاك كرده .پس م��ا بايد بتوانيم به

كوتاهازدنيايانرژي

راازدستدادهاست.قيمتنفتبرنتبانواختهشدنزنگ
آغاز معامالت ديروز  ۹۷سنت پايين آمد و با كاهشي ۱.۵
درصدي روي قيمت  ۶۱دالر و  ۳۲سنت ايستاد .قيمت
نفتشاخصامريكاهم ۱.۶درصدارزانترازروزقبلقيمت
داشت و با افتي  ۸۸سنتي به  ۵۲دالر و  ۳۹سنت رسيد.
افزايش عرضه نفت به دليل آنكه با كاهش تقاضا در بازار
همراه بوده فشار زيادي را براي پايين نگه داشتن قيمت
نفت ايجاد كرده اس��ت .اين فش��ار تا آنجاست كه حتي
ريسكهاي سياس��ي و ادامه تحريم نفت ايران و ونزوئال
نيز نتوانسته از افت قيمتها جلوگيري كند و با توجه به
اينشرايطعربستانوروسيهنسبتبهپايينآمدنقيمت
نفت تا زير  ۴۰دالر در صورت تمديد نشدن توافق كاهش
توليد هشدار دادهاند.
فشار كاهش تقاضا بر دوش نفت در حال سنگينتر شدن
است ،تسنيم نوش��ت كه اداره اطالعات انرژي امريكا در
جديدترين گزارش خود پيشبينياش از رشد تقاضا براي
نفت و توليد نفت خام امريكا در سال 2019را كاهش داد.
برايناساسپيشبينيشدهكهرشدتقاضايجهانيبراي
نفت در سال جاري ميالدي به 1.22ميليون بشكه در روز
برسدكه 160هزاربشكهكمترازپيشبينيقبليايننهاد

است.همچنينپيشبينيشدهكهتوليدنفتخامامريكا
در س��ال  2019به  12.32ميليون بشكه برسد كه 140
هزار بشكه كمتر از پيش بيني ماه مهدولت امريكاست.
افزايش غيرمنتظره حجم ذخاير نفت خام امريكا نيز ديگر
عاملي بود كه موجب تضعيف قيمت نفت شد.
بانكاي ان زد در يادداشتي نوشت« :سرمايهگذاران نگران
افزايش اخير ميزان ذخاير نفت خام امريكا هستند».
آمارهاي انستيتوي نفت امريكا ديروز نشان داد كه ميزان
ذخاير نفت خ��ام امريكا در هفته منتهي ب��ه  7ژوئن به
 482.8ميليون بشكه رسيده است .اين در حالي كه است
كه تحليلگران انتظار كاهش  481هزار بشكهاي ذخاير را
داشتند .آمارهاي رس��مي دولت امريكا در اين باره اواخر
امروز منتشر خواهد شد.
در كن��ار نگرانيهاي مرب��وط به افزايش عرض��ه ،تداوم
تنشه��اي تجاري ميان امريكا و چي��ن و نگراني از كند
شدن رشد تقاضا نيز به افت قيمت نفت دامن زده است.
بنجامين لو ،تحليلگر بازار نفت در موسسه فيليپ فيوچر
گف��ت« :در حالي كه تج��ار نگران افزاي��ش تنشهاي
ژئوپلتيك و ادامه تضعيف رش��د اقتصاد جهاني هستند،
قيمت نفت شاهد افت قابل توجهي بوده است».

نفت ايران در  2018به روايت بريتيش پتروليوم
كردن اين امر به اس��تانداران محول ميش��ود و مقرر
شد در صورت عدم رعايت صرفهجويي در دستگاهها،
استانداران نسبت به قطع آب و برق آنها اقدام كنند.
از سوي ديگر ،دستگاههاي آب و برق مكلف شدند هر
 ۱۵روز يك بار مصرف برق و آب دستگاهها را گزارش
دهندكهآبوبرقدستگاههاييكهرعايتنكنند،قطع
ميشود و از ساعت ۱۳: ۳۰نيز سيستمهاي سرمايشي
در همه دس��تگاهها بايد خاموش شود .تغيير ساعت
كاري ادارات اقدام ديگري بود كه در كنار همه اقدامات
مذكور صورت گرفت و در تابستان سال گذشته شاهد
تغيير ساعت كاري ادارات بوديم.
به نظر ميرسد برنامهها براي كاهش مصرف در ادارت
در زمان پيك مصرف همچنان باقي است .بهطوري كه
نه تنها زمزمه تغيير ساعت ادارات در برخي استانها به
گوشميرسدبلكهقراراستميزانمصرفبرقودرجه
حرارت محيط در ادارات دولتي كنترل شود.
در اين راس��تا ،رييسجمهور تاكيد كرده اس��ت كه
ليس��ت اداراتي كه قبض مصرفي آنها نسبت به سال
گذشته افزايش يافته است براي بررسي در اختيار دفتر
رييسجمهور قرار بگيرد.

تسنيم|
شركت انگليسي بريتيش پتروليوم توليد روزانه نفت
ايران در سال  ۲۰۱۸را  ۴ميليون و  ۱۵۶هزار بشكه در
روز اعالم كرد و از رشد  ۸.۸درصدي توليد گاز ايران
در اين سال خبر داد.
شركتانگليسيبريتيشپتروليومدرگزارشيموسوم
به مرور آماري انرژي جهان از سهم  9درصدي ايران در
كل ذخاير اثبات شده نفت خام و سهم  16.2درصدي
ايران از كل ذخاير اثبات شده گاز جهان خبر داد.
بر اس��اس اين گزارش ذخاير اثبات شده نفت ايران
در پايان س��ال  2018بالغ بر  155.6ميليارد بشكه
تخمين زده ش��ده است .اين رقم نسبت به سال قبل
تغييري نداشته است .ذخاير اثبات شده گاز ايران نيز
در پايان سال  2018بالغ بر  31.9تريليون مترمكعب
بوده كه اين رقم نسبت به سال قبل افزايش يا كاهشي
نداشته است.
بريتيش پتروليوم توليد نف��ت خام و ميعانات گازي
ايران در س��ال  2018را  4ميليون و  156هزار بشكه
در روز برآورد كرده اس��ت .توليد نفت خام و ميعانات
ايران در اين سال نسبت به رقم  4ميليون  471هزار

بشكهاي سال قبل  7درصد افت داشته است .ايران در
سال  2018بالغ بر  5درصد كل توليد نفت جهان را به
خود اختصاص داده است.
پااليش نفت خام در داخل ايران با رشد  2.9درصدي
در س��ال  2018مواجه شده و به  2ميليون و  26هزار
بشكه در روز رسيده است .در سال پيش از آن اين رقم
 1ميليون و  968هزار بش��كه در روز اعالم شده بود.
سهم ايران از كل پااليش نفت جهان در سال ميالدي
گذشته  2.4درصد بوده است.
بر اس��اس اين گزارش ايران در س��ال  2018بالغ بر
 239.5ميليارد مترمكعب گاز توليد كرد كه اين رقم
معادل  6.2درصد از كل توليد گاز جهان بوده اس��ت.
ايران در سال پيش از آن  220.2ميليارد مترمكعب
گاز توليد كرده بود كه بر اين اس��اس توليد گاز ايران
در س��ال  2018نسبت به س��ال قبل از آن رشد 8.8
درصدي داشته است.
بريتيش پترولي��وم كل صادرات گاز ايران در س��ال
 2018را  12.1ميليارد مترمكعب اعالم كرده است
كه  7.6ميليارد مترمكعب از اين رقم به تركيه و 4.1
ميليارد مترمكعب به عراق صادر شده است.

ايسنا|كارشناسانمحيطزيستدريكمطالعه
گسترده مشاهده كردند كه سال گذشته ميزان
انتشار گاز كربن در صنعت انرژي جهاني از سال
 ۲۰۱۱ميالدي با بيشترين سرعت افزايش يافته
است .در گزارش س��االنه انرژي جهاني شركت
 BPبراي اولينبار تاكيد شده كه نوسانات دمايي،
استفاده جهاني از سوختهاي فسيلي را با وجود
اقدامات صورت گرفته براي مقابله با تغييرات آب
و هوايي افزايش داده است.
به گفته كارشناس��ان ميزان انتشار گاز كربن در
س��ال  ۲۰۱۸حدود دو درصد افزايش داشته كه
نسبت به س��الهاي  ۲۰۱۱به بعد سريعتر بوده
است .در اين بررسي آمده است :ميزان انتشار گاز
كربندرصنعتانرژيجهانيدرسالگذشتهطي
مدت يك دهه با باالترين سرعت افزايش داشته
است.تغييراتدماييثبتشدهكهحاكيازگرمتر
يا سردتر ش��دن روزها بيش از حد طبيعي است
به جهش ب��زرگ در ميزان مصرف گاز در جهان
طي  ۳۰سال كمك كرده است .به نوشته روزنامه
گاردين ،همچنين اين تغييرات دومين افزايش
متوالي مصرف زغال س��نگ را به دنبال داشته و
روند كاهشي ثبت شده طي مدت سه سال را كه
اوايل اين دهه گزارش شده بود ،تغيير داده است.

برق وزارت نيرو قطع شد

تس�نيم| قطع برق در محدوده شمال ميدان
ونك و جايي كه ساختمان اصلي وزارت نيرو واقع
شده ،موجب ش��د تا برق اين وزارتخانه نيز قطع
شود و در حالي كه مراكز مهمي چون وزارتخانهها
بايد مجهز به مولدهاي اضطراري تأمين برق بوده
و بالفاصله بعد از قطع برق شبكه ،اين مولدها وارد
مدار ش��وند ،در وزارت نيرو ب��ه دليل بروز نقص
فني اي��ن مولدها به مدار وارد نش��دند و موجب
ش��د ،قطعي برق در اين وزارتخانه چند ساعتي
ادامهدار شود.
مصطفيرجبيمشهديسخنگويصنعتبرقدر
خصوص دليل قطعي برق ساختمان وزارت نيرو
گفت :قطع برق ساختمان به دليل قطع برق يكي
ازفيدرهايفشارمتوسطايستگاهبيهقيوبهدليل
نقص فني در فيدرخانه ساختمانوزارتنيرو بود.
رجبيمش��هدي يادآور شد :در همان  10دقيقه
اول،برقفيدرمربوطبهايستگاهبيهقيوصلشد.
وي در خص��وص دالي��ل عدم راهان��دازي مولد
اضطراري ساختمان وزارت نيرو گفت :نقص فني
بهگونهايبودكهراهاندازيمولداضطراريممكن
نبود .اما با تالش همكاران اين مشكل رفع شد.
در آخرين رزمايش ملي آمادگي برق اضطراري،
در آبان ماه سال گذش��ته ،مولدهاي اضطراري
وزارت نيرو به موقع وارد مدار شده بودند و عملكرد
مطلوبي از خود نشان دادند ،اما با اتفاق ديروز ،به
نظر ميرس��د فاصله بين زمان برگزاري مانورها
و رسيدگي به وضعيت مولدهاي اضطراري بايد
كوتاهتر از گذشته ش��ود .برق وزارت نيرو پس از
چند ساعت خاموشي ،مجددا وصل شد.

آخرين وضعيت بارشها
تسنيم| براي نخس��تينبار در  ۵۰سال اخير،
بارشهاي كشور در يك س��ال آبي از مرز ۳۳۲
ميليمتر گذشته و با ثبت ۳۳۲.۱ميليمتر بارش
در  ۲۶۱روز ابتدايي سال آبي جاري ،شاهد ثبت
رشدي ۱۰۲درصدي در ميزان بارشها نسبت به
مدت مشابه سال قبل هستيم.
بر اساس آمار رس��مي دفتر مطالعات پايه منابع
آب شركت مديريت منابع آب ايران ،ارتفاع كل
ريزشهاي جوي از اول مهر  97تا بيستم خرداد
 261( 98روز ابتدايي س��ال آبي جاري) بالغ بر
 332.1ميليمتر است.
اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دورههاي
مش��ابه درازمدت ( 234ميليمت��ر)  42درصد
افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته
( 164.8ميليمتر)  102درصد افزايش نش��ان
ميدهد.
از مجموع  332.1ميليمتر بارش ثبتش��ده در
 261روز ابتدايي سال آبي جاري 92.1،ميليمتر
س��هم پاييز 131.9 ،ميليمتر سهم زمستان و
 108.1ميليمتر سهم 82روز نخست بهار است.

گزارش
دانشگاه ،دانشجو و اشتغال؛
مساله اين است

«دانش��گاه ،دانشجو ،مدرك ،شغل» واژههايي
هستند كه تنها در حد چند كلمه نبايد به آنها
نگاه كرد بلكه مهمترين مس��اله امروز جامعه
محسوب ميش��وند .دانشگاهي كه ايجاد شد،
دانش��جوياني كه در آن مدرك ميگيرند و به
اميد شغل مناسب فارغالتحصيل ميشوند.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا؛ اش��تغال دانش��جويان و
فارغالتحصيالن دانشگاهها و مسائل و مشكالت
مرب��وط به آن به عنوان يك مس��اله اساس��ي
نيازمند دقت ،بررس��ي و راهكارهاي مختلف
اس��ت زيرا دانشگاهها رس��التهايي همچون
توليد دانش ،تربيت نيروي متخصص مورد نياز
جامعه ،گس��ترش فناوري ،نوآوري و خالقيت
دارند و دس��تيابي به توس��عه پايدار در س��ايه
به كارگيري دانش روز و فناوري پيش��رفته به
دس��ت ميآيد .از اين رو بايد ش��رايطي فراهم
شود كه دانشگاهها بتوانند دانشجويان را براي
به كارگيري در زمينههاي مورد نياز و پذيرش
مس��ووليتهاي مختلف در س��طح سازمان و
جامعه پ��رورش دهند اما نگاه��ي به وضعيت
دانش��جويان و فارغالتحصيالن دانشگاهي در
كشورمان چيز ديگري را نشان ميدهد.
پژوهشگر گروه اطالعرس��اني ايرنا با توجه به
اهمي��ت وضعي��ت اش��تغال فارغالتحصيالن
دانشگاهها به سراغ  ۲تن از اين دانشجويان رفته
و با آنها به گفتوگو پرداخته است.
«احس��ان» دانش��جوي دكت��راي يك��ي از
دانشگاههاي دولتي تهران است كه با استفاده
از پساندازي كه داشته خودرويي خريده و در
تاكسيهاي اينترنتي كار ميكند.
در ابتداي گفتوگ��و از او ميخواهم كه كمي
در مورد خودش بگويد و او هم ميگويد« :اهل
يكي از ش��هرهاي غربي كش��ور هس��تم و در
خوابگاه دانش��گاه زندگي ميكنم .دانشجوي
س��ال آخر دكتري هس��تم و تا چند ماه آينده
بايد از رس��اله خود دفاع كن��م اما هيچ اميدي
به آينده ش��غلي خود ندارم زيرا ب��ا نگاهي به
وضعيت اطرافيانم كه فارغالتحصيل شدهاند،
درمييابم هي��چ اميدي براي اينكه بتوانم يك
ش��غل مرتبط با مدرك تحصيليام به دس��ت
بياورم وجود ندارد».
«مدتي در يك شركت خصوصي غيرمرتبط با
رشته تحصيليام مشغول به كار بودم در همان
مدت توانس��تم مقداري پس انداز كنم اما بعد
از  ۲س��ال و به دليل وضعيت اقتصادي شركت
جمع ش��د و من هم بيكار شدم به همين دليل
با پس انداز ناچيز خود و مقدار زيادي هم وام،
خودرويي ك��ه قب ً
ال  ۲۵ميليون توم��ان بود با
هزينه  ۵۰ميليون توماني تهيه كردم تا بتوانم
كار كنم و االن در يكي از تاكسيهاي اينترنتي
مشغول فعاليت هستم».
از او ميپرس��م چرا به اين كار مشغول شدي؟
ميگوي��د« :راهي ديگري وجود ندارد .اگر اين
كار را نكنم راهي ديگري برايم ميماند؟ يعني
تنوع انتخاب ش��غل زياد اس��ت و من قادر به
انتخابم؟ به دليل شرايط موجود بايد هر كاري
ك��ه از دس��تم برميآيد ،انجام بده��م تا با اين
وضعيت اقتصادي و تورم كه پيش آمده اس��ت
بتوان روزگار گذراند».
گفتوگو كه به اينجا ميرس��د از او ميپرسم
وضعيت درآمد در اين شغل چطور است؟ كمي
سكوت ميكند ،بعد ميگويد« :بستگي دارد كه
چند س��اعت وقت بگذاري؛ يعني هر چقدر كه
توان داشته باشي و بيشتر فعاليت كني ،درآمد
هم بهتر اس��ت اما ماه رمضان درآمد كم شد به
خاطر همين كار نكردم و رفتم شهرستان .االن
چند روز هست كه باز شروع كردهام».
صابر؛ با موتور در خدمت مردم هستم
پس از گفتوگو با احس��ان به سراغ يكي ديگر
از دانش��جوياني كه فارغالتحصيل شده است،
ميروم تا بتوانم با او گفتوگويي داشته باشم.
با دوستانش در دانشگاه آشنا هستم ،ميگويند
مدتي اس��ت كه موتور خريده و به عنوان پيك
موتوري كار ميكند .ش��مارهاش را ميگيرم و
قرار يك گفتوگو را در دانشگاه ميگذارم.
«صابر» ميگويد« :س��اكن يكي از ش��هرهاي
خراسان هس��تم .دوره كارشناسي ارشد را در
يك��ي از همين دانش��گاههاي دولتي تهران به
پايان رساندهام و اكنون هم با همين موتور كه
جلو در دانشگاه است ،در خدمت مردم هستم».
درباره اينكه چرا به عنوان پيك مشغول به كار
است ،از او ميپرس��م در پاسخ ميگويد« :كار
كجاس��ت؟ همين موتور هم االن  ۱۰ميليون
تومان قيمتش ش��ده ت��ازه از موتورهاي ديگر
ارزانتر است .موقعي كه بچه بوديم خانوادهام
ميگف��ت درس بخوان ت��ا بروي دانش��گاه و
بتواني يه ش��غل دولتي و مناس��ب به دس��ت
بياوري و اينگون��ه راحت زندگي كني .من هم
بچه درس خوان بودم و كوش��يدم تا از بهترين
دانشگاه مدرك بگيرم اما اكنون پيك موتوري
شدم!» در پاس��خ به پرسش��م مبني بر اينكه
درآم��دت چه مقدار اس��ت؟ ميگويد« :آنقدر
نيست كه بتوان براي آن برنامهريزي كرد بايد
كلي حس��اب و كتاب انجام دهي تا بتواني ماه
را به پايان برس��اني .دوره دانشجويي و پس از
فارغالتحصيلي ترجمه از زبان انگليس��ي براي
ديگران انجام م��يدادم .البته درآمدش خيلي
زياد نبود اما االن ديگر ب��ا اينگونه درآمدها به
هيچ عن��وان نميتوان زندگي ك��رد .به دليل
اوضاع اقتصادي نابسامان چند ماه پيش به فكر
اين افتادم كه موتور تهيه كنم و بروم توي يك
پيك موتوري اما از قيمت موتورها شوكه شدم
به همين علت رفتم موتور دست دوم خريدم و
االن با همان كار ميكنم».
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پرونده

ضرورت اصالح مكانيزم پذيرش دانشجو

حذفآزمونكنكور؛ پيامدها و چالشها
سيدمسعود موسوي|
عضوهيئتعلميپژوهشكدهمطالعاتراهبردي|
تبعات و پيامدهاي كنكور دير زماني است كه مورد توجه
نخبگان و مسووالن كشور قرار گرفته و بر اساس طرحي
كهمجلسشوراياسالميدردستبررسيقراردارد،مقرر
است اين آزمون عمومي طي يك روند زماني حذف شود
و مكانيزمهاي ديگري براي پذيرش دانشجو مد نظر قرار
گيرد.فارغازآسيبهاوعوارضيكهبرآزمونكنكورمترتب
است ،حذف آن نيز تبعات خاص خود را خواهد داشت .در
نوشتارحاضرضمنبررسيضعفهاوانتقاداتيكهبركنكور
وارد است ،عوارض و پيامدهاي حذف آن نيز مورد بررسي
قرارگرفتهاست.
آسيبهايآزمونكنكور
از س��وي مخالفان برگزاري كنكور ،آسيبهاي مختلفي
براي اين آزمون سراس��ري مطرح ميشود .روانشناسان
از زيانهاي تنش روحي دانشآموزان در س��الهاي آخر
دبيرستان سخن گفتهاند؛ كارشناسان آموزش و پرورش
درباره خس��ارتهاي حاشيهايش��دن هر نوع يادگيري
به جز مهارت تس��تزني هش��دار دادهاند؛ اقتصاددانان
مش��كل حجم عظيم كاركرد مالي مراكز كمكآموزشي
به هزينه مردم و ب��ا كارآمدي ناچيز را مط��رح كردهاند؛
صاحبنظران آموزشعالي ناتواني شيوههاي سنجش در
هدايت استعدادها را مورد تأكيد قرار دادهاند ،اما كماكان
تصورحذفكنكورامريدشوارمينمايد.تعدادمتقاضيان
ورود به دانش��گاه بر ظرفيت پذيرش آن برت��ري دارد ،به
همين دليل ،نوعي گزينش ناگزير مينمايد .شك نيست
كه بحرانزايي اين پديده تماماً ناش��ي از ماهيت كنكور
نيست ،بلكه تا حدودي به شرايط خاص ايران امروز مربوط
است .اگر همين شيوه گزينش ،با وجود ايراداتي كه دارد،
در جامعهاي اجرا ميشد كه بحران اقتصادي خفيفتري
را سپري ميكرد ،از ميزان بيكاري كمتري برخوردار بود،
شأن كمتري براي مدرك تحصيلي در نظر ميگرفت ،چه
بساآنچهآفاتكنكورناميدهميشود،اينگونهبزرگنمايي
نميش��د و فوريت و ضرورت تغيير آن احساس نميشد.
با اين توضيح ،مهمترين آس��يبها و ايرادات در خصوص
آزمون كنكور را در قالب س��ه عنوان ذي��ل ميتوان مورد
بررسي قرار داد:
فش�ارها و آس�يبهاي رواني :كنكور فش��ار رواني
بسيار ش��ديدي را بر دانشآموزان و خانوادههاي آنها وارد
ميكند .وقتي فشارهاي رواني از سوي خانواده و مدرسه بر
دانشآموزان وارد ميشود و ميزان اين فشارها در تحمل
فرد نيست ،اين مساله به عنوان خشم فروخورده هميشه
همراه وي هست و باعث ايجاد اضطراب و استرس ميشود
كه در شخصيت رواني دانشآموز در آينده تأثيرگذار است.
متمركزكردن تعيين قطعي سرنوش��ت آيندة تحصيلي
دانشآموزان در قالب يك آزمون ،بهشدت اضطرابآفرين
اس��ت .اگر نبود امكان شركت مجدد در كنكور را به دليل
اموري چون مشموليت خدمت وظيفة عمومي در مورد
پسران ،يا تش��ويق به ازدواج از س��وي خانواده در صورت
قبولنشدن در مورد دختران به اين مقوله اضافه كنيم ،به
گزينهياامروزياهيچوقت،ميرسيمكهضريباضطرابرا
بهشدت افزايش ميدهد .در تحقيقيكهبهمنظوربررسي
ومقايسهتأثيركنكوربروضعيتروحيروانيوشخصيتي
دانشجويان پذيرفتهشده و پذيرفتهنشده و خانواده آنان در
برخي شهرها انجام شده ،نتايج حاصله ،تفاوت معناداري
در عاطفه مثبت ميان دو گروه دانشجو و پشت كنكوري
دارد .به عبارت ديگر كساني كه در آزمون ورودي دانشگاه
پذيرفتهشدهاند،درمقايسهباكسانيكهپذيرفتهنشدهاند،
احساس و نگرش بهتري به تواناييها و ويژگيهاي مثبت
خود دارند .بدين ترتيب اكثريت زي��ادي از افرادي كه در
دانش��گاه پذيرفته نشدهاند ،احساس شكست ميكنند و
دچار عواطف منفي نظير نااميدي ،افسردگي ،اضطراب،
اس��ترس ،بدخلقي و اندوه ميش��وند .نتايج اين تحقيق
همچنين نش��ان ميدهد كه والدين دانشجويان نيز در
مقايسه با والدين افرادي كه در كنكور پذيرفته نشدهاند،
بطور معناداري از عاطفه مثبت برخوردارند ،زيرا زماني كه
فرزندشان در كنكور پذيرفته ميشود ،خانواده نيز خود را
بهنوعيدراينموفقيتسهيمميداند.
ناكارآمدكردنسيستمآموزشي:يكي از آسيبهاي
كنكور تغيير اهداف ،س��اختار و برنامههاي دوره آموزش
عمومي كشور است .كنكور و نظام سنجش آموزش عالي
كشور بر اهداف و برنامههاي آموزشي و درسي مدرسهاي
كودكان ،نوجوانان و جوانان كش��ور س��ايه افكنده و آنها
را تخريب كرده اس��ت .به نحوي ك��ه روشهاي تدريس
پيشرفتهوخالق،كارگروهي،كارآزمايشگاهيوكارگاهي
از مدارس رخت بر بس��ته و معلم و ش��اگرد در مدارس به
خصوص دبيرس��تان و پيشدانشگاهي مشغول طراحي
تستوتمرينسرعتوصحتدرپاسخگوييبهتستهاي
كنكورهستند.امروزهدامنهآزمونهايتستيدرسيستم

آموزشيكشورحتيبهدورهتحصيالتابتدايينيزكشيده
شده و دانشآموزان براي موفقيت در آزمونهاي مدارس
سمپاد با انواع و اقس��ام آزمونهاي چهارگزينهاي درگير
شدهاند .آزمون چندگزينهاي باعث ميشود كه معلمان
تشويق شوند روش موفقيت در تستزدن را آموزش دهند
و از مطالب مهمي كه بنا ب��ه ماهيت نميتواند به صورت
س��وال تس��تي درآيد ،صرفنظر كنند و دوره دبيرستان
صرفاً يا عمدتاً به عنوان محلي براي تمرين توانايي توفيق
در آزمون سراسري در ميان معلمان ،دانشآموزان ،والدين
و مديران آموزشگاهها و مراكز تقويتي در نظر گرفته شود.
پژوهشهايي ك��ه به منظور بررس��ي تأثي��ر كنكور بر
برنامههاي درسي و ش��رايط رواني داوطلبان انجام شده،
نشانميدهدكهكنكوربهشيوهكنونيسببناكارآمدي
نظامآموزشمتوسطهوعقيمماندنبرنامههايآموزشيو
درسي رسمي كشور ميشود .حاكمشدن نظام سنجش
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تصمي�م ب�راي تغيي�ر رون�د پذيرش
دانشجو در دانشگاهها ،مسالهاي است كه
تبعاتمختلفيدرسطوحمختلفبهدنبال
خواهد داشت و طيف وسيعي از جامعه را
درگير خواهد ك�رد .هرچند اصالح وضع
موجود و بهبود كژكاركرديها و ايراداتي
كه بر آزم�ون كنك�ور وارد اس�ت ،امري
الزم اس�ت ،اما بايد هم�ه جوانب موضوع
و امكانات و زيرساختهايي كه مورد نياز
اس�ت و نيز پيامدهاي مختلف آن در نظر
گرفتهشود.شركتقريببهدوميليوننفر
در آزمون كنكور و پذيرش جمع محدودي
از اين افراد و در نقطه مقابل ،عدم پذيرش
اكثريت قريب به اتفاق ش�ركتكنندگان
و پيامده�اي روان�ي جدي كه اي�ن امر به
همراه دارد ،ميتوان�د زمينهاي براي بروز
بحرانهاي جدي اجتماعي در كشور باشد
بر پايه پرسشهاي تس��تي عم ً
ال باعث شده در بسياري
از مواقع ،دانشآموزان مس��تعد و باهوش صرفاً به دليل
عدم مهارتش��ان در آزمونهاي تس��تي از گردونه رقابت
براي رش��تههاي تحصيلي برتر كنار بروند و جاي آنها را
دانشآموزان ديگري كه بر آزمون تس��تي تسلط دارند،
بگيرند .افت كيفي داوطلبان پس از موفقيت در كنكور در
دانشگاهها ريشه در همين مساله دارد .از مستندات اين
ادعا تطبيق آمار ثبت اختراع با ميزان مقاالت منتشرشده
توسط دانشجويان است .در حالي كه فارغالتحصيالن در
ايران در برابر ۸۰۰مقاله علمي يك اختراع ثبت ميكنند،
فارغالتحصيالن ژاپني به ازاي هر مقاله علمي يك اختراع
بهثبتميرسانند.
آس�يبهاي اقتصادي كنكور :آمادگي براي كنكور،
هزينه بس��ياري را بر خانوادهها تحميل ميكند .هرچند
آماروارقاممستندودقيقيازميزانگردشماليموسسات
و آموزش��گاههاي فع��ال در عرصه كنكور در دس��ترس
نيست ،اما برخي نقل قولها از مقامات آموزش و پرورش
و برخي نمايندگان مجلس ،نشان ميدهد گردش مالي
اين موسسات بالغ بر  ۴۰هزار ميليارد تومان است ،حتي
اگر نصف يا يك س��وم اين مبلغ هم صحيح باشد ،گردش

مالي اين موسسات چندين برابر بودجه وزارت آموزش و
پرورش است.
ازاينروبسياريازكارشناسانازاصطالحاتيچونمافياي
كنكور استفاده ميكنند ،به عقيده اين افراد ،قدرت و نفوذ
مالي اين موسس��ات به اندازهاي زياد اس��ت كه حتي در
تصويبواجرايقوانينمرتبطباآموزشوپرورشوآزمون
كنكور اعمال نفوذ ميكنند .بس��ياري از مدارس دولتي و
غيردولتينيزباوجودبخشنامههايصادرهوزارتآموزش
وپرورشمبنيبرعدمارتباطگيريباموسساتكنكوري،
برنامههاي مشتركي را براي آمادگي بيشتر دانشآموزان
براي كنكور اجرا ميكنند .ب��ا توجه به اينكه موفقيت در
كنكور به قبله آمال داوطلبان تبديل شده ،لذا خانوادهها
با وجود وضعيت نابسامان اقتصادي موجود كشور ،تالش
ميكنند به هر نحو ممكن ،هزينه سرس��امآور موسسات
كنكوريراتأمينكنند.اگرهزينههاييكهخانوادههابراي
ثبت نام فرزندان خ��ود در مدارس غيرانتفاعي ،به منظور
داشتن اطمينان بيشتري براي ورود به دانشگاه اختصاص
ميدهند را به هزينههاي موسسات كنكور اضافه كنيم،
هزينهاي كمرشكن بر گرده خانوادههاي ايراني تحميل
شده است .بر خالف گذش��ته كه در اغلب موارد هوش و
استعداد و تالش فردي ،ضامن اصلي موفقيت تحصيلي
محسوب ميش��د ،در ش��رايط فعلي ،تا حدودي متأثر از
سازوكارآزمونكنكور،ميزانسرمايهگذارياستكهنقش
مهميدرموفقيتتحصيليافراددارد.
پيامدهايحذفكنكور
حذف كنكور عواقب و پيامدهاي خاص خود را دارد كه به
نظر ميرسد كمتر به آن پرداخته ميشود و ضرورت دارد
مورد توجه نهادهاي ذيربط قرار گيرد .ذي ً
ال برخي از اين
پيامدهاموردبررسيقرارميگيرد:
بوميشدن هرچه بيشتر تحصيالت دانشگاهي :براساس
نظرات كارشناس��اني كه موافق حذف كنكور هس��تند،
براي  ۸۵درصد ظرفيت دانشگاههاي كشور امكان حذف
كنكور وج��ود دارد ،اما همچنان براي برخي رش��تههاي
برتر يا دانش��گاههاي مادر ناگزير بايد آزموني برگزار شود.
از مهمتري��ن تبعات ح��ذف كنكور ،بوميش��دن هرچه
بيشتر تحصيالت دانشگاهي اس��ت .اين مسالهاي است
كه از جنبههاي مختلف بر امنيت ملي كشور تأثير خواهد
گذاشت .هرچند گزينش دانش��جويان بومي هماكنون
نيز وجود دارد و بخشي از ظرفيت دانشگاههاي كشور به
دانش��جويان بومي اختصاص پيدا ميكند؛ اما در صورت
حذفكنكور،يقيناًاينوضعيتبسيارتشديدميشود.
در ش��رايطي كه ايران ب��ه عنوان كش��وري موزاييكي از
اقليتهاي قومي و مذهبي مختلف با زبان و فرهنگهاي
متفاوت شكل گرفته ،مطمئناً تقويت هويت ملي يكي از
بايس��تههاي ضروري براي تقويت انسجام ملي در كشور
است.دراينراه،تقويتارتباطاتبينقوميوبينفرهنگي
ميان اقوام و فرهنگهاي موجود در كش��ور شرط الزم در
تقويت انسجام ملي است .در اين راستا ،نهادهاي مدرن به
ويژهارتشونظامآموزشعاليازمهمترينابزارهايتقريب
بيناقوامواقليتهايمختلفدركشورمحسوبميشوند.
جوانانيكهازمناطقمختلفكشوربهخدمتنظاموظيفه
اعزامميشوندباخارجشدنازپوستهبستهومحدودمنطقه
ومحلزندگيخويش،درشهريدوريانزديكباهموطنان
خويشكهازمناطقيديگروباگويشهايمتفاوتهستند،

ارتباط ميگيرند و بدين ترتي��ب دركي جامع و فراگير از
هويتملّيايرانيپيداميكنند.
دراينزمينهآموزشعالينيزيكيازمهمترينابعادتوسعه
ارتباطات بين فرهنگي در كش��ور است و نقشي بيبديل
در تقويت انسجام ملي و هويت ملي ايفا ميكند .در قالب
نظام آموزش عالي با جذب دانشجو از سراسر كشور ،بستر
الزمبرايشناختهرچهبيشترگروههايقوميازيكديگر
فراهم ميشود .بايد متذكر شويم كه وضعيت ارتباط بين
اقوام مختلف كش��ور از شرايط مطلوبي برخوردار نيست.
بر اساس تحقيقي ميداني كه در سال  ۱۳۹۱در خصوص
ميزانارتباطبيناقواممختلفكشورانجامشده،دادههاي
حاصله نش��ان ميدهد كه براي تقويت انسجام ملي الزم
استاقداماتعاجليصورتگيرد .دانشگاهبافراهمسازي
شرايط گردآمدن اقليتها و قوميتهاي گوناگون و ايجاد
رابطه بين قومي با اكثريت جامعه ،سبب هضم قوميتها
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حل مساله كنكور صرف ًا با حذف آزمون
كنكور و جايگزينكردن آن با مكانيزمهاي
ديگر حل نخواهد شد .وجود آسيبهايي
چون ترويج مدركگرايي در جامعه ،عدم
تناسب نيازهاي ش�غلي كشور با الگوهاي
پذيرش دانشجو در دانش�گاهها ،افزايش
مي�زان بي�كاري و فقدان فرصت ش�غلي
براي فارغالتحصيالن ،ناكارآمدي سيستم
آموزش�ي كش�ور در هداي�ت تحصيل�ي
دانشآموزان بر اساس استعدادها و نيازها،
نبود ارتباط بين حوزه آموزش و بازار كار در
كش�ور و فقدان نگاه مديريتي كالن براي
اراي�ه راهكارهايي به منظور حل مس�ائل
زنجي�رهاي فوق از مس�ائلي اس�ت كه در
برجستهشدنمعضلكنكورموثرهستندو
حل مساله كنكور بدون در نظر گرفتن اين
موضوعاتچندانگرهگشانخواهدبود
در درون جامعه ميشود .در دانشگاه ،روابط افراد قومي با
يكديگرازنوعگفتمانيواجتماعياست.ازطريقگفتوگو
و تعامالتي همچون ش��ركت در كالسهاي فوق برنامه،
انجمنهايدانشگاهي،حضوردرخوابگاههايدانشگاهي
و غي��ره ،زمينه برخورد و صميميت بي��ن افراد متعلق به
گروهه��اي قومي مختلف فراهم ميش��ود .ب��ه عبارتي،
گفتوگوي بين فرهنگها در عرصه دانش��گاه ميتواند
سازوكاري مناسب در جهت فراهمكردن همگرايي قومي
ايجاد نمايد .يكي ديگ��ر از كاركردهاي كنكور در همين
رابطه،توزيع(هرچندبهشكليناقص)دانشجويانمتعلق
به گروههاي قومي در مناطق مختلف كش��ور بود .اين در
حالياستكهدرصورتحذفكنكور،پذيرشدانشجويان
از شهر محل زندگي داوطلب و نهايتاً استان و بلوك قومي
آن فرات��ر نخواهد نرفت .اين امر ج��دا از اخالل در ارتباط
فرهنگي بين گروههاي قومي ،اختالالتي را در اس��تقالل
شخصيتي دانشجويان به دنبال خواهد داشت .به عنوان
مثال ،زندگي خوابگاهي و جداشدن از آغوش خانواده ،در
تقويتاستقاللفكريوشخصيتيدانشجويانبسيارموثر
استوفقدانآنتبعاتمختلفيرابههمراهخواهدداشت.
دانش��جويي كه در محل سكونت خود تحصيل ميكند،

