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منطق »ظريف« اقتصاد!
اس��تعفاي وزي��ر ام��ور 
خارجه )ف��ارغ از اينكه 
پذيرفته ش��ود يا خير( 
به خوبي نش��ان داد كه 
چگونگ��ي »ارتب��اط و 
تعامل با جهان« ش��ايد 
اكنون مهم ترين عنصر 
متمايز كنن��ده اف��راد و 
جريان هاي سياس��ي و اقتصادي در داخل كش��ور 
و صف بندي آنهاس��ت. در واقع ح��ول اين موضوع 
و پاسخي كه به آن داده مي ش��ود، مي توان افراد و 
جريان هاي سياسي و ذي نفعان اقتصادي را تعريف 
و از يكديگر متمايز نمود. مصداق عيني اين مواجهه 
ني��ز دو اليحه باقيمان��ده »اف. اي . تي . اف« اس��ت. 
كساني كه پيوستن به اين پروتكل ها و تصويب آنها 
را ضرورت بقا و دوام و توسعه كشور و نظام مي دانند و 
گروهي كه اين تصور را برخطا و بالعكس تاييد لوايح 
دولت در اي��ن خصوص را نافي اس��تقالل و امنيت 

كشور و نظام برآورد مي كنند. 

حسين حقگو

 همين صفحه  

يادداشت

انتظار حمايت  از بازار سرمايه
سعيد اسلامي بيدگلي| بازار سرمايه طي 
مدت اخير بيش��ترين عكس العمل را نس��بت به 
ريسك هاي سياسي از خود نش��ان داده است چرا 
كه بطور مرتب اخب��ار بنيادي وارد بازار س��رمايه 
نمي شود. بنابراين در صورتي كه روند حركت سهام 
و به ويژه شاخص كل را به عنوان حركت مجموع 
بازار سهام مورد ارزيابي قرار دهيم مشاهده مي شود 
كه در چند ماه گذشته بيشترين تغييرات مربوط 
به زمان هايي مي شود كه اخبار سياسي درخصوص 
تصويب لوايح مالي مرتبط ب��ا »FATF« در حوزه 

ريسك هاي بين المللي ايران منتشر شده است. ..

صنعت،معدن و تجارت

 تغيير شيوه دولت 
در توزيع كاال

تعادل| نابس��اماني هاي اخير در ب��ازار كاالهاي 
اساسي با رسيدن به روزهاي پاياني از سال جاري 
باعث شد تا سران س��ه قوه در س��تاد تنظيم بازار 
گرد هم بيايند و براي تسهيل امور، كنترل گراني و 
تامين مايحتاج مردم، يك نسخه راهگشا بپچيند. 
خروجي اين نشس��ت س��ه محور مه��م از جمله 
»افزايش تعداد بازرس��ي ها براي كنت��رل بازار«، 
»تغيير رويه توزيع كاالهاي اساس��ي براي حذف 
واسطه ها« و »شناسايي دالالن و برخورد قضايي با 
آنها« بود، كه در دستور كار اين ستاد قرار گرفت. اما 
آنطور كه وزير صنعت عنوان كرده، هدف از افزايش 
نظارت ها اطمينان حاصل ش��دن از رسيدن كاال 
به دس��ت مصرف كننده واقعي و با قيمت معقول 
است. اما براساس تدابير جديد و به منظور جبران 
نابساماني ها در شيوه قبلي توزيع كاال وزارت صنعت 
قرار است با تغيير رويه در توزيع كاالها، اين فرآيند 

توزيع را از طريق تعاوني ها و اتحاديه ها انجام دهد.
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رييس جمهور خطاب به بانكداران كشور:

مردم حقايق »FATF« را بدانند

خبر

مركز آمار اعالم كرد: نرخ تورم توليدكننده در چهار 
فصل منتهي به پاييز 1397 نسبت به دوره مشابه 
پارس��ال 35.2 درصد افزايش داش��ته و نسبت به 
نرخ تورم چهارفصل منتهي به تابس��تان امس��ال 
24.2 درصد رش��د داشته اس��ت. شاخص قيمت 
توليدكننده، پاييز امس��ال، به عدد 379 رسيد كه 
نسبت به ش��اخص تابس��تان 18.6 درصد و پاييز 
س��ال گذش��ته، ٥٦.١ درصد افزايش يافته اس��ت.  
شاخص قيمت توليدكننده  بخش كش��اورزي در 
پاييز امسال با 21 درصد افزايش نسبت به شاخص 
تابستان به عدد 425.9 رسيد.  شاخص اين بخش 
در فصل مورد بررسي نس��بت به فصل مشابه سال 
گذشته 68.7 درصد افزايش را نشان مي دهد.  نرخ 
تورم توليدكننده بخش كش��اورزي در چهار فصل 
منتهي به پاييز ١٣٩٧ نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل مع��ادل 39.3 درصد بوده كه نس��بت به تورم 
چهار فصل منتهي به تابستان امسال 24.1 درصد 
افزايش داشته است. ش��اخص قيمت توليدكننده  
بخش معدن، پاييز امس��ال با 17.2 درصد افزايش 
نسبت به شاخص فصل قبل و 62.2 درصد افزايش 
نسبت به شاخص فصل مشابه سال گذشته به عدد 
٣٨٠.٤ رسيد.  نرخ تورم توليدكننده بخش معدن 
در چهار فصل منتهي به پاييز امس��ال نس��بت به 
دوره مشابه سال گذش��ته معادل ٤١.٩ درصد بوده 
كه نس��بت به تورم چهار فصل منتهي به تابستان 
امسال ٣٠.٨ درصد زياد شده است. شاخص قيمت 
توليدكننده  بخش صنعت، در پاييز امسال با ٢٣.٥ 
درصد افزايش نسبت به شاخص فصل تابستان به 
عدد ٤٢٠.٤ رسيد.  شاخص اين بخش در فصل مورد 
بررسي نسبت به شاخص فصل مشابه سال گذشته 
٧٣.٢ درص��د افزايش نش��ان مي دهد.  ن��رخ تورم 
توليدكننده بخش صنعت در چهار فصل منتهي به 
پاييز ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 
٤٧.٣ درصد بوده كه نس��بت به ت��ورم چهار فصل 
منتهي به تابستان امسال ٣٢.٩ درصد رشد داشته 
است. شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در پاييز 
امسال با ١١.٦ درصد كاهش نسبت به شاخص سال 
گذش��ته به عدد ١٢٠.٥ رسيد.   شاخص اين بخش 
در فصل مورد بررسي نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل ٦.٦ درصد افزايش نش��ان مي ده��د.  نرخ تورم 
توليدكننده بخش برق در چهار فصل منتهي به پاييز 
امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته معادل ٠.٨ 
درصد افزايش داشته كه نسبت به تورم چهار فصل 
منتهي به تابستان امسال ٣.٧- درصد افزايش داشته 
است. شاخص قيمت توليدكننده بخش اختصاصي 
خدمات در پاييز امسال با ٨.٨ درصد افزايش نسبت 
به شاخص فصل قبل به عدد ٣١٠.١ رسيد.  شاخص 
اين بخش در فصل مورد بررس��ي نس��بت به فصل 
مشابه سال قبل ٢٥.٥ درصد افزايش نشان مي دهد. 

نرخ تورم توليدكننده 
35درصد افزايش يافت

جهان

 ائتالف پوپوليستي
 در آستانه فروپاشي
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حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