بعد از اتمام كالسهاي روزانه مستقيماً به خانه ميرود و
تقريباً ارتباط وي با دانش��گاه قطع ميشود اما دانشجوي
خوابگاهي در پاي��ان روز ،وارد زندگي جديدي در بخش
ديگري از دانشگاه يعني خوابگاه ميشود كه ميتواند يكي
از بهترين فرصتها براي رش��د فكري ،اعتقادي ،هنري،
ورزشي ،سياس��ي ،فرهنگي و خالصه همه ابعاد ضروري
زندگيمستقالنهبهشمارآيد.
فقدان زيرس��اخت الزم ب��راي مكانيزمه��اي جايگزين
كنكور :حذف كنكور و جايگزيني آن با مكانيزمهاي ديگر،
مش��كالت عديدهاي را به همراه خواهد داش��ت .هرگونه
تصميمگيري در اي��ن زمينه بخش مهم��ي از جامعه را
متأثر ميس��ازد ،بنابراين اگر فرايند اعتمادسازي در اين
خصوص شكل نگيرد و احساس بيعدالتي بين داوطلبان
و خانوادههاي آنها ايجاد ش��ود ،ميتواند تبعات گسترده
اجتماعيوحتيامنيتيبههمراهداشتهباشد.ازمهمترين
مكانيزمهايي كه براي انتخاب داوطلبان برتر براي ورود به
دانشگاههاازسوينخبگانوكارشناسانپيشنهادميشود،
ميانگين معدل دوره متوسطه داوطلبان دانشگاههاست.
ش��اخص مع��دل هرچند س��ازوكاري اس��ت كه مالك
قرارگرفتن آن به عدالت نزديكتر است و از ابعاد مختلف
ميتواند توانمنديهاي مختلف يك داوطلب را پوشش
دهد،امادرعينحالميتواندتبعاتيرانيزبههمراهداشته
باشد .از مهمترين پيامدهاي آن ،اهميتيافتن نمرههاي
امتحانياست.
اين امر ميتواند به شكلگيري فس��اد گستردهاي براي
خريد نمره ،تقلب ي��ا اعمال نفوذ براي جلب نظر معلمان
يا مصححان اوراق امتحاني يا طراحان سوال منجر شود.
گستردگي پهنه آموزش��ي كشور ،تنوع در سيستم نظام
آموزشي و فعاليت انواع مدارس دولتي ،غيردولتي ،هيئت
امناييوغيرهباعثميشودنظارتوكنترلچنينحوزهاي
با توجه به اهميت پيداكردن نمرات درسي بسيار مشكل
وياغيرممكنباشد.
مكانيزم ديگري كه پيش��نهاد ش��ده ،واگذاري موضوع
پذيرش دانشجو در رشتههاي برتر يا دانشگاههاي مادر،
بهخوددانشگاههاست.اينمدلنيزميتواندباآسيبهاي
مختلفي همراه باشد .در اين چارچوب پيشنهاد شده اين
دانشگاههاازروشتلفيقي ميانگين معدل،آزمونتستيو
آزمونتشريحيبرايانتخابدانشجوبهرهبگيرند.مسلماً
تنوعدرارزيابيتوانمنديداوطلبانكنكور،گامارزشمندي
براي بهبود ارزيابي افراد شركتكننده است ،اما دانشگاه
محورش��دن پذيرش دانش��جو ،برگزاري مصاحبههاي
حضوري يا آزمون تشريحي باعث افزايش ميزان دخالت
عامل انساني در ارزيابيها و نهايتاً بروز برخي تبعيضها،
اش��تباهات و بيعدالتيها ميش��ود .از پيامدهاي ديگر
اجراي اين مكانيزمها ،افزايش هزينه دانشگاهها در روند
جذبدانشجوخواهدبود.هرچهروندپذيرشدانشجويان
كيفيتر شود ،هزينه بيش��تري براي دانشگاهها به همراه
خواهد داشت و اين در شرايطي كه دانشگاهها با مشكالت
كمبوداعتبار مالي مواجههستند،باعث تشديد مشكالت
موجودخواهدشد.
نتيجهگيري
تصميم براي تغيير روند پذيرش دانشجو در دانشگاهها،
مس��الهاي اس��ت كه تبعات مختلفي در سطوح مختلف
ب��ه دنبال خواهد داش��ت و طي��ف وس��يعي از جامعه را
درگير خواهد كرد .هرچن��د اصالح وضع موجود و بهبود
كژكاركرديها و ايراداتي كه بر آزمون كنكور وارد اس��ت،
امري الزم و صواب اس��ت ،اما بايد توجه داش��ت كه همه
جوانب موضوعبههمراهامكاناتموجودوزيرساختهايي
كه براي اجراييكردن اين تصميمات مورد نياز است و نيز
پيامدهاي مختلف آن در نظر گرفته شود .شركت قريب به
دو ميليون نفر در آزمون كنكور و پذيرش جمع محدودي
از اين افراد و در نقطه مقابل ،عدم پذيرش اكثريت قريب
به اتفاق شركتكنندگان و پيامدهاي رواني جدي كه اين
امر به همراه دارد ،ميتواند زمينهاي براي بروز بحرانهاي
جدي اجتماعي در كشور باشد .حل مساله كنكور صرفاً با
حذف آزمون كنكور و جايگزينكردن آن با مكانيزمهاي
ديگر حل نخواهد شد .وجود آسيبها و مشكالتي چون
ترويجمدركگراييدرجامعه،عدمتناسبنيازهايشغلي
كشور با الگوهاي پذيرش دانشجو در دانشگاهها ،افزايش
ميزانبيكاريوفقدانفرصتشغليبرايفارغالتحصيالن،
ناكارآمدي سيستم آموزشي كشور در هدايت تحصيلي
دانشآموزان بر اساس اس��تعدادها و نيازها ،نبود ارتباط
بي��ن حوزه آم��وزش و بازار كار در كش��ور و فق��دان نگاه
مديريتيكالنبرايارايهراهكارهاييبهمنظورحلمسائل
زنجيرهايفوقازمسائلياستكهدربرجستهشدنمعضل
كنكورموثرهستندوحلمسالهكنكوربدوندرنظرگرفتن
اينموضوعاتچندانگرهگشانخواهدبود.
منبع:پژوهشكدهمطالعاتراهبرديوزارت
علوم،تحقيقاتوفناوري

رییس دانشگاه امیرکبیر:

ِ
«صنعت غیررقابتی و مبتنی بر مونتاژ» به دانشگاهها کمتر نیاز دارد

رییس دانش��گاه امیرکبیر گفت :دانشگاههای دولتی
حداکثر باید زیر  ۲۰درصد دانش��جوی ش��هریهپرداز
داشته باشند ،زیرا دولتی هستند و استعدادهای خوبی
را جذب میکنند.
س��ید احمد معتمدی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به
حرکت دانش��گاههای ایران به س��مت دانشگاههای
نسل س��وم گفت :برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم
نمیتوان با یک یا چند اقدام به دانش��گاه نس��ل سوم
تبدیل شد ،بلکه مجموعه فعالیتها باید ما را به چنین
دانشگاههاییبرساند.
وی ادامه داد :یکی از ویژگیهای دانش��گاههای نسل
س��وم این اس��ت که در چرخه اقتصادی کشورشان
نقش موثری داش��ته و در ابعاد مختلف کشور اثرگذار

باشند یا به عبارتی در مسائل مختلف کشور به شکل
یکنند .برنامههایی که ما برای
کاربردیت��ری ورود م 
دانشگاه نسل سوم داریم ،مقوله ارتباط با صنعت است
که از قدیم مطرح بوده ،دانشگاه اگر بتواند قراردادهای
بیشتری با صنایع کش��ور داشته باشد ،میتوان گفت
بیشتر به دانشگاه نسل س��وم نزدیک شده است ،زیرا
صنایع مشکالتشان را به دانشگاهها ارجاع میدهند و
دانشگاهی که بتواند قراردادهای بزرگ و ملی داشته
باشد ،میتواند ادعا کند در جهت رفع نیازهای صنعت
کشور حرکت کرده است.
رییس دانشگاه امیرکبیر توضیح داد :موضوع بعدی،
بحث کارآفرینی اس��ت و دانشگاهی که تربیتکننده
نیروهای نوآور اس��ت و در این زمینه س��رمایهگذاری

میکن��د ،میتواند بگوید یک ش��اخص در راس��تای
دانشگاه نسل سوم دارد.
او ادامه داد :بحث دیگر که شاید به عنوان یک شاخص
مهم برای رفتن به س��مت دانش��گاههای نسل سوم
حائز اهمیت باش��د؛ مهارتافزایی است .این مقوله با
کارآفرینی تفاوت دارد .در میان فارغالتحصیالن تعداد
یتوانند کارآفرین باشند ،اما
کمی از افراد هستند که م 
مهارتافزایی شامل همه فارغالتحصیالن میشود به
عبارتدیگرفردیکهازدانشگاهفارغالتحصیلمیشود
باید مهارت الزم را برای جذب در محیط کاری خودش
داشته باشد که در سالهای اخیر با توجه به وضعیت
اشتغال و اقتصادی این بحث مهم بوده است.
معتمدی در خصوص توجه دولت به دانش��گاهیان

گفت :استقبال دولتها از عمکلردهای دانشگاهیان
در همه جوامع حتی در کشورهای پیشرفته همیشه
مطرح بوده و اینطور نیس��ت که آنجا خیلی ایدهآل
باشد و به راحتی این کار اتفاق بیفتد .در کشورهای
خارجی نیز دانشگاهها برای ارتباط با صنعت تالش
میکنند و از ط��رف دیگر باید یک انگیزه در صنایع
ایجاد شود که بخواهند به سمت دانشگاهها بیایند و
این اقدامی دو طرفه است.
وی اضافه کرد :بخشی از این کار به مشکالت ساختاری
برمیگرددکهماهمدرصنعت،خدماتودردانشگاهها
داریم .ما به نوبه خود باید اصالح ساختار را در دانشگاهها
داش��ته باش��یم .در صنعتی که اس��اس آن بر مونتاژ
است و همیش��ه نگاهش به خارج بوده یا صنعتی که

صادرات محور نیست و رقابت در آن مطرح نمیشود،
کمتر نیاز به کار تحقیقاتی دارد .بنابراین برای مراجعه
به دانشگاهها کمتر احساس نیاز میکند .از این رو باید
برایایحادارتباط تالشهاییصورتبگیر دوماهمباید
به نیازهای صنعت و خدمات راحتتر جواب بدهیم.
او تصریح کرد :رفتن به سوی دانشگاه نسل سوم حد و
زمانمشخصینداردودرهمهدنیایکپروسهتدریجی
دارد و هیچ دانشگاهی در دنیا نمیتواند ادعا کند به طور
کامل همه ویژگیهای دانشگاه نسل سوم را دارد ،ولی
بسیاری از این دانشگاهها به دانشگاه نسل سوم نزدیک
ش��دهاند و حتی بحث دانشگاه نس��ل چهارم را طرح
کردهاند.آنچهکهماباآنفاصلهداریموبایدبهآنبرسیم
دانشگاههای نسل سوم هستند.

ايرانشهر
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«تعادل» در گفتوگو با كارشناسان سرنوشت مصوبه «خانه باغ» را بررسي كرد

حفظ باغهاي تهران«معجزه» ميخواهد

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
روزگاري شهرتهران باغهاي بسياري داشت كه زيبايي،
هواي خنك و پاك را به شهر هديه ميداد و محلي براي
تفريح و گش��ت وگذار تعطيالت آخر هفته مردم بود،
اما امروز ديگر از آن باغهاي سرس��بز و زيبا اثر چنداني
باقي نمانده است .مصوبه برج باغها در ساظل 82ظاهرا
براي حفظ باغهاي تهران تصويب شد اما در عمل شاهد
نابودي و ويراني باغها بوديم .اين مصوبه در شوراي عالي
شهرس��ازي و معماري كش��ور نيز تاييد شد و در مفاد
طرح تفصيلي شهر تهران قرار گرفت.طبق اين مصوبه،
متوليان ساختوساز ميتوانستند صرفا در  ۳۰درصد
از مساحت باغ ،ساختوس��از انجام دهند و ۷۰درصد
باقيماندهباغراحفظكنند،امادرعملچنيننشدچون
اوال شهرداران مناطق در ش��وراهاي معماري بعضا تا
 ۴۰يا 50درصد اجازه سطح اشغال در طبقات را دادند
ثانيا به بهانه تامين پاركينگ ،در زيرزمينها بر اساس
مصوبات كميسيون ماده  ۶۰ ،۵تا ۷۰درصد زيرزمين،
تحت ساخت رفت و با ايجاد رمپها در فضاي باقي مانده
كه بخشي از فضاي ۷۰درصد باغ را اشغال ميكرد ،عمال
شاهد از بين رفتن باغهاي شهر بوديم.
ب��ا روي كار آمدن ش��وراي پنجم و اقدام درس��ت اين
شورا در خصوص لغو مصوبه برج باغها اميدواري كمي
براي حفظ باغهاي تهران به وجود آمد زيرا عمال ديگر
باغهاي زيادي درشهر وجود ندارد و طي حكومت 12
ساله قاليباف بر ش��هرداري عمال تمام باغها تبديل به
برجهاي و ساختمانهاي بلندمرتبه شدند.اما اعضاي
شورا در آخرين جلسه شوراي شهر تهران در سال  96با
اكثريت آرا و بدون مخالف راي به لغو اين مصوبه دادند.
هرچندهنوزاينمصوبهتوسطشورايعاليشهرسازي
ابالغ نشده است اما اعضاي ش��وراي پنجم به سرعت
وارد عمل شده و در جستوجوي راهحلي براي حفظ
باغهاي تهران برآمدند و در نهايت در آخرين روزهاي
سال  97مصوبه خانه باغ را به عنوان جايگزين برج باغ
تصويب كردند.
خانه باغ ،نيازمند تهيه الزامات تكميلي
درهفتهجارينيزسيدآرشحسينيميالني،سخنگوي
كميسيون س�لامت ،محيط زيست و خدمات شهري
ش��وراي ش��هر تهران عنوان كرد طرح «خانه باغ» كه
چندي پيش از سوي ش��وراي شهر مورد تصويب قرار
گرفت ،نيازمند تهيه الزامات و ضوابط تكميلي مربوط
به كاربريهاي سازگار با حفظ باغات است تا به عنوان
جايگزين مصوبه قبلي ،بس��تري مناسب براي توسعه
اقتصاد س��بز شهري را داشته باش��يم.او سپس اظهار
اميدواريكرد،تدوينضوابطمربوطبهطرح«خانهباغ»
گرفتار محدوديت زماني و ترافيك طرحهاي متعدد در
معاونت شهرسازي و معماري نشود.
به گزارش تعادل ،در طرح جايگزين برج باغها كه خانه
باغ نام گرفته است ،باغهاي تهران بر اساس متراژ در سه
مقياس مختلف رتبهبندي ش��دهاند .براي باغات 500
تا  ۳۰۰۰متر ،س��طح اش��غال  ۱۵درصد در دو طبقه و
حداكثر تراكم  ۳۰درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت.
باغات ۳تا ۵هزار متر س��طح اش��غال  ۱۵درصد در سه
طبقه و تراكم ت��ا  ۴۵درصد و براي باغات تا  ۵هزار متر
مربع سطح اشغال  ۱۵درصد و تعداد سه طبقه با تراكم
 ۱۵درصد اجازه ساخت داده ميشود اما براي باغهاي
بيش��تر از  5هزار مترمربع ۱۰ ،درصد سطح اشغال در
سه طبقه و  30درصد تراكم در نظر گرفته شده است.
اعضاي ش��ورا معتقد بودند در باغهاي ب��االي  5هزار
متر كه  75درصد باغ باقي مانده شهر هستند و ارزش
اكولوژيكيهمدارندبايدكاهشبارگذاريدرنظرگرفته
شود نه اينكه هرچه مساحت باغ باالتر ميرود بارگذاري
هم افزايش پيدا كند.
بهگفتهساالريرييسكميسيونمعماريوشهرسازي
توساز در
در اليحه خانه باغ پشنهاد شده تا نحوه ساخ 
باغاتپراكندهكهتاحدزياديمبتنيبرقانونفرادست،
يعني ماده  14قانون زمين شهري كه مربوط به قانون
حفظ و گسترش فضاي س��بز و باغات است ،باشد .در
اين اليحه حدنصاب تفكيك در باغات بههم پيوس��ته
 ۱۰هزار مترمربع تعيين شده اس��ت ،در حالي كه در
گذشته 2000متر مربع بوده است ،اساسا دستورالعمل
ماده ۱۴قانون زمين ش��هري از اختيارات شخص وزير
راه و شهرسازي اس��ت بنابراين عمال بايد وزير در اين
خصوصتصميمبگيرد.
يكي از مواد اين مصوبه عنوان ميكند؛ «در صورتي كه
باغهاي با مساحت باالي 3000مترمربع ۷۰،درصد باغ
را به نام شهرداري سند بزنند تا تبديل به پارك عمومي
ش��ود در  ۳۰درصد باقي مانده ميتوانن��د  60درصد
بسازند كه بر اين اس��اس در  ۱۸درصد كل باغ ساخت
و ساز ميشود .نحوه س��اخت و ساز در اراضي صنعتي
و كارگاهي ( )s3كه باغ يا مزروعي باش��ند نيز حداكثر
 2طبقه و30درصد خواهد بود ».يكي از نكات برجسته
اين مصوبه اين است كه يك مسير ويژهاي براي صدور
پروانه براي باغات ايجاد و يك كميته فني باغ تشكيل
ميشود،همچنينكليهدستورالعملهايطرحتفصيلي
مغاير با اين مصوبه لغو خواهد شد و نهايتا عملكردهاي
پيشنهادي مجاز جهت اس��تقرار به عنوان يك بسته
تشويقي به صاحبان باغات نيز ارايه شده است.
مخالفان چه ميگويند
امابرخيمخالفانمعتقدندبرايصاحبانباغهابهصرف
نيست كه براي مثال در يك باغ  5هزار متري خانه سه
طبقه بسازد و اين موضوع ممكن است راه را براي فساد
و تخلف باز كند .البته بايددانست كه هنوز مصوبه برج
باغهاتوسطشورايعاليمعماريوشهرسازيلغونشده
ومصوبهجايگزينخانهباغنيزبهتاييداينشورانرسيده
است .به گفته اعضاي كميسيون معماري و شهرسازي
شوراي ش��هر اكنون پروانه ساخت برج در تهران صادر

نميشود و فقط كس��اني كه از دوره قبل جواز ساخت
دريافت كردهاند ميتوانند كار خود را ادامه دهند.با اين
وجود اعضاي شورا در اسفند سال گذشته براي  62باغ
پروانه ساخت صادر كردند كه واكنشهاي بسياري را
به دنبال داش��ت .علي اعطا سخنگوي شوراي شهر در
اين باره اينگونه توضيح داد« :پس از لغو مصوبه برج باغ،
جز موارد انگشت شمار تخلف ،هيچ پروانهاي براي برج
باغ صادر نشد اگر مصوبه برج باغ را لغو نكرده بوديم در
همين يك سال حداقل  500الي  600پرونده برج باغ
به جريان ميافتاد ،اما از اسفند  96به بعد رويه را تغيير
دادهايم .آنچه امروز به عنوان  62پرونده ،مبنايي براي
برخي اظهارنظرهاي غيردقيق ش��ده است ،بخشي از
چند صد پرونده جاري در قبل از لغو برج باغ در اسفند
 96است .در زمان لغو مصوبه بر ج باغ در سال  96تعداد
قابل توجهي پرونده در جريان بود ،اگر شهرداري تهران
را مكلف به عدم صدور پروانه ميكرديم ،ممكن بود اصل
مصوبه لغو برج باغ در معرض خطر ابطال قرار گيرد اگر
چنين ميشد ،همين افرادي كه به عملكرد فعلي انتقاد
ميكنند ،از ش��ورا به دليل فقدان دورانديش��ي انتقاد
ميكردند».
البته اين موضوع را نيز بايد در نظر داشت كه لغو مصوبه
برجباغ،مترادفبالغوضابطهبرجباغنيست.شورامصوبه
برج باغ را لغو كرده است اما ضابطه برج باغ ،همچنان در
طرح جامع تهران باقي است .آنچه دستاورد شورا در لغو
مصوبه برج باغ را آسيب پذير ميكند ،وجود ضابطه برج
باغ در پيوست شماره 3طرح جامع تهران است كه هنوز
اصالح نشده است و بايد در شوراي عالي شهرسازي و
معماري ايران اصالح شود.
امكان ملغي كردن مصوبه توسط معترضان
پويا عالءالديني ،استاديار دانشگاه تهران در گفتوگو با
«تعادل» در اين باره گفت :طي سالهاي گذشته اكثر
باغهاي شمال شهرتهران را از دست دادهايم و تبديل به
برج شدهاند.قيمت زمينهاي اين منطقه نيز به دليل
اينكه امكان س��اخت برج در آن وجود دارد بهش��دت
افزايشيافتهاست.طبيعتاچنينمصوبهايبرايبرخي
به اين معناس��ت كه مظلوم واقع شدهاند و ديگر امكان
درآمدزاييهايباالازطريقساختبرجوساختمانهاي
بلندمرتبهراندارند.بنابراينممكناستتالشكنندتابا
استفادهازابزارفشارمصوبهراملغيكردهيابههرطريقي
آن را دور بزنند.
او ادامه داد :اگر فرض كنيم براي اين افراد مهم نيست
كه پولهاي خود را از دس��ت ميدهند دراين صورت
مصوبه ميتواند اثر مثبت داشته باشد اما اجرايي كردن
آن به راحتي ممكن نيست وحتي امكان دارد صاحبان
باغها براي اينكه بتوانند حداكثر استفاده را از باغ ببرند
كمكم شروع به خشك كردن آن كنند .بنابراين نياز
است تا تبعات مختلف اين مصوبهرابيشتر موردبررسي
قراردهيم .فكر كنيد ش��خصي ب��اغ چندهزارمتري

داردو همسايه كنارياش برج 30طبقه ساخته و سود
سرشاري از آن به دست آورده و عالوه بر اين حق او را
هم از بين برده اس��ت .اما اين شخص با اين استدالل
كه من هم به زودي اي��ن كار را انجام ميدهم درباره
حق خود سكوت كرده و امروز كه براي دريافت مجوز
س��اخت برج ميرود متوجه ميشد بيش از دو طبقه
نميتواند بسازد .اين شخص احساس ميكند حقش
ضايع شده اس��ت .بنابراين اجراي چنين مصوباتي تا
مدتها عواقب خواهد داشت و با توجه به اين عواقب
ميتوان مصوبه را تغيير داد.
اين اس��تاد دانش��گاه افزود :صحبت درباره ميلياردها
ميليارد تومان پول اس��ت و افراد به راحتي از حق خود
كوت��اه نميآيند.چنانچه اين مصوبه در ش��هري اجرا
ميش��دكه قبال در آن هيچ برج و س��اختمان بلندي
ساخته نشده بود ،مشكالت كمتري به وجود ميآمد اما
اكنون عدهاي به ساخت و سازهاي بلندمرتبه و كسب
سود از اين طريق عادت كردهاند .از سوي ديگر با توجه
به اينكه امكان عكسبرداري و فيلمبرداي ماهوارهاي
وجود دارد ميتوان از اين طري��ق محل دقيق باغها و
نوع آنها را مشخص و حتي تغييرات آن در طول زمان را
پيگيري كرد تا مانع از خشك كردن درختها توسط
صاحبان آنها شد.
تجربه ديگر كشورها
عالءالديني در پاسخ به اينكه آيا در اين زمينه ميتوان
از تجربه كشورهاي خارجي اس��تفاده كرد ،گفت :در
شهرهاي پيشرفته دنيا از گذش��ته زونهاي مختلف
شهري تعريف و حق همه شهروندان در آن ديده شده
است.چنانچه مواردي در يك زون بخواهد تغيير كند
اين كار با برگزاري جلس��ات دقيق و كارشناسي و نيز
مشاركت مردم انجام ميشود.در كشورهاي پيشرفته
كه فرآين��د دموكراتيكي در مورد زونه��ا وجود دارد،
آنقدر دقيق هس��تند كه حق كسي از بين نميرود .در
واقع حضور نهادهاي دولتي و نهادهاي خصوصي مدافع
شهروندان اجازه نميدهد كه حقوق شهروندان ضايع
شود اما در اينجا حق شهروندان به راحتي ناديده گرفته
ميشود.اكنوندرشمالشهرقيمتزمينبهدليلاينكه
ميتوان درآن برج ساخت بهشدت باالست و عدهاي از
اين راه درآمدهاي كالن به جيب ميزنند در حالي كه
درجنوب شهر تهران اينگونه نيست و فاصله طبقاتي در
تهرانهرروزبيشترميشودكهبايدبرايآن فكريكرد.
اجراي خانه باغ آسان نيست
سعيد ساداتنيا ،كارشناس شهري نيز در گفتوگو با
«تعادل» به بيان توضيحاتي درخصوص مصوبه خانه
باغ پرداخت و با بيان اينكه اين مصوبه چندان واقعي به
نظرنميرسد،گفت:مسلمااينمصوبهنسبتبهمصوبه
برجباغهابسياربهتراستامانكتهايكهبايدموردتوجه
قرارگيردايناستكهدرگذرزمانوروندصنعتيشدن،

شيوه زندگي مردم و رويكردش��ان به باغها نيز تغيير
كرد كه اين تغيير هزينهاي را براي ش��هر و شهروندان
به دنبال داشت.شهرهاي ما درگذشته باغ شهر بودهاند
و برخي از شهرها مانندتهران و قزوين با يك حلقه باغ
پيرامونشاناحاطهشدهبودند.باغهاييكههم نيازهاي
شهروندان را تامين ميكرده وهم باعث تلطيف هوا بوده
است .در شهري مانند قزوين وجود باغها مانند سدي
در برابر سيالبها عمل ميكند وشهر را در برابر سيل
محافظتميكند.
تغيير رويكرد به باغها
ساداتنيا ادامه داد :تا همين اواخر و حتي تا دوره پيش از
انقالبهمدراطرافتهرانازجملهشميرانات،لواسانات،
ش��هريار و حتي ري پوشيده از باغ بود و حتي در داخل
شهر در مسير قناتها مانند قنات دولت ،قنات چيذر،
احتشاميه و نيز در مسير رود درهها باغهاي خوبي وجود
داشت كه شبكههاي سرزنده و شادابي براي شهر بود.
يك زماني ارزش باغها به ميوههايي بودكه در آنها توليد
ميش��د و در واقع به لحاظ توليد ميوه ارزش اقتصادي
داشتندوعالوهبرايناماكنتفريحيثروتمندانتهراني
محسوبميشدندامابهمرورزمانوباگرانشدنزمين
باغهامعناوارزشخودرابهلحاظباغبودنازدستدادند
و قيمت زمين آنها پررنگ ش��د .در زماني كه به دليل
افزايش فزاينده قيمت زمين و در زماني كه ساخت مال
و ساختمانهاي تجاري تبديل به ارزش مهم اقتصادي
ش��ده اس��ت بنابراين باغها بايد جاي خود را به مالها
بدهندوايناتفاقيبودكهطيسالهايگذشتهدرشهر
تهران رخ داد.رود درهها و مسيلهاي تهران نيز در امان
نماندند و قرباني طمع بساز بفروشها شده و برخي از
آنهاتبديلبهفاضالبشدندوزمينبازيدرتهرانرونق
گرفت.اينكارشناسشهريبابياناينكهباغداريديگر
براي مردم تهران لطفي ندارد ،توضيح داد :زماني مقادير
زيادي از ميوه موردنياز تهران از باغهاي لواسان تامين
ميشدامااكنوناينباغهاوجودندارند يامثمرنيستند.
وقتيشهربهشكلناگهانيشروعبهبزرگشدنميكند
بدون اينكه زير س��اختهاي آن مورد توجه قرار گيرد
بنابراين در جايي مس��ووالن شهري مجبور ميشوند
سهم آب اين باغها را به تامين آب شهر اختصاص دهند.
در مجموع مشكالت به سمتي رفته است كه نگهداري
باغ بسيار گران و پر هزينه است و ديگر صرفه اقتصادي
ندارد.اكنون صاحبان باغ به شرطي حاضر به نگهداري
ازباغ ميشوندكه قيمتباغووياليداخل آن از مجموع
برج كنارياش بيشتر باشد در غير اين صورت انگيزهاي
براي نگهداري باغ وجود ندارد.
قوانين مالكيت بر زمين تغيير كند
او افزود :بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كسي كه بتواند
روي زمي��ن خالي برج بس��ازد قطعا اي��ن كار را انجام
ميدهد حتي اگر مجبور باشد درختهاي باغ را خشك
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كند .مانند خانههاي تاريخي كه به آن اجازه ساخت و
ساز نميدهند اما به خانههاي كناري مجوز  10طبقه
ميدهندوطبيعياستكهمالكدرصددتخريبپنهان
خانه برميآيد .در اين خصوص بايد به حقوق عمومي
توجه بيشتري كرد و مكانيسمهايي به كار گرفته شود
كهارزشاقتصاديآننيزپررنگباشدهمچنينقوانين
بايد از آن پش��تيباني كند.به نظر من يكي از مشكالت
كليدي كه به اي��ن ناهماهنگيها دامن ميزند قوانين
بسيار متحجرانه و غيرواقعي در مالكيت بر زمين است.
ما قوانين مطلق مالكيت بر زمين داريم كه خودش يكي
از دردسرهاي بزرگ است.قيمت زمين در تهران در يك
بازه يك س��اله  95تا  96حدود  105درصد رشد كرد.
بنابراين باغ نگه داشتن در اين شرايط واقعا بيمعناست.
بايدباغراازفضايمالبازيوساختوسازبيرونكشيد.
اين كارشناس شهري ادامه داد :بر اساس اين مصوبه در
باغهاي باالي 5هزار متر ،امكان اشغال 10درصد وجود
دارد و عمال ب��راي صاحب آن صرفه اقتصادي نخواهد
داشت .يا بايد بتواند اين خانهها را برابر باقيمت برجهاي
همس��ايه آن بفروشد يا اينكه كاربري ديگري براي آن
تعريف و تبديل ب��ه پاركها و فضاي عمومي كنند .در
مجموعقوانينبايدبهسمتيبرودكهمالسازيرامتوقف
كرده و صاحبان باغ را به نگهداري از باغهايشان ترغيب
كند كه اين به معجزه شبيه است .بسياري از سازمانها
و م��ال بازها اين باغها را به اميد برجس��ازي خريداري
كردهاند و حاال با بن بست مواجه شدهاند.به هيچ عنوان
نميتوان اين افراد را به نگهداري باغ ترغيب كرد پس
شروع ميكنند به فشار آوردن 62 .باغي كه بعد از عيد
مجوز س��اخت گرفتند اغلب نيز مربوط به سازمانها
و صاحبان س��رمايههاي بزرگ بودند و بسياري از آنها
پشتوانه صاحبان قدرت را داشتند .اين موضوع نشان
ميدهد كه اجراي مصوبه خانه باغ اصال آس��ان نيست
و شوراي شهر تهران يك چالش بزرگ پيش رو دارد.
او با بيان اينكه بهترين راهحل اين موضوع اين است
كه ابتدا بايد قوانين مالكيت بر زمين را عادالنه كرده
و به زب��ان روز دنيا نزديك كنيم ،گفت :ش��هرداري
بايد آنچنان خودش را از وابس��تگي به درآمد فروش
تراك��م بينياز كند كه به راحت��ي بتواند با متخلفان
برخورد كند .بخش بسياربزرگي از ثروتمندان ايران
از دورههاي گذش��ته تاكنون ثروت خود را از زمين
بازي به دس��ت آوردهاند .امروز باي��د بتوان قوانين و
سيس��تمهايي را تعريف كرد ك��ه نگهدارنده ارزش
فضاهاي شهري ش��امل فضاهاي تاريخي ،ميادين
و باغها باشد .متاسفانه در س��الهاي گذشته حتي
فضاهاي عمومي هم از گزند برجسازان مصون نماند
و پاركهاي زيادي داش��تيم كه در آنها برج ساخته
شد.س��اخت برجها و پاركينگهاي��ي كه تا  5طبقه
زير آن ساخته ميشود شريانهاي حياتي قناتها و
اكوسيستم شهر را بر هم ميزند و تهران را با خطرات
جدي مواجه ميكند.
ساداتنيا با اشاره به اينكه اعضاي شوراي شهر با نيت
خير اين مصوب��ه را تصويب كردهاند اما حس��ن نيت
كافي نيست،گفت :اجراي اين مصوبه نياز به شناخت
درست از مسائل ،فرهنگسازي ،نيروي اقدام با قدرت
و خردمندي كه توانايي اقناع مردم را داشته باشد؛ دارد.
اين مساله بس��يار پيچيده است و اميدوارم اين مصوبه
بتواند براي شهر ونجات باغهاي شهر مفيد واقع شود.
تعريف ظرفيتهاي اقتصادي براي باغها
زهرا نژادبهرام ،عضو كميسيون معماري وشهرسازي
شورايشهرنيزدرگفتوگوبا«تعادل»درپاسخبهاينكه
آيا مصوبه خانه باغ نياز به الزاماتي دارد يا خير،گفت :اين
مصوبه اكنون كامل است و تمام الزامات آن ديده شده و
در شوراي عالي شهرسازي و معماري در دست بررسي
است .شايد بتوان گفت مهمترين الزام مصوبه خانه باغ
اين اس��ت كه مصوبه برج باغها كه پيوست سوم طرح
جامع است از سوي شوراي علي شهرسازي و معماري
لغو شود تا اين مصوبه قابليت اجرايي پيدا كند .او با بيان
اينكه هر چند اين مصوبه هنوز از س��وي شوراي عالي
شهرسازي ابالغ نش��ده است اما آن را اجرايي كردهايم
و در اين مدت اجازه س��اخت برج باغ به هيچكس داده
نشده است .همانطور كه عنوان شد بسياري از صاحبان
باغهاحاضرنيستندباسطحاشغال 15يا 10درصداقدام
به ساخت و ساز كنند و اين موضوع ممكن است باعث
شودتا مصوبه خانه باغ با شكست مواجه شود.
نژادبهرام در اين باره گفت :ش��وراي شهر بايد تصميم
خود را ميگرفت يا بايد درجهت حفظ باغهاي ش��هر
تهران حركت كند ي��ا در جهت تخريب باغها .رويكرد
ش��وراي پنجم حفظ باغهاي شهر است .تنها راهي كه
ميش��د باغها را حفظ كرد عدم اجازه س��اخت برج و
تعيين كاربري جديد در باغها ب��ود .اين بود كه بعد از
انجام كارشناسيهاي بسيار مصوبه خانه باغ را تهيه و
تصويب كرديم.
او ادام��ه داد :دراي��ن مصوبه باغ را به ش��كل زمين در
نظرگرفتيم كه در آن درخت هم وجود دارد .وقتي به باغ
بهعنوانزميننگاهكنيمقطعااولويتاصليآنمسكوني
خواهد بود اما زماني كه به ب��اغ به عنوان يك ظرفيت
اقتصادي نگاه كنيم در حفظ آن كوشا خواهيم شد .در
اليحه خانه باغ انواع و اقسام كاربريهاي احتمالي در باغ
در نظر گرفته شده است.تاالر ،مركز فرهنگي ،سينما
و ه��ر چيزي كه بتوان در مح��دوده  10تا  15درصد از
آن بهره اقتصادي هم برد .ما عالوه بر نگاه س��لبي نگاه
ايجابي هم داش��تهايم زيرا اگر نگاه ما فقط سلبي بود
اتفاقي كه در اوايل انقالب افتاد تكرارمي شد كه بسياري
از باغها خشك ش��دندتا تبديل به زمين براي فروش
شوند .بنابراين تالش ما بر اين بود كه ظرفيت اقتصادي
براي باغها در نظر بگيريم .اين را هم بايد درنظر داشت
كسي كه ميخواهد در باغ زندگي كند بايد هزينه آن
را نيز بپردازد.

يادداشت
تبديل باغها
به باغهاي مصنوعي

همانط��ور كه ميدانيم
شوراي اس�لامي شهر
ته��ران در دوره پنجم
از همان آغ��از فعاليت
خود اعالم ك��رد كه بر
حفظباغهاوفضايسبز
عباسرياضت پايتختونيزلغومصوبه
كارشناس ارشد
ب��رج -باغه��ا جديت و
برنامهريزيشهري
تاكي��د دارد و به همين
دليل مصوبه برج-باغها در تاريخ  22اسفند سال
 96لغو و حدود دو ماه بعد در اوايل سال  ۹۷ابالغ
ش��د .هماكنون نيز كليات مصوبه خانه -باغها و
برخيبندهايآندرشوراياسالميشهرتصويب
شده و بررسي ديگر مفاد آن نيز ادامه دارد.
در اينج��ا الزم اس��ت ش��وراي محت��رم و
كميسيونهايتخصصيبهچندنكتهتوجهويژه
داشته باشند .يكي از مهمترين اين نكات توجه به
پيوستگي اين باغات و تعريفي درست از باغ است.
بايد توجه داشته باشيم كه باغها زماني ميتوانند
به عنوان ريههاي تنفسي و منبع توليد اكسيژن
تنظيم دماي ش��هر محسوب ش��وند كه حجم
انبوهي از درختان در كنار هم باشند و شرايط به
گونهاي باشد كه اين درختان در مسير گلبادهاي
ورودي به شهر مستقر شده باشند .از آنجايي كه
اكثر گلبادهاي تهران از سمت غرب به تهران وارد
ميشوند ،نقش باغهاي كن و فرحزاد و شهرزيبا
بسيار مهم اس��ت .اين باغها اكثرا با درختهاي
توت پوشيده شدهاند و فضاي بسيار زيبا و هواي
بسيار مطلوبي را براي شهروندان فراهم كردهاند
به گونهاي كه اختالف دماي هوا در اين قسمت از
شهر با ساير نقاط شهر كامال احساس ميشود و
خنكتر از ساير نقاط شهر هستند و اين فقط به
دليل تراكم باالي درختان و پيوستگي اين باغات
است كه باعث ميش��ود جزاير حرارتي كمتري
را در غرب تهران ش��اهد باش��يم .ضمن اينكه از
نظر س��يماي شهري نيز ش��اهد به وجود آمدن
محالتي زيبا و كوچههايي با درختان كهن داراي
سايهاندازي مناسب براي عابران پياده و در نتيجه
باال رفتن حس تعلق به مكان براي ساكنان اين
محالتهستيم.
متاس��فانه تعريفي كه مديريت شهري در حال
حاضر از باغات دارد اين است كه به چند ده درخت
در يك خانه قديمي باغ گفته ميشود و بر همين
اساستصورايناستكهميتواندرميانباغهاي
به هم پيوسته نيز با تراكم كم مجوز ساخت داد
تا مالك تشويق به نگهداري از باغ شود و درختان
آن را خش��ك نكند .حال آنكه اين تصميم باعث
تكه تكه ش��دن باغها و بر هم خوردن پيوستگي
آنها ميشود و در اين صورت ديگر آن تاثير الزم
از نظر زيست محيطي را نخواهد داشت ،بنابراين
الزم است براي باغهاي متراكم و به هم پيوسته
قوانين خاص خود را وضع و اجرا كنند و تا جاي
ممكنازساختوسازدراينباغهاپرهيزنمايندو
سياستهاي تشويقيوحقابههايرايگانرابراي
آنها در نظر بگيرن��د تا مانع از بين رفتن ريههاي
تنفسيشهرشوند.
اگر حتي ما براي  ۱۵درصد از باغ مجوز س��اخت
صادر كنيم ،با حمل و نقل مصالح و نخالهها باعث
از بين رفتن س��اير درختان باغ خواهيم شد زيرا
آن ۱۵درصد نياز به راه و مسير عبور ماشين براي
ساكنان دارد و ايجاد مس��يردر باغ باعث از بين
رفتن تدريجي درختان اصي��ل باغ و جايگزين
شدنآنهابادرختانتزيينيخواهدشد.بههمين
دليل نتيج��ه مصوبه جديد خان��ه -باغ ،تبديل
باغهاي طبيعي ب��ه باغهاي مصنوعي و تزييني
خواهد بود و كارايي باغ و نقش آن در تنفس شهر
از بين خواهد رفت.
همچنين بسياري از باغات هماكنون داراي مرز
مشخص و تفكيك توسط فنس و ديوار نيستند و
اين باعث شده است كه يكنواختي و پيوستگي و
تراكم خود را حفظ كنند در صورتي كه حتي اگر
مجوز س��اخت يك متر هم به مالكان داده شود،
به تدريج باغات توس��ط فنس يا ديوار يا جاده از
يكديگر تفكيك ميشوند و هر مالك يك ديوار
به دور ملك خود ميكش��د كه اين هم باعث بر
هم خوردن پيوستگي باغات ميشود و به تدريج
پهنههاي س��بز طبيعي تبديل به چند پارسل
سبز تفكيك شده ميشوند كه هيچ سودي براي
شهر و شهروندان ندارند.ما نبايد باغ را به باغچه
تبديل كنيم بلكه بايد با استفاده از اعتباراتي كه
از مردم براي طرح ترافيك و  ...دريافت ميكنيم،
براي ساماندهي باغها و حمايت و تشويق مالكان
خرجكنيم.
يكي از بحثهايي كه در شورا مطرح است بحث
ميزان تراكم و ميزان سطح اشغال براي ساخت
و ساز در باغها است در صورتي كه اصل ساخت
و ساز در باغ اشتباه اس��ت و به جاي دادن تراكم
تشويقي به مالك بايد ما به ازاي آن زمينهايي را
درجايي ديگر از شهر در اختيار مالك قرار دهند
ومالكيتباغبهبخشعموميواگذارشودواگرباغ
به صورت باغ ميوه بود ،به اشخاص حقيقي اجاره
داده شود تا از آن نگهداري و محصول آن برداشت
شود و اگر باغ ميوه نبود با استفاده از درآمدهاي
حاصل از طرح ترافيك و جرايم آاليندههاي هوا،
براي حفظ و نگهداريآناقدام شود.اينپيشنهاد
و ساير پيشنهادهاي موضعي ميتواند جايگزين
سياست ديرينه و اشتباه تراكم فروشي و تخريب
باغها ش��ود .در ضمن پيشنهاد ميكنم اعضاي
شوراي ش��هر و كميتههاي تخصصي از باغهاي
غرب تهران مانند باغات قسمت غربي شهر زيبا
ورودي بوس��تان جوانمردان و باغات كن بازديد
داشته باشند و ش��خصا فضاي باطراوت آنجا را
تجربهكنندتابهاميدخدامنجربهاخذتصميمات
درستي در اين رابطه شود.

اخبار
شكايت«واتسآپ»از
ارسالكنندگانپيامهايانبوه

ديلي ميل| واتسآپ اعالم كرده عليه كاربراني
كه پيامهاي انبوه در اين پلتفرم ارسال ميكنند،
اقدام قانوني و از آنها ش��كايت ميكند .واتسآپ
اعالم كرد از كاربراني كه تعداد زيادي پيام ارسال
ميكنند،شكايتخواهدكرد.اينشركتاميدوار
است تابا اين شيوه س��ودجوياني را متوقف كند
كه با كمك اين اپليكيش��ن تعداد انبوهي پيام
را براي كاربراني مشخص ارس��ال ميكنند .در
بخش  FAQوب س��ايت اين پيام رس��ان اشاره
شده اگر مشخص ش��ود فردي با استفاده از اين
پلتفرم پيامهاي انبوه يا خودكار ارسال ميكند،
با اقدامات قانوني روبرو خواهد بود .س��خنگوي
اين ش��ركت نيز در اين باره ميگويد :واتسآپ
براي پيامرس��اني خصوصي طراحي شده است.
بنابراي��ن ما اقداماتي براي جلوگيري از ارس��ال
انبوه پيامه��ا در نظر گرفتيم و ح��د و مرزهايي
براي نحوه استفاده از واتسآپ در نظر گرفتيم.
ما تالشهاي خود را براي شناسايي حسابهاي
كاربري افزايش داديم كه از واتسآپ سواستفاده
ميكنند .به اين ترتيب ميتوان ماهانه ۲ميليون
حساب كاربري را در سراسر جهان مسدود كرد.
در صفحه وب سايت اين ش��ركت تحت عنوان
«استفاده غيرقانوني از واتسآپ» آمده است :اين
شركتخودرامتعهدميداندتاماهيتخصوصي
پلتفرم را براي كاربران حفظ كند .اين شركت با
توجه به شواهدي كه از پلتفرم خود جمعآوري
ميكند ،گزينه ش��كايت قانوني از سواس��تفاده
جويان را نيز در نظر گرفته اس��ت .اين ش��واهد
شامل ادعاي شركتهاي مختلف درباره توانايي
شانبراياستفادهازواتسآپبهشيوهاياستكه
سياستهاي آن را زير پا ميگذارد .سياستهاي
جديد به شناسايي مجرماني كمك ميكند كه با
استفاده از اين اپليكيشن پيامهاي فيشينگ يا
بدافزار را منتشر ميكنند.

«آمازون»ارزشمندترين
برندتجاريجهانشد

س�يبياسنيوز| آمازون با پشت سرگذاردن
شركتهايي همچون اپل و گوگل براي اولينبار
عنوان ارزشمندترين برند تجاري جهان را به خود
اختصاص داد.
بر اساس ردهبندي موسسه برندز كه همه ساله از
برترين موسسات تجاري جهان منتشر ميشود
آمازون با ارزشي معادل ۳۱۵.۵ميليارد دالر باالتر
از اپل و گوگل ايستاده اس��ت .اين دو شركت به
ترتيب ۳۰۹.۵۲۷و ۳۰۹ميليارددالرارزشدارند.
پس از سه شركت يادش��ده مايكروسافت ،ويزا،
فيسبوك ،علي بابا ،تنسنت ،مكدونالدز واي تي
ان تي قرار گرفتهاند .نكته بسيار جالب توجه در
اينزمينهتسخيرفهرست ۱۰برندبرتردنياتوسط
شركتهاي فناوري اطالعات است .به گونهاي كه
تنها مك دونالدز بطور كامل در اين حوزه فعاليت
ندارد و ساير شركتهاي اين فهرست به گونهاي
با فناوري اطالعات و ديگر فناوريهاي پيشرفته
مرتبط پيوند خوردهاند.
در يك سال گذش��ته كل ارزش شركت آمازون
افزايش  ۵۲درصدي داش��ته است .در آغاز سال
 ۲۰۱۷ارزش اي��ن ش��ركت كه زمان��ي تنها در
حوزه خردهفروش��ي آنالين فعاليت ميكرد به
۱۰۸ميلي��ارد دالر ميرس��يد .در مقابل اپل كه
مدتها رتبه اول اين فهرست را در اختيار داشت
در يك سال اخير تنها  ۳درصد رشد داشته و اين
رشد در مورد گوگل هم تنها  ۲درصد بوده است.
بر اساس بررسيهاي برندز ،فعاليتهاي آمازون
در حوزه پردازش ابري ،توس��عه كس��ب و كار و
اس��تفاده از روشهاي خالقانه تحويل انواع كاال
و خدمات به مشتريان ،سرمايهگذاري در زمينه
مواد غذايي ،بلندگوهاي هوش��مند ،تبلتها و
پخش اينترنتي موسيقي و ويدئو باعث شده اين
شركت به ۱۲سال حاكميت اپل و گوگل بر صدر
اين فهرست خاتمه دهد.

«آيفون»ازچينخارجميشود

تلگراف| فاكس كان اعالم كرده در صورت باال
گرفتن تنشهاي تجاري مي��ان امريكا و چين
ميتواند آيفون را در كارخانه اين شركت در خارج
از كشور توليد كند.
بزرگترين كارخانه توليدكننده موبايلهاي اپل
اعالم كرده در صورت تشديد جنگ تجاري ميان
چينوامريكاميتواندآيفونراخارجازچينتوليد
كند .ش��ركت تايواني «فاكس كان» ميليونها
آيفون را در كارخانههاي خود س��رهم ميكند.
اين شركت اعالم كرده ظرفيت كافي براي تامين
تقاضايآيفوندركارخانههايخودخارجازچين
را دارد .ليو يانگ وي مدير اين كارخانه در اين باره
گفت ۲۵ :درصد ظرفيت توليد ما خارج از چين
است .ما به اپل كمك ميكنيم تقاضاي آيفون در
بازار امريكا را تامين كند .ما ظرفيت كافي براي
تامين تقاضاي اپل را در اختيار داريم.
اين در حالي است كه فاكس كان تاكنون بخشي
از توليد آيفون را به هند منتقل كرده تا از ماليات
بر واردات در چين رهايي يابد.
اينشركتهمچنينتعهدكردهميلياردهادالردر
كارخانه خود در امريكا كه در ويسكانس قرار دارد،
سرمايهگذاري كند .البته بعيد به نظر ميرسد در
اين كارخانه آيفون توليد شود.
اگر دونالد ترامپ تعرفه ماليات بر واردات به ارزش
 ۳۰۰ميليارد دالر بر كاالهاي چيني وضع كند،
اپل با اين شيوه ميتواند خود را از شر اين ماليات
خالص كند .قرار است آيفونهاي جديد در ماه
سپتامبر رونمايي شوند و هرگونه افزايش ماليات
بر واردات كاالهاي چيني به معناي گرانتر شدن
دستگاههاي اين شركت است.
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دانش و فن

معاون مركز ملي فضاي مجازي:

دستيابي به شبكه ملي اطالعات سرعت الزم را ندارد
گروه دانش و فن
طبق ادعاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تاكنون
شبكه ملي اطالعات تا 80درصد پيشرفت داشته است،
پيشرفتي كه مركز ملي فضاي مجازي كشور بايد آن را
تاييدكندوايندرحالياستكهبهگفتهمعاونمركزملي
فضاي مجازي در صورت صحت ادعاي وزارت ارتباطات،
اين شبكه از لحاظ سرعت هنوز نتوانسته انتظارات را به
خوبي برآورده سازد و بسيار كند است .
اهميتشبكهملياطالعاتدرحدياستكهمقاممعظم
رهبري نيز بارها بر لزوم ايجاد شبكه ملي اطالعات تاكيد
داشتهاند و كوتاهي در اين خصوص را گوشزد كردهاند.
ايشان چندي پيش با بيان اينكه «فضاي مجازي خيلي
مهم است و آنچه از همه مهمتر است ،مساله شبكه ملي
اطالعات اس��ت» ،تاكيد كردند« :امروز فضاي مجازي
مخصوص مانيست وهمه دنيا با فضاي مجازي درگيرند
و كش��ورهايي كه ش��بكه ملي اطالعات درست كرده و
فضاي مجازي را به نفع خودشان و ارزشهاي موردنظر
خودشانكنترلكردهاند،يكيدوتانيستند.متأسفانهدر
زمينهشبكهملياطالعاتدركشوركوتاهيشدهوكاري
كهبايدانجامگيرد،انجامنگرفتهاست».
ايندرحالياستكهسنديتحتعنوان«ضرورتتبيين
الزاماتشبكهملياطالعات»درسومديماهسال ۹۲در
شوراي عالي فضاي مجازي تصويب و به وزارت ارتباطات
به عنوان مجري ش��بكه ملي اطالعات ابالغ شد .در اين
سندبرايجادشبكهايمتشكلاززيرساختهايارتباطي
بامديريتمستقلكام ً
الداخلي،شبكهايحفاظتشده
نسبت به اينترنت و شبكهاي با امكان عرضه انواع محتوا
و خدمات ارتباطي سراسري براي آحاد مردم با تضمين
كيفيت،تاكيدشدهاست.
در همين حال ايجاد ش��بكهاي با قابليت انواع خدمات
امن از جمله رمز نگاري و امضاي ديجيتال ،شبكهاي با
قابليت برقراري ارتباطات امن و پايدار ميان دستگاهها و
مراكزحياتيكشورودرنهايتشبكهايپرظرفيت،پهن
باند و با تعرفه رقابتي شامل مراكز داده و ميزباني داخلي
از ديگر اهداف مطرح شده در اين سند است كه به وزارت
ارتباطاتتكليفشدهاست.
اين در شرايطي است كه برخي مسووالن ،كارشناسان
فضاي مجازي و نماين��دگان مجلس به عملكرد وزارت
ارتباطاتدربارهرونداجرايكاملتكاليفمربوطبهسند
الزامات ش��بكه ملي اطالعات و تأخير در پيادهسازي و
اجراي اين شبكه انتقاداتي وارد كردهاند.
دراينزمينهوزيرارتباطاتباانتشارگزارشيكهدوهفته
پيش به نمايندگان مجلس ارايه شد ،اعالم كرد كه ۸۰
درصد اهداف اين س��ند را محقق و اين گزارش را براي
ارزيابي نهايي به مركز ملي فضاي مجازي به عنوان ناظر
اجراي سند مصوب شوراي عالي فضاي مجازي ،ارسال
كردهاست.هچنيندراينارتباط،عباسآسوشه،معاون
مركز ملي فضاي مج��ازي درخصوص آخرين وضعيت
شبكهملياطالعات،الزاماتاينشبكهوارزيابياقدامات
وزارت ارتباطات براي عملياتي شدن اين پروژه ملي ،به
مهر گفت:گزارش��ي كه از وزارت ارتباطات به دست ما
رس��يده يك پاورپوينت و فايل ارايه است و يك گزارش

رس��مي فني و داراي ابعاد پروژهاي نيست .اين گزارش
براي مركز ملي فضاي مجازي ارس��ال شده و اين مركز
موظف به بررسي آن اس��ت .از اين رو مركز ملي فضاي
مجازيجلساتيرابا ۴نفرازاعضايحقيقيشورايعالي
فضاي مجازي در اين باره تشكيل داده و تصميماتي نيز
دراينمورداتخاذشدهاست.ازسويديگريكجلسهنيز
باوزيرارتباطاتومعاوناناينوزارتخانهداشتهايموموارد
و سواالتمان را درباره اين گزارش و چارچوب آن مطرح
كردهايم.ويبابياناينكهبررسياينادعاوزارتارتباطات
كه  ۸۰درصد سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات
انجام شده است كار سادهاي نبوده و زمان بر است .اما ما
اميدواريمكهواقعاًانجامشدهباشد.تااواخرخردادبررسي
اوليهايانجامخواهيمدادونظراتمانرابرايمقاماتعالي
اعالمميكنيم.
ش�بكه ملي اطالع�ات زيرس�اخت ارتباطي
فضايمجازياست
آسوشه تصريح كرد :توقع ما از وزارت ارتباطات اين است
كه ،گزارشي كه ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد
كه ساختار اجرايي آنچه تيمهايي بوده و ساختار معماري
و طراحي شبكه ملي اطالعات چه بوده ،ارايه دهد .اكنون
وزارت ارتباطات اين موضوع را پذيرفته است و هماكنون
نيزدرحالارسالگزارشهستند.بايداجازهدهيدماراجع
بهاينگزارشبررسيكنيمومباحثفنيآنرادنبالكرده
تا گزارش دقيقتري را درباره شبكه ملي اطالعات به مردم
ارايه كنيم .وي گفت:تنها نكتهاي كه وجود دارد اين است
كه شبكه ملي اطالعات طبق تعريفي كه مصوبه شوراي

عالي فض��اي مجازي به آن اطالق كرده اس��ت به عنوان
زيرساختارتباطيفضايمجازيكشورشناختهميشود.
اما متأسفانه خيلي از مجموعهها شبكه ملي اطالعات را با
يدانند.بههميندليلوقتيشما
كلفضايمجازييكيم 
شبكهملياطالعاترانهبهعنوانزيرساختارتباطي،بلكه
به عنوان كل فضاي مجازي بدانيد ،آن زمان كل خدمات
دولتالكترونيكنيزجزئيازشبكهملياطالعاتميشود.
در حالي كه اين خدمات روي بستر شبكه ملي اطالعات
بايد ارايه شود.
وي تصريج كرد :متأسفانه در گزارش اوليهاي كه وزارت
ارتباطات ارايه كرده است گاها ديده ميشود كه اقدامات
مربوط به بحث دولت الكترونيك نيز در اين گزارش وجود
دارد و راجع به آن نيز بحث شده است .احتمال ميدهيم
اش��تباهاتي در اين زمينه صورت گرفته كه بايد اصالح
شود .اين بايد روشن شود كه شبكه ملي اطالعات شامل
خدمات محتوايي ،خدم��ات دولت الكترونيك ،خدمات
سالمتالكترونيك،خدماتتجارتالكترونيكوامثالهم
نيست؛بلكهاينخدماتبربسترشبكهملياطالعاتارايه
ميش��وند .وي در خصوص معناي واضحتر ،شبكه ملي
اطالعات و عرضه خدمات آن گفت :شبكه ملي اطالعات
زيرساختارتباطيفضايمجازياستكهشاملارتباطات
فيزيكي بين ش��بكه ،تجهيزاتي كه انتقالدهنده پيامها
هستند و يك سري خدماتي كه ما در سند تبيين الزامات
اين شبكه آوردهايم ،ميشود .اين خدمات به چهار دسته
تقسيمميشودوباآنخدماتمحتواييمتفاوتاست.
وي افزود:يكي از آنها خدمات ارتباطي است؛ به اين معني
كهشبكهملياطالعات،ارتباطيبرايشبكههايمختلف

دريچه

دسترسي نيمي از مردم جهان به شبكه  5Gتا سال ۲۰۲۴

تك كرانچ| ش��ركت مخابراتي اريكسون به تازگي
اعالم كرده اس��ت كه نيم��ي از جمعيت جهان تا پنج
سالآيندهبهشبكهنسلپنجماينترنت 5Gدسترسي
خواهند داشت.
با توجه به آنكه در سالهاي اخير محبوبيت و استقبال
از شبكه نسل پنجم اينترنت  5Gدر جهان به ميزان
قابل توجهي افزايش يافته است ،كشورهاي مختلف
با همكاري و عقد قرارداد با ش��ركتهاي مخابراتي و
اپراتورهاي معروف سعي دارند كه به توسعه و برقراري
زودهنگامزيرساختهايالزمبراياينشبكهاينترنتي
بپردازند.حاالبهتازگيشركتسوئدياريكسونبرآورد
و اعالم كرده است كه  ۴۵درصد از جمعيت جهان قادر
خواهند بود تا س��ال  ۲۰۲۴ميالدي به نس��ل جديد
اينترنت همراه و شبكه 5Gدسترسي داشته باشند و از
خدمات پرسرعت آن بهره مند شوند.
پاتريك س��ر ِول  -مدير ارش��د اجرايي اريكسون  -در
گفتوگو با گزارشگر وب س��ايت tech republic
تاكيدوخاطرنشانكردهاستكهدسترسيبهاينترنت
 5Gتا پنج س��ال آينده بسيار س��ريعتر از حد تصور

فراسو

ميسر خواهد شد به گونهاي كه كاربران و مشتركان در
كشورهايمختلفعليالخصوصكشورهايپيشرفته،
در يكي دو س��ال آينده به راحتي ق��ادر خواهند بود از
خدمات اين شبكه بهره مند شوند.
اوايل سال  ۲۰۱۲ميالدي بود كه اتحاديه بينالمللي
مخابرات ( )ITUتحت نظر س��ازمان ملل برنامهاي را
براي توسعه تيم ارتباطات بينالمللي موبايلي ()IMT
براي افق  ۲۰۲۰و فراي آن ( )۲۰۲۰-IMTآغاز كرد.
در نتيجه رسماً يك مسابقه جهاني براي تعيين نسل
پنجم ش��بكه موبايل شروع ش��د و از آن پس ،شاهد
رقاب��ت تنگاتنگي ميان اپراتوره��اي اينترنت و تلفن

همراه در سراسر جهان هس��تيم كه هر يك به دنبال
برقراري و راهاندازي نس��ل جديد و پرسرعت اينترنت
 5Gدركشورهايمختلفيهمچونكرهجنوبي،ژاپن،
چين ،اياالت متحده امريكا ،استراليا و غيره هستند و
از تواناييها و برنامهه��اي خود در اين زمينه رونمايي
ميكنند .كش��ورهاي بس��ياري در سراس��ر جهان از
جمله اياالت متحده امريكا ،كانادا ،استراليا ،چين ،كره
جنوبي ،ژاپن و بسياري از كشورهاي اروپايي و غيره با
همكاريبزرگتريناپراتورهايجهاندرحالبرقراري
نسل پنجم اينترنت همراه 5Gهستند و در اين زمينه
فعاليتهاي گستردهاي را انجام دادهاند.
بس��ياري از بزرگتري��ن ش��ركتهاي مخابرات��ي و
اپراتورهاي فع��ال در جهان نظير نوكيا ،اريكس��ون،
هواوي،ال جي،اسپرينتو غيره بهشدت در حالرقابت
براي راهاندازي نخستين شبكه اتصال به اينترنت نسل
پنجم 5Gهستند.نسلپنجمشبكهتلفنهمراه،5G
استانداردهاي پيشنهادي براي نسل جديد ارتباطات
سيار اس��ت كه پس از نسل چهارم شبكه تلفن همراه
فعلي ارايه ميشود.

بررسي پايداري شبكه ارتباطات كشور در شرايط بحران
روابط عموم�ي مركز پژوهشه�اي مجلس|
مركز پژوهشهاي مجلس طي گزارش��ي به بررسي
پايداري ش��بكه ارتباطات كش��ور در شرايط بحران
پرداخ��ت و اعالم كرد ،بررس��ي وقايع س��يل اخير و
سوابق بحرانهاي گذشته نشان ميدهد در شرايط
بحران ،ش��بكههاي مخابراتي فعلي كه در دسترس
متولي��ان امداد و نجات و فوريته��اي انتظامي قرار
دارند پاس��خگوي نيازهاي جاري آنها نيس��ت؛ زيرا
فناوريه��اي مخابراتي ناهمگ��ون را بهكار ميبرند،
باندهاي بسامدي متفاوتي استفاده ميكنند و ظرفيت
طيف بسامدي اختصاص يافته به آنها نيز براي تأمين
نيازهاي مخابراتيشان كافي نيست.
اي��ن مركز در ادامه نوش��ت :اين در حالي اس��ت كه
اينترنت پهنباند افقهاي جديدي را در زمينه خدمات
قاب��ل عرضه فوريتهاي امدادي و انتظامي توس��عه
داده اس��ت ،اما بهبود ارتباط��ات نيروهاي امدادي و
انتظامي به طيف بسامدي بيشتر و استفاده از فناوري
پيشرفته نياز دارد.
اين گزارش با بيان اينكه استفاده از فناوري پيشرفته

نيازمند منابع مالي است ،ميافزايد؛ منابع درآمدي
حاص��ل از واگذاري باند بس��امدي يك��ي از راههاي
تأمين منابع مالي پايدار ارتقاي فناوري ارتباطي اين
نيروها است .در كشور ما نيز ضرورت بهبود ارتباطات
نيروهاي امدادي و انتظامي خصوصاً در شرايط بحران
احساس ميشود ،اما ناهماهنگي دستگاههاي ذيربط
(س��ازمان صدا و س��يما و وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات) براي س��اماندهي فضاي بس��امدي كشور
تحقق اين امر را با چالش مواجه كرده اس��ت .در اين
گزارش ،تجربه تقنيني كش��ور اياالت متحده امريكا
(كه در ويژگيهايي نظير توزيع جمعيت و زيرساخت

از جمله اينترنت باشد .خدمت دوم مربوط به خدمات پايه
كاربردي ميشود كه ش��امل خدماتي مانند موتورهاي
جستوجوگر،ايميل ملي،پيامرسانهايبومي،خدمات
ابري و ديتا س��نتر خواهد بود .اينها خدماتي هستند كه
جزئيازشبكهملياطالعاتمحسوبميشوندواگروجود
نداشتهباشنددرفضايمجازينميتوانانتظاريكجريان
مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشيد.
وي تصريح كرد :س��ومين خدمت مربوط به شبكه ملي
اطالعات به خدمات امنيت مربوط ميشود .به اين معني
كه امنيت به عنوان يك س��رويس بايد در ش��بكه ملي
اطالعاتارايهشود.خيليازدستگاههايماامروزمشكالت
امنيتيعديدهايدارندواينتنهاوقتيحلوفصلميشود
كه شبكه ملي اطالعات ،امنيت را به عنوان خدمت ،ارايه
دهدوچهارميندستهازخدماتشبكهملياطالعاتكه
در سند تبيين الزامات به تفصيل راجع به آن بحث شده
است ،خدمات پايش و رصد براي سرويسها و خدماتي
اس��ت كه روي شبكه ش��كل ميگيرند .به عبارت ديگر
دسته چهارم ،خدماتي براي بهبود كيفيت سرويسهاي
باالدس��تي ش��بكه ملي اطالعات مانند خدمات دولت
الكترونيك و تجارت الكترونيك محسوب ميشوند كه با
پايش و رصد به خدمات باالدستي كمك ميكنند تا اين
خدمات بر بستر شبكه ملي اطالعات جريان ثابتتري
داشته باشند و مشكالت را شناسايي ميكنند.بنابراين
وقتي راجع به خدمات ش��بكه مل��ي اطالعات صحبت
ميكنيم ،منظورمان خدمات دولت الكترونيك نيست.
اين خدمات در بستر ش��بكه ملي اطالعات شكل و نمو
پيداميكند.

سرويسهاي محتوايي بايد روي شبكه ملي
اطالعاترشد كند
وي در پاس��خ به اين سوال كه وزارت ارتباطات مدعي
است بستر و زيرساخت شبكه ملي اطالعات را فراهم
كرده اما ساير دستگاهها ،تمايلي به ارايه خدمات بر اين
بسترراندارند.اينموضوعتاچهحددرستاست؟گفت:
بله دقيقاً همين طور است .يعني خدمات محتوايي و
خدماتي مانند سالمت الكترونيك و دولت الكترونيك
مربوط به دستگاهها و بخش خصوصي ميشود و ربطي
به وزارت ارتباطات ندارد .شايد سال ۸۱كه قانون جديد
وزارت ارتباطات تصويب شد تصور بر اين بود كه وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات ،مسوول كل فضاي ICT
كشور است اما امروز چيزي كه به وزارت ارتباطات ابالغ
شده،اجرايشبكهملياطالعاتاستباهمانتعاريفي
كه توضيح داده ش��د و نه به عنوان كل وظايف وزارت
ارتباطات .وي تصريح كرد :فقط يك نكته باقي ميماند
آن هم اين اس��ت كه محتوا و سرويسهاي محتوايي
بايد روي شبكه ملي اطالعات رشد و نمو پيدا كند و اگر
احياناًشبكهضعفيداشتهباشددرخدماتيكهبايدارايه
كند ،دچار مشكل ميشود .بنابراين وزارت ارتباطات
هيچ مسووليتي براي توليد محتوا و ارايه سرويسهاي
محتوايي ندارد .اما اين وظيفه را دارد كه زيرس��اخت
ارتباطيراچنانآمادهكندكهخدماتمحتواييبتوانند
با سهولت و با يك مدل اقتصادي قابل قبول رشد و نمو
و توسعه پيدا كنند.
ويگفت:وزارتارتباطاتاگرواقعاًشبكهملياطالعات
را ۸۰درصدتحققدادهباشد،توپدرزمينآنهايياست
كه مس��ووليت خدمات دولت الكترونيك و خدمات
محتوايي را برعهده دارند .اما اگر احياناً كم و كاستي بر
خدماتشبكهملياطالعاتوجودداشتهباشدآنوقت
اشكالدروزارتارتباطاتاستماتاكيدمانبرايناست
كه يك زيست بوم براي شبكه ملي اطالعات وجود دارد
كههمهالمانهايآنبههموابستهاستوهرالمانيكه
ضعيف عمل كند در ساير المانها به يك شكلي خود
را نشان ميدهد.
مهمترين المان اين زيست بوم ،زيرساخت ارتباطي آن
است و هر مشكلي در زيرساخت ارتباطي ،چندين برابر
بزرگنمايي در س��اير المانها خواهد داشت .به همين
دليل اس��ت كه كشور ابتدا به س��مت تعيين الزامات
اساسيبرايشبكهملياطالعاترفتهاستونظمدادن
به اين زيست بوم نيز بر عهده مركز ملي فضاي مجازي
است .وي در پاسخ به اين سوال كه ،آينده شبكه ملي
اطالعات را چطور ميبينيد و با توجه به موضوع امنيت
س��ايبري ،مباحث تحريم و احتم��ال قطع اينترنت،
شما ميزان تاب آوري ش��بكه ملي اطالعات را چطور
ارزيابي ميكنيد و آيا ميتوان به اين پروژه ملي اميدوار
بود؟گفت:اميد را نبايد از دست داد .حتماً ما وضع مان
نسبت به  ۴سال پيش خيلي بهتر است .اين واقعيتي
است و ما نسبت به آن غلو نميكنيم.
نكتهاي كه به آن تاكيد داريم اين است كه سرعت الزم
به دستيابي به شبكه ملي اطالعات ايجاد نشده و ما از
اين لحاظ كند بوديم.

كاربر

افزايش قيمت گوشي با بهانههاي مختلف
ايس�نا| بازار گوش��ي در يك س��ال اخير ب��اال و پايين
بس��يار داش��ته و البته روند آن تحت تأثير عواملي مانند
افزايش ن��رخ ارز ،عمدتاً صع��ودي بوده اس��ت .عواملي
مانند سودجويي برخي فروشندگان از اسم رجيستري و
مشكالت واردكنندگان و اختاللهاي چندباره در سامانه
همتاووارداتگوشيمسافريهمچندمرتبهبازارگوشي
رادستخوشتحولكرد.شايدموبايلدرابتداكاالييلوكس
محسوبميشدكهبدونآنهمميتوانبهحياتادامهداد،
اما امروزه بسياري از كارها و فعاليتهاي روزمره به واسطه
آن انجام ميشود وكمتركسي را ميتوان يافتكهگوشي
هوشمندنداشتهباشد؛گوشيهاييكهشايدتاسالگذشته
حتيباكمترازيكميليونتومانهمخريداريميشدند
اما امروز قيمت آنها فراتر رفته و دس��ت خريداران را براي
انتخاببستهاست.
البته قيمت گوش��ي حتي پيش از نوس��ان نرخ ارز هم با
افزايشمواجهبود؛زمانيكهاعالمشدوزيرجوانارتباطات
قصد دارد طرح رجيس��تري را بار ديگ��ر اجرايي كند ،اما
اينبار به جاي اينكه بتوان رجيس��تري را دور زد وIMEI
گوش��يها را كپي كرد ،روش تطبيق شمارههاي همراه با

رويداد

 IMEIرابرگزيدندكهامكانتقلبدراينطرحكمترشود،
س��ودجوياني كه از هر دليل براي افزايش قيمت استفاده
ميكنند ،با توجيههايي مانند گوشيهاي رجيسترشده
يا نبود كااليي كه به روش قانوني وارد ش��ده باشد ،دست
به گراني زدند .اما در روزهاي گذشته كه در بازار ارز شاهد
كاهش نس��بي بوديم و مس��ائل مربوط به شركتهاي
واردكنندهگوشيياگوشيهايمسافريبهثباترسيدند،
قيمت گوشي هم كاهش��ي چند درصدي داشت .در اين
راس��تا طبق اعالم كانال اطالعرس��اني ثبت تلفن همراه
(رجيستري)،خريدارانتلفنهمراهميتوانندقبلياحين
خريد كاال ،با مراجعه به پايگاه اطالعرساني قيمت كاال و
خدماتسازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان،
با جس��توجوي برند و مدل تلفن همراه مورد نظر خود،
از آخرين قيمتهاي اظهار ش��ده توس��ط شركتهاي
واردكنندهمطلعشوند.همچنيناينامكانبرايخريداران
وجود دارد كه در صورت مشاهده گرانفروشي ،از طريق
تماسباستادخبريسازمانحمايتبهشمارهتلفن۱۲۴
يابا مراجعهبه سايتاينترنتياين سازمان،نسبتبه ثبت
شكايتوپيگيريموضوعاقدامكنند.