اس��تعفاي وزير امور خارجه )فارغ از اينكه پذيرفته ش��ود 
يا خير( به خوبي نش��ان داد كه چگونگي »ارتباط و تعامل 
با جهان« ش��ايد اكنون مهم ترين عنص��ر متمايز كننده 
افراد و جريان هاي سياس��ي و اقتصادي در داخل كشور و 
صف بندي آنهاس��ت. در واقع حول اين موضوع و پاسخي 
كه ب��ه آن داده مي ش��ود، مي ت��وان اف��راد و جريان هاي 
سياسي و ذي نفعان اقتصادي را تعريف و از يكديگر متمايز 
نمود. مصداق عيني اين مواجهه ني��ز دو اليحه باقيمانده 
»اف. اي . تي . اف« است. كساني كه پيوستن به اين پروتكل ها 
و تصويب آنها را ضرورت بقا و دوام و توسعه كشور مي دانند 
و گروهي كه اين تصور را برخطا و بالعكس تاييد لوايح دولت 
در اين خصوص را نافي اس��تقالل و امنيت كش��ور و نظام 
برآورد مي كنند.  اين صف بندي ه��ا و بالتكليفي درمورد 
اين لوايح و در نگاه كالن تر، نحوه ارتباط با جهان، در حوزه 
اقتصاد و صنعت عمال سبب عدم امكان برنامه ريزي براي 
آينده اقتصادي كشور و كسب و كارها و اداره بنگاه ها شده 
اس��ت. چنان كه رويكرد حاكم بر تصميم��ات اقتصادي 
در كش��ور اكنون نه در قالب ارتباط و تعامل با جهان و باز 
كردن و رقابت��ي كردن اين عرصه قاب��ل تحليل و تعريف 
است و نه بالعكس و در چارچوب بس��تن درها و باال بردن 
ديوارها؛ وضعيتي كه هم اين است و هم آن و نه اين است 
و نه آن!  ظريف در آخرين مصاحبه مشروح خود در پاسخ 
به سوالي درباره ميزان اجماع بر سر استفاده از ابزار مذاكره 
براي پيشبرد اهداف كشور گفته اس��ت: »مذاكره تبديل 
شده اس��ت به يك مفهوم بد. يعني مترادف با »سازش« 
و حت��ي خيانت، كوت��اه آمدن از اص��ول، كوت��اه آمدن از 
ارزش ها!... نه تنها اجماع نيست بلكه مذاكره را بعضي ها به 
عنوان يك ضد ارزش مي دانن��د« وي در اظهارت ديگري 
ضرورت ارتباط با جهان را چنين تحليل كرد: »استقالل 
به اين معناست كه درون زا باش��يم نه اينكه از دنيا منفك 
باشيم و با دنيا و ديگر كش��ورها تعامل نداشته باشيم ... در 
دنياي كنوني مراكز قدرت و منابع قدرت متحول و متكثر 
شده است در چنين دنيايي با چنين ويژگي هايي نيازمند 
اين هستيم كه چندجانبه گرايانه عمل كنيم«. سخني كه 
از سوي رياست دولت نيز درس��ت در همان روز اينچنين 
مورد تاكيد ق��رار گرفت »يكي از وظاي��ف دولت برقراري 
ارتباط سهل با جهان اس��ت ... دولت بايد فضاي مناسب 
را براي ارتباط با جهان را آماده  سازد ...كمتر فناوري است 
كه صد درصد آن را يك فرد يا يك كش��ور بطور كامل در 
اختيار داشته باشد و چه بسا برخي از قطعات يك محصول 
را از س��اير كش��ورها تامين مي كنند و اين نيازمند وجود 
ارتباط با ساير كشورهاس��ت« معناي اين سخنان آنست 
كه بدون رويك��ردي با ثبات نس��بت به تعام��ل با جهان 
نمي توان ب��ه موضوعات ديگ��ر پرداخ��ت. در واقع هيچ 
كش��وري را نمي توان مثال زد كه فاقد رويك��رد با ثبات و 
مثبت در مناسبات بين المللي باش��د، اما رشد اقتصادي 
باال و مستمر داشته باش��د. چرا كه دسترسي به بازارهاي 
جهاني براي فروش محصوالت صادراتي و واردات رقابتي، 