هوش مصنوعي صدا را به چهره تبديل ميكند
اينترنت شباهتهايي با ايران دارد) در بهرهبرداري از
طيف بسامدي  ۷۰۰مگاهرتز براي تقويت ارتباطات
فوريتهاي امدادي و استفاده از عوايد آن براي تأمين
مالي ارتقاي فناوري اين نيروها بررس��ي شده است.
كنگ��ره اياالتمتحده امريكا در ت�لاش براي بهبود
ارتباطات امدادي اين كشور ،بازتخصيص طيفهاي
بسامدي  700مگاهرتز و اختصاص بخشي از آن براي
تأمين مالي و تأسيس اپراتور واحد ارتباطات امدادي و
انتظامي را به قوه مجريه اين كشور تكليف كرده است.
بررسي نشان ميدهد كه به دليل ساختار نهادي اين
كش��ور و نقش پررنگ بخش خصوصي ،بهينهسازي
طيفهاي بس��امدي در اين كش��ور بيش از دو دهه
زمان برده اس��ت .اما در ايران با توجه به اينكه چالش
اصلي استفاده از طيف بسامدي  700و  800مگاهرتز
بين صدا و س��يما (بهعنوان يك نه��اد حاكميتي) و
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات وجود دارد ،ورود
قانونگذار به موضوع ميتواند در زمان كمتري به رفع
اختالفات بينجامد تا منابع بسامدي كشور در جهت
منافع كلي نظام استفاده شود.

ديلي ميل| محققان دانش��گاهي سيس��تم هوش
مصنوعي ابداع كردهاند كه با شنيدن كليپهاي صوتي
ازافرادميتواندمشخصاتصورتآنهاراشناساييكند.
محققان دانشگاه  MITيك سيستم هوش مصنوعي
جالب اما ترسناك ابداع كردهاند كه ميتواند با شنيدن
صداي افراد مشخصات صورت آنها را شناسايي كند.
محققاندريكپژوهشجديدبهنامSpeech۲Face
توضيح دادهاند نرم افزار هوش مصنوعي با دسترسي
به قطعههاي صوتي ميتواند تصويري از صورتهاي
افراد را بازسازي كند .براي اين منظور ميليونها كليپ
آموزشي متعلق به يوتيوب كه در آنها بيش از ۱۰۰هزار
نفر حضور داشتند ،در يك شبكه عصبي وارد شدند.
محققان درباره اين پژوهش نوشتهاند :هدف ما بررسي
آناستكهتاچهحدميتوانبابررسيشيوهحرفزدن
يك فرد ،ظاهر او را شناس��ايي كرد .مشخص است كه
بطوردقيقنميتوانهيچصوتيرابهيكصورتنسبت
داد .بنابراين هدف ما پيش بيني عكس دقيق يك فرد
نيست بلكه قصد داريم ويژگيهاي اصلي صورت فرد را
شناساييكنيمكهباصوتهمخوانيدارد.اينسيستم

هوش مصنوعي ويدئوهاي يوتيوب را بررسي و ارتباطي
ميان صوت و صورت فرد ايجاد ك��رد .عالوه برآن اين
سيستمدربارهعوامليمانندسن،جنسيتوقوميتفرد
نيز ميتواند قضاوت كند .سيستم مذكور بدون دخالت
انسان كار ميكند .عالوه بر آن محققان اين پروژه اعالم
كردهاندسيستمهوشمصنوعيمذكورميتواندارتباط
ميان الگوهاي صورت افراد نيز شناسايي كند.
به گفته محققان چنين سيس��تمي در آينده بس��يار
كارآمداست.اماكارشناسانهشداردادهانداينسيستم
نميتواند ويژگيهاي ظاهري فرد را دقيقاً نشان دهد
بلكه تصوير ارايه شده تقريبي است.

بنگاهها
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با هدف محروميتزدايي و توانمندسازي مناطق محروم و كمتر توسعهيافته انجام شد

ويژه
اهدايتنديسغرفهبرتر
بهشركتمترويتهرانوحومه

اجراي 37طرح عمراني و زيربنايي بنياد بركت در نهبندان
گروهبنگاهها|
بنياد ِ
بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در
راس��تاي محروميتزدايي و توانمندسازي اقتصادي و
اجتماعي مناطق محروم و كمتر توسعهيافته 37 ،طرح
عمرانيوزيربناييرادرشهرستاننهبندانبهبهرهبرداري
رسانده يا در دست اقدام دارد.
به گزارش روابط عموم��ي بنياد بركت ،اين بنياد براي
اجرا و بهرهبرداري از اين تعداد طرح عمراني و زيربنايي
در نهبندان از شهرستانهاي استان خراسان جنوبي،
بالغ بر  97ميليارد ريال هزينه كرده است .اين  37طرح
عمراني و زيربنايي بنياد بركت در شهرستان نهبندان،
شامل پروژههاي آبرساني ،راهسازي روستايي ،حفر و
اليروبي قنات ،مدرسهسازي ،احداث كتابخانه ،ساخت
وتجهيزمراكزدرمانيوورزشيواحداثمراكزفرهنگي
و مذهبي اس��ت .از اين تعداد 35 ،طرح به بهرهبرداري
كامل رسيده اس��ت .از جمله اين طرحها ،ميتوان به
 8باب مدرسه با  43كالس درس و يك باب كتابخانه
عموميدرشهرستاننهبنداناشارهكردكهبنياد ِ
بركت
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در ادامه نهضت
مدرسهس��ازي و افزايش مراكز فرهنگي در روستاها و
مناطقمحرومكشور،آنهارابهبهرهبرداريرساندهاست.
اين بنياد همچنين به تازگي عمليات مرمت و اليروبي
 2رشته قنات را در شهر نهبندان و روستاي محمدآباد
اين شهرستان به پايان رسانده است.

ط��رح آبرس��اني به روس��تاهاي «س��ياه خونيك» و
«س��اكرت» از توابع نهبندان از جمله ديگ ر پروژههاي
بنياد بركت در اين شهرستان است كه با اعتبار 3ميليارد
ريال در دس��ت اجراس��ت كه تا  2ماه آينده تكميل و به
بهرهبرداري ميرسد .الزم به توضيح است كه هماكنون
نيز با اين اقدام بنياد بركت آب در اين روس��تاها جاري
شده و مردم از آن استفاده ميكنند.ساختمان سيتي
اسكن بيمارستان شهيد آتشدست نيز از ديگر طرحهاي
در دست اقدام بنياد بركت در شهرستان نهبندان است.
اين ساختمان كه با اعتبار اوليه 4ميليارد ريالي در دست
احداث اس��ت تا به امروز  40درصد پيش��رفت فيزيكي
داشته و تا پايان سال جاري به بهرهبرداري كامل ميرسد.
توسعه و بهسازي كتابخانه عمومي «محتاج نهي» نيز
از ديگر طرحهاي اجرايي اين بنياد بركت در شهرستان
نهبندان است كه با اعتباري بالغ بر يك ميليارد ريال در
سه ماه آينده تكميل ميشود.گفتني است ،شهرستان
نهبن��دان در  200كيلومتري جن��وب بيرجند ،مركز
خراس��ان جنوبي ق��رار دارد و از جمله مناطق محروم و
كمتر برخوردار استان خراسان جنوبي بهشمار ميرود.
بنياد ِ
بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) تا به
امروز با اجراي طرحهاي اشتغالزايي ،عمراني و عمومي
دراينشهرستانمرزيومحروم،نقشمهموموثريرادر
محروميتزدايي از اين منطقه و توانمندسازي اقتصادي
و اجتماعي ساكنان آن ايفا كرده است.

آغاز توليدآزمايشي برخي از قطعات 301در نصف جهان

مديرعامل س��اپكو درحاش��يه برگزاري پانزدهمين
نمايش��گاه بينالمللي قطع��ات خودرو اصفه��ان،از
توليدآزمايشي برخي از قطعات خودروي 301و تست
قالبهاياينخودروبازديدكرد.
به گزارش روابط عمومي س��اپكو ،مديران ارشد ايران
خودرو از خط توليد دو ش��ركت قطعهسازي (همگام
خودروي آسيا و اطلس پمپ ايران) در استان اصفهان
بازديدكردهوازنزديكدرجريانتوليدآزمايشيبرخي
از قطعات خودروي 301و تس��ت قالبهاي آن در اين
استانقرارگرفتند.
منص��ور منصوري همچنين در مراس��م آغ��از بهكار
نمايشگاه پانزدهم قطعات استان اصفهان كه با حضور
مقامات اين استان برگزار ش��د ،حضور ساپكو در اين
نمايش��گاه را حامل پيام روش��ن خوداتكاي��ي و لزوم
همكاري قطعهسازان تمام استانهاي كشور دانست
و از طرح اين شركت براي همافزايي و جلب مشاركت
سازندگانباهمكاريانجمنهادرهفتاستانخبرداد.
وي با بيان اينكه استان اصفهان با وجود دارا بودن رتبه
چهارم فروش قطعات به ايران خودرو ،به دليل تامين
مواد اوليه اين صنعت ،از اهميت بااليي برخوردار است،
اضافه كرد :با اجراي پروژههاي خودكفايي كه به ارزش

 300ميليونيوروتعريفشده،بهزوديكاهشارزبري
قابلتوجهيدرصنعتقطعهسازيخواهيمداشت.
مديرعاملساپكوبااشارهبهبرنامهريزياينشركتبراي
گسترش همكاري با پاركهاي فناوري ،شركتهاي
دانشبني��ان و دانش��گاهها در تعامل ب��ا انجمنهاي
قطعهسازي سراسر كشور ،بر لزوم ايجاد مركزي براي
توسعه تكنولوژيها در اين صنعت تاكيد كرد و افزود:
تحريمهابهماثابتكرد،هرآنچهفعاليتفنيمهندسي
و ساخت داخل در اين سالها انجام شده ،به نفع ما بوده
است و با همين هدف ،كاس��تيها و نيازهاي صنعت
قطعهسازيرااعالمكرديمتادرطرحجهادخودكفايي
از توانمندي تمام سازندگان و فعاالن اين صنعت بهره

غرفه ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه در
هفتمين نمايش��گاه بينالمللي حم��ل و نقل ريلي
و صنايع وابس��ته ك��ه از ۱۹تا۲۲خردادم��اه ۹۸در
نمايشگاهبينالملليتهرانبرپاشد،بهعنوانبرترين
غرفه انتخاب شد.به گزارش مديريت ارتباطات وامور
بينالمللشركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومه؛
دراختتاميههفتميننمايشگاهحملونقلريليكه
باحضوربيشاز۱۵۰شركتداخليوخارجيبرگزار
شدشركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومهبهعنوان
غرفهبرترمعرفيشد.

اخبارشهرستانها
اختصاص ۱۵۷ميلياردتومان
برايجبرانخساراتسيل

جزييات مزايده فروش اموال مازاد و غيرتوليدي سايپا
ببريم .مديرعامل س��اپكو خاطرنشان ساخت:استان
اصفه��ان در تامي��ن۸۵درصد فوالد بدن��ه خودروها
شآفرينيداردكهبابرنامهايكهبرايتوليدخودروي
نق 
 ۳۰۱داريم ،نياز ما به تامينكنندگان مواد اوليه استان
افزايشقابلتوجهيخواهدداشت.
برمبناياينگزارش،عادلپيرمحمديمعاونطراحي
و توسعه محصوالت جديد ايران خودرو نيز در ديدار با
اعضاي انجمن قطعهسازان اصفهان ،توليد ۳۰۱بدون
حضور ش��ريك خارجي را نماد بل��وغ صنعت خودرو
در كشور دانس��ت و افزود :با روند فعلي ،توليد  ۳۰۱تا
پايان سال را با ظرفيت حداكثر  ۲۴دستگاه در ساعت
خواهيمداشت.
در پايان اين نشس��ت ،مجتبي استادرحيمي معاون
كيفيت اي��ران خودرو گف��ت :با توجه ب��ه اصالحات
ساختاري جديد در ساپكو ،وارد راه جديدي در توليد و
كيفيتشدهايمكهكليدآندرپروژه ۳۰۱خوردهاست.
گفتني است ،پانزدهمين نمايشگاه قطعات خودروي
اصفهانكهمدتچهارروزواز ۲۱خردادآغازشدهاست،
باحضوربيشاز ۹۵شركتداخليودرفضاييبهوسعت
 ۸۵۰۰مترمربع از س��اعت  ۱۷تا  ۲۲ه��ر روز پذيراي
بازديدكنندگانوعالقهمندانبهاينصنعتاست.

معاون مالي و اقتصادي گروه خودروسازي سايپا از ادامه
طرح فروش اموال مازاد و غيرتوليدي اين گروه خبرداد و
گفت:شركتلنتپارسيانپيشرووپنجفقرهملكمتعلق
بهاينمجموعهدرليستفروشقرارگرفتهاست.
به گ��زارش س��ايپانيوز ،مه��دي محمدرضايي گفت:
 100درصدسهامشركتلنتپارسيانپيشروبهصورت
يكجاوباشرايطپرداختنقدييانقدواقساطتوسطگروه
خودروسازيسايپابهفروشميرسد.
به گفته وي ،شركت مذكور با س��رمايه ثبت شده 286
ميلياردو 167ميليونو 547هزارريالبه 286ميليونو
 167هزارو 547سهمهزاررياليتقسيمشدهوكلسهام
قابلواگذاريآن 767ميلياردو 232ميليونو 566هزار
و 268ريالاستكهاشخاصحقيقيوحقوقيكهتمايل
به ش��ركت در مزايده ف��روش آن دارند ،بايد معادل پنج
درصدازثمنمعاملهرابهعنوانسپردهشركتدرمزايده
پرداخت كنند .وي ادامه داد :سهام شركت لنت پارسيان
پيشروبهپيشنهاددهندهايكهباالترينقيمتراارايهكند،
واگذارخواهدشد.معاونماليواقتصاديگروهسايپاگفت:
متقاضيانبايدپاكتهايمخصوصشركتدرمزايدهرا
تا س��اعت 16روز ش��نبه 25خرداد ماه جاري به نشاني
كيلومتر15بزرگراهشهيدلشگري،شركتسايپا،مديريت

امور سرمايهگذاري و بررس��يهاي اقتصادي تحويل و
رس��يد دريافت كنند.وي درخصوص برگزاري مزايده
فروش امالك مازاد گروه سايپا نيز گفت :پنج فقره ملك
تجاري،اداري،مسكونيوصنعتيواقعدرتهران،قائمشهر
و ايزدش��هر مازندران نيز از طريق برگزاري تش��ريفات
مزايده عمومي واگذار خواهد شد.به گفته محمدرضايي
متقاضيانميتوانندجهتكسباطالعاتبيشتر،دريافت
اسناد و فرم ش��ركت در مزايده و تس��ليم پيشنهادات،
همهروزهازساعت 8صبحتا 15بهنشانيتهران،كيلومتر
 15بزرگراه شهيد لش��گري ،واحد امور سرمايهگذاري و
بررسيهاياقتصاديمراجعهكردهياباشمارهتلفنهاي
 44196949و 48952663تماس بگيرند.

توسط شركت ساپكو

 38درصد از قطعات الكترونيك محصوالت ايرانخودرو بوميسازي شد

شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايرانخودرو
بابرنامهريزيبرايخودكفاييدرفناوريهاينوينبرق
و الكترونيك خودرو ،سهم خود را در زمينه استفاده از
تجهيزات برقي در محصوالت ايرانخودرو به 38درصد
افزايش داده است.
به گ��زارش تعادل ،مهرداد الياس��ي مدي��ر طراحي،
مهندسي و ساخت برق و الكترونيك ساپكو در اين باره
گفت :تعامل و همكاري با ش��ركتهاي دانش بنيان و
شركتهاي قطعهسازي مرتبط با برق و الكترونيك در
ماههاياخيريكيازفعاليتهاياصليساپكوبودهواين
روند با جديت ادامه دارد .هدف سطح تامين تجهيزات
برقي در سال جاري  45درصد است.
وي ادامه داد :رويكرد تمامي خودروسازان جهان در حال
حاضر بهرهگيري هر چه بيش��تر از برق و الكترونيك در
بخشهاي مختلف خودرو است و ايرانخودرو نيز اهداف

و برنامههاي خود را در اين مسير قرار داده و همكاريهاي
تنگاتنگي با شركتهاي دانش بينان كه تجربيات خوبي
در زمينه طراحي و توليد قطعات برق و الكترونيك دارند
ايجادشدهاست.الياسيتاكيدكرد:حدود15درصدازسهم
توليدخودروهايتوليدشدهدرايرانخودروراقطعاتبرق
والكترونيكتشكيلميدهدكهمادرمدتكوتاهيموفق
شديم خودكفايي در اين بخش را براساس استانداردهاي
روزدنياتا 38درصدافزايشدهيم.
مدير طراحي ،مهندسي و س��اخت برق و الكترونيك
س��اپكو با ابراز اميدواري نس��بت به آينده اميدبخش
در بهرهگي��ري از آخرين فناوريه��ا در زمينه برق و
الكترونيك محصوالت ايرانخودرو اظهار كرد :در مورد
بخشهايمختلفبرقوالكترونيكخودروبرنامههاي
مدوني داريم ،از جمل��ه آن طرحي و تامين قطعات و
تجهيزاتيمانندسيستمكمكيراننده()ADASاست.

ويافزود:درحوزههاينرمافزاريمربوطبهبرقوالكتريك
خودرو ش��ركتهاي دانش بنيان موفق��ي در ايران فعال
هستند كه شركت ساپكو با همه اين شركتها همكاري
بسياريخوبيدارد.اگرچهدرحوزهسختافزاريهنوزدر
ابتداي راه هستيم و در اين بخش تالشهاي مضاعفي در
دستوركارمانقراردارد.
الياس��ي تصريح كرد :همه اين تالشها در ش��رايطي
صورت ميگيرد كه صنعت خودرو زير فشار تحريم قرار
دارد و ما برنامههاي خودكفايي در مورد قطعات برق و
الكترونيك را با نظر داشت و رعايت استانداردهاي روز
دنيا دنبال ميكنيم.وي تصريح كرد :بايد توجه داشت
برخي از قطعات برق و الكترونيك به دليل تيراژ باال در
سطح جهاني توسط چند شركت توليد ميشود و در
اختيار خودروسازان در تمام دنيا قرار ميدهد و توليد و
داخليسازي برخي از آنها هيچ صرفه اقتصادي ندارد.

سخنگوي تعزيرات مطرح كرد

وضعيت پروندههاي تعزيراتي در حوزه كاغذ

گروه  بنگاهها|
يكيازمطالبات جديمردمدرمواجههباگرانيها؛ ورود
نهادهاي نظارتي مسوول به عرصه نظارت بر قيمتها و
مقابله با تخلفات صنفي و گرانفروشيهاست .سازمان
تعزيرات حكومتي به عنوان متولي قانوني اين حوزه با
استفادهازابزارهايقانونيتالشميكندتاضمنآگاهي
بخشي به عموم مردم در مقابل رفتارهاي غيرقانوني در
حوزههاياقتصاديوبازرگانيبايستد.
درقانونتعزيراتحكومتي،تخلفاتينظيرگرانفروشي،
كمفروشي و تقلب ،احتكار ،عرضه خارج از شبكه ،درج
نكردن قيمت ،اخفا و امتناع از عرضه كاال ،صادر نكردن
فاكتور ،اجرا نكردن ضوابط قيمتگذاري ،اجرا نكردن
تعهداتواردكنندگانوتوليدكنندگاندرقبالدريافت
ارزوخدماتدولتي،نداشتنپروانهكسبيابهرهبرداري،
فروش اجب��اري و اعالم نكردن موجودي ،پيش بيني و
مجازاتهايي براي آن در نظر گرفته شده است.
سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي ديروز به ميان
خبرنگاران آمد تا تصويري از مهمترين تالشهاي اين
س��ازمان در مواجهه با گرانفروشي ،كمفروشي و ...ارائه
دهد،گفت :متخلفان در  ۸۳روز نخست سال جاري به
 ۷هزار ميليارد (تريليون) و  ۷۰۳ميليارد ريال جريمه
نقديمحكومشدهاند.
رايگاني بيش��ترين پروندهها را مربوط ب��ه حوزه كاال و

خدمات دانست و عنوان كرد :بيش��ترين ارزش ريالي
تخلف مربوط به حوزه قاچاق اس��ت كه مقايسه تعداد
پروندههاي قاچاق و ميزان ارزش ريالي نش��اندهنده
برخورد با قاچاقچيان در سطح كالن است.
ويدرادامهدررابطهباورودسازمانتعزيراتحكومتيبه
موضوع پرونده قاچاق كاغذ عنوان كرد :در استان فارس،
گشت مشترك تعزيرات با دريافت گزارش احتكار كاغذ
به محل اعزام و پس از بررسي مشخص شد فردي بدون
ثبت اطالعات محموله در سامانه جامع انبارها ،محموله
مذكور را در انباري نگهداري كرده و با توجه به دريافت
اظهاراتمتهمومشخصشدنسوءنيتشخص،حكمبه
توزيعكاغذهايمكشوفهدرشبكهرسميبهنرخمصوب
سازمان نظارت صنعت ،معدن و تجارت صادر شد.
رايگاني ادامه داد :در استان سمنان ۶پرونده عدم ايفاي
تعهدات براي خريد كاغذ تش��كيل شده است و در اين
زمينه ۳شركتمتخلفبه ۶ماهتايكسالتعليقكارت
بازرگاني و اعاده عين ارز دريافتي به بانك شاكي محكوم
شدهاند .ارزهاي دريافتي شامل  ۱۳ميليون يورو۶۶۲ ،
ميليون ون كره و  ۳ميليون يوآن چين بوده اس��ت .در
اس��تان تهران نيز تعداد  ۳۰فقره احتكار كاغذ تشكيل
شده كه يك فقره به دليل عدم صالحيت به مراجع ذي
صالح ارسال و براي  ۲پرونده منع تعقيب صادر شده و
 ۳پرونده نيز با ارايه مدارك برائت گرفتهاند ۱۵ .پرونده

در حال رسيدگي و دريافت استعالم است ۹.پرونده نيز
مهلت يك هفتهاي براي اجراي ضوابط قيمتگذاري
دريافت كردهاند.
مرغ ۲۸هزار توماني
در غرب تهران و سعادتآباد
ويدررابطهبامهمترينپروندههايمهمومليدرتهران،
اظهاركرد:يكشركتبينالملليبهدليلگرانفروشي
بيش از ۹۰هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به پرداخت
 ۹۷ميليارد ريال جزاي نق��دي در حق صندوق دولت
محكوم شده كه رأي صادره در شعبه تجديدنظر قطعي
شده است .بعد از ظهر روز گذشته نيز آخرين پروندهاي
كه پيگيري شد مربوط به فروش مرغ ۲۸هزار توماني در
غرب تهران و سعادتآباد بود كه با همكاري دادستاني
تهران و گزارشاتي كه داده شد توسط گشت مشترك در
كمتر از ۵۰دقيقه شناسايي و اقدامات الزم انجام شد.
رايگانيدررابطهبافعاليتسازمانتعزيراتدرسيستانو
بلوچستانعنوانكرد:مامورانپليسآگاهيشهرستان
ايرانشهر مقدار  ۱۶۰كيسه شير خشك جمعاً به ميزان
 ۴تن را در حال قاچاق كش��ف كردند و با توجه به تاييد
دانشگاه علوم پزشكي در مورد مصرف قابل انساني اين
محموله،حكمبهضبطمحمولهصادرومتهمبهپرداخت
يك ميليارد ريال جزاي نق��دي در حق صندوق دولت

  كرمانشاه|مديركلمديريتبحراناستانكرمانشاه
از اختصاص  ۱۵۷ميليارد تومان اعتبار براي جبران
خسارت ناشي از س��يل به كرمانشاه خبر داد.جليل
بااليي از اختص��اص ۱۵۷ميليارد تومان اعتبار براي
جبران خسارت ناش��ي از سيل به كرمانشاه خبر داد
و اظهار داش��ت :پيرو تصميم دولت و بر اساس ابالغ
س��ازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي
۱۵۷ميلياردكمكبالعوضوتسهيالتبهاستانابالغ
شد.مديركل مديريت بحران استان كرمانشاه افزود:
اين مبلغ ش��امل ۴۵ميليارد تومان كمك بالعوض
به بخش كش��اورزي ۸۲ ،ميليارد تومان تسهيالت
بخشكشاورزيو ۳۰ميلياردتومانتسهيالتبخش
مسكناست.ويابرازداشت:تسهيالتقرضالحسنه
 ۴درصد با بازپرداخت تقريبي  ۱۵س��اله ،تعميري
 ۷سالهومعيشتي ۳سالهودرقبالاخذسفتهبهصورت
زنجيرهاياستكهچكبرگشتيبدهيمعوق،مانعي
برايپرداختآننيست.

كشف عتيقههاي 3000ساله
در املش

رش�ت| فرمانده انتظامي املش از كشف دو قطعه
شيءعتيقه 3000سالهدراينشهرستانخبرداد.
سرهنگقاسمجانعليپوردرگفتوگوباخبرنگاران
بااعالماينخبرگفت:درپيدريافتخبريمبنيبر
اينكهشخصيدرمنزلخوداشيايعتيقهنگهداري
ميكند ،بررس��ي موضوع در دستور كار پليس قرار
گرفت.اينمقامانتظاميافزود:مامورانپليسباانجام
تحقيقات نامحس��وس از صحت موضوع اطمينان
حاصلكردهوباهماهنگيمقامقضاييبهمنزلمورد
نظر اعزام ش��دند.وي با بيان اينكه در بازرسي از اين
مكان دو قطعه كوزه سفالي عتقيه كشف شد ،گفت:
كارشناس��ان ميراث فرهنگي قدمت اشياي عتيقه
كشفشدهراحدود 3000سالاعالمكردند.اينمقام
انتظامي گفت :ارزش ريالي آثار تاريخي كشف شده
از سوي كارشناسان اداره ميراث فرهنگي در دست
بررسياست؛دراينراستامتهم 25سالهدستگيروبا
تشكيلپروندهبهمراجعقضاييمعرفيشد.

وجود 477كالس درس
كانكسيدرآذربايجانغربي

محكوم شد .همچنين محموله  ۲۵تن شير خشك نيز
توسط پليس آگاهي كش��ف و پس از استعالم مصرف
انساني از دانشگاه علوم پزشكي حكم به ضبط محموله
صادر و متهم به پرداخت  ۵ميليارد و  ۶۰۰ميليون ريال
جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.
وي گفت :در كردس��تان پس از كشف  ۱۱كيلو و ۲۳۵
گرم و  ۳۱۰س��وت زيورآالت سفيد و زرد ،رسيدگي به
پرونده آغ��از و با احراز تخلف ،متهم به ضبط محموله و
پرداخت  ۱۲ميليارد و  ۷۲۹ميليون ريال جزاي نقدي
در حق صندوق دولت محكوم ش��د .در استان فارس ،با
كشفمحمولهقاچاقپارچهازيككاميوندرحالتردد
در دش��ت ارژن ،پرونده تخلف تشكيل و استعالمهاي
الزم انجام ش��د و با توجه به عدم ارايه مدارك قانوني از
سوي متهم و تاييد مراجع ذيصالح ،محموله توقيف و به
سازمان اموال تمليكي ارسال شد .رايگاني گفت :ارزش
اين محموله  ۲۷ميليارد ريال است و حكم متهم نيز به
زوديصادرميشود.رايگانيدرادامهدررابطهبااقدامات
س��ازمان تعزيرات حكومتي در هرم��زگان بيان كرد:
در  ۴پرون��ده قاچاق س��وخت  ۱۲نفر مته��م جمعاً به
پرداخت  ۳۴ميليارد ريال جزاي نقدي در حق صندوق
دولت محكوم شدهاند و پروندههاي احتكار ميوه توسط
فرديبهارزش ۱۸ميلياردريال،پروندهقاچاقپتوتوسط
 ۲نفر به ارزش  ۲۰۰ميلي��ارد ريال و همچنين پرونده
قاچاق تن ماهي به ارزش  ۱۲۰ميليارد ريال مهمترين
پروندههاي در دست رسيدگي در هرمزگان است
وي در رابط��ه با ح��وزه آذربايجان غربي اف��زود :براي
مديرعامليكشركتوارداتيبهدليلگرانفروشييك

هزار و ۳۲۲دستگاه كولر گازي جريمه ۲۱ميليارد ريال
صادر شده است و در يك پرونده ارزي ،حواله ارزي خارج
از ضوابط تعييني از سوي يك شركت به ميزان ۸۰هزار
يورو وصول شده و حكم جريمه ۷۸ميليارد ريالي متهم
نيزدرشعبهتجديدنظرقطعيشدهاست.
مقابلهباگرانفروشي
رايگان��ي در ادامه در رابطه با اقدامات اين س��ازمان در
خراسان شمالي گفت :با گزارش سازمان اطالعات سپاه
پاسداران در مورد گران فروشي ۷۱هزار و ۴۰۰كيلوگرم
برنج توس��ط يك شركت بومي ،تخلف بررسي و پس از
احراز ،متهم به پرداخت  ۳ميليارد ريال جزاي نقدي در
حق صندوق دولت محكوم شده است كه اين حكم در
مرحلهاجرااست.دراستانمركزينيزقاچاقچيمحموله
سيگار به ارزش  ۱۸ميليارد ريال در تعزيرات حكومتي
به ضبط محموله به نفع ستاد اجرايي حضرت امام (ره)
و پرداخت ۱۸ميليارد و ۴۸۳ميليون ريال جزاي نقدي
و همچنين ضبط خودرو حامل محموله محكوم ش��د.
همچنين دو پرونده احتكار فويل آلومينيومي به ارزش
 ۸۲ميليارد ريال در حال رس��يدگي است.سخنگوي
س��ازمان تعزيرات حكومتي در رابطه ب��ا اقدامات اين
سازمان در استان كرمان نيز گفت :با متوقف كردن يك
كانتينر توسط مامورين نيروي انتظامي مشخص شد
بارنامه اين كانتينر مربوط به پارچه است اما با توجه به
مشكوك بودن رفتارهاي راننده ،ماموران اقدام به فك
پلمپكانتينروكشفيكميليونو ۷۰۰هزارنخسيگار
كردند و بالفاصله پرونده به تعزيرات ارجاع شد.

اروميه|مديركل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس
آذربايجانغربيگفت ۵۰۰:ميلياردريالبرايمدارس
كانكسيدرسفراخيررياستجمهوريبهآذربايجان
غربي اختصاص يافته است.آيدين رحماني در جمع
خبرنگارانافزود:درسطحآذربايجانغربيهماكنون
 ۴۷۷كالس درس به صورت كانكسي اداره ميشوند
كه با توجه به ابالغ اعتبار سفر اخير رييسجمهوري
بهايناستانپيشبينيميشودكهدرسالتحصيلي
 ۱۳۸۸-۱۳۸۹تماميمدارسكانكسيبرچيدهشود.
وي از اجراي  ۴۰۰طرح مدرسهسازي در آذربايجان
غربيخبردادواظهاركرد:اينتعدادفضايآموزشي
ش��امل ي��ك ه��زار و ۸۹۱كالس درس اس��ت كه
پيش بيني ميش��ود زمانبندي اتمام اين طرحها
طوالنيباشد.رحمانياضافهكرد:ازمجموعيكهزار
و ۸۹۱طرحمدرسهسازيكهدرسطحاستاندردست
احداث است پيش بيني ميشود حدود ۶۰۰كالس
درسآنتامهرامسالبهبهرهبرداريرسيدهوتحويل
آموزش و پرورش شود.

اختياراتدستگاههاياجرايي
استانافزايشمييابد
س�نندج|معاون هماهنگ��ي امور اقتص��ادي و
توسعه منابع استاندار كردس��تان از واگذاري و ابالغ
تعداد ۱۷۳عنوان وظايف و اختيارات توس��ط ستاد
اجرايي وزارتخانهه��ا به واحداي متناظر اس��تاني
خبر داد.حس��ين في��روزي اظهار داش��ت :تعداد
 ۱۷۳عن��وان از مصاديق و اختيارات س��تاد اجرايي
وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل و وابسته به نهاد
رياستجمهوري،بهواحدهايمتناظراستانيواگذار
و ابالغ ش��ده كه دستگاههاي اجرايي كردستان نيز
مشمولاينافزايشاختياراتشدهاند.ويافزود:اين
واگذاري اختيارات بر اساس مصوبات هيات وزيران و
در راستاي تمركز زدايي ،اجراي سياستهاي كلي
نظام ،تس��ريع و تسهيل در تصميمسازي و تسهيل
در ارايه خدمات دستگاههاي اجرايي به مردم ،اجرا
و ابالغ شده است.

اخبار
اعالم شرايط بخشش غيبت
اوليه سربازان حين خدمت

معاون اجتماعي و نشر ارزشهاي ايثار سازمان
وظيفه عمومي نيروي انتظامي گفت :مشموالن
غايبي كه به خدمت س��ربازي اعزام ميشوند،
درصورتي كه در س��وابق خدمتي آنان حسن
خلق ،جديت و ...توسط فرماندهان تاييد شود،
دو سوم اضافه خدمت آنان بخشيده ميشود.
مهدي تقوي در اين باره اظهار كرد :برابر ماده
 58قانون خدمت وظيفه عمومي ،مشموالن در
صورت عدم ارسال به موقع مدارك مربوط به
اعزام به خدمت يا عدم مراجعه به موقع در تاريخ
اعزام مشخص شده ،غايب محسوب ميشوند.
او ادامه داد :مش��موالني كه مدت غيبت اوليه
آنان تا  3ماه باش��د ،س��ه ماه اضافه خدمت و
چنانچه مدت غيبت اوليه آنان بيشتر از  3ماه
باش��د به  6ماه اضافه خدمت تنبيه ميشوند و
همچنين مشموالني كه مدت غيبت اوليه آنان
بيش از يك سال باش��د ،عالوه بر  6ماه اضافه
خدمت ،فراري نيز محس��وب شده و به مراجع
قضايي معرفي ميش��وند .معاون اجتماعي و
نشر ارزشهاي ايثار س��ازمان وظيفه عمومي
نيروي انتظامي تصريح كرد :مشموالن غايبي
كه تاكنون براي تعيين تكليف وضعيت خدمت
خود اقدام نكردهاند با محدوديتهاي اجتماعي
از جمله عدم ام��كان ادامه تحصيل در مقاطع
دانشگاهي ،عدم برخورداري از معافيت كفالت،
ممنوعيت خروج از كشور و ...مواجه ميشوند
بنابراين بايد وضعيت خدمتي خود را از طريق
دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي پليس10+
مشخص كنند.
تقوي در خصوص نحوه بخش��ش غيبت اوليه
س��ربازان حين خدمت عنوان كرد :مشموالن
غايبي كه به خدمت اعزام ميشوند در صورتي
كه در سوابق خدمتي آنان ،حسن خلق ،جديت
در وظايف محوله ،ابراز ش��جاعت و فداكاري،
حضور در مناطق عمليات��ي و بد آب و هوا و ...
توسط فرماندهان و روساي مربوطه تاييد شود،
دو سوم اضافه خدمت آنان بخشيده ميشود.

ش و پرورش يك لشكر
آموز 
اقتصادي خفته است

سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش گفت كه
آموزش و پرورش يك لش��كر اقتصادي خفته
اس��ت كه ظرفيت اقتصادي بالق��وهاي دارد و
بايد به فعل برسد.
جواد حسيني ضمن گراميداشت ياد و خاطره
دكت��ر محمدرض��ا حافظ��ي ريي��س جامعه
خيرين كش��وراظهار كرد :بس��يار خوشحالم
ك��ه در روزه��اي اول حض��ورم در وزارت
آموزشوپ��رورش ،توفي��ق داش��تم در جمع
اعضاي هياتمديره صندوق ذخيره فرهنگيان
باشم تا مس��ائل و اقدامات انجامشده صندوق
را بررس��ي كنيم .وي افزود :آموزشوپرورش
يك لش��كر اقتصادي خفته است كه ظرفيت
اقتصادي بالقوهاي دارد و بايد به فعل برسد.
سرپرست وزارت آموزشوپرورش خاطرنشان
ك��رد :حد و ح��رارت هيچ جامع��هاي از حد و
حرارت معلمان جامعه باالت��ر نخواهد رفت و
به همين دليل باي��د پيگير ظرفيت اقتصادي
آموزشوپ��رورش در جه��ت ارتق��اي جايگاه
اقتصادي معلمان باشيم چراكه معلمي ،كاري
فرهنگي و تعليم و تربيتي است كه در آن كمتر
ميتوان به س��مت مش��اغل اقتص��ادي رفت.
حسيني در ادامه اضافه كرد :در اين راستا يكي
از كارهاي ارزش��مند كه از سال١٣٧۴شروع
شده است ،تاسيس و راهاندازي صندوق ذخيره
فرهنگيان است.
او اظه��ار كرد :در چش��مانداز آين��ده صندوق
پيشبيني بس��يار خوبي براي افزايش س��ود و
دارايي شده كه قابلتقدير و قدرداني است.
سرپرس��ت وزارت آموزشوپ��رورش بابي��ان
اينكه قلمروهاي خوبي براي س��رمايهگذاري
در نظر گرفتهشده اس��ت ،گفت :در ارتباط با
بازنشس��تگان بيش��تر فعاليت و تبليغ شود و
آنان را در خصوص ميزان س��ود آگاه كنيم تا با
آگاهي تصميم بگيرند و البته بايد يك مكانيسم
تشويقي هم طراحي شود .حس��يني با اشاره
به اينكه معلمان نس��بت به هر قش��ر ديگري
در جامعه بيش��تر به صداقت و عدالت حساس
هس��تند ،اظهاركرد :شريفترين قشر جامعه،
معلمان هستند و يكي از سرمايههاي اجتماعي
سرمايههاي نهادي است كه مطالعات ۵٠ساله
در ايران نشان ميدهد ،هميشه مردم معلمان
را در صدر سرمايه اجتماعي نشاندهاند.
او با اشاره به انواع س��ازمان اذعان كرد :در حوزه
تعليم و تربي��ت و بهويژه درجاي��ي كه فعاليت
اقتصاديوجوددارد ،سازمانبايد شيشهايباشد.
در اين نشس��ت مديرعامل صن��دوق ذخيره
فرهنگيان گ��زارش اقدامات انجام ش��ده در
صن��دوق ذخي��ره فرهنگيان بابي��ان اينكه از
سرمايهگذاريهاي جديد غافل نشديم ،گفت:
با تحلي��ل فرصتها و تهديده��ا ،فرصتهاي
خ��وب را شناس��ايي كرديم و خوش��بختانه
صندوق ذخيره فرهنگيان هيچگاه مش��مول
تحريمها نبوده اس��ت و با بررس��يهاي انجام
شده ۵١درصد س��هام هلدينگ انرژي سپهر
خريداري ش��د .نيكدل در ادام��ه گفت :عمر
صن��دوق ٢۴س��ال اس��ت و در اين س��الها
پروژههاي مهمي به اجرا و بهرهبرداري رسيده
اس��ت كه از اين ميان ميت��وان به احداث۶٠
نيروگاه خورش��يدي  kw ١٠٠روي س��قف
مدارس ش��هر كرمان به عنوان پايلوت ،پروژه
گچس��اران ،پروژه س��لطانيه ،پ��روژه نيروگاه
خورشيدي جيرفت كرمان و...اشاره كرد.
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اقتصاداجتماعي

پيمانكاران زباله ،از كودكان براي جمعآوري ارزان زباله سوءاستفاده ميكنند

كودكان ابزار مافياي زبالهگردي
زبالهگردي در ايران پديده امروز و ديروز نيست .از سال
 1302كه ش��يوه جمعآوري زباله در شهرداري تهران
تغيير كرد ،مافياي زبال ه هم قد علم كرد تا امروز كه اين
مافيا قدرتمندتر شده و حاال ديگر رفتگران نيستند كه
مانند صدسال قبل زبالههايتر را به باغداران بفروشند
و س��ودي عايدشان ش��ود ،حاال كودكان اهرم مافياي
قدرتمند خريد و فروش زباله هستند كه كودكي خود
را ميان بوي تعفن و انبوه بيماريها از دست ميدهند
تا گردش مالي  200ميلياردي از زبالهگردي آنها تنها
در شهر تهران عايد نهادهاي باالدستي شود كه بدون
توجه به حقوق كودك و با زير پا گذاشتن قانون كار به
ادامه چرخه اقتصادي فكر ميكند ۱۴ .هزار زباله گرد
در ته��ران وجود دارد كه از اين تعداد چهار هزار و ۷۰۰
نفر آنها يعني يك سوم كودك هستند .كودكان  11تا
 17سالهاي كه روزانه به طور متوسط ۶۰كيلوگرم زباله
جمعآوري كرده و اغلب در كارگاههاي تفكيك زندگي
ميكنند.رسيدگيبهوضعيتاينكودكانوپاياندادن
بهزبالهگرديآنهااگرچهسالهاستدرميانحرفهاي
مس��ووالن به عنوان موضوعي مهم مطرح ميشود اما
پيدا كردن يك راهحل ب��راي اين معضل تاكنون بين
دستگاههاي مختلف پاسكاري شده و به نتيجه نرسيده
اس��ت .تازهترين اظهارنظر هم درباره اين موضوع روز
گذشته از سوي معاون رفاه اجتماعي وزارت كار ،تعاون
و رفاه اجتماعي مطرح شد كه معتقد است براي پايان
دادنبهزبالهگرديكودكانبايدكاركودكانبهرسميت
شناخته شود اما اين اظهارنظر در حالي است كه در سال
 ،1373ايران ،پيماننامه جهاني حقوق كودك را امضا
كردوتعهداتمربوطبهكودكانكاروخيابانراپذيرفت
از طرف ديگر طبق ماده  79قانون كار ،اشتغال كودكان
زير  15سال ممنوع اعالمشده و همچنين بيش از 10
سالازامضايمقاولهنامهمنعبدتريناشكالكاركودك
در ايران ميگذرد.
ح�ل معض�ل كار ك�ودكان با به رس�ميت
شناختنآن
آمارها حكايت از آن دارد كه بيشتر جمعيت كودكان
زبالهگردراكودكانمهاجرافغانستانيتشكيلميدهند.
احمد ميدري ،سوي معاون رفاه اجتماعي وزارت كار،
تعاون و رفاه اجتماعي روز گذش��ته درباره اين موضوع
با اشاره به نگاه حاكم مبني بر عدم اشتغال كودكان به
عنوانيكارزشدركشورگفت:وقتيميگوييمكودك
نبايد كار كند ،راه را براي تامين امكانات رفاهي كودكان
كار مانند تامين بهداشت ميبنديم .درحالي كه وزارت
رفاه در كنار شهرداري ميتواند در اين زمينه ورود كند
به ش��رط اينكه اين موضوع به رسميت شناخته شود.
ميدريگفت:خيليازمانميخواهيمحضوراتباعافغان
در ايران را به عنوان ارزش بشناسيم و آن را بپذيريم۲ .
تا  3ميليون كارگر افغان داري��م كه  ۷۰۰هزار نفر آنها
رسمي هستند .سعي داشتيم براي رسمي كردن ورود
اتباعافغاندرايرانقدمبرداريماماخانهكارگرمانعازاين
كار شد .آنها معتقد بودند كه طبق قانون كار ايران بايد
كارگر ماهر وارد كشور شود و در نهايت براي رايزني در

اينخصوصحاضربهشركتدرجلسهنبودندتابهاتفاق
نظري مشترك برسيم .او افزود :با وجود ديدگاههايي
مثلاينكهافاغنهنبايدواردكشورشوندوقانونكارنبايد
خدشهدارشودياكودكنبايدكاركند،نميشودكاريرا
پيش برد .بايد اول راجع به حل اين موضوعات جلسات
مشتركيبانهادهايمختلفتشكيلشودودربارهبحث
و گفتوگو درباره كودكان و اخالقيات و ارزشهايمان
تفكيك قائل ش��ويم .اين مشكالت حل نميشود مگر
اينكه درباره سياست هايمان تجديدنظر كنيم و به يك
اتفاق نظر مشترك برسيم.
لزوم حذف كودكان زير  15سال از چرخه
زبالهگردي
اظهاراتميدريدرحالياستكهكارشناسانمعتقدند،
تحتلوايهيچقوانينيكودكانزير ۱۵سالنميتوانند
واردسازوكارجمعآوريپسماندشوند.كاميلاحمدي،
مردمشناس و سرپرست پژوهش زباله گردي كودكان،
در مراس��م رونمايي از پژوهش يغماي كودكي كه در
آستانهروزجهانيمبارزهباكاركودكانبرگزارشد،گفت:
مكانيزه كردن شيوه جمعآوري پسماندها ميتواند به
اين موضوع كمك كرده و نيروي انساني غير متخصص
راحذفكند.اگربهقوانيننگاهكنيمميبينيمكهقوانين
خوبي در كش��ور وجود دارد ،اما اي��ن قوانين به خوبي
اجرا نميش��ود .در حوزه مديريت شهري هم قوانين و
آييننامههاي خوبي وجود دارد كه اجرا نميشود اما اگر
همانها را اجرا كنيم راهگشا خواهد بود.
احمدي با بيان اينكه شهرداري جمعآوري زبالههاي
تهران را  ۲۰۰ميليارد تومان كرايه داده اس��ت ،اظهار
كرد :برآورد ميش��ود حدود  ۱ت��ا  ۱.۵برابر اين ميزان
پيمانكاران س��ود ميبرند .رتبه بعدي متعلق به ارباب
يا صاحب كار اس��ت .حلقه آخر اين حلقه نيز كودكان
قرار دارند .طي چند م��اه اخير دريافتيم تعداد زيادي
از ك��ودكان و خانوادههاي ايراني در تهران نيز در حال
وارد ش��دن به چرخه جمعآوري زبالهها هستند ،اين
موضوع به دليل مشكل اش��تغال و در دسترس بودن
زباله اتفاق افتاده است .سازوكاري هماكنون وجود دارد
كه پيمانكاران تنها بخشي از كارگران را بيمه ميكنند
و آنها با افراد غيرقانوني ادغام شده و در مراكز دولتي و
غير دولتي اسكان داده ميشوند .اين پژوهشگر افزود:
فراهم كردن زيرس��اختهاي آموزش ش��هروندي از
ديگ��ر اقدامات موثر در حل اين موض��وع خواهد بود.
براي مثال هنوز ش��هروندان زبالههايشان را تفكيك
نميكنند .اگر مسووليتپذيري شهروندان در تفكيك
زباله در منزل اتفاق بيفتد بخشي از اين مشكل برطرف
خواهد شد .حجم انبوهي از زباله بدون هيچ پرسشي
از خودمان را توليد ميكنيم بيآنكه بپرسيم چند نفر
از ما هنگام خريد از مغازه از گرفتن كيسه پالستيكي
امتناع ميكنيم؟ چراكه زندگي شهري ما را بهشدت
تنبل كرده اس��ت .سرپرس��ت پژوه��ش زبالهگردي
كودكانبيانكرد:برايحلاينمشكلبايدازمشاركت
زبالهگردان براي تدوين قوانين استفاده كرد ۸۹.درصد
از اين افراد مهاجران غيرقانوني هس��تند .اين موضوع

برش

عالوهبربحثهاياقتصاديواجتماعيزبالهگرديكودكان،نبايدازبحثهايمحيطزيستياينموضوعغافلشد.اگرچهتاكنونطرحهايبسياري
برايبازنگريدربازيافت زباله اجراشده امادرعملشاهد آنهستيمكهبيشتر اين طرحها شكست خوردهاند .معروفترينطرحشايدهمتفكيك از
مبدا باشد كه مانور بسياري روي آن انجام شد اما آنچنان كه بايد به موفقيت نرسيد .كارشناسان محيطزيست معتقدند اگر قرار باشد دليل شكست
طرحهاي محيطزيستي درباره جمعآوري زباله بررسي شود ،باز هم به موضوع نيروي كار و مافياي زباله ميرسيم.
به اين دليل اتفاق ميافتد كه در ايران سيس��تم ويزا و
اخذ كار نداريم كه بايد تس��هيل شود .حدود  ۱۴هزار
زباله گرد غير رسمي در كشور وجود دارد ،بيشتر اين
افراد توانستهاند غيرقانوني وارد مرزهاي ايران شوند،
مالياتي پرداخت نميكنند و در نهايت از هر دو طرف
به آنها اجحاف ميشود .پيش��نهاد ما حذف كودكان
زباله گرد زير  ۱۵س��ال از چرخه كار است .تحت لواي
هيچ قوانيني كودكان زير  ۱۵سال نميتوانند وارد ساز
و كار جمعآوري پس��ماند شوند .برگش��ت دادن اين
مهاجران زير  ١۵س��ال با هماهنگي دولت افغانستان
و اداره مهاجرت اين كش��ور ،سازمانهاي بينالمللي
با اخذ اجازه عبور از مرز ،نظارت س��ازمان جهاني كار،
بهزيستي و سازمانهاي مردم نهاد و بازگشت آنها به
چرخه آموزش از جمله راهحلهاي پيشنهادي ماست.
او افزود :راهحل دوم ما ماندن كودكان باالي  ۱۵س��ال
زباله گرد در ايران ،مش��روط به داشتن يك سرپرست
اس��ت .اكثر كودكان زباله گرد در ايران يك سرپرست
درجه يك دارن��د .اگر اين افراد با هم��كاري برخي از
دستگاههايدولتيبتوانندمهارتيرابياموزند،ميتواند
كمككننده باشد .طبق قوانين كارايران ،كار برايافراد

باالي  ۱۵سال بالمانع است ولي اين به معناي تشويق
افراد باالي  ۱۵سال به كار كردن نيست ،بلكه براساس
شرايطي است كه كار مناسب با سن ،بدون اضافه كاري
و شرايط سخت باشد.
طرحهاي شكستخورده محيطزيستي
باالبيپيمانكاران
عالوه بر بحثهاي اقتص��ادي و اجتماعي زبالهگردي
كودكان ،نبايد از بحثهاي محيطزيستي اين موضوع
غافل ش��د .اگرچه تاكنون طرحهاي بس��ياري براي
بازنگري در بازيافت زباله اجرا ش��ده اما در عمل شاهد
آن هستيم كه بيشتر اين طرحها شكست خوردهاند.
معروفترين طرح ش��ايد هم تفكيك از مبدا باشد كه
مانور بسياري روي آن انجام شد اما آنچنان كه بايد به
موفقيت نرسيد .كارشناسان محيطزيست معتقدند
اگر قرار باشد دليل شكست طرحهاي محيطزيستي
درباره جمعآوري زباله بررسي شود ،باز هم به موضوع
نيروي كار و مافياي زباله ميرسيم .سهيل مرتضايي،
كارشناس محيطزيست درباره اين موضوع به تعادل
گفت :موضوع تفكيك از مبدا به نتيجه نميرسد چون

پيمانكارسودنميكندزبالهخشكحجمينداردويك
هفتهجمعكردنزبالهميتواندبايكشبپايانبگيرد.
در صورتي كه در محل دفن كارگرهايي وجود دارند كه
براييكسريازپيمانكارهامحلراكندوكاوميكنند
و روزانه چندين تن زباله پالستيكي و كاغذي را از محل
دفن خارج ميكنند و درآمده��اي ميليوني دارند .نه
مالياتي پرداخت ميكنند نه شركت مشخصي دارند
نه هويت كارگرها مشخص است.
او افزود :اما بايد توجه كرد اين افراد در ش��رايطي كار
ميكنند كه نه تنها آلودگي اين زبالهها محيطزيست
را به خطر مياندازد بلكه سالمت اين افرد بهشدت در
معرضآسيباست.تمامبيمارستانهازبالههايشانرا
در محل دفن خالي ميكنند وهمين باعثبروزعفونت
در محل دفن ميشود .در چنين محلهايي كارگران
بدونماسكودستكشمشغولبهكارهستند.حشرات
هم در اين محلها عمدتا فراوان هستند كه خود عامل
انتقال آلودگي در محيط هستند .اين وضعيت در حالي
اس��ت كه اغلب پيمانكاران به ماموران محيطزيست
اجازه بازديد از سايتها زباله را نميدهند بنابراين هيچ
نظارتي بر اين وضع وجود ندارد.

در صورت همكاري نكردن جامعه جهاني

احتمال تغيير شيوه مبارزه با موادمخدر از سوي ايران
مسووالن كشور ميگويند كه اگر جامعه جهاني سهم
خود را در حوزه مبارزه با موادمخدر پرداخت نكند و از
ايران حمايت نكند ،شايد مجبور شويم در شيوه مبارزه
با موادمخدر تغييراتي ايجاد كنيم.
مدتي است كه غرب تهديد ميكند سهمي در راستاي
مبارزهباموادمخدرپرداختنميكندوتنهاواكنششان
نسبت به فعاليتها و اقدامات شبانه روزي جمهوري
اس�لامي ايران در حوزه مبارزه با مواد مخدر تش��كر و
قدرداني از ايران است.
مبارزه در ح��وزه مواد مخدر روز ب��ه روز به امكانات و
تجهيزات بيشتر و بهروزتري احتياج دارد كه به دليل
تحريمهاي ظالمانه امريكا عليه ايران نميتوان برخي
از اين تجهيزات را وارد كرد ،حتي جوامع غربي در اين
باره ايران را ياري نكرده و انتظار دارند جمهور اسالمي
ايران بدون هيچ كمك و حمايتي همچنان از مرزهاي
كشورهاي آنها در برابر ورود مواد مخدر حمايت كند.
سردار مسعود زاهديان رييس پليس مبارزه با مواد مخدر
ناجابااشارهبهاقداماتجمهورياسالميايراندرراستاي
مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد :جمهوري اسالمي ايران
به عنوان يك كش��ور پيشتاز در امر مبارزه با مواد مخدر
در سطح جهان شناخته شده اس��ت .وي افزود :ميزان
كشفياتيكهجمهورياسالميايرانداردمنحصربهفرد
است و كاري كه به عنوان يك كشوري كه در خط مقدم
مبارزه با مواد مخدر است انجام ميدهيم بيبديل است.

نياز به تجهيزات پيشرفتهتر
او اظهار كرد :تا به امروز تمام تالش خود را انجام دادهايم
تا با توزيع و پخش يا ورود مواد مخدر به داخل كش��ور
مب��ارزه كنيم اما بايد بدانيم امكان��ات ما در اين حوزه
محدود اس��ت .او با اش��اره به نقش جامعه جهاني در
مبارزه با مواد مخدر به ايسنا گفت :جامعه جهاني بايد
در راستاي مبارزه با مواد مخدر سهم خودش را بپردازد
و نسبت به نقش��ي كه ايران در راستاي مبارزه با مواد

ن و بنگاه اقتصادي هستند
برخي مدارس مانند پادگا 

نشستهمانديشيتشكلهايفرهنگيانباحضورسيد
جواد حسيني؛ سرپرست جديد آموزش و پرورش ،علي
ربيعي س��خنگوي دولت و برخي از اعضاي تش��كلها
بعد از ظهر ديروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
گندمي ،نماينده تشكلهاي صنفي خراسان در نشست
همانديشي تشكلهاي فرهنگيان گفت :در آموزش و
پرورش نخبگان فراواني هس��تند كه برخي از آنها خلع
انگيزه ش��دند و برخي هم به كار گرفته نشدند .توصيه
ميكنم نگاه ويژهاي به اين قسمت شود .اميدواريم آقاي
حسيني همه كاستيها را آناليز كند و با در نظر گرفتن
ابعاد نوگرايي پيشبرد كارها را در نظر بگيرد.
او ادامه داد :استقالل آموزش و پرورش در اين ايام آسيب
ديد .خواهشم اين است كه استقالل آموزش و پرورش

را در دست اقدام و پيگيري داشته باشيد.
در ادامه مصلحي ،عضو انجمن اسالمي معلمان گفت:
آموزش و پرورش بايد ج��زو اولويتهاي دولت و نظام
باش��د ،وزير آموزش و پرورش بايد شيخ الوزرا باشد ،اما
اينچنين حس نميشود و معلمان اين احساس را ندارند
كه به آموزش و پرورش توجه ميشود.
او اضاف��ه كرد :همچنين بحث بودج��ه همواره مطرح
است و بايد اين معضل يك بار براي هميشه حل شود تا
كاستي در بودجه نداشته باشيم .االن بحث رتبهبندي
مطرح اس��ت ،اما رتبهبن��دي نبايد كالهي روي س��ر
آموزش و پرورش باش��د .دوره ،عضو انجمن اس�لامي
معلمانايران،درايننشستگفت:بهنظامبازنشستگي،
پژوهش ،خالقيت ،نوآوري و ...نياز داريم .خواهشمندم

مخدر دارد از جمهوري اسالمي ايران پشتيباني كند.
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا اظهار كرد :ايران
وظيفه خودش را نسبت به مبارزهاي كه بايد در حوزه
موادمخدرداشتهباشدانجامدادهاستولياينمبارزهبا
توجهبهامكاناتيكه داريمانجامميشود نهبيشترازآن.
زاهديان با اشاره به تهديدهاي جامعه جهاني مبني بر
اينكه سهم خودش را در راستاي مبارزه با مواد مخدر
پرداخت نميكند ،گفت :جامعه جهاني بايد بداند كه

در يك برنامه كوتاهمدت ،ميان مدت و بلندمدت خط
سيري براي رس��يدگي به اين امور در نظر گرفته شود.
همچنين ب��ه بخش زن��ان در وزارت آموزش و پرورش
توجه بيشتري شود.
امروز اميد فرهنگيان كاهش يافته است
داوري ،عضو سازمان معلمان ايران بيان كرد :تشكلها
بايد با روحيه تسهيل گري كار كنند ،اما ما در اين راستا
خيلي موفق نبودهايم و بيتردي��د هم ميدانيم اوضاع
كشور وضعيت خوبي ندارد .ما همه با هم در اينجا جمع
شدهايم تا به حل اين مسائل كمك كنيم.
او ادامه داد :زماني كه فرهنگيان اميدشان كم ميشود
بايد نگران باشيم .البته الزم است از اين كاهش اميدواري

مهمترين بخشي كه براي ما اهميت دارد مردم كشور
خودمان است و بعد كشورهاي ديگر براي ما مهم است.
يعني اگر جامعه جهاني سهم خودش را نپردازد ما تنها
بهفكرمردمكشورخودمانهستيموازمردمكشورهاي
ديگر در حوزه مواد مخدر هيچ حمايتي نميكنيم.
اوافزود:مجددتاكيدميكنمكهاگرجامعهجهانيسهم
خود را در مبارزه با مواد مخدر پرداخت نكند ما در شيوه
مبارزهمان تغييراتي را ايجاد ميكنيم .زاهديان افزود:
اگر بخواهد اين اتفاق رخ بدهد (پرداخت نكردن سهم
جامعه جهاني در حوزه مبارزه با مواد مخدر) نظارت ما
بر روي مردم كشورمان بيشتر خواهد بود و اگر امكاناتي
راكهماطلبكرديمدراختيارمانقرارندهندمامصداق
ضربالمثل چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام
استرفتارميكنيمونسبتبهكشورتالشمانرابيشتر
ميكنيم و اگر چيزي از دستمان در رفت نسبت به آن
احساسگناهنميكنيم.
رييسپليسمبارزهباموادمخدرناجاگفت:ازآنجهت
ما نسبت به نظارت ارسال مواد مخدر به اروپا احساس
گناه نميكنيم كه جامعه جهاني سهم خودش را براي
پشتيبانيايراندرراستايمبارزهباموادمخدرپرداخت
نميكند و به تعهدات خود پايبند نيستند.
او افزود :سال گذشته  ۸۰۰تن مواد مخدر در مرزهاي
كش��ور و محوره��اي خروجي كش��ف كردهايم ولي
افغانس��تان كه توليدكننده مواد مخدر است  ۲۰۰تن

فرصت بسازيم و اميدواري را تشديد كنيم و بهتر است
اين اقدام از دانشآموزان ش��روع ش��ود و در كنار آن به
فرهنگيان نيز عزت نفس بدهيم .م��ن به عنوان عضو
تشكل س��ازمان معلمان منتقد آقاي بطحايي بودم اما
الزم ميدان��م از او ب��ه خاطر فعاليته��ا و زحماتي كه
براي تشكلها كشيدهاند تشكر كنم .داوري تاكيد كرد:
مدارس ما نه پادگاناند و نه بنگاه اقتصادي اما متاسفانه
اغلب همين گونه رفتار ميكنند يعني مانند پادگان يا
بنگاهاقتصاديعملميكنند.
مصطفايي (عضو سازمان معلمان) در اين نشست گفت:
انتظار و انتقاد ما از دولت است و از آنها ميپرسيم كه طي
ششسالاخيربرايجلوگيريازركودآموزشوپرورش
چه برنامهاي داشتند و بعد از اين چه برنامهاي دارند؟ آيا

مواد مخدر كشف كرده اس��ت .با مقايسه اين دو آمار
ميتوانيمدرككنيمچهكشوريدرجهانبرايمبارزه
باموادمخدرعزمجديداردوباقاطعيتعنوانميكنم
هيچكشوريمانندايراندرراستايمبارزهباموادمخدر
عزم جدي نداشته است.
زاهدي��ان يادآور ش��د :البته ما منت��ي نداريم چرا كه
جمهوري اسالمي ايران در راستاي مبارزه با مواد مخدر
احساس وظيفه ميكند و بر خود واجب و الزم ميداند
تا از پخش ،توزيع و ارس��ال مواد مخدر به درون كشور
و كشورهاي ديگر تا حد امكان جلوگيري كند .رييس
پلي��س مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت :از اول امس��ال
تاكن��ون ما دو ش��هيد در حوزه مبارزه ب��ا مواد مخدر
داشتهايم و  ۳هزار و  ۷۵۷شهيد از ابتداي انقالب تا به
امروز در اين حوزه داشتهايم.
همچنين اسكندر مومني دبيركل ستاد مبارزه با مواد
مخدر اظهار كرد :بر اس��اس آمارهاي استخراج شده
توسط سازمان ملل ۷۵،درصد كشفيات ترياك جهان،
 ۶۱درصد مرفين جه��ان و  ۱۷درصد هروئين جهان
مربوط به جمهوري اس�لامي ايران است .وي تصريح
كرد :در س��ال  ۲۰۱۷ايران  ۲۱تن و در كل اروپا حدود
چهار تن هروئين كشف شد .در كشور افغانستان توليد
مواد مخدر از  ۲۰۰تن در س��ال  ۲۰۰۱به  ۱۰هزار تن
رس��يده اما ميزان كشفيات در اين كش��ور بر اساس
آمارهاي سازمان ملل كمتر از  ۳۰۰تن است.

باز وزير آموزش و پرورش تنها خواهد ماند؟ بخش عمده
مش��كالت آموزش و پرورش در داخل آن نيست ،بلكه
چارچوبهاموجبشدهدستوپايمابستهشودوحال
اميدواريم اين امر مورد توجه قرار بگيرد.
داودپور (عضو تش��كلهاي دانشگاه فرهنگيان) گفت:
دانشآموزان ما در دروس رياضي و علوم ضعيف هستند،
زيرا درك مطلب و درك مساله آنها ضعيف است .اين ما
راموظفميكندتادرتربيتمعلمتالشبيشتريكنيم
تا به دانشآموزان در درك مطلب و مساله كمك كنند.
ويافزود:بخشزياديازاجرايسندتحولبهدستگاهها
و نهادهاي خارج از آموزش و پرورش برميگردد .آيا نبايد
رييسجمهوردستگاههاونهادهاراموظفبهاجرايسند
تحول كند تا به طور جديتر به آن بپردازد.

راهوشهرسازي
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«تعادل» كارنامه  20روزه بازار خريد و فروش آپارتمان در خرداد  98را بررسي ميكند

بازگشت خريداران مسكن به بازار اجاره
معامالت ملك پايتخت  ۶۱درصد كاهش يافت

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در حالي كه حجم معامالت مسكن در ارديبهشت ماه
سال جاري ركورد  7ماهه را شكست و از مرز  12هزار
فقره ق��رارداد خريد و فروش فراتر رفت ،اما براس��اس
تازهتريناظهاراترييساتحاديهامالكحجممعامالت
در خردادماه روندي كاهشي داشته و نسبت به مدت
مشابه سال گذشته 61 ،درصد افت كرده است.
نگاهي به آمار ارايه شده از سوي مصطفيقلي خسروي
نشان ميدهد كه در ۲۰روز ابتداي خردادماه 98خريد
و فروش مس��كن در تهران بيش از  60درصد و در كل
كشور ۳۲درصد كاهش يافته است.
كاهش چشمگير حجم معامالت مسكن در خرداد ماه
در شرايطي رخ ميدهد كه كارشناسان اقتصاد مسكن
پيشبيني ميكردند كه در خرداد م��اه ،با ايجاد ثبات
نسبي در بازارهاي موازي مس��كن (طال ،ارز و )...تعداد
قراردادهايخريدوفروشنهتنهانسبتبهارديبهشتماه
ب��ا كاهش مواجه نش��ود ،بلكه حجم معام�لات از مرز
 13هزار واحد مسكوني هم عبور كند ،اما آمار معامالت
انجامشده در دوسوم از روزهاي خردادماه نشان ميدهد
كه كارشناسان پيش بيني درستي نداشتهاند .با توجه
به روند معامالت��ي در  20روزه نخس��ت خردادماه ،به
احتم��ال زياد،حج��م معامالت ملك ب��ار ديگر به زير
 10هزار فقره در ماه س��قوط خواهد كرد.حال س��وال
اين اس��ت كه چرا با وجود كاهش تنشهاي سياس��ي
و همچني��ن افت نوس��انات اقتصادي در كش��ور طي
 20روز ابتداي��ي خردادماه حج��م معامالت افت قابل
توجهي داشته و نس��بت به ماه قبل و همچنين مدت
مشابه س��ال قبل ،قراردادهاي خريد وفروش كمتري
به ثبت رس��يده اس��ت؟در اين ميان و فارغ از افت قابل
مالحظه معامالت خريد و فروش مس��كن و داليل اين
افت ،موضوع ديگري كه به نابساماني بازار مسكن دامن
ميزند ،عدم بهروزرس��اني اطالعات در سامانه امالك
ايران است ،نگاهي به معامالت ثبت شده در اين سامانه
نشان ميدهد كه تنها آمار مربوط به  195معامله انجام
شده در دو روز ابتدايي خردادماه موجود است و معامالت
روزهايديگردراينسامانهثبتنشدهاست،ايندرحالي
است كه سامانه امالك وابسته به وزارت راه و شهرسازي
بايد در راستاي شفافس��ازي در حوزه مسكن آخرين
اطالعات مربوط به حجم قراردادهاي امضا ش��ده را در
اختيار عموم قرار دهد ،اما اهمال كاري مسووالن وزارت
راه و شهرسازي موجب شده اين سامانه در تحقق اهداف
تعريف شده حركت نكند ،عدم انتشار اطالعات بخش
مسكن در ماههايي كه شاهد كاهش حجم قراردادهاي
خريد وفروش هس��تيم فقط به اين سامانه اختصاص
نمييابد بانك مركزي هم به عنوان متولي اصلي انتشار
معامالت مس��كن ،طي سالهاي گذش��ته بارها آمار
تحوالت بازار مسكن را منتشر نكرده است.
كاهش معامالت طبيعي است
كاهش چش��مگير معامالت در خردادماه نس��بت به
ارديبهشتماهموضوعياستكهحسنمحتشم،عضو
هياتمديره انجمن انبوهسازان به آن اشاره ميكند و
درباره افت ش��ديد قراردادهاي خريد و فروش مسكن
طي  20روزه ابتدايي خرداد ماه به «تعادل» ميگويد:
كاهش 61درصديحجممعامالتمسكنغيرطبيعي
نيست چون قيمت مسكن طي يك سال گذشته بيش
از  100درصد رش��د داش��ته كه اين جهش قيمت به
متقاضيان مسكن ش��وك وارد كرده است و به كاهش
شديد توان اقتصادي خريداران منجر شده است.

محتش��م ميافزايد :اگرچه طي يك س��ال گذشته با
كاهش ارزش پول ملي مواجه بوديم اما در خردادماه،
كاهش ارزش پول ملي متوقف شده و حتي بهبود هم
يافته است اما واقعيت اين است كه قيمت مسكن هم با
افزايش نرخ ارز رشد كرد و ارزش واحد مسكوني 500
ميليون توماني به يك ميليارد تومان رسيد و درهمين
راستا توان مالي متقاضي مصرفي مسكن كاهش يافت
و طي يك ماهه گذشته هم اگرچه شاهد وقوع اتفاقات
مثبتي بوديم اما قيمت مسكن ،تغييري نداشته است
كه برروي توان خريدار اثرگذار بوده و موجب بهبود در
معامالت شود.
او ادامه ميدهد :درچنين شرايطي كه متقاضي خريد
مسكن ديگر قادر به خريد نيس��ت به بازار اجاره روي
ميآورد و همين موضوع موج��ب افزايش نرخ اجاره
ميشود زيرا يكي از عوامل اثرگذار بر بازار اجاره عالوه
برافزايش قيمت مسكن ،بحث عرضه و تقاضاست و با
افزايش تقاضا ،نرخ اجاره هم افزايش مييابد.
به گفته اين عضو هياتمديره انجمن انبوهس��ازان ،تا
زماني كه ش��رايط افزايش قيمت براي متقاضي حل
شود و خريداران بتوانند نقدينگي الزم براي خريد يك
واحد مسكوني را تأمين كنند پيشبيني ميشود كه
حجم قراردادهاي خريد و فروش قابل مالحظه نباشد.
محتشم اظهار ميكند :ثبت  12هزار فقره معامله در
ارديبهشت ماه هم قابل توجه نيست و جواب تقاضاي
انباشته شده را نميدهد اما با توجه به شرايط سياسي و
اقتصادي در اين ماه برخي متقاضيان به دليل نگراني از
افزايشبيشترقيمتها،اقدامبهخريدمسكنكردنداما
عموم متقاضيان از خريد مسكن بازماندند.
به گزارش تع��ادل ،همزمان با ركورد ش��كني تعداد
معامالت در ارديبهش��ت ماه سال جاري ،تورم ماهانه
مل��ك نيز در اي��ن ماه رك��ورد تازه و كم س��ابقهاي را
برجاي گذاشت .قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در
ارديبهشت ماه با  12.5درصد رشد نسبت به فروردين
و همچنين  112درصد رشد نسبت به ارديبهشت ماه
سال  ،97به  12ميليون و  700هزار تومان رسيد.
حركت به سوي بازار اجاره
اگرچه حجم قراردادهاي خريد وفروش در خردادماه
كاهش يافته است اما براساس اظهارات رييس اتحاديه
مش��اوران امالك ،قراردادهاي اجاره رشد قابل قبولي
داشته است ،خسروي با اشاره به اين خبردر گفتوگو
با ايس��نا ،اظهارمي كند :در  ۲۰روز ابتداي خردادماه
 ،۱۳۹۸حدود  ۴۷۰۲فقره خريد و فروش مس��كن در
شهر تهران انجام شده كه نسبت به زمان مشابه سال
قبل ۶۱درصد كاهش يافته است و اين مقدار افت نقطه
به نقطه معامالت ،بيش��ترين مقدار كاهش ساالنه از
ديماه سال گذشته تاكنون را نشان ميدهد.
او ميافزايد :با وجودي كه قراردادهاي خريد و فروش،
كاهش چشمگيري داشته ،افت اجارهنامهها در تهران
كمتر بوده است ،اين نمايه ميتواند حاكي از آن باشد
كه متقاضيان بالقوه خريد مسكن پس از رشد قيمتها
به سمت بازار اجاره سوق يافتهاند.
به گفته خسروي طي ۲۰روز ابتداي خردادماه،۱۳۹۸
 ۷۸۰۲قرارداد اجاره در تهران به امضا رسيده كه نسبت
به زمان مش��ابه س��ال قبل  ۲۹درصد كاهش نش��ان
ميدهد.رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه
اوضاع معامالت در كل كشور نسبت به تهران مقداري
بهتر اس��ت ،ميگويد ۳۱ :هزار و  ۱۰۸قرارداد خريد و
فروش مس��كن طي  ۲۰روز ابتداي خردادماه ۱۳۹۸

كاالي مكمل

ركودملك،اوراقتسهراهمتحتتاثيرقرارداد
در اين روزها هزينه اوراق (تس�ه) براي تهيه وام
مسكننسبتاثابتاستاماتقاضايچندانيبراي
آن وج�ود ندارد ،چراكه قيمت ب�االي واحدهاي
مسكوني،اينبازارراباركودمواجهكردهاست.
بهگزارشايسنا،درهفتهجارينيزقيمتاوراق
تس�هيالت مسكن (تس�ه) در فرابورس ايران
نوسان چنداني نداشته و متقاضيان اين اوراق
ميتوانند با حدود قيمت هر ورق تسه  ۵۰هزار
تومانياقدامبهخريدايناوراقكنند.
قيمتاوراقتسهيالتمسكنمرداد،شهريور،
مهر ،آبان و آذر ماه س�ال  ۱۳۹۶كمي بيشتر از
 ۴۹ه�زار تومان اس�ت و امتياز اوراق مس�كن
ارديبهشت  ۱۳۹۸و بهمن ،اسفند سال ۱۳۹۷
درحدود ۵۰هزارتومانمعاملهشد.
ازسالگذشتهقيمتمسكندربازاربارشدبسيار
فزايندهايروبروبودهومقدارواممسكننميتواند
كمكخاصيبهبيخانههابرايخانهدارشدنكند.
بس�ياري از افرادي كه سالها مبلغي جمع كرده
بودندتاشايدبتوانندباكمكواممسكنيكواحد
آپارتمان كوچك خريداري كنن�د در اين روزها
آن مبل�غ را بايد به عنوان پيش پ�ول اجاره خانه
به صاحب خانهها بپردازند و اين موضوع س�بب

شده كه وام مسكن عم ً
ال كارايي خود را از دست
دهد ،حتي اگر مبلغ وام مسكن بر فرض سه برابر
هم ش�ود بيخانهها به راحتي نميتوانند اقساط
آن را بپردازند و ب�ه نوعي ميتوان گفت خانهدار
شدن براي بسياري از اقشار جامعه به رويا تبديل
شدهاست.
در ادام�ه اين گزارش به هزينه وام مس�كن براي
اقشار مختلف جامعه ميپردازيم .در اين گزارش
با توجه به ميانگين قيمت اوراق  ۵۰هزار توماني،
هزينه وام مسكن را براي اقشار مختلف محاسبه
ميكنيم.زوجه�اي تهران�ي ب�راي دريافت وام
۱۰۰ميليونتومانيمسكنبايد۲۰۰برگهتسهيالت
مسكنخريداريكنند.آنهابايد ۱۰ميليونتومان
گ كنند .ب�ه اين مبلغ با
صرف خري�د اين ۲۰۰بر 
احتس�اب ۲۰ميليون توم�ان وام جعاله كه بابت
خريد آن بايد  ۴۰برگ تس�ه خريداري شود ،دو
ميليونتوماناضافهميشود.درنتيجهدرمجموع
بايد براي دريافت وام ۱۲۰ميليون توماني مسكن
ح�دود ۱۲ميليون تومان صرف ش�ود.همچنين
زوجهاي غير تهراني كه در شهرهايي با جمعيت
بيشتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعيت زندگي ميكنند،
ميتوانند تا سقف  ۸۰ميليون تومان وام بگيرند

كه براي گرفتن اي�ن مبلغ باي�د  ۱۶۰ورق بهادار
خريداريكنندوبااينحساببايدهشتميليون
تومانبابتخريدايناوراقبپردازندكهبااحتساب
دو ميليون تومان براي خريد اوراق وام جعاله در
مجموع براي دريافت وام ۱۰۰ميليون توماني بايد
 ۱۰ميلي�ون تومان پرداخت كنند.علاوه بر اين،
زوجهاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير
 ۲۰۰هزار نفر ميتوانند ب�راي گرفتن  ۶۰ميليون
تومانواممسكن ۱۲۰برگبهادارخريداريكنند
كه بايد ش�ش ميليون تومان باب�ت خريد اوراق
بپردازند.همچنينبرايدريافت ۲۰ميليونتومان
ديگر بابت وام جعاله نيز باي�د دو ميليون تومان
پرداخت كنند كه در مجموع براي وام ۸۰ميليون
تومانيهشتميليونتومانازسويزوجينبايد
پرداخت شود.مجردهاي تهراني نيز ميتوانند تا
س�قف  ۶۰ميليون تومان و غير زوجهايي كه در
مراكزاستانهايباالي ۲۰۰هزارنفرجمعيتدارند
تاسقف۵۰ميليونتومانودرنهايتغيرزوجهاي
ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ميليون تومان
وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ،۱۲۰
 ۱۰۰و  ۸۰برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از
فرابورسايرانخريداريكنند.