بهره گيري از تكنولوژي و باالخره، برخورداري از انباش��ت 
س��رمايه در بازارهاي جهاني، در س��ايه بهره مندي از نرخ 
بازگشت س��رمايه رقابتي، همگي از عوامل بسيار مهم و 
تعيين كننده رشد اقتصادي كش��ور هاي مختلف جهان 
به ش��مار مي رود و بدون تعامالت بين المللي دستيابي به 
رشد باالي 5 درصد امكان پذير نيست. اين در حالي است 
كه متاسفانه كشورمان هيچ شريك استراتژيك اقتصادي 
ندارد و عضو هيچ پيمان مهم اقتصادي بين المللي نيست. 
لذا طبيعي اس��ت كه امكان رش��د باالي قتص��ادي براي 
كش��ورمان دش��وار و ضربه پذيري اقتصادي كشور بسيار 
باالست.  البته اين معضل، نه معضلي مربوط به اين چند 
ماه بلكه داراي ريش��ه اي چند ده ساله اس��ت. چنانكه در 
حوزه صنعت، مهم ترين و ديرينه ترين الگو، »جايگزيني 
واردات« و »خودكفاي��ي« ب��وده اس��ت و »برونگرايي« و 
»صادرات گرايي« هم��واره گفتمان حاش��يه اي بوده اند. 
صادرات و برونگرايي كه عمدتا نيز متكي به منابع طبيعي 
و معدني و كمتر تكنولوژي، بهره وري و نوآوري بوده است. 
اما اكنون ديگر اين وضعيت قابل دوام نيست و نگراني هاي 
بس جدي براي تداوم اين مس��ير وج��ود دارد. مواد اوليه، 
س��رمايه مالي، دانش فني و مديريتي و بازار مولفه هاي اند 
كه صنعت كشورمان را به جهان پيوند مي دهد و اين بخش 
محوري اقتصاد نمي تواند بدون اين ضرورت ها ادامه حيات 
دهد. حتي در سال هايي كه همچون چند ماه اخير فشار 
تحريمي بر اقتصاد و صنعت مان وجود نداشت نيز همان 
منحصر شدن به بازار داخلي، صنعت و بنگاه هاي صنعتي 
كشور را كوچك و كوچك تر كرد )سهم صنعت از حدود 20 
درصد در دو دهه قبل به حدود 15 درصد در دو س��ه سال 
اخير نزول كرده اس��ت(. صنعتي كه نه آنچنان كه انتظار 
مي رود كاالهاي با كيفيت و قيمت مناسب توليد مي كند 
و نه پاسخگوي نياز هاي اشتغال انبوه فارغ التحصيالن. در 
واقع توليد براي بازار داخل، خود به خود غير رقابتي است و 
در چنين شرايطي، با مختصر گشايشي در روابط اقتصادي 
خارجي، ب��ازار داخل، به بازار محص��والت وارداتي تبديل 
مي ش��ود. لذا تعامل با جهان مهم ترين ش��رط الزم براي 
دستيابي به رشد پايدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق 
وابس��تگي متقابل اس��ت كه تنها با تنوع محصول و تنوع 

جغرافياي تجارت خارجي حاصل مي شود.
اكنون كه با استعفاي وزير خارجه تعارض دو ديدگاه بر سر 
نحوه تعامل با جهان آشكار ش��ده است و يك طرف يعني 
دولت، منطق خود را مبني بر ضرورت ارتباط هوشمندانه 
با جهان و پيوس��تن ب��ه كنوانس��يون هاي بين المللي در 
چارچوب قوانين داخلي اعالم كرده اس��ت و ديدگاه هاي 
كارشناسي نيز پشتيبان اين نگرش اند، الزم است مخالفين 
نيز گام را فراتر گذاشته و بيش از مخالفت شعاري و سلبي 
با اين رويكرد، الگو و مدل خود براي تامين ضروريات رشد 
اقتصادي و صنعتي يعني مواد اوليه، سرمايه، دانش فني و 
مديريتي و بازار را مشخص نمايند. البته در همين ميان بايد 
تكليف خود را با اين محور سند چشم انداز 1404 مشخص 
نمايند كه »در سال 1404 ايران كشوري است توسعه يافته 
با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه«! 

منطق »ظريف« اقتصاد!
سخن نخست

نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی پس از يک 
س��اعت بحث و بررس��ی اختص��اص 14 ميليارد 
دالر به کاالهای اساس��ی را برای بررسی بيشتر به 

کميسيون تلفيق بودجه ارجاع دادند.
ب��ه گ��زارش خبرنگار خبرگ��زاری خان��ه ملت، 
نمايندگان در نشس��ت علنی نوبت دي��روز امروز 
)سه شنبه 7 اس��فند ماه( مجلس شورای اسالمی 
در جريان بررس��ی بخش هزينه ای اليحه بودجه 
98 بند الحاقی )2( تبصره )7( اليحه بودجه سال 
98 برای بررس��ی بيش��تر به کميس��يون تلفيق 
بودجه س��ال 98 ارجاع دادند. در جريان رسيدگی 
به موضوع اختصاص ارز يارانه ای بالغ بر 14 ميليارد 
دالر از منابع  حاصل از فروش نفت خام برای تأمين 
کاالهای اساس��ی نمايندگان بيش از يک ساعت 
بحث و بررس��ی کردند و پيشنهادهاي مختلفی از 
جمله حذف کل، تغيير کل تبصره و اصالح جزئيات 
ارائه کردن��د و در نهايت بند الحاقی برای بررس��ی 