منعقد شده است .اين تعداد نسبت به  ۲۰روز ابتداي
خردادماه ۱۳۹۷بالغ بر ۳۲درصد كاهش يافته و نشان
ازاوضاعمناسبترمعامالتدركلكشورنسبتبهشهر
تهران دارد.خسروي بيان ميكند :قراردادهاي اجاره
در كل كشور طي زمان ذكر شده  ۳۱هزار و  ۲۷۵مورد
استكهاينرقمنسبتبهزمانمشابهسالقبلكاهش
 ۱۷درصدي نشان ميدهد.

رشد قيمت مسكن پايينتر از تورم
رييس اتحاديه مش��اوران امالك در تحليل ش��رايط
كنوني بازار مسكن ميگويد :نوسانات نرخ ارز و اثرات
اقتصاد كالن تأثير خود را ابتدا با رشد قيمت و سپس با
افت معامالت در بازار مسكن نشان داد ،افزايش قيمت،
طبيعتاً رابطه معكوسي با نرخ معامالت دارد و هرچه به
سمت باال حركت كند ،معامالت پايين ميآيد.

خس��روي درباره پيشبيني از وضعيت بازار در س��ال
جاري اظهار ميكند :انتظار داريم با روند كاهشي كه
قيمت ارز در هفتههاي اخير داشته شاهد ثبات نسبي
بازار مسكن باشيم و اگر نوسانات چنداني در حوزه ارز،
طال،بورسوحاملهايانرژينداشتهباشيمپيشبيني
ميش��ود كه نرخ رشد قيمت مس��كن در سال جاري
پايينتر از تورم عمومي قرار گيرد.

ش و چشماندازهاي گسترش حمل و نقل عمومي هوايي در ايران بررسي شد
چال 

موانع توسعه ايرتاكسي در كشور

در حالي وزارت راه به دنبال راهاندازي سامانه ايرتاكسي در
ايراناستكهتوسعهاينصنعت،نيازمندتصويبتخفيف
تعرفه نشست و برخاست هواپيما در فرودگاههاي تحت
نظارت شركت فرودگاههاست.
به گ��زارش مهر ،دو هفته قبل با حضور رييس س��ازمان
هواپيمايي كش��وري و معاون حمل و نق��ل وزارت راه و
شهرس��ازي و همچنين مديرعامل شركت فرودگاهها و
ناوبريهواييايرانودبيرستادتوسعهفناوريهايهواييو
پيشرفته(معاونتفناوريرياستجمهوري)،تفاهمنامهاي
با هدف توسعه هوانوردي عمومي به امضا رسيد.اگرچه
هوانورديعموميبهمعنيهرگونهفعاليتترددهواييغير
از هوانوردي تجاري (مسافري و باري) از قبيل آموزشي،
تفريحيوگردشگريميشود،امامنظورازاينتفاهمنامه
بطور خاص توسعه هوانوردي عمومي مسافري است كه
درايرانباعنوانايرتاكسيشناختهميشود.درحالحاضر
امكاناستفادهازپروازهايمسافريباهواپيماهايUltra
( Lightفوقسبك)بهدليلگرانبودنهزينههايناوبري
هوايي و هندلين��گ فرودگاهي وجود ندارد .در حالي كه
اگر اين س��ازوكار با ايجاد ساختارهاي قانوني مناسب به
خصوص كاستن از قوانين دست و پاگير چنين كسب و
كارهايي ايجاد ش��ود ،ميتوان ضمن استفاده از ظرفيت
فرودگاههاي كوچك ،فرصتهاي ش��غلي متعددي نيز
ايجاد كرد.
بهعنوانمثال،درحالحاضردراستانفارسبطوررسمي
 ۷فرودگاه ثبت شده است ،اما تنها از ۲فرودگاه الر و شيراز
اس��تفاده مسافري و تجاري ميش��ود و بقيه فرودگاهها
مانندزرقانياكاربريتفريحيوگردشگريدارندياكامال
تعطيل هستند .اما در صورت ايجاد سازوكار ايرتاكسي،
ميتوان از اين ظرفيت براي سفرهاي كوتاه درون استاني
يا س��فر به اس��تانهاي همجوار بهره ب��رد .اين موضوع
براي فرودگاههاي كوچك شهرها و استانهاي همجوار

كالنش��هرها كاربرد زيادي دارد؛ همانگونه كه فرودگاه
شرقاستانتهرانيافرودگاهكوچكاستانقزوينباوجود
هزينههايبااليساختآنها،بدوناستفادهباقيماندهاند.
 ۱۰۰هواپيماي فوقسبك در كشور
بهگفتهعليعابدزاده،رييسسازمانهواپيماييكشوري،
در حال حاضر در ايران  ۱۰۰فروند هواپيماي فوق سبك
( ۵نفره) وجود دارد كه ميتواند به عنوان ايرتاكسي مورد
بهرهبرداريقراربگيرد.ايندرصورتياستكههزينههاي
ناوبري هوايي اي��ن هواپيماه��ا و همچنين هندلينگ
فرودگاهيآنهابراياشخاصحقيقيياحقوقيبهرهبردار
از اين هواپيماهاي فوق سبك در راستاي توسعه پديده
«ايرتاكسي» به صورت ارقام بهينه و اقتصادي درآيد.
شهرام آدم نژاد ،معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي
نيز اعالم كرده است كه تا پايان امسال تعدادي از اشخاص

حقوقي متقاضي راهاندازي ايرتاكس��ي مج��وز دريافت
ميكنند و دو مسير هوايي نيز براي اين كار در نظر گرفته
شدهاست.بهنظرميرسدمسيراصفهان-تهرانبهدودليل،
يكي پرتقاضا بودن و ديگري ،كوتاه بودن مس��ير ،يكي از
مسيرهاي در نظر گرفته شده براي ايرتاكسي ايراني باشد.
بزرگترينموانعتحققخدماتايرتاكسي
مهمترينمانعدرراهتحققاينخدمتاثرگذاردراستفاده
ازفرودگاههايشهرهايكوچكيامناطقمحروم،يكسان
بودن تعرفه استفاده از خدمات ناوبري هوايي و خدمات
فرودگاهي است كه ش��ركت فرودگاهها و ناوبري هوايي
ايران اي��ن خدمات را با نرخ ثابت ب��راي همه فرودگاهها
اعمالميكند؛اگرچهنرخخدماتناوبريهواييوخدمات
فرودگاهها و پروازهاي تجاري مقرون به صرفه است ،اما
اين نرخها براي فرودگاههاي كوچك و ايرتاكسيها بسيار

سنگين و غيراقتصادي است و همين نرخهاي باال ،امكان
استفاده از ظرفيت فرودگاههاي بالاستفاده يا كماستفاده
در شهرهاي كوچك را تقريباً به صفر رسانده است.
بر اين اس��اس ،نقش هيات دولت در تصويب تعرفههاي
مناسب ارايه خدمات فرودگاهي براي نشست و برخاست
هواپيماهاي فوق سبك با هدف توسعه اين صنعت بسيار
ناوگان مناسب است كه
برجسته است.مانع ديگر ،كمبود ِ
در اين راس��تا معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري
قرار است با توجه به توانمنديهاي تعدادي شركت ايراني
سازنده هواپيماهاي فوق س��بك ،روند توسعه و ساخت
اين نوع هواپيماها را پيگيري كند .به خصوص كه تاكنون
چند فروند هواپيماي دو نفره و آموزش��ي از سوي برخي
شركتهاي دانش بنيان ايراني ساخته شده است اما به
دليل عدم حمايتهاي الزم از آنها ،هيچگاه به توليد انبوه
نرسيد و تنها ۵فروند را يكي از نهادهاي متولي هوانوردي
نظاميوغيرمسافريخريداريكرد.سيدمهديرزازمدير
فرودگاه بجنورد در اسفند ماه  ۹۶اعالم كرد :مديران اين
فرودگاه ۲فروندهواپيمايفوقسبكراازايتالياخريداري
وازگمركخراسانشماليترخيصكردهاندكهقراراست
بااستفادهازاين ۲فروندهواپيما،نخستينايرتاكسيكشور
رادرمسيرهواييبجنورد-مشهدراهاندازيكنند.بهگفته
اينمقاممسوول،اين ۲فروندهواپيما ۴،نفرهبودهبابنزين
سوپركارميكنند.بااينحالهيچگاهخبريازآغازفعاليت
اين ايرتاكسي منتشر نشد و به نظر ميرسد اين دو فروند
هواپيما نتوانستند عنوان «نخستين سيستم ايرتاكسي
ايران» را با خود به يدك بكشند.
شركت «اوبر» و تاكسي هوايي درون شهري
وزارت راه براي توسعه هوانوردي عمومي (ايرتاكسي) در
حاليميخواهداينصنعترادرايرانارتقادهدكهشركت
مشهور اوبر (بزرگترين ش��ركت ارايه خدمات تاكسي

اينترنتي در دنيا) اعالم كرده قرار اس��ت در سال جاري
ميالدي امكان حمل و نقل هوايي مسافران در نيويورك
با استفاده از هلي كوپتر را راهاندازي كند.اين مساله نشان
ميدهد موضوع ايرتاكس��ي بين شهري سالها است در
ديگر كشورها به پديدهاي جاافتاده تبديل شده و به دنبال
توسعهايرتاكسيدرونشهريهستند.
تخفيف ۳۰درصدي عوارض فرودگاهي
سياوشاميرمكري،مديرعاملشركتفرودگاههاوناوبري
هوايي اي��ران در گفتوگو با مهر اظهار كرد :قرار اس��ت
شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در مرحله اول در
دو گام حمايتهاي خود را از توسعه هوانوردي عمومي در
فرودگاههاي كشور اعمال كند.
وي ادامه داد :در گام نخس��ت از مرحل��ه اول كه در حال
حاضر اجرا ش��ده ،اعمال تخفيف  ۳۰درصدي در زمينه
عوارض فرودگاهي اس��ت كه به فعالي��ت هواپيماهاي
فعال در ايرتاكس��ي تعلق ميگيرد .اعمال اين تخفيف
در اختيار شركت فرودگاههاس��ت و نياز به مجوز از نهاد
عاليتري ندارد.
رييسهياتمديرهشركتفرودگاههاوناوبريهواييايران
يادآور شد :در گام دوم از اين مرحله كه زمانبر خواهد بود،
اينشركتبهتعديلتعرفهنشستوبرخاستهواپيماهاي
فعال در بخش هوانوردي عموم��ي خواهد پرداخت كه
اجراي آن نيازمند مصوبه هيات دولت است.
اميرمكري در پاس��خ به اينكه نرخ عوارض فرودگاهي در
حال حاضر چه رقمي اس��ت ،گفت ۱۵ :دالر بابت تعرفه
هر نشس��ت و برخاس��ت هواپيما و  ۳دالر بابت عوارض
فرودگاهي از هواپيماها اخذ ميشود كه در اين مرحله۳۰
درصد به بخش عوارض فرودگاهي تخفيف داده ميشود
در مرحله بعد قرار است  ۳۰درصد ديگر به تعرفه نشست
و برخاست هواپيماهاي فوق سبك تخفيف داده شود.

ايرانشهر
دولت سياستي براي حوزه
زمين ندارد

دبير كانون سراسري انبوهس��ازان با بيان اينكه هر
زمان كه مس��كن گران ميشود ،دشمني فرضي به
نامسوداگرپيداميشود،گفت:دولتهيچسياستي
براي حوزه زمين ندارد.
فرشيد پورحاجت در گفتوگو با تسنيم با انتقاد از
نامناسب بودن فضاي كس��ب و كار در حوزه توليد
مس��كن ،اظهار كرد :چند صد نوع فعاليت صنفي و
اقتصاديازبخشمسكناموراتخودراميگذرانند؛
ش��هرداري كه  60درصد درآمده��اي آنها از حوزه
مسكن است يا سازمان امور مالياتي ،سازمان نظام
مهندسي ،كارخانههاي توليد و ...همه از قِبل حوزه
مسكندرآمدكسب ميكنند.
وي ادام��ه داد :در اين بين انبوهس��از يا توس��عهگر
( )developerوجود دارد كه بايد تمام هزينهها را
از مردم بگيرد و بخش عظيم سرمايه خودش را براي
توليد مسكن صرف كند و آن را تحويل دهد .در اين
شرايط انتظار دارند با هزينههاي سرسام آور مردم
صاحب مسكن شوند .هر وقت كه شكاف بزرگي در
قيمت مسكن روي داد دشمني فرضي تحت عنوان
سوداگر را پيدا ميكنند.وي با طرح اين پرسش كه
حاال اين سوداگر كيست ،خدا ميداند ،افزود :از كجا
متولد ش��ده خدا ميداند ،نميشود عقل مردم را به
بازيبگيريم.دبيركانونسراسريانبوهسازانباتاكيد
بر اينكه وضعيت ساخت و سازهاي مسكن در كشور
خوب نيست ،اظهار كرد :دولت هيچ سياستي براي
حوزهزمينندارد؛اگربخواهيمبهبودفضايكسبو
كاررامدنظرقراربدهيميكيازبخشهاوجودقوانين
مزاحم ،يك بخش سياس��تهاي پولي و اعتباري و
بخش ديگر در حوزه آسيبشناسي قيمت است كه
اين مورد به زمين برميگردد .پورحاجت بيان كرد:
همهكارشناساناعالمميكنندكهحداقل 50درصد
از قيمت تمام ش��ده مسكن مربوط به قيمت زمين
است .سياست دولت براي تامين زمين براي توليد
مسكن چيس��ت؟ اگر دولت به دنبال اين است كه
انبوهسازانخانههايويالييقديميراتخريبكرده
و يك خانه را به  10واحد تبديل كنند كه به اين كار
سياست نميگويند.وي ادامه داد :اين تراكمفروشي
و شهرفروشي است؛ غير از اين نيست .بايد در بخش
توليدمسكنبرنامههامشخصباشد.حتيدربحث
بازآفريني كه به نظر ميرس��د تالش زيادي شد اما
واقعيت آن است كه وزير سابق راه و شهرسازي سال
گذشته گفته بود كه دستگاههاي دولتي حدود 40
متر براي ساخت مسكن زمين به وزارت راه دادند.

پيشبيني  ۵روزه آب و هوا

سازمان هواشناسي از رگبار باران ،رعد و برق و وزش
بادهاي ش��ديد موقتي در برخي مناطق كش��ور تا
يكشنبهآيندهخبرداد.
به گزارش تس��نيم ،از روز پنجشنبه تا روز يكشنبه
هفتهآينده 26خردادماهدربرخيمناطقاستانهاي
واقع در نوار ش��مالي در س��اعات بعدازظهر رگبار
پراكنده باران ،صاعقه و وزش باد روي خواهد داد.
درشرقكشوربهويژهدرزابلودرجنوبغربكشور
دراستانخوزستاندربرخيساعاتوزششديدباد
همراه با گرد و خاك پيش بيني شده است.

پليس:دروروديمحدودههاي
ترافيكي توقف نكنيد

ريي��س پليس راهور ته��ران بزرگ از ش��هروندان
خواس��ت تا قبل از پايان زمان طرح ترافيك و زوج
و فرد در ورودي محدودهها توقف نكنند.به گزارش
شهرنوشت ،س��ردار مهماندار رييس پليس راهور
تهران بزرگ با تاكيد بر پيگيري مطالبات مردمي در
حوزههاي مختلف شهري گفت :با خودروهايي كه
پيشازپايانزمانمحدودهطرحترافيكياطرحزوج
وفرددرمحلهايوروديطرحبهخصوصبزرگراهها
توقفميكننديابهصورترديفيودوبلباعثايجاد
ترافيكوانسدادراهميشوندبرخوردجديخواهيم
كرد.رييس پليس راهور تهران بزرگ افزود :حضور
خودروهاپيشازپايانطرحزوجوفردياطرحترافيك
در مب��ادي ورودي محدوده طرح باعث ميش��ود
حاش��يه راهها بهخصوص بزرگراهها نظم در تردد را
از دس��ت داده و اين مس��اله موجب مزاحمت براي
ديگر خودروهايي كه مجوز ورود به طرح به خصوص
خودروهاي امدادي و  ...دارند ،ميشود .پليس با هر
مسالهايكهبرايشهروندانايجادمشكلومزاحمت
كند برخورد جدي خواهد داشت.

احتمال توقف  ۶۳۸اتوبوس
گازسوز در تهران

دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر
تهرانازاحتمالخروج ۶۳۸دستگاهاتوبوسازچرخه
حمل ونقلعمومي شهر تهران خبر داد.
محمد علي كروني در گفتوگو با مهر ،با بيان اينكه
برابر الزامات سازمان ملي استاندارد ،بهرهبرداري از
خودروهاي گازسوز و همچنين اخذ تأييديه معاينه
فني خودروهاي مزبور منوط به انجام طرح تس��ت
ادواري مدار سوخترساني و مخازن CNGپرفشار
توسط بازرسين واجد شرايط (مورد تأييد سازمان
ملي اس��تاندارد ايران) است گفت :مرحله اول طرح
انجام تست و ايمنس��ازي اتوبوسهاي گازسوز از
اسفندماهسال ۱۳۹۲اجراييشدوباتوجهبهضرورت
تكرار آن در هر س��ه س��ال يكبار؛ اجراي دور دوم
آن از ابتداي س��ال  ۹۶در دستور كار شركت واحد
اتوبوسراني تهران قرار گرفته است ،اما از آنجا كه به
عنوان هدف اصلي اجراي استاندارد مورد نظر بايد
نس��بت به تعويض آن دسته از مخازن سيانجي و
اتصاالتگازسوزكهمردودشناختهشدهياعمرمفيد
كاري آنان به اتمام رسيده اقدام شود ،در حال حاضر
براي بخش قابل توجهي از اتوبوسهاي گازسوز بر
اساس نتايج واصله از بازرسان ،بايد نسبت به تأمين
تجهيزاتجايگزيناقدامشود.

اخبار
داليل انباشت خودروهاي
ناقص از زبان وزير

مهر|وزيرصنعت،معدنوتجارتگفت:عمدهترين
عاملتوقفخودروهايتوليدشدهدركفپاركينگ
خودروس��ازان ،كمب��ود قطع��ات دانشبني��ان و
الكترونيكياينخودروهااست.بهگفتهرضارحماني،
بههمهواحدهاياستانيابالغشدهتاازتوليدكنندگان
داخليحمايتكنند.وييادآورشد:برايتحققشعار
رونق توليد ،وزارت صنعت ،معدن تجارت ،س��امانه
«نياز» و سامانه «محصوالت دانش بنيان» را ايجاد
كردهتاازتوليدكنندگانداخليحمايتكند.رحماني
دربارهتوليدكنندگانداخليصنايعريليگفت:همه
واحدهاي توليدكننده كشور در حوزه واگنسازي،
ظرف  ۱۰سال آينده بازار خوبي خواهند داشت و ما
در اين بازه ۱۰ساله ،به ۴۰هزار دستگاه انواع واگن و
لكوموتيونيازداريمكهبرايناساس،توليدكنندگان
ما بازار خوبي در داخل خواهند داشت .وزير صنعت،
معدن و تجارت ،عمدهترين مشكل توليدكنندگان
داخل��ي واگن را در بخش س��فارش س��اخت و نيز
تأمين مالي آنها عنوان و اظهار داشت :در اين زمينه،
پيگيريهاييدردولتداشتهايموقرارشدتأمينمالي
ساخت واگن انجام ش��ود .رحماني افزود ۷۵:درصد
واگنهاي مسافري ۸۵ ،درصد واگنهاي باري و ۳۳
درصدواگنهايمترو،درداخلتوليدميشوندواگر
سفارشگذاريهابهخوبيانجامشود،درتوليدداخل
پيشرفتبيشتريخواهيمداشت.اينميزاندرصداز
ساخت هر واگن در داخل نشان ميدهد كه در حوزه
واگنسازي ،تقريباً خودكفا هستيم .وي با تاكيد بر
اينكه وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت با جديت ،از
صنايع ريلي و توليد واگ��ن و ريل حمايت ميكند،
افزود :هر قطعهاي كه در داخل امكان توليد داش��ته
باشد ،به توليدكنندگان اطمينان ميدهيم كه يا از
واردات آن جلوگيري ميكنيم يا موانع جدي بر سر
وارداتخواهيمگذاشت.

تركيبكميسيونهاي
اتاق تهران نهايي شد

بابرگزاريآخريندورازرايگيريبرايتعيينتكليف
كميسيونهاي اتاق بازرگاني تهران سرنوشت اين
كميسيونهابرايدوسالآيندهمشخصشد.نهمين
دوره از اتاق بازرگاني تهران در شرايطي كار خود را در
ماههايابتداييسالجاريآغازكردكهانتخاباتاين
دورهدراسفندماهسالگذشتهبرگزارشدودرجريان
آنتمامي ۴۰منتخباتاقبازرگانيتهرانازفهرست
موسومبهفرداانتخابشدند.پسازبرگزاريانتخابات
و برگزاري نخستين جلس��ه هيات نمايندگان اتاق
اعضابربرگزاريانتخاباتكميسيونهابهجمعبندي
رس��يدند و به اين ترتيب در هفته ج��اري اعضاي
كميسيونهامشخصشدند.نمايندگاناتاقبازرگاني
در نخستين جلس��ه هفته جاري خود روساي پنج
كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات ،انرژي
و محيط زيست ،كشاورزي و صنايع تبديلي ،اقتصاد
سالمت و حمايت غذايي و مبارزه با فساد را انتخاب
كردندودرجلساتبعدياعضايكميسيونصنعت
ومعدن،بازارپولوسرمايه،بهبودمحيطكسبوكار
ورفعموانعتوليدوكميسيوناقتصادنوآوريوتحول
ديجيتالرابرگزيدند.اعضاياينكميسيونهابراي
يك دوره دو س��اله انتخاب شدهاند و پس از آن براي
تمديدياجابهجاييرأيگيريجديدانجامميشود.
دورهنهماتاقبازرگانيايرانچهارسالهخواهدبود.به
اين ترتيب محمد الهوتي به عنوان رييس و مهدي
شريفي نيكنفس نايبرييس كميسيون تسهيل
تجارت ،رض��ا پديدار ريي��س و حميدرضا صالحي
نايبرييس كميسيون انرژي و محيط زيست ،كاوه
زرگران رييس و محمدرضا فرشچيان نايبرييس
كميس��يون كش��اورزي و صنايع تبديلي ،محمود
نجفيعرب رييس و ابوالفت��ح صانعي نايبرييس
كميسيون اقتصاد سالمت ،حسن فروزانفرد رييس
و احمد آتشهوش نايبرييس كميسيون حمايت
غذاييومبارزهبافساد،محمدرضازهرهونديرييس
و عليرضا كالهيصمدي نايبرييس كميس��يون
صنعتومعدن،فريالمستوفيرييسوافروزبهرامي
نايبرييسكميسيونبازارپولوسرمايه،محمدرضا
نجفيمنشرييسوعلينقيبنايبرييسكميسيون
محيطكسبوكار،سيدمجيدصدريرييسوفرزين
فرديسنايبرييسكميسيوناقتصادنوآوريوتحول
ديجيتالبهعنوانروسايجديدكميسيونهاياتاق
بازرگانيتهرانمعرفيشدند.
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شاخص مديران خريد (شامخ) در ارديبهشت  98به  61.39واحد رسيد

نگاهمثبت به توليد در پايان بهار
تعادل|
ش�اخص مديران خريد ارديبهشت 1398منتشر
شد.ارزيابيهايصورتگرفتهنشانميدهد،شامخ
ارديبهشت سال جاري 61.39واحد محاسبه شده
كهنسبتبهشامخماهقبل(فروردين) 25.01واحد
معادل 68.74درصد بهبود يافته اس�ت .در شامخ
فروردينماه ،فع�االن اقتصادي نس�بت به بهبود
توليددرماهميانيفصلبهارخوشبينبودند؛حال
ش�امخ ارديبهش�ت نيز با تاييد اين خوشبيني از
چشمانداز مثبت توليد در خردادماه حكايت دارد.
بررسيهانشانميدهد،شامخفروردينماهامسال،
پايينترينرقمشامخدرطولدورهبررسيدرايران
بوده كه البته بخش�ي از آن ناش�ي از رش�د شديد
بازارهادراسفندماهسالگذشتهونيمهتعطيلبودن
فروردينبودهاست،امادرمقابلشامخارديبهشت
 ،1398به باالترين رقم اين شاخص در دوره بررسي
رسيدهوركوردباالترينرقمشامخراشكستهاست.
شامخ كل
مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران براي نخستينبار
دركشور،ازمهرماه 1397استخراجوانتشارشاخصمديران
خريد ( )PMIتحت عنوان شامخ را در دستور كار قرار داده
و در هشتمين دوره انتشار اين شاخص ،شامخ ارديبهشت
 1398را منتشر كرده است .شامخ ارديبهشت سال جاري
 61.39واحد محاس��به شده كه نسبت به شامخ فروردين
( 36.38واح��د) 25.01واح��د (مع��ادل 68.74درصد)
بهبود پيدا كرده اس��ت .بر اس��اس محاسباتي كه از سوي
مركز آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران براي اس��تخراج
شامخ ارديبهشت 1398انجام شده ،شامخ اين ماه61.39
واحد بوده كه نسبت به ماه قبل رشد قابلتوجهي را تجربه
كرده و دوباره پس از افت قابلتأمل در فروردينماه ،به مدار
مثبت برگشته است .در شامخ فروردينماه ،1398فعاالن
اقتصادي نس��بت به بهبود وضعيت توليد در ارديبهشت
اظهار خوشبيني كرده بودند و حاال در شامخ ارديبهشت،
ضمنتاييددرستياينخوشبيني،نشانهايينيزازبهبود
وضعيتتوليددرخردادماهنشاندادهشدهاست.
همانگونهكهانتظارميرفت،باپشتسرگذاشتننخستين
ماه از سال جديد و برطرف ش��دن تعليق در فضاي كالن
اقتصاديوسياسيكشور،صنعتوضعيتبهتريپيداكرده
وشاخصشامخصنعت(باعدد)61.39نيزاينروندراتأييد
ميكند.مقدارتوليدكاال،ميزانسفارشهايجديدوميزان
فروش بخش صنعت در ارديبهشت بيشتر از فروردينماه
بوده است درحالي كه موجودي مواد اوليه ،ميزان صادرات
كاالوموجوديانباربخشيازفعاالنصنعتيكاهشيافته
است كه اين مس��اله باوجود تحريمها و شرايط نابسامان
اقتصادي ،قابل پيشبين��ي بود .اغلب فعاالن اقتصادي به
افزايشقيمتمواداوليهومحصوالتنهايياذعانداشتهاند
وباوجودهمهاينشرايطاشتغالصنعتينسبتبهماهقبل
افزايش نشان ميدهد .نكته جالبتوجه آن است با وجود
تعطيالت نسبتا زياد در خردادماه ،فعاالن صنعتي انتظار
افزايش تولي��د در ماه آتي را دارند .در تحلي��ل اين دوره از
گزارش شامخ ،به دليل اينكه نمونههاي موردنظر در گروه
سايرصنايعدراينماهكمترازحدانتظارمشاركتداشتند
ازارايهتحليلاقتصاديدربارهاينگروهصرفنظرشدهاست.
صنايعالستيكوپالستيك
صنعت الستيك و پالستيك عالوه برآنكه همانند اكثر
بخشهاي صنعت ،نسبت به فروردينماه ،بهبود نشان
ميدهد ،به لحاظ عدد ش��اخص باالترين ميزان در
ميان صنايع گوناگون را به خود اختصاص داده است.
اغلب فعاالن اقتصادي در اي��ن حوزه ،افزايش توليد
داشتهاند و سفارشهاي جديد بيشتري نسبت به ماه
قبل دريافت كردهان��د .از آذرماه  97تاكنون ،فعاالن
حوزه الستيك و پالستيك همه ماهه اعالم كردهاند
كه موجودي مواد اوليه آنها كمتر از ماه قبل شده است.
از اسفند 97تاكنون نيز موجودي انبار آنها تقريبا ثابت
مانده ،كه كاهش توليد و سفارشهاي جديد ميتواند
بهخوبي اين مساله را توضيح دهد .قيمت مواد اوليه
و محصوالت نهايي نسبت به ماه قبل افزايش داشته
استكه نشانميدهد همچنانعدمثباتقيمتهادر

بازار وجود دارد .فعاالن صنعت الستيك و پالستيك
براي خردادماه نيز انتظار افزايش توليد دارند.
صنايعفرآوردههاينفتوگاز
شركتهايتوليدكنندهموادنفتي،بنزين،قير،روغنهاي
صنعتي،روانكنندهها،محصوالتشيمياييآزمايشگاهيو
محصوالتيازايندست،دراينگروهقرارميگيرند.بررسيها
نشانازوضعيتبداينگروهدرميانهارديبهشت 98نسبت
بهماهقبلخوديعنيفروردين 98دارد،اماپيشبينيفعاالن
اقتصاديدرفروردينماه،مبنيبرانتظارافزايشتوليدبراي
ماهآتينيزتحققنيافتهوتوليدنسبتبهماهقبلكمترشده
است.اغلبفعاالناقتصاديدراينبخشازافزايشقيمت
مواد اوليه خبر دادهاند كه افزايش قيمت پايه محصوالت
پليمري و شيميايي طي ماه گذشته در بورس كاال توسط
دفترتوسعهصنايعتكميليپتروشيمينيزبرايناظهارات
صحه ميگذارد .از آذرماه سال  1397تاكنون كه شاخص
 PMIتهيهشدهاست،شامخاينگروه(بهجزدراسفندماه)
وضعيت بخش فرآوردههاي نفت و گاز را همواره بدتر از ماه
قبل ارزيابي كرده است .ميزان توليد نيز همه ماهه نسبت
به ماه قبل كاهش داشته ،كه حاكي از وضعيت ركودي در
اين بخش است .بااين حال فعاالن اقتصادي در اين بخش،
همچنانانتظارافزايشتوليدبرايماهآتي(خرداد)رادارند.
صنايعنساجي
توليد نخ ،پشم ،پارچه و فرش عمده فعاليتهاي اين گروه
را شامل ميش��ود .با توجه به شامخ گروه نساجي ،به نظر
ميرسد كه وضعيت اين صنعت نس��بت به فروردينماه
تغييرچندانينداشته،كهخبرخوبيبرايصنعتنساجي
كشورنيست.افزايشقيمتمحصوالتپتروشيمينساجي
و مش��كل جدي نقدينگي ،همچنان ادامه دارد .به دليل
مش��كالت پيش رو ،طي ماههاي گذشته صنعت نساجي
كه بهصورت بالقوه صنعت اش��تغالزايي است ،با تعديل
نيروي انساني مواجهبوده است .فعاالن صنعتنساجيكه
براي ارديبهشتماه ،انتظار افزايش توليد داشتند ،با وجود
افزايش س��فارشهاي جديد در ارديبهشتماه نسبت به
فروردين،ميزانتوليدخردادماهرابهشدتكاهشيارزيابي
كردهاند .به نظر ميرس��د كه كاهش موجودي مواد اوليه،
افزايش قيمت مواد اوليه ،كاهش صادرات و افزايش قيمت
نهايي محصوالت ،عواملي هس��تند كه در اين پيشبيني
تأثيرگذار بودهاند .تأمين منابع مالي و ارز الزم براي واردات
ماشينآالت و مواد اوليه ازجمله برنامههاي وزارت صنعت
استكهاميدميرودبااجراييشدنآنهابخشيازمشكالت
اينصنعتمرتفعشود.
صنايعماشينسازيولوازمخانگي
بطوركلي شامخ گروه صنايع ماشينسازي و لوازمخانگي
(عدد شامخ  )66.4نشان از مشاهده بهبود در اين صنعت
در ارديبهشتماه به نسبت فروردينماه دارد .دليل اين امر
گزارش ش��امخ باالي  50براي شاخصهاي مقدار توليد
محصوالت (عدد شامخ ،)77.4ميزان سفارشهاي جديد
(عددشامخ،)71سرعتانجاموتحويلسفارشهاي(عدد
شامخ)62.9وميزاناستخداموبهكارگيرينيرويانساني
(عدد شامخ )61.3است .شاخص موجودي مواد اوليه عدد
شامخ 40.3راكسبكردهاست.اينشاخصدرفروردينماه
رقم 34.3بودهاست.البتهاينرونددرطيماههايگذشته
نيز مشاهده شده است .بطوريكه در شامخهاي ماههاي
دي ،بهمن ،اس��فند و فروردي��ن ،توليدكنندگان همواره
قيمتمحصوالتخودرابهنسبتماهقبلدرحالافزايش
عنوانكردهاند.
صنايعكانيغيرفلزي
شامخكلگروهصنايعكانيهايغيرفلزيدرارديبهشتماه
،98رقم 61.8رابهخوداختصاصدادهاست.اينرقمنشان
ازبهترشدننسبيوضعيتاينصنايعنسبتبهماهگذشته
دارد.بهبودشاخصشامخاينصنعتناشيازمشاهدهبهبود
درشاخصهايمقدارتوليدمحصوالت(عددشامخ،)73.9
ميزانسفارشهايجديد(عددشامخ)67.4وسرعتانجام
وتحويلسفارش(عددشامخ)63است.محصوالتصنايع
كاني غيرفلزي (نظير شيش��ه ،ظروف چيني و بهداشتي،
سيمانوبتن،كاشيوسراميك،گچوآجر،سفالو)...عمدتا
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سامانهتداركاتالكترونيكيدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجامخواهدشد.والزماستمناقصهگراندرصورتعدمعضويتقبلي،
مراحلثبتنامدرسايتمذكورودريافتگواهيامضاءالكترونيكيراجهتشركتدرمناقصهوارائهپاكتالف(تضمينشركتدرمناقصه)ازطريق
آدرس :ايالم ،ميدان ميالد ،بلوار دانشجو ،طبقه دوم ،معاونت فني و مهندسي ورزش و جوانان استان ايالم به شماره تماس 08432225729انجام
ميپذيرد.الزمبهذكرميباشدكهتماممراحلمناقصهشاملدريافتاسناد،تحويلپاكت،بازگشاييواعالمبرندهازطريقسامانهانجامميپذيرد.
تنها پاكت ضمانتنامه و رسيد ثبت پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد به صورت فيزيكي تحويل گرفته خواهد شد و اين مناقصه بر اساس بخشنامه
مناسبترينقيمتپيشنهاديبرگزارميگردد.همچنينهزينهآگهيروزنامهوسامانهستادمناقصهبهعهدهبرندگاناينمناقصاتميباشد.
جدول1
دريافتاسناد
از تاريخ

تاتاريخ

98/03/22

98/03/28

عودت اسناد در صورت انصراف

تسليم پيشنهاد تا آخروقت اداري

كميسيونمناقصه

98/04/09

98/04/09

98/04/10

جدول 2مشخصات پروژهها
رديف

عنوان پروژه

صنعت،معدنوتجارت

محلاجرا مبلغ برآورد (ريال) مبلغتضمين(ريال) رشتهورتبهپيمانكار مدتپيمان(ماه)

1

احداثاستخرسرپوشيدهموسيان

دهلران

38.307.526.559

1.920.000.000

ابنيه

24

2

تعمير و تجهيز اداره كل ورزش و
جوانان استان ايالم

ايالم

1.850.358.735

95.000.000

ابنيه

6

روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان ايالم

شامخصنعت-شاخصمديرانخريد()PMIارديبهشتماه1398
شاخص

اسفند97

فروردين98

ارديبهشت98

شامخكلصنعت

55.36

36.38

61.39

مقدارتوليدمحصوالت

57.23

23.88

69.97

ميزانسفارشاتجديدمشتريان

66.81

35.08

66.31

سرعت انجام و تحويل سفارش*

50.52

47.17

60.25

موجودي مواد اوليه خريداريشده

39.96

34.32

43.05

ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني

47.17

46.87

53.30

قيمتخريدمواداوليه

81.67

89.48

89.45

موجودي محصول نهايي در انبار

39.10

45.55

49.48

ميزان صادرات كاال

49.33

37.88

48.10

قيمتمحصوالتتوليدشده

62.83

69.95

72.63

مصرف حاملهاي انرژي

55.74

33.72

65.95

ميزانفروش محصوالت

63.65

24.74

66.85

انتظارات توليد در ماه آينده

32.40

68.80

59.43

* :در دوره اسفند 1397و قبل از آن ،اين شاخص با عنوان «مدتزمان انجام و تحويل سفارش» بوده است.
در فرايند ساختوساز (بخش ساختمان) ،مورد استفاده
قرارميگيرندكهفعاليتهايساختمانيدرنيمهاولسال
بهعلتشرايطجويبهنسبتنيمهدومسالبيشترصورت
ميپذيرند.رقمشاخصميزاناستخداموبهكارگيرينيروي
انساني در صنايع كاني غيرفلزي ،پايينترين رقم در بين
صنايعرابهخوداختصاصدادهاست.دليلاينامرراميتوان
در ركود بخش مسكن جستوجو كرد .اما نكته قابلتوجه
در گزارش شامخ اين صنايع افزايش بهاي خريد مواد اوليه
اينصنايعنسبتبهماهقبلاست.رقمشامخقيمتخريد
مواداوليهدرصنايعكانيغيرفلزيبعدازصنايعشيميايي
باالترينرقم(عددشامخ)95.7دربينصنايعاست.
صنايعفلزي
بطوركلي،بخشعمدهايازفعاالناقتصاديدرحوزهصنايع
فلزي،برخالففروردين،97درارديبهشتماه 98وضعيت
رانسبتبهماهقبلبهترارزيابيكردهاندوعددشامخ59.6
نيزمويدهمينامراست.افزايششاخصكلدراينبخش،
بهتبعافزايشزيرشاخصهايمقدارتوليدمحصوالت(عدد
شامخ،)67.2ميزانسفارشهايجديد(عددشامخ،)60.2
سرعت انجام و تحويل سفارش (عدد شامخ )64.8و ميزان
استخدام و بهكارگيري نيروي انساني (عدد شامخ )54.7
رخ داده اس��ت. .يكي از مشكالت شركتهاي فعال در اين
عرصه،معضلتأمينمواداوليهاست.عددشامخبرآوردشده
برايقيمتمواداوليه 86.7،وقيمتمحصوالتتوليدشده
صنايع فلزي 76.6 ،گوياي آن است كه تورم بر نهادههاي
توليداينصنعتاثرگذاربودهوسببشدههزينهتوليداين
محصوالتافزايشيابد.
ضمنآنكهاينرونددرماههايفروردين،98اسفند،بهمن،
دي و آذر  ،97نيز رخ داده است .بهعبارتديگر در ماههاي
ذكرشدهفعاالناقتصاديعنوانكردهاندكههموارهقيمت
خريد مواد اوليه آنها به نسبت ماه قبل افزايش يافته است.
شايانذكراست،خبرتحريمفلزاتاساسيازجمله«فوالد،
مس و آلومينيوم» در ماه گذش��ته رس��انهاي شده است.
ازآنجاك��ه فوالد ،مس و آلومينيوم ايران در دنيا مش��تري
خ��اص خ��ود را دارد ،بنابراين باوج��ود تحريمها ،فعاالن
حوزه صنايع فلزي و معدني بخشي از مشتريان ثابت خود
را از دس��ت خواهند داد .اين موضوع باعث خواهد شد كه
كشورهاي رقيب اين فرصت را پيدا كنند تا بازارهاي ايران
راتصاحبكنند.
صنايعغذايي
ش��امخ گروه صنايع غذايي (عدد ش��امخ )54.5حاكي از
مشاهده بهبود در اين صنعت در ماه ارديبهشت به نسبت
ماه فروردين اس��ت .اين مهم ناش��ي از مشاهده بهبود در
ش��اخصهاي توليدات محصوالت (عدد ش��امخ،)57.4
ميزان س��فارشهاي جديد (عدد ش��امخ ،)56.4سرعت
انجاموتحويلسفارش(عددشامخ)60.6ودرنهايتميزان

استخداموبهكارگيرينيرويانساني(عددشامخ)51.1در
اينصنعتبهنسبتماهگذشتهاست.
با وجود بهبودهاي مشاهده شده در شاخصهاي مذكور،
مشكلموجوديمواداوليه(عددشامخ)39.4همچنانبه
قوت خود پابرجا است .ضمن آنكه قيمت باالي خريد مواد
اوليه مشكل تأمين مواد اوليه را دوچندان كرده است .عدد
شامخ مربوط به ش��اخص قيمت مواد اوليه 89.4گزارش
ش��ده ،كه حاكي از افزايش قيمت مواد اوليه به نسبت ماه
قبل است .افزايش نسبي اين متغير به نسبت ماه قبل در
گزارشهايپيشينشامخنيزمشاهدهشدهاست.افزايش
قيمتمواداوليهمنجربهافزايشقيمتمحصوالتميشود؛
ازاينرو،بهنظرميرسدبااستمرارروندفعليافزايشقيمت
محصوالت توليدش��ده در ماههاي آتي نيز در اين صنعت
مشاهدهشود.
صنايعشيميايي
ارزيابيها در مورد صنايع ش��يميايي در ارديبهشت 98
نس��بت به فروردينماه قبل ،وضعيت بهتري را نش��ان
ميدهد .شامخ گروه در ارديبهش��تماه در پي بهبود در
شاخصهاي مقدار توليد محصوالت (عدد شامخ ،)79.7
ميزان س��فارشهاي جديد (عدد شامخ  ،)76.3سرعت
انجام و تحويل سفارش (عدد شامخ  ،)61موجودي مواد
اوليه (عدد شامخ  )53.4و ميزان استخدام و بهكارگيري
نيروي انساني (عدد شامخ )52.5عدد 67.8را كسب كرده
است.بخشيازبهبودمشاهدهشدهدرشاخصهايمذكور
ناشي از پشت سر گذاشتن تعطيالت نوروزي است .ضمن
آنكه افزايش فروش محصوالت (عدد ش��امخ  )78.8نيز
مويد اين امر است .نكته قابلتوجه در ارقام ذكرشده ،عدد
شامخشاخصموجوديمواداوليهاستكهحاكيازبهبود
اينشاخصدرصنايعشيمياييدارد.نكتهديگراينكهعدد
شامخ به دس��تآمده براي قيمت خريد مواد اوليه است.
شاخص شامخ قيمت خريد مواد اوليه صنايع شيميايي
در ارديبهشتماه رقم  95.8اعالم شده ،كه اين رقم بدان
معناستكهتقريباتمامپرسششوندگانبرافزايشبهاي
مواد اوليه تأكيد داش��تهاند .رقم به دستآمده براي اين
زيرشاخص بيش��ترين ميزان در بين صنايع منتخب در
گزارش شامخ است .افزايش قيمت باالي خريد مواد اوليه
در صنايع ش��يميايي در حالي رخ داده ،كه ايران از مزيت
وجود مواد اوليه شيميايي در كشور برخوردار است .دليل
اينامراعطايمجوزافزايشقيمتمحصوالتپتروشيمي
از سوي س��ازمان حمايت است .از اينرو توليدكنندگان
صنايع شيميايي بهناچار با قيمتهاي باالتري مواد اوليه
خود را تأمين كردهاند.
صنايعچوب،كاغذومبلمان
صنايع چوب ،كاغذ و مبلمان در ارديبهش��تماه ،با وجود
تداوم بس��ياري از مش��كالت ،وضعيت بهبود را نسبت به

ماه قب��ل تجربه كردهاند كه با توجه به تعطيالت س��االنه
فروردينماه ،طبيعي مينماي��د .صنايع مرتبط با چوب و
كاغذ ،همانند بسياري از صنايع ديگر در وضعيت مناسبي
قرار ندارند كه بخش عمدهاي از آن به دليل وابستگي اين
صنايعبهمواداوليهوارداتي،تحريمهاودشواريتأمينمواد
اوليه است .از ديماه سال گذشته تاكنون ،طبق اظهارات
فعاالناقتصادي،موجوديمواداوليهوموجوديانباردراين
صنايعهمواره روبهكاهشبوده است .قيمت مواد اوليهنيز
روندافزايشيداشتهاست.
صنايعتوليدوسايلنقليهوقطعاتوابسته
ش��اخص شامخ اين گروه نس��بت به ماه قبل به ميزان
قابلتوجهيافزايشداشتهوازرقم 42.6درفروردينماه
به  63.4در ارديبهشتماه تغيير كرده است .دليل اين
امر افزايش  4ش��اخص مقدار توليد محصوالت (عدد
شامخ  ،)70.7ميزان سفارشهاي جديد (عدد شامخ
 ،)77.6س��رعت زمان انجام و تحويل س��فارش (عدد
شامخ)50وميزاناستخداموبهكارگيرينيرويانساني
(عدد شامخ  )51.7اس��ت؛ ضمن آنكه افزايش فروش
محصوالت (عدد شامخ  )67.2نيز مويد اين امر است.
در اين صنعت قيمت تمامشده محصوالت (عدد شامخ
 )72.4به علت افزايش قيمت مواد اوليه (عدد ش��امخ
 )91.4افزايش يافته اس��ت .افزايش قيمت مواد اوليه
ناشي از وابستگي مواد اوليه اين صنعت به واردات است.
از سويديگر ،شاخصانتظارات توليددرماهآينده (عدد
شامخ)60.3اينگروهنشانازاميدواريتوليدكنندگان
وسايلنقليهوقطعاتوابستهبهفروشبيشتردرماهآتي
رادارد.داليلمختلفيبرايشكلگيريانتظاراتمثبت
در توليدكنندگان ميتوان عنوان كرد كه ازجمله آنها
پرداخت مابقي تسهيالت بانك مركزي به قطعهسازان
و ترخيص  ۳هزار كانتينر قطعات خودرويي از گمرك
چابهار طي هفتههاي آتي است.
صنايعپوشاكوچرم
پسازماههايمتوالي،فعاالناقتصاديدرصنعتپوشاك
و چرم باالخره وضعيت بهبود نس��بت به ماه قبل را تجربه
كردهاند .ميزان س��فارشهاي جديد و تولي��د در اين ماه
افزايشداشتهاست.موجوديمواداوليهوموجوديانبارنيز
دروضعيتبهترينسبتبهماهقبلقراردارد.حتيوضعيت
صادرات اين محصوالت نيز نسبت به ماه قبل بهبود پيدا
كردهاست.باوجودآنكهقيمتخريدمواداوليهومحصوالت
نهايي،مشابهماههايقبليروندصعوديداشته،امانتوانسته
بر ميزان سفارشهاي جديد و فروش محصوالت اثرگذار
باشد ،بهگونهاي كه فعاالن اقتصادي انتظار افزايش توليد
براي ماه آتي را دارند .وضعيت مذكور سبب شده تا فعاالن
اقتصاديبرايتأميننيرويانسانيموردنيازخوددرماههاي
فروردينوارديبهشت،نيرويجديدبهكاربگيرند.
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نظرسنجيها از پايان زمامداري سيپراس در يونان خبر ميدهند

طبقه متوسط دلزده از وعدههاي انتخاباتي

گروه جهان| سمانه قرباني|
الكسيس س��پيراس سياس��تمدار چپگراي راديكالي
است كه پيروزياش در انتخابات  2015يونان بسياري
را ش��وكه كرد .او با وعده پايان دادن به سياس��تهاي
رياضت اقتصادي و بحران بدهي اين كش��ور روي كار
آمد .س��يپراس حتي تهديد كرده ب��ود در صورتي كه
طلبكاران اروپايي با طرحهاي او مخالفت كنند ،يونان
را از اتحادي��ه اروپا خ��ارج خواهد كرد .او ام��ا در دوره
نخس��توزيرياش به يك سياستمدار عملگرا تبديل
شد كه بيش��تر وعدههاي انقالبياش را كنار گذاشت.
حاال كه قرار شده مردم يونان بار ديگر پاي صندوقهاي
راي بروند ،نظرسنجيها از نارضايتي طبقه متوسط از
او حكايت دارند.
نشريه فايننشالتايمز نوشته ،سپيراس پس از شكست
در انتخابات پارلماني اروپا درخواست انحالل پارلمان
و برگزاري انتخابات زودهنگام را مطرح كرده كه مورد
موافقت رييسجمهوري اين كشور قرار گرفته است.
اما اگر نظرسنجيها درست باشد ،نخستوزير فعلي
بزودي به پايان كار خود ميرس��د چ��را كه همهچيز
از شكست حزب «س��يريزا» در انتخابات عمومي ماه
آينده خبر ميدهد .پيشبينيها حاكي از اين اس��ت
كه مردم يونان بهويژه طبقه متوس��ط س��رخورده از
وعدههاي انتخاباتي سپيراس ،او را در انتخابات پيشرو
تنها خواهند گذاشت.
رقابتهاي انتخاباتي در يونان در شرايطي از سهشنبه
كليدخوردهكهنظرسنجيهانشانميدهدحزبحاكم
س��يريزا با حدود 9.5درصد اخت�لاف از حزب مخالف
محافظهكار «دموكراسي نوين» به رهبري «كرياكوس
ميستوتاكيس»عقباست.ايندقيقاهمانتفاوتياست
كه در نظرسنجيهاي پيش از انتخابات پارلماني عنوان
شده بود و باعث شد تا حزب سيريزا در رايگيري ماه مه
ميدان را به حريف واگذار كند.
س��يپراس در توضيح تصمي م خود مبني بر برگزاري
انتخابات زودهنگام گفته كش��ورش تازه از يك بحران
اقتصادي س��خت خارج ش��ده و به ثبات نياز دارد ،نه

يك دوره مبارزات انتخاباتي بلندمدت .فايننشالتايمز
نوشته:يونانيانطبقهمتوسطكهبهشدتازمالياتهاي
سنگين گلهمند هس��تند و زندگيش��ان تحت تاثير
سياستهاي رياضت اقتصادي قرار گرفته است ديگر
به وعدههاي بهبود اقتصادي سيپراس باور ندارند و گروه
گروه حزب آقاي نخستوزير را رها ميكنند .سپيراس
اما اميد داشت بتواند تا ماه اكتبر به اولين رهبر يوناني
تبديل شود كه توانس��ته در دو دهه گذشته يك دوره
چهارساله كامل را به پايان برساند.
آريس هاتزيس اس��تاد حقوق دانش��گاه آتن و مفسر

سياسي ميگويد« :سپيراس نميتواند پيروز انتخابات
باشد .او در نظرسنجيها خيلي عقب است و نميتواند
در عرض  4هفته اين فاصله را جبران كند».
سپيراس به عنوان نخس��توزير يونان سخنرانيهاي
آتشين خود را كنار گذاشت و رويكرد يك سياستمدار
عملگرا را در پيش گرفت .او در اين مدت ثابت كرده كه
سياس��تمداري مصلحتگرا و زيرك اس��ت .سپيراس
رفراندومي ك��ه در آن رايدهندگان از در پيش گرفتن
مواضع سختگيرانه در برابر اروپا حمايت كردند را لغو
كرد و سياس��تهاي مالي «واروفاكيس يانيس» وزير

دارايي تكروي خود را كه از سوي اتحاديه اروپا و صندوق
بينالمللي پول بهشدت محكوم شده بود را رد كرد.
در نتيجه سياس��تهاي او بود كه يونان سرانجام اوت
سال گذشته اعالم كرد بستههاي كمكي بانك مركزي
اتحاديهاروپاپايانيافتهواينكشورباپشتسرگذاشتن
بحران اقتصادي ،فصل جديدي را آغاز كرده است .يونان
س��ال گذش��ته از پايان برنامه نجات مالي  86ميليارد
دالري خبر داد كه از سال  2010ادامه داشت.
نخس��توزير  44س��اله يون��ان همچنين ب��ا «زوران
زائف» ،نخستوزير مقدونيه ،بر سر تغيير نام همسايه

شمالي كشورش به توافق رس��يد ،اقدامي كه از سوي
جامعه بينالمللي تحس��ين ش��د .گرچ��ه در همان
زمان نيز كرياكوس ميتسوتاكيس رقيب محافظهكار
سيپراس ،اين توافق را توافقي بد توصيف كرده و گفت:
«قبول زبان و مليت مقدونيهاي يك عقبنشيني ملي
غيرقابلپذيرش است ».در پي اين توافق زائف همسايه
شمالي يونان را «مقدونيه شمالي» ناميد و به اختالف
 28س��الهاي پايان داد كه تهدي��دي جدي براي ثبات
بالكان غربي به شمار ميرفت.
الكسيس سيپراس با وجود موفقيت در مساله مقدونيه
شمالي ،بهدليل ناتواني حزبش (سيريزا) در پايان دادن
به چالش موس��وم به «دياپلوكي» بسياري را در داخل
ناراضي كرد و اين مساله خشم بسياري از خانوادهها را
برانگيخت .دياپلوكي شبكهاي در هم پيچيده از روابط
ميان كسبوكارها ،دولت و رسانه است كه در دولتهاي
پيشين شكل گرفته و در نظر بسياري از يونانيها نماد
فساد در اين كشور است كه باعث ميشود تا بسياري از
سرمايهگذاران خارجي رغبتي بر سرمايهگذاري در اين
كشور نداشته باشند.
مال��ك يك ش��ركت ب��زرگ يونان��ي در اين ب��اره به
فايننشالتايمز ميگويد« :در دوره زمامداري سيريزا
هيچ چي��زي تغيير نكرد .تنها چيزي ك��ه اتفاق افتاد
اي��ن بود كه گروهي از افراد كه قبال در دياپلوكي بودند
جايگزين گروه ديگري شدند .يك رژيم فاسد جايگزين
رپيم فاس��د ديگري ش��د ».آنچ ه تلخي شكس��ت در
انتخابات را براي حزب س��يريزا دوچندان ميكند اين
است كه توانس��ته يك ثبات سياسي را در يونان ايجاد
كندامااينموفقيتچندانموردتوجهقرارنگرفتهاست.
انتخابات زودهنگام هفتم ماه جوالي در شرايطي برگزار
ميش��ود كه حزب مخالف محافظهكار «دموكراسي
نوين» موفق شد تا با كسب33.5درصد آرا حزب سيريزا
را كه تنها  ۲۰درصد آرا را به دست آورده بود ،شكست
دهد .سيپراس گفته بود كه انتخابات پارلمان اروپايي در
واقع راي اعتمادي به دولت اوست و اگر در اين انتخابات
شكست بخورد انتخابات زودهنگام اعالم ميكند.

اعتراض حزب كارگر به دخالت واشنگتن در امور داخلي بريتانيا

گروه جهان|
حزب كارگر بريتانيا دولت امريكا را به توطئهچيني عليه
جرمي كوربين رهبر اين حزب متهم كرد .پس از انتشار
نوار صوتي اظهارات مايك پمپئو وزير خارجه امريكا كه
در آن اطمينان ميدهد دولت ترامپ از رسيدن جرمي
كوربين به كرس��ي نخس��توزيري انگليس ممانعت
خواهد كرد ،حزب كارگر كاخس��فيد را به كارشكني و
دسيسهچينيمتهمكرد.
بهگ��زارش تايمز ،مايك پمپئو وزي��ر خارجه امريكا در
س��خنان اخير خود خطاب به رهب��ران يهود گفته كه
او از حمايت كوربين عقبنش��يني كرده اس��ت .در پي
مواضع ضديهودي كوربين ،نشريه واشنگتنپست اخيرا
نوار صوت��ي از پمپئو به دس��ت آورده كه بيانگر مواضع
دولت ترامپ پس از به قدرت رسيدن كوربين به عنوان
نخستوزير جديد انگليس است.
پمپئودرايننوارصوتيكهبطورمحرمانهبهدفترروزنامه
واشنگتنپست ارسال شده ،پيش��نهاد كرده كه دولت
امريكا براي نرسيدن كوربين به كرسي نخستوزيري
انگليس دخالت كند .وزير خارجه امريكا تصريح كرده:
«تمام تالش خود براي به قدرت نرسيدن كوربين انجام
خواهيم داد ».پمپئو در بخش��ي از اظهاراتش ميگويد:
«بايد بدانيد كه اين مس��ال ه مهمي است .ما دست روي
دست نميگذاريم تا او به قدرت برسد .ما تمام تالش خود
را به كار خواهيم گرفت چرا كه اين مساله بسيار حساس

ماراتن جانشيني
ي نخستوزير محافظهكار
روند گزينش جانشين ترزا م 
بريتانيا ١٠،ژوئنبطوررسميآغازشدهاست.باكناررفتن
ساموئلجيآيماوزيرپيشينعلوموآموزشعالي،هريك
از ده نامز ِد نشس��تن بر كرسي نخستوزيري در تالش
پيشي گرفتن بر ديگران است .ساموئل جيآيما نماينده
 ٤٢ساله غناييتبار تنها نامزدي بود كه از برگزاري يك
همه پرس��ي دوم براي آزمودن بخت ماندن در اتحاديه
اروپا حمايت ميكرد .اما ،اين نگرش اينك ديگر در حزب

ريزش والاستريت پس از
 5صعود متوالي

عقبنشيني هنگكنگ درباره
اليحه «استرداد به چين»

گروه جهان| نگراني از تشديد جنگ تجاري بين
چين و امريكا باعث ش��د تا ش��اخصهاي بورسي
امريكا پس از پنج روز در روز چهارش��نبه كاهشي
ش��وند .بهگزارش آسوش��يتدپرس ،در معامالت
بورس والاستريت نمادهاي نظامي زياندهترين
و نمادهاي تكنول��وژي پر بازدهترين نمادها بودند.
مهمترين شاخص بورسي وال استريت يعني «داو
جونز» ك��ه با افزايش اميدها ب��ه كاهش نرخ بهره
توسط بانك مركزي امريكا پنج صعود متوالي را به
ثبت رسانده بود و در ابتداي معامالت چهارشنبه
نيز  ۱۸۶واحد صعود كرده بود در نهايت با  ۱۴واحد
كاهش نسبت به روز قبل خود بسته شد .شاخص
«اساند پ��ي  »۵۰۰نيز در معامالت چهارش��نبه
۰.۰۴درصد عقب نشست تا بازدهي آن از ابتداي ماه
جاري مي�لادي تاكنون به  ۶.۶درصد كاهش يابد.
ش��اخص «نزدك كامپوزيت» با  ۰.۶درصد ريزش
به كار خود خاتمه داد و ش��اخص «روسل»۲۰۰۰
نسبت به روز گذشته خود ۰.۳درصد عقب نشست.
كيتي نيكس��ون ،مدير س��رمايهگذاري صندوق
نورثرن تراس��ت با اعالم اينكه افق روشني از پايان
جنگ تجاري در حال حاضر وجود ندارد گفته اين
فضاينامطمئنباعثشدهتابسياريازمعاملهگران
رويكرد احتياطآميز پيش بگيرند .بهگفته او« ،بازار
به اخبار جنگ تجاري بسيار حساس شده و بسيار
سخت است كه تصور كنيم رسيدن به راهحل بر سر
پايان دادن به اين جنگ ،سريع و آسان خواهد بود».
روند كاهش بازدهي اوراق قرضه وزارت خزانهداري
امريكا نيز با سرعت ادامه دارد.

گروه جهان| همزمان با ادامه تظاهرات گس��ترده
معترض��ان ب��ه اليحه جدي��د اس��ترداد متهمان از
هنگكنگ به چين ،شوراي قانونگذاري هنگكنگ
از تعليق زمان بررس��ي اين اليحه خبر داده اس��ت.
بهگزارش يورونيوز ،مخالفان اليحه جديد اس��ترداد
متهمانبهچينچهارشنبهدربرابرساختمانشوراي
قانونگذاري و ديگر ساختمانهاي دولتي هنگكنگ
تجمع كردن��د تا مان��ع از رفت و آمد ب��ه داخل اين
ساختمانها شوند .بررس��ي اليحه جديد قرار بود از
ساعت  ۱۱صبح چهارش��نبه در شوراي قانونگذاري
هنگكنگ آغاز ش��ود .بنا ب��ه اعالم دفتر ش��وراي
قانونگذاري ،مجلس نماين��دگان هنگكنگ تاريخ
رسيدگي به اليحه استرداد متهمان به چين متعاقبا
اعالم خواهد شد .بس��ياري از مخالفان اليحه دولت
هنگكنگكهاكثرآنهاراجوانانتشكيلميدهنددر
محلكارياموسساتآموزشيحاضرنشدندتابتوانند
دراعتراضاتشركتكنند.بنابهاليحهجديداسترداد
متهمان ب��ه چين دولت هنگكن��گ اجازه مييابد
مظنونان ب��ه ارتكاب جرايم را براي محاكمه به چين
بفرستد .صدها مامور پليس ضد شورش هنگكنگ
چهارشنبهبرايمقابلهبامعترضاندرخيابانهاياين
منطقهخودمختارحاضر شدند .اعتراضهاياخيردر
اعتراضبهاليحهجديداستردادمتهمانبرايبسياري
از ساكنان اين منطقه خودمختار يادآور اعتراضهاي
دموكراسيخواهانه سال  ۲۰۱۴ميالدي است .كري
لم مدير اجرايي هنگكنگ ،پيش تر با حمايت قاطع
از اين طرح وعده داده بود كه اليحه استرداد متهمان
به چين به موقع تصويب و اجرايي خواهد شد.

پس از سقوط البشير درسودان
چه ميگذرد؟

گروه جهان|با وجود كنار رفتن عمر البش��ير از
قدرت ،اميدها براي پيريزي يك دموكراس��ي در
سودان با دشواريهاي بسياري روبهرو شده است.
پس از آنكه ارتش س��ودان ،به سه دهه حضور عمر
البشير در قدرت پايان داد ،نظاميان دوره انتقالي دو
س��الهاي را تعيين كردند تا بعد از آن انتخاباتي آزاد
برگزار شود .دوره طوالني گذار كه از همان ابتدا مورد
نقد جدي مخالفان دولت قرار گرفت .شوراي نظامي
انتقالي مسووليت قدرت را در اين دو سال بر عهده
گرفت.اينشوراكهتحترهبريعوضبنعوفوزير
دفاع و معاون رييسجمهوري بود با خشم عمومي
مردم مواجه شد و به بنعوف بهدليل ارتباطاتش با
رژيم البشير مورد انتقاد قرار گرفت .به همين دليل
او بيشتر از۲۴ساعت در قدرت نماند و از سمت خود
كنار رفت .پس از آن ص�لاح عبداهلل محمد صالح
كه رييس دس��تگاه اطالعات و امنيت ملي سودان
بود هم بعد از عوف از سمت خود استعفا داد .بعد از
مرحلهنخستيناستعفاها،عبدالفتاحبرهانبهعنوان
رييس شوراي نظامي ،جايگزين عوف شد .برهان
كس��ي بود كه رهبري نيروهاي سوداني در جنگ
يمن را بر عهده داشت .امارات و عربستان نخستين
كش��ورهايي بودند كه از به قدرت رس��يدن برهان
حمايت كردند .عربس��تان بالفاصله اعالم كرد كه
كمكهاي فراواني از جمله ،گندم ،سوخت و دارو به
اينكشورتحتكنترلبرهانارسالميكند.امارات
هم با استقبال از تغيير قدرت اعالم كرد كمكهاي
خود را روانه اين كشور ميكند .مصر ديگر كشوري
بود كه اعالم آمادگي كرد ياريرسان برهان خواهد
بود .برهان پس از مالقات با مخالفان دولت ،قول داد
كه بهزودي زندانيان سياسي را آزاد خواهد كرد .اما
از سوي ديگر شوراي نظامي درخواست معترضان
برايتشكيلدولتغيرنظاميراناديدهگرفتهاست.
مبارزات مدني كه خواستار پايان حكومت نظاميان
در سودان بودند از يك شنبه آغاز شده است .رهبران
مخالفان از مردم خواستهاند كه پس از برخوردهاي
خشن نظاميان در خانه بمانند .پس از آنكه صحنه
درگيريهاي سودان ش��كل خونبارتري گرفت،
افزايشفشارهايبينالملليبهشورايانتقاليقدرت
سببشدنظاميانبهفكرمذاكرهبيفتندامامخالفان
ارتش را غيرقابل اعتماد خوانده و حاضر به گفتوگو
نش��دند .در حال حاضر هيچ چشمانداز روشني در
تحوالت اين كشور وجود ندارد.

كوتاهازمنطقه

سايه سنگين امريكا در لندن
ومهمياست ».انتشاراينسخنانباعثشدهكهبسياري
از احزاب سياسي انگليس به اين نتيجه برسند كه امريكا
در امور داخلي اين كشور دخالت ميكند .ليوليد راسل
مويل نماينده حزب كارگر با بس��يار خطرناك خواندن
اظهارات پمپئو گفته« :ترامپ تنها به اين خاطر در قدرت
است كه روس��يه در انتخابات رياستجمهوري امريكا
دخالت كرد و حاال به نظر ميرسد كه دولت او ميخواهد
از تجربياتش اس��تفاده كند .اين رفتار را از كشوري كه
خود را نزديك ترين متحد ما ميخواند ،انتظار نداريم».
جرمي برنارد كوربين سياس��تمدار انگليس��ي ،از سال
۱۹۸۳تاكنونبهعنواننمايندهحوزهانتخابيهايزلينگتون
شمالي (واقع در لندن) در پارلمان بريتانيا حضور داشته
است .او از  ۱۲سپتامبر  ۲۰۱۵رهبري حزب كارگر و نيز
رهبريمخالفاندولتمحافظهكاررابرعهدهگرفتهاست.

دريچه

حمله موشكي به فرودگاه أبها
در عربستان

هواخواه چنداني ندارد .بيسبب نيست كه بر اساس همه
ارزيابيها و پيشبينيها ،بخت بوريس جانسون كه در
كارزار همهپرس��ي در اين باره ،پرچم خروج را بر دوش
داشت ،از ديگران بيشتر است.
گزينش رهبر حزب محافظهكار در بريتانيا به سواركاري
با مانع را ميماند .نخس��تين س��د پي��شرو رايگيري
پنج ش��نبه (امروز) اس��ت كه در آن تنه��ا نمايندگان
محافظهكار مجلس عوام ش��ركت دارند .هر نامزدي كه
در اين رايگيري كمتر از  ۵درصد آراء را به دست آورد،
ميدان را ترك خواهد كرد .رايگيري پس از آن روز ١٨
ژوئن برگزار ميش��ود و اينبار كسب حداقل ١٠درصد
آراء براي ماندن در زمين رقابت ضروري است .در دو رو ِز
پس از آن ،رايگيريهاي پياپي ،هر بار نامزدي را كه از
همه ديگران راي كمتري دارد ،به بيرون زمين ميراند
و اين كار چندان تكرار ميش��ود تا تنه��ا دو حريف در
ميدان مبارزه بمانند .تكليف اين دو تن را ،نه نمايندگان
محافظهكا ِر مجلس ،بلك��ه اينبار اعضاي حزب تعيين
ميكنن��د160 .هزار عضو حزب محافظهكار با ارس��ال
آراء خود از طريق پُست ،يكي از دو نامزد رسيده به خط
پايان را برگزيده و بر كرس��ي رهبري حزب و به تبع آن
نخستوزيري مينش��انند .اين روند در يكي از روزهاي
هفتهچهارمجواليبهآخرخواهدرسيدو تنهاآنهنگام
است كه «ترزا مي» كليد دفتر نخستوزيري را به يكي از
دو زن و هشت مردي كه اينك در تالش به دست آوردن

آن هستند ،خواهد س��پرد .اگر تنها نيمي از اين  10تن
در كارزار همه پرسي  ٢٠١٦خواستار جدايي بريتانيا از
اتحاديه اروپا بودند ،اينك همه آنها برنامه خروج را تدارك
ميبينند .اما همه اين برنامهها يكسان نيست .بوريس
جانسون تهديد ميكند كه اگر اروپا شرايط مناسبتري
براي بريتانيا را نپذيرد ،اين كشور بدون توافق  ٣١اكتبر
اتحاديهراتركميكند.جرميهانتوزيرخارجهبريتانيا
و نامزد ديگر ،يادآوري ميكند كه رهبر آينده حزب بايد
هنر مذاكره بداند و نه هنر س��خنوريهاي تو خالي و به
اميد از پاي درآوردن حريف ،تاكيد ميكند كه خروج از
اتحاديهاروپاباگزافهگوييورجزخوانيانجامنميشود.به
اعتقادجرميهانتخروجبدونتوافقبرايمحافظهكاران
خودكشي سياسي است.
ليدسم وزير پيشين روابط پارلماني ،كه سه سال
آندرآ ُ

ي يكي از دو نام��زد برگزيده براي
پيش در كنار ت��رزا م 
رهبري حزب ش��د خواس��تار «خروج ب��دون توافق»
است .مايكل گوو وزير حفظ محيطزيست بريتانيا ،كه
او نيز هواخواهان��ي دارد ،آماده به تاخير انداختن تاريخ
خروج از اتحاديه اس��ت ،البته در صورتي كه اروپا آماده
گفتوگوهاي تازه باشد .او كه به تازگي اعتراف كرده در
جواني با موادمخدر بيگانه نبوده ،اينك مورد حمله رقبا
قرار گرفته است .بوريس جانسون چهارشنبه با اشاره به
طرح مايكل گوو براي به تاخير انداختن خروج ،گفته كه
تاخير در روند اجراي برگزيت به معني شكس��ت است.
بهگزارش رويترز ،جانسون در جمع شماري از حاميانش
گفته« :پس از سه سال و از دست رفتن دو ضرباالجل
زمانيبرايخروجبريتانياازاتحاديهاروپا،مابايد 31اكتبر
اين اتحاديه را ترك كنيم».