بيشتر به کميسيون تلفيق بودجه ارجاع داده شد.
س��يدعلی اديانی در دفاع از پيش��نهاد حذف کل 
بيان داشت که عدم نظارت بر توزيع ارز يارانه ای به 
کاالهای اساسی باعث ايجاد رانت و فساد می شود 
اين در حالی است که سيداحسن علوی بر اين باور 
است که با حذف موضوع ارز يارانه ای برای کاالهای 
اساسی قيمت ها و تورم به ش��دت افزايش يابد؛ از 
سوی ديگر عليرضا س��ليمی در موافقت با حذف 
تبصره مذکور عنوان کرد که اختصاص ارز 4200 
تومانی به کاالهای اساسی حاشيه سود 120 هزار 

ميليارد تومانی ايجاد می کند.
محمدباقر نوبخت؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه 
کل کشور در دفاع از بند الحاقی عنوان کرد: از آغاز 
سال جاری با نوس��ان در قيمت در بازار ارز مواجه 
ش��ديم با اين حس��اب اگر کاالهای اساسی مردم 
بر اس��اس ارز آزاد و يا نيمايی تهيه ش��ود، نوسان 
بيش��تری را در اين کاالها مواجه می شويم؛ قصد 
ما اين اس��ت که قوت غالب مردم را به ارز آزاد گره 
نزنيم. وی ادامه داد: از بي��ن دو راه که نرخ کاالهای 
اساسی را با ارز آزاد و در حال نوسان محاسبه کنيم 
يا در ح��د ارز 4200 تومان، تصميم گرفتيم روش 
دوم را اعم��ال کنيم هر چن��د که در اج��رای اين 

موضوع دچار مشکل شده ايم.
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه تأکيد کرد: انتظار 
درستی است که دولت و نهادهای نظارتی نظارت 
بيش��تر بر توزيع ارز 4200 تومانی برای کاالهای 
اساسی داشته باش��ند با وجود اين حذف اين بند 
الحاقی با اين ايده که پيشنهادات ديگر به تصويب 
می رسد، درست نيس��ت چرا که مشخص نيست 
پيش��نهادات بعدی ب��ه تصويب برس��د؛ ما تالش 

می کنيم حداکثر نظ��ارت را که وظيفه قوه مجريه 
است داش��ته باش��يم. نوبخت با بيان اينکه در بند 
الحاقی گفته شده است اگر کاالهای اساسی با ارز 
ترجيحی پس از 3 ماه به دست مردم نرسد ضمن 
ارائه گزارش��ی، روش ديگری طراحی شود، گفت: 
در حال حاضر به دنبال تدوين س��از و کار ديگری 
هس��تيم، امروز صبح نيز جلس��ه ای برای اصالح و 

بهبود روش ها داشتيم.
در نهايت پس از يک ساعت بحث و بررسی صحن 
علن��ی موض��وع تخصي��ص ارز 4200 تومانی به 
کاالهای اساسی تا س��قف 14 ميليارد دالر را برای 

بررسی بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع داد.
در بند الحاقی )2( تبصره )7( آمده است: در جهت 
حمايت از مصرف کنندگان کاالهای اساسی، دارو 
و تجهيزات پزش��کی به دولت اجازه داده می شود 
تا سقف 14 ميليارد دالر از منابع حاصل از فروش 
نفت خام را پس از کس��ر کس��ورات قانونی با نرخ 
يارانه ای و ترجيحی خارج از سامانه نظام يکپارچه 
مديريت ارزی)نيما( صرفًا ب��رای تأمين کاالهای 
اساس��ی کش��ور اختصاص دهد. عناوي��ن کاالی 
اساسی مشمول اين بند حداکثر ظرف مدت پانزده 
روز پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران 
می رسد. دولت موظف اس��ت تمهيدات الزم برای 
اجرای اين بند و نظارت ب��ر توزيع کاالهای مذکور 
فراهم کند به طوری که اجرای اين بند اثر منفی بر 
توليد داخلی نداشته باشد و قيمت نهايی اين کاالها 
برای مصرف کننده جز هزينه های توزيع، با افزايش 