پليس فرانسه گروهي نئونازي
را متالشي كرد

حمایت ماکرون از ریاست
مرکل بر کمیسیون اروپا

كاهش چشمگير درآمد
شركتهاي كالن آلماني

گروه جهان| پليس فرانسه يك گروه نئونازي را
كهقصدداشتبهعبادتگاههايمسلمانانويهوديان
حمله كند متالش��ي كرد .بهگ��زارش خبرگزاري
فرانسه ،منابع قضايي گفتهاند كه اعضاي اين گروه
بهايدئولوژي«نئونازي»نزديكهستندودرماههاي
سپتامبر  ۲۰۱۸تا مه  ۲۰۱۹تحت تعقيب قضايي
قرار گرفتهاند .اين منابع قضاي��ي از ارايه جزييات
بيشتر در مورد انگيزه متهمان و اماكني كه آنها قصد
داشتندبهآنحملهكنندخودداريكردهاند .افرادي
كهتحتتعقيبقرارگرفتهاندمظنونبهبرنامهريزي
براي حمله به عبادتگاههاي مسلمانان و يهوديان
هستند .پليس فرانسه س��پتامبر ۲۰۱۸مردي را
در شهر گرونوبل در جنوب شرقي فرانسه بهدليل
نگهداري سالح بازداش��ت كرد .تحقيقات بيشتر
پليسمنجربهبازداشتچهارنفرديگرشدكهدونفر
از آنان زير سن قانوني هستند .تحقيقات اين پرونده
ازماهژانويهبهكارآگاهانويژهپروندههايتروريستي
سپردهشدهاست.مظنونانبهاتهام«ساختوحمل
و نقل م��واد منفجره» و توطئه تروريس��تي تحت
تعقيب قرار گرفتهاند .هر چند فرانسه در سالهاي
اخير شاهد حمالت تروريستي گروههاي افراطي
بوده اما تالش گروهكهاي راس��ت افراطي نيز در
ماههاي اخير خبرساز شده است.
در ماه نوامبر گذش��ته پليس فرانس��ه شش نفر را
كه مظن��ون به برنامهريزي ب��راي حمله به امانوئل
ماكرون رييسجمهوري اين كشور ،بودند بازداشت
كرد .در جوالي ۲۰۱۷هم جواني  ۲۳ساله به اتهام
برنامهريزيبرايتروررييسجمهوريبازداشتشد.

گروه جه�ان| امانوئل ماک��رون رئیسجمهور
فرانسه ،گفته در صورتی که آنگال مرکل صدراعظم
آلمان ،بهدنب��ال تکیه زدن بر جای��گاه ژان کلود
یونکر رئی��س فعلی کمیس��یون اروپا ،باش��د از
مرکل حمای��ت خواهد کرد .بهگ��زارش رویترز،
مرکل گفته با تمام ش��دن چهارمین دور از دوران
صدراعظم��یاش در آلم��ان در  ۲۰۲۱از دنیای
سیاست خارج میشود اما برخی در اتحادیه اروپا
امیدوارند که با توجه به تجارب گسترده و تعهدات
او به اتحادیه اروپا ،در برنام ه خود تجدیدنظر کند.
ماک��رون در اینباره گفته ک��ه نمیتواند به جای
مرکل در این زمینه اظهارنظ��ر کند اما اگر قصد
داشته باش��د جانشین یونکر ش��ود ،از او حمایت
خواهد کرد .رییسجمهوری فرانس��ه در تشریح
علت حمایت��ش از مرکل گفته« :ب��ه فردی قوی
نیاز داریم .اروپا به چهرههای قدرتمند نیاز دارد».
رئیسجمهور فرانسه و دونالد تاسک رئیس شورای
اروپا ،در میان کسانی هستند که از انتخاب زنان در
پستهای کلیدی اتحادیه اروپا حمایت میکنند.
با این حال کل��ود یونکر که  ۳۱اکتبر از ریاس��ت
کمیس��یون اروپا کنارهگیری میکند ،گفته بعید
اس��ت که مرکل نظر خود را تغیی��ر دهد .امانوئل
ماکرون با رون��دی که در آن احزاب پیش��تاز در
انتخابات پارلمان اروپا بهطور خودکار نامزدهای
کرسی ریاست کمیسیون اروپا را تعیین میکنند،
مخالف��ت کرده اس��ت .در این روند این کرس��ی
آن نامزد حزبی میشد که میتوانست
در نهایت از ِ
اکثریت را در پارلمان جدید منتخب تشکیل دهد.

گروهجهان| شركتهاي آلماني بهشدت وابسته به
صادرات هستند به همين دليل بحرانهاي تجاري به
س��رعت روي درآمد آنها تاثير ميگذارد .از همين رو
نيزسرعترشدشركتهايامريكاييوآسياييبيشتر
شده و آلمانيها عقب ماندهاند .بهگزارش دويچهوله،
ش��ركت «ايواي» (مخفف  )Ernst & Youngبا
انتشارنتايجتازهترينپژوهشخوداعالمكردهمتوسط
رشد درآمد شركتهاي كالن آلماني نسبت به سال
 ۲۰۱۷حدود1.2درصد بوده در حالي كه شركتهاي
ديگراروپاييرشدي7.7رصديداشتهاند.رشددرآمد
كالنترين شركتهاي امريكايي 10.5درصد و رشد
شركتهاي بزرگ آسيايي10.1درصد بوده است .بنا
براين گزارش ،شركت اپل توليدكننده آيفون ،با ۶۰
ميليارد دالر پردرآمدترين شركت سال ۲۰۱۸بوده و
در رده دوم شركت الكترونيك كرهاي سامسونگ قرار
داشته كه درآمدش حدود ۴۵ميليارد دالر اعالم شده
است .شركت مايكروسافت با نزديك به  ۳۰ميليارد
دالر در رده س��وم ج��ا گرفته اس��ت .پردرآمدترين
شركت اروپايي با حدود ۲۷ميليارد دالر ،شركت نفت
رويال داچشل هلند بوده اس��ت .از اوايل سال جاري
گزارشهاي گوناگوني درباره كاهش رش��د اقتصاد
آلمان منتشر شده است .مناقشههاي موجود بر سر
سياستهاي تجاري ،مشكالتي كه در نيمه دوم سال
گذش��ته براي صنعت خودروسازي در جريان تغيير
استانداردهايگازخروجيخودروهاپيشآمد،كمآبي
شديد رودخانهها كه حمل و نقل بسياري از كاالها را
با مشكالت جدي روبرو كرده بود ،از داليل مهم اين
روند اعالم شده است.

گروهانصاراهللحملهايباموشكبالستيكبهفرودگاه
أبها در جنوب عربس��تان انجام داده اس��ت .يگان
موشكي همچنين سه موشك به تجمعات ائتالف
س��عودي در جبهه عسير ش��ليك كرد .بهگزارش
المس��يره ،تلويزيون عربس��تان تاييد كرده كه در
جريان اين حمله  26تن مجروح شدهاند .انصاراهلل
سهشنبه نيز حمالت پهپادي به پايگاه هوايي ملك
خالد در منطقه خميس مش��يط در جنوب غرب
عربس��تان انجام داد در حالي كه دو روز قبل از آن
نيز حملهاي پهپادي به فرودگاه جيزان (جازان) در
جنوبغربعربستانداشت.اينپنجمينعمليات
انصاراهلل از اين نوع طي يك ماه است.

نواز شريف و زرداري
بايد پاسخگو باشند

نخستوزير پاكس��تان تاكيد كرده كه آصفعلي
زرداري و نواز شريف بايد براي اقدامات اشتباهشان
پاس��خگو باش��ند .بهگ��زارش آسوش��يتدپرس،
عمرانخاننخستوزيرپاكستان،آصفعليزرداري
و نواز شريف ،رييسجمهوري و نخستوزير پيشين
را به دست داش��تن در بحران اقتصادي اين كشور
متهمكردهاست.عمرانخانگفته«:بدهيخارجي
در دوران فعاليت اين دو فرد بهشدت افزايش يافت.
يكنهادقدرتمندرابرايتحقيقوتفحصدربارهاين
مساله ايجاد ميكنم تا ببينند اين پول كه به دست
زرداري و شريف رسيده ،در كجا خرج شده است».

حمله گسترده طالبان
در شمال افغانستان

منابعمحليواليتتخاردرشمالشرقافغانستان
تايي��د كردهاند ك��ه از بامداد چهارش��نبه مركز
ولس��والي خواجه غار هدف حمله گسترده افراد
طالبان قرار گرفته اس��ت .بهگزارش بيبيسي،
برخيمنابعميگويندطالبانموفقشدهاندمركز
ولسوالي خواجه غار را تصرف كنند .اين در حالي
است كه مقامهاي محلي مدعي هستند طالبان از
شهرعقبراندهشدهوجنگدرحومهشهرجريان
دارد .سال ۱۳۹۴نيز طالبان موفق شد كه كنترل
اين ولس��والي را به دست بگيرد اما بعدا نيروهاي
دولتي اين ولسوالي را از طالبان پس گرفتند.

قطر :رياض در منطقه اخاذي
ميكند

وزير خارجه قطر تاكيد كرده عربس��تان به عنوان
قدرتبرانگيزندهآشوبدرمنطقهعملميكندودر
بيشتر مواقع براي اعمال حاكميت استبدادي خود
از شيوههايي چون اخاذي و فشار اقتصادي كمك
ميگيرد.بهگزارشگاردين،محمدبنعبدالرحمان
آلثانيمعاوننخستوزيرووزيرخارجهقطر،گفته:
«عربستان تالش ميكند حاكميتها و دولتهايي
همسو با خود ايجاد كند ،در واقع رياض و ابوظبي هر
كشوريكهدرآنهامستبدانحاكميتنداشتهباشند
را تروريستي ميخوانند».
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چهره روز

پانتهآ بهرام «مادر» را براي «جنايات و مكافات» رها كرد

در حالي كه كمتر از يك هفته تا آغاز اجراي نمايش «مادر» به كارگرداني علي احمدي مانده ،پانتهآ بهرام يكي از اصليترين
بازيگران اين نمايش به دليل «ترك تمرين و عدم هماهنگي با گروه» كنار گذاشته شد؛ ناهماهنگياي كه ظاهرا به دليل حضور
او در نمايش «جنايات و مكافات» به كارگرداني رضا ثروتي اس��ت كه پانتهآ بهرام از روز  ۱۹خرداد و آغاز نمايش «جنايات و
مكافات» به كارگرداني رضا ثروتي در اين اثر روي صحنه رفته است .با توجه به اينكه هفته گذشته نام پانتهآ پناهيها به عنوان
يكي از بازيگران اصلي «جنايات و مكافات» اعالم ش��ده و پس از چند روز از ليست بازيگران آن در خبرهاي گروه حذف شد،
به نظر ميرسد پانتهآ بهرام جانشين او در اين نمايش شده باشد.

عكس روز

اولينردهبنديايرانباويلموتس

تيممليفوتبالايراندرتازهترينردهبندي
ورزشي فيفا با يك پله صع��ود در رده  ۲۰جهان و
نخست آسيا ايستاد .ردهبندي فيفا در ماه
ژوئنقراربودپنجشنبهمنتشرشود.بااينحالبعدازپايان
بازيهاي ملي با محاسبه نتايج به دست آمده ،ردهبندي
جديدفيفامشخصشدهاست.تيممليفوتبالايرانبايك
پلهصعودنسبتبهماهگذشتهدررده ۲۰جهانايستادو
همچنانجايگاهنخسترادربينتيمهايآسياييحفظ
كرد .تيم ملي فوتبال ژاپن با حض��ور در رده  ۲۸در بين
تيمهاي آسيايي دوم است و كره جنوبي نيز در رده ۳۷و
سومآسياقراردارد.استراليانيزتيمچهارمآسياو ۴۳جهان
است .تيممليفوتبالايرانكهبرايانتخابيجامجهاني
قطرروبروميشود،بايددردوديداردوستانهدرماهسپتامبر
برنامهريزيداشتهباشدتابتواندخودشرابهخوبيبراي
اين رقابتها آماده كند و مليپوشان نيز قبل از بازيهاي
حساسبهآمادگيبيشتريبرسند.

جزييات برنگشتن كماندار ايران از مسابقات جهاني هلند

کنسرت پاپ مسیح و آرش   -ساری
ايستگاه

«تل ماسه» سریال هم میشود
سرویس اس��تریمینگ
وارنرمیدیادستورساخت
س��ریالی بر مبنای رمان
علم��ی -تخیل��ی «تل
ماس��ه» را داده اس��ت تا
کارگردانی ک��ه فیلم آن
را میسازد ،سریال را هم
جلوی دوربی��ن ببرد .به
گزارش ورایتی ،در حالی که ساخت فیلمسینمایی
«تلماسه»بهکارگردانیدنیسویلنوودردستاجرا
است،اکنوناعالمشدیکسریالنیزبرمبنایهمین
داستانساختهمیشود.ازمدتیپیشساختفیلم
«تلماسه»بهکارگردانیدنیسویلنووشروعشدو
گفتهشدکهتیموتیشاالمهنیزازبازیگرانآنخواهد
بود .اکنون اعالم شده کمپانی لجندری کار ساخت
و توزیع س��ریالی از این رمان را هم انجام میدهد.
این کمپانی سال ۲۰۱۶قراردادی با خانواده فرانک
هربرتنویسندهکتابیبههمینناممنعقدکردتاحق
استفاده از این رمان را به دست آورد و نه تنها ساخت
فیلم سینمایی بلکه پروژههای تلویزیونی از این اثر
علمی-تخیلی را نی��ز در اختیار گرفت .حاال گفته
لماسه:خواهری»
شدهسریالتلویزیونیباعنوان«ت 
از زاویه چشم یکی از زنان این رمان روایت میشود.
قراراستویلنووکارگردانیپایلوتاینسریالراانجام
دهدوجاناسپیتسفیلمنامهآنرابنویسد.این۲که
باهمفیلمنامهفیلمسینماییرانیزنوشتهبودنددر
کنار برایان هربرت ،تهیه کننده سریال نیز خواهند
بود.گفتهشدهلجندریقصددارداینمجموعهرادر
پلتفرمهایمختلفبسطدهد.پیشتریکسریال
سه قس��متی علمی -تخیلی در سال ۲۰۰۰از این
مجموعه روی آنتن رفته بود .بعد نیز «فرزندان تل
ماسه»درسال ۲۰۰۳بهنمایشدرآمد.

تقدیر جشنواره «کارلووی
واری» از بازیگر اسکاری
«جولی��ن م��ور» بازیگر
مط��رح آمریکای��ی ب��ا
حضور در جشنواره فیلم
کارل��ووی واری جای��زه
گوی بلوری��ن افتخاری
این رویداد سینمایی را به
پاس یک عمر دس��تاورد
هن��ری دربافت میکند.
به گزارش هالیوود ریپورتر« ،جولین مور» عالوه بر
دریافت جایزه افتخاری جشنواره به سبب مشارکت
چشمگیردرسینمایجهان،فیلم«پسازعروسی»
را به عنوان جدیدترین نقشآفرینی خود در پنجاه و
چهارمینجشنوارهکارلوویواریرونماییمیکند.
همچنین «پاتریش��یا کالرکسن» که سال گذشته
برای بازی در س��ریال «چیزهای تیز» برنده جایزه
گلدنگلوبشددیگردریافتکنندهجایزهدستاورد
س��ینمایی جش��نواره کارلووی واری است که قرار
است در مراسم اختتامیه جشنواره مورد تقدیر قرار
گیرد« .جولین م��ور» بازیگر  ۵۸س��اله هالیوودی
سابقههمکاریباکارگردانانیچون«رابرتآلتمن»،
«اس��تیون اس��پیلبرگ» ،برادران «کوئن»« ،پاول
توماساندرسون»«،گاسونسنت»و«تادهینس»
را دارد« .مور» عالوه بر کسب جایزه اسکار بازیگری
برای فیلم «هنوز آلیس» ،چهار بار دیگر برای بازی
در فیلمهای «دور از بهشت» (« ،)۲۰۰۲ساعتها»
(«،)۲۰۰۲پایانرابطه»()۱۹۹۹و«شبهایبوگی»
( )۱۹۹۷نامزد اسکار شده است .اوبرایبازی در فیلم
«تغییربازی»نیز()۲۰۱۲موفقبهکسبجایزهگلدن
گلوب و امی شده است .پنجاه و چهارمین جشنواره
فیلم کارلووی واری از تاری��خ  ۲۸ژوئن تا  ۶جوالی
( ۷تا ۱۵تیر)درکشورجمهوریچکبرگزارمیشود
و امسال «نوری بیلگه جیالن» کارگردان ترکیهای
ریاستهیأتداورانبخشرقابتیرابرعهدهدارد.

عكس   :ايلنا
بازار هنر

سازها براي جمشيد مشايخي به صدا درميآيند

اركستر ملي ايران در آيين نكوداشت زندهياد جمشيد
مش��ايخي و با رهبري نادر مش��ايخي به روي صحنه
ميرود .در اين رويداد اثر نادر مشايخي (فرزند جمشيد
مشايخي،آهنگسازورهبراركستر)بانام«افسوسهمه
عمر دير رسيديم» توسط نوازندگان اركستر ملي ايران
و به رهبري نادر مشايخي به همراهي شاهنامهخواني و
موسيقي زورخانه اجرا ميشود .نادر مشايخي پيشتر
درباره اين اجرا گفته بود :قرار است اين اجراي موسيقي
توسطيكآنسامبلكهازبرخياعضاياركسترمليايران
تشكيلشده،برگزارشود.همچنينيكخوانندهويك
شاهنامهخوان در اين اجرا حضور خواهند داشت .پدرم
ازهرچهباايرانيبودنسروكارداشتخوششميآمدو
فكرميكنماينشاهنامهخوانيبرايپدرمجالباست.
پدرمدستگاهاصفهانرادوستداشتوهميشهميگفت
برايمنقطعهايدردستگاهاصفهانبنويس.منهمدر

حالنوشتناينقطعهبودمكهآناتفاقرخدادواينقطعه
ديررسيد؛قراربودبهبزرگداشتبرسدامابهيادبودرسيد.
اينمراسمساعت ۱۸دوشنبهبيستوهفتمخردادماه
درفرهنگستانهنربرگزارميشود.دراينآيينباعنوان
«روايتي از زندگي اس��تادانه» يك عمر فعاليت هنري
زندهيادجمشيدمشايخيهنرمندفقيدسينما،تئاترو
تلويزيونروايتميشود.

آخرين آمار فروش فيلمها در سينماهاي ايران
آخرين آمار فروش فيلمهاي س��ينمايي روي پرده در
حالي مشخص شد كه فيلمهاي جديد سينمايي كه
از هفته گذش��ته روي پرده رفتند توانستند نسبت به
ماه گذشته مخاطبان بيشتري به سينما جذب كنند
و رونق مجددي به آن بدهند .فيلم سينمايي «دختر
ش��يطان» به كارگردان��ي قربان محمدپ��ور با جذب
 ۲۲هزار مخاطب پس از يك هفته نمايش ،در مجموع
تهران و شهرستان  ۲۷۴ميليون تومان فروش داشته
كه از اين مقدار  ۱۶۴ميليون  ۵۰۰هزار تومان حاصل
فروش در س��ينماهاي ته��ران بوده اس��ت .اين فيلم
سينمايي تاكنون در  ۸۹سينما روي پرده رفته است.
فيلم «شبي كه ماه كامل شد» ساخته نرگس آبيار كه
از هفته گذشته ۱۵خردادماه روي پرده رفته ،در تهران
يك ميليارد و ۶۴۳ميليون تومان و در مجموع با جذب
 ۱۹۷هزارمخاطبونمايشدر ۱۱۵سينما،دوميليارد
و  ۵۰۰هزار تومان فروش داشته است« .سرخپوست»
نيما جاويدي در تهران و شهرستان دو ميليارد و ۱۵۰
ميليون تومان فروش كرده است كه نيمي از اين مقدار
يعني يك ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان حاصل فروش
در سينماهاي تهران بوده است .اين اثر را تاكنون ۱۵۴
هزار نفر در  ۹۹سينما تماشا كردهاند .فيلم سينمايي
«ما همه با هم هستيم» به كارگرداني كمال تبريزي با
جذب بيش از ۲۴۷هزار مخاطب در مجموع پس از يك
هفته نمايش نزديك به سه ميليارد تومان (دو ميليارد
و نهصد و هش��تاد ميليون تومان) فروش داشته كه به
تفكيك يك ميليارد و ۷۹۰ميليون از آن حاصل فروش
در س��ينماهاي تهران بوده است .اين فيلم سينمايي

هتل بگيرد .رييس انجمن تيروكمان معلوالن به ايسنا
گفت:برادرپورياجالليپورازهمانروزاولدرمسابقات
حضور داشت و پيگير نتايج برادرش بود .البته من چون
درگير مس��ابقات بودم فقط روز آخر برادرش را ديدم
كه متأسفانه پوريا به خاطر استرس باال بازي آخرش را
واگذاركردهبودوشرايطروحيخوبينداشتوبهخاطر
اينكهنتوانستهبوددرميكسريكرورويسكوقراربگيرد
گريه ميكرد و برادرش او را دلداري ميداد .چون فرداي
آن روز قرار بود به اي��ران بازگرديم به كمانداران گفتم
وسايل و تجهيزات خود را زودتر جمع كنند .بعد از پايان
مسابقات پوريا با هماهنگي كه با اميد نجاري سرپرست
تيم انجام داده بود ،خواست همراه برادرش چون ناهار
نخورده بود بي��رون برود و بعد از ناهار به هتل بازگردد.
او افزود :زماني كه به هتل برگشتم سراغ جالليپور را

ميراثنامه

«سعدالسلطنه» قزوين قابليت ثبت جهاني دارد

در  ۱۳۹س��ينما در تهران و شهرستان نمايش داشته
اس��ت .فيلم «س��امورايي در برلين» ساخته مهدي
نادري كه اكران آن از  ۱۸ارديبهش��ت ماه آغاز ش��ده،
در تهران دو ميليارد و چهارصد و هش��ت هزار تومان و
در مجموع تاكنون با داشتن  ۱۶۴سينما و نزديك به
 ۴۰۰هزار مخاطب چهار ميليارد تومان فروش داشته
اس��ت .همچنين ديگر فيلمهايي كه در جدول اكران
ماه رمضان قرار داش��تند و از  ۱۸ارديبهشت ماه روي
پرده رفتند مانند «وكيل مدافع» سلمي بابايي و ونداد
دوش��ن  ۷۶ميليون تومان« ،تولدت مبارك» ساخته
سميه زارعي حدود ۳۸ميليون تومان« ،خانه ديگري»
به كارگرداني بهن��وش صادقي نزديك به  ۷۹ميليون
تومان« ،نبات» پگاه ارضي بيش از ۶۴۳ميليون تومانو
«به دنيا آمدن» ساخته محسن عبدالوهاب نزديك به
 ۱۲۴ميليون تومان فروش داشتهاند .فيلم «تگزاس»۲
به كارگرداني مسعود اطيابي نيز كه از  ۲۸فروردينماه
روي پرده رفته اس��ت و همچنان در برخي س��ينماها
نمايشدارد،باجذبيكميليونو ۵۰۰هزارمخاطب،در
مجموعنزديكبه ۱۶ميلياردتومانفروشداشتهاست.

نمايشگاه «شهر ،خسته است» به روايت عليرضا مجابي
نمايشگاهگروهي«شهر،خستهاست»قراراستروز
جمعه ( ۲۴خرداد ماه) در گالري پل افتتاح شود؛ اين
نمايشگاه با نگاهي فراجغرافيايي و فرامكاني تالش
داردكهخستگيهايشهرهارابهعنوانپناهگاههاي
انسانها به تصوير بكشد .عليرضا مجابي (م .آذرفر)،
هنرمند نقاش ،ميگويد :سال گذشته چند بار اعالم
كردهبودمكهدرحالبرنامهريزيبرايبرگزاريچند
پرفورمنسدرسطحبسياروسيعهستمكهمتأسفانه
بهداليلمعلومونامعلوميايناتفاقنيفتاد.بهعنوان
مثال قرار بود در رشت پرفورمنسي بداهه به همراه
س��ازهاي كوبهاي انجام شود كه بالتكليف ماند .در
شهرهاي شيراز ،همدان و يزد هم اقدام كرديم ،اما
هر كدام به داليلي انجام نشدند .او ادامه ميدهد :از
سويديگرنيزمدتياستكهازعارضهشديدديسك
گردن رنج ميبرم و به توصيه دكترها بايد كمتر كار
كنم .در نتيجه ناراحتيهاي روحي و جسمي سبب
شدكهبراياولينباردرطولسيوچندسالفعاليت
هنري ۱۷ ،ماه مطلق��اً كاري انجام ندهم .بعد از ۱۷
ماه سكوت ،اثري را خلق كردم كه شايد بتوان گفت
فصل تازهاي از آثار نقاشي من محسوب ميشود .اين
اثر با تغييرات جدي در متريال و اجرا و فرم نس��بت

رييس انجمن تيروكمان معلوالن به تشريح جزييات
برنگشتن كماندار ايران از مس��ابقات جهاني هلند به
كشور پرداخت و البته گفت :منتظر بازگشت او به ايران
هستيم.مجيدكهتريدربارهجزيياتبرنگشتنكماندار
ايران از مسابقات جهاني هلند به كشور اظهار كرد :پوريا
جاللي پور كماندار ريكرو معلوالن براي نخس��تينبار
نبود كه به تورنمنت برون مرزي اعزام ميش��د و پيش
از اين نيز در تورنمنتهاي مختلفي شركت كرده بود.
در اي��ن تورنمنت نيز زماني كه راهي هلند ش��ديم در
فرودگاه آمستردام زماني كه بارها را تحويل ميگرفتيم
متوجهشديمكهويلچررمضانبيابانييكيازكمانداران
كامپوند به دليل فشار زياد شكسته شده و قابل استفاده
نبود .همانجا يكي از مسووالن هواپيما به ما گفت شما
ويلچرتهيهكنيدماغرامتشراپرداختميكنيم.همان
لحظه پوريا به برادرش كه در بلژيك اقامت داشت زنگ
زد و از او خواست كه براي بياباني ويلچر تهيه كند .وي
گفت :زماني كه به هتل رسيديم برادر پوريا كه از محل
اقامتش تا هتل يك ساعت فاصله زماني داشت به هتل
رس��يد و ويلچري كه تهيه كرده بود را با احترام تقديم
ما كرد .حتي احس��اس كردم كه دوس��ت دارد همراه
برادرش در هت��ل بماند كه من مخالفت كردم و گفتم
صالح نيس��ت همراه تيم بماند .البته به او گفتيم اگر
ميخواهد مسابقات را پيگيري كند ،ميتواند جداگانه

گرفتم كه متأسفانه نيامده بود .حتي نجاري به خاطر
اعتمادي كه به او كرده بود از اين قضيه بسيار ناراحت
ش��ده بود .همان ش��ب به او گفتم با نماينده حراست
وزارت ورزش و جوان��ان كه در هتل ديگري بود تماس
بگيرد و موضوع را به صورت قانوني پيگيري كند .حتي
پليس محلي و س��فارت ايران در هلند را نيز در جريان
گذاش��تيم و پليس فرداي آن روز به ما زنگ زد و گفت
آدرس منزل برادرش را پيدا كرده و طي صحبتي كه با
پوريا داشتند وي به آنها گفته بود به مدت يك ماه ويزا
دارد و ميخواهد چن��د روزي را پيش برادرش بماند و
س��پس به ايران بازميگردد .كهتري خاطرنشان كرد:
البته پليس محلي به ما گفت پاس��پورت جالليپور تا
زمان اتمام ويزايش دس��ت آنهاست و مشكلي وجود
ندارد.بههرصورتاميدوارماينمسالهختمبهخيرشود
و جالليپور بعد از چند روز اقامت در بلژيك به كش��ور
بازگردد تا مشكلي براي تيم به خاطر بيفكري يكي از
ورزش��كاران پيش نيايد .او پيرامون اين پرسش كه آيا
خانواده اين ورزشكار در ايران به سر ميبرد ،خاطرنشان
كرد :مادرش در ايران است و طي تماسي كه با او داشتيم
گفت قرار نبود پسرش در آنجا بماند و قطعاً برميگردد.
ما اميدواريم كه به اي��ران بازگردد و همهچيز ختم به
خير شود تا شرايط براي بقيه كمانداران جهت اعزام به
مسابقاتسختترنشود.

به ساير كارهايم همراه است .مجابي يادآور ميشود:
در همين زمان توسط يكي از دوستان نقاشم آقاي
سعيد لزرجاني دعوت شدم كه در نمايشگاه گروهي
باعنوان«شهر،خستهاست»حضورداشتهباشم.اين
اتفاق همزمان شد با كشيدن اثر آخرم كه قرار است
براي اولينبار در اين نمايشگاه ارايه شود .عنوان اين
اثر با ابعاد« ،۱۷۰* ۱۳۰آزادي» است .در استيتمنت
نمايشگاه آمده است« :شهر ،اين واژه كهن ،اين نام
هفتهزار ساله ،خاستگاهي كه از آغاز ذهن بشر را به
خود مشغول كرده ،شده است مهمترين دغدغهاش.
باتغييرنابهنجارساختارشدرفرمميتواندطبيعت
را به نابودي كش��اند و تغيي��ر نابهنجار محتوايش
ميتواند ساكنانش را ببلعدو نابود كند.

رييس منطقه آس��يا -اقيانوسيه شوراي جهاني صناي ع دستي گفت :اگر دولت براي
تكميل سعدالسلطنه حمايتهاي الزم را داشته باشد در صورت تكميل اين مجموعه
ميتواني��م آن را به عنوان بازارچه جهاني ثبت كرده و فس��تيوالهاي جهاني مانند
جشنواره جاده ابريشم را كه در بخارا برگزار ميشود در آن برگزار كنيم.
غاده هجاوي در ديدار با استاندار قزوين اظهار كرد :با توجه به مشاهدات خود در قزوين
به اين نتيجه رسيدم كه شهر قزوين عالوه بر تجارت در صناي ع دستي پتانسيلهاي
فراواني دارد .او با اشاره به برگزاري وركشاپهاي آموزشي در قزوين عنوان كرد :اين
شهر كافههاي جذابي دارد كه بخشي از فرهنگ مردمان اين ديار به شمار ميرود .به
گفته رييس منطقه آسيا  -اقيانوسيه شوراي جهاني صناي ع دستي با اشاره به اينكه
رفتوآمد مردم در بازار قزوين جذابيت خاصي به اين شهر بخشيده است ،اضافه كرد :با
توجهبهاينكهدردنيايمعاصرزندگيميكنيم،دربازارچه صناي ع دستيقزوينمردم
معاشرت زيادي با هم دارند .هجاوي بابيان اينكه سعدالسلطنه مجموعهاي از اقالم
مختلف صنايعدستي در اين مجموعه موجود است ،ادامه داد :اگر دولت براي تكميل
سعدالسلطنهحمايتهايالزمراداشتهباشددرصورتتكميلاينمجموعهميتوانيم
آن را به عنوان بازارچه جهاني ثبت كرده و فستيوالهاي جهاني مانند جشنواره جاده
ابريشم كه در بخارا برگزار ميشود را در آن برگزار كنيم .عبدالمحمد زاهدي در اين
نشستبااشارهبهاينكهقزويندردورهصفويهبيشاز ۵۰سالپايتختايرانبودهاست،
عنوان كرد :تنوع صناي ع دستي قزوين نشانگر حضور و سكونت اقوام و فرهنگهاي
مختلف در اين ش��هر و اس��تان است .اس��تاندار قزوين در ادامه با اش��اره به اهميت
صنايعدستي ،گفت :بايد براي حفظ و رونق هنرهاي دستي برنامه مناسبي نيز براي
فروشوعرضهآنهاداشتهباشيمدرغيراينصورتبهموفقيتدستنمييابيم.زاهدي
همچنين با اش��اره به تجميع واحدهاي فروش صنايعدستي قزوين در كاروانسراي
سعدالسلطنه ،گفت :اراده دولت بر اين است تا با تكميل طرح ساماندهي و بهسازي و

مرمت اين كاروانسرا اين فضا كه به مركز ساخت و عرضه هنرهاي دستي تبديل شده
بيشازپيش براي توسعه گردشگري و رونق صناي ع دستي مورد استفاده قرار دهد .او با
اشاره به وجود كاروانسراي سعدالسلطنه به عنوان بزرگترين كاروانسراي سرپوشيده
شهريدركشورگفت:اينفضادرگذشتههايتاريخيقلبتجاريقزوينبودهوامروزه
نيز با ساماندهي و بهس��ازي به بازار صنايعدستي قزوين تبديل شده است .استاندار
قزوين بيان كرد :كاروانسراي سعدالسلطنه با توجه به قدمت تاريخي و واقعشدن در
مركز قزوين؛ جزو بهترين مكانها در ايران براي نمايش و عرضه صناي ع دستي است.
زاهدي با اشاره به تعيين هفتهاي به نام قزوين و برگزاري برنامههاي فرهنگي در اين
ايام با كمك شهرداري و ميراث فرهنگي ،گفت :اين هفته كلكسيوني از برنامههاي
فرهنگي است كه در كنار خود ميتواند صنايعدستي را به مردم معرفي و عرضه كند.

تاريخنگاري

صدور فرمان انقالب فرهنگي در دانشگاهها

صدور پيام نوروزي امام خميني (ره) در اول فروردين  1359را بايد نقطه عطفي در
تاريخ انقالب فرهنگي دانست .ايشان در بند  11اين پيام بر ضرورت ايجاد «انقالب
اساسي در دانشگاههاي سراسر كشور»« ،تصفي ه اساتيد مرتبط با شرق و غرب» و
«تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسالمي» تأكيد كردند.
پس از تعطيل رسمي دانشگاهها ،امام خميني (ره) در  23خرداد  59فرماني مبني
بر تشكيل ستاد انقالب فرهنگي صادر كردند كه در قسمتي از فرمان ايشان آمده
بود« :مدتي است ضرورت انقالب فرهنگي كه امري اسالمي است و خواست ملت
مس��لمان است ،اعالم شده اس��ت و تاكنون اقدام موثري انجام نشده است و ملت
اسالمي و خصوصاً دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخالل
توطئهگران كه هماكنون گاهي آثارش نمايان ميش��ود و ملت مسلمان و پايبند
به اس�لام خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرصت از دس��ت برود و كار مثبتي
انجام نگيرد و فرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان
بيفرهنگ ،اين مركز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند ،ادامه
اين فاجعه كه معاالسف خواست بعضي گروههاي وابسته به اجانب است ،ضربهاي
مهلك به انقالب اسالمي و جمهوري اسالمي وارد خواهد كرد و تسامح در اين امر
حياتي ،خيانتي عظيم بر اسالم و كشور اسالمي است» .در اين فرمان ،حضرت امام
به عدهاي از اساتيد حوزه و دانشگاهها ماموريت دادند تا ستادي تشكيل دهند و از
افراد صاحبنظر و متعهد از ميان اساتيد مسلمان و كاركنان متعهد و با ايمان و ديگر
قشرهاي تحصيلكرده ،متعهد و مومن به جمهوري اسالمي براي تشكيل شورايي
ط مشي فرهنگي آينده
دعوت كنند و براي برنامهريزي رش��تههاي مختلف و خ 
دانشگاهها ،براساس فرهنگ اسالمي انتخاب و آمادهسازي اساتيد شايسته ،متعهد
و آگاه و ديگر امور مربوط به انقالب آموزشي -اسالمي اقدام كنند .هدف تعطيلي

دانشگاهها،اصالحنظامآموزشيكشوراعالمشدوفرصتيفراهمآوردتاستادانقالب
فرهنگي در  ۳۰ماهي كه دانشگاهها همچنان بسته باقي ماند ،براي نظام آموزشي
سامانتازهايتعريفكند.پايانكاردانشگاههادرخرداد ۵۹وآغازفعاليتهايستاد
انقالبفرهنگيمنجربهاجرايطرحهاوبرنامههاييمانندتشكيلجهاددانشگاهي،
تدوين برنامههاي آموزش��ي جديد ،ادغام و انحالل برخي از دانش��گاهها ،بررسي
مديريت دانشگاهها ،تدوين اليحه تربيت مدرس ،تامين گزينش استاد ،تشكيل
مركز نشر دانشگاهي ،تشكيل كميته اسالمي كردن دانشگاهها ،طرح اعزام محصل
به خارج و طرح تقسيم مناطق آموزشي و هماهنگي با تقسيمات كشوري شد.