مواجه نشود.
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور مکلف اس��ت در 
پايان خردادماه و براساس آخرين اطالعات آماری 
رسمی کشور مبنی بر قيمت خرده فروشی کاالها، 
عملکرد اي��ن بند را ب��ه کميس��يون های برنامه و 
بودجه و محاس��بات و اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی ارائه کند. دولت موظف است درصورت 
عدم تحقق ش��روط فوق، ظرف مدت يک ماه پس 
از ارائه گ��زارش، روش های ديگ��ری را برای نحوه 
مصرف مانده منابع اتخاذ کند به نحوی که اقش��ار 
آس��يب پذير و توليدکنندگان اين ن��وع کاالها در 
کش��ور دچار آسيب نش��وند. مصرف اين وجوه در 
مواردی جز مصرف اين بند مجاز نمی باشد و تخلف 
محسوب می ش��ود. بنابر اين گزارش نمايندگان 
مجل��س ب��ا 102 رأی مواف��ق، 69 رأی مخالف و 
4 رأی ممتنع از مجم��وع 205 نماينده حاضر در 
جلسه با اين بند الحاقی موافقت نکرده و با 40 رأی 
موافق، 134 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 
205 نماينده حاضر در جلسه با حذف بند مذکور 

مخالفت کردند.

 يارانه ارزی کاالهای اساسی 
به کميسيون تلفيق بودجه ارجاع داده شد

يادداشتگزارش

سعيد اسامي بيدگلي|
عضو شوراي عالي بورس|

بازار س��رمايه ط��ي م��دت اخير بيش��ترين 
عكس العمل را نسبت به ريسك هاي سياسي 
از خود نش��ان داده اس��ت چرا كه بطور مرتب 
اخبار بنيادي وارد بازار س��رمايه نمي ش��ود. 
بنابراي��ن در صورتي كه روند حركت س��هام 
و به وي��ژه ش��اخص كل را به عن��وان حركت 
مجموع بازار س��هام مورد ارزياب��ي قرار دهيم 
مش��اهده مي ش��ود كه در چند ماه گذش��ته 
بيش��ترين تغييرات مرب��وط ب��ه زمان هايي 
مي ش��ود ك��ه اخب��ار سياس��ي درخصوص 
 »FATF« تصويب لواي��ح مال��ي مرتبط ب��ا
در ح��وزه ريس��ك هاي بين الملل��ي اي��ران 
منتشر شده اس��ت. همچنين در كنار اين امر 
واكن��ش كش��ور  هاي موثر در ح��وزه تجارت 
بين الملل نيز مه��م ارزيابي مي ش��ود. بر اين 
اس��اس، اثرگذاري خبر استعفاي محمدجواد 
ظريف وزير امور خارج��ه ايران بر معامالت به 
واس��طه اينكه منجر به افزايش درك ريسك 
سياسي سرمايه گذاران مي شود، از ابتدا قابل 
پيش بيني بود. از طرفي پس از انتشار اين خبر 
در شبكه هاي اجتماعي، فعاالن حوزه اقتصاد 
و بازار س��رمايه ج��و الته��اب  آوري را تجربه 
كردند چرا كه متاسفانه زماني انتشار يافت كه 
عمال فرصتي براي بازت��اب مثبت اخباري كه 
بتواند بخشي از ريس��ك را كنترل كند وجود 
نداشت. به هر روي، اساسا انتظار مي رفت كه 
بازار سرمايه در روز معامالتي سه شنبه هفتم 
اس��فند ماه واكنش مناس��بي را از خود نشان 
ندهد و تنها اس��تدالل هاي جهت مخالف اين 
بود كه از طرف نه��اد حاكميت حمايت هايي 
از س��هام صورت بگيرد، اين در حالي است كه 
به نظر مي رس��يد چنين اتفاقي هم رخ دهد. 
به هر ح��ال زماني كه بازار در حالت ريزش��ي 
يا صع��ودي ق��رار دارد طبيعتا احساس��ات و 
حركت هاي هيجاني كوتاه مدت به نوعي باعث 
تشديد روند خواهند شد. بطور كلي ريزش روز 
گذشته قابل پيش بيني بود اما اين مهم تاثير 
بنيادي روي بسياري از سهام نخواهد داشت. 
از سويي، مي بايست عواقب سياسي اين خبر 
را هم در اقتصاد داخلي و هم در نظام سياست 
بين الملل مورد بررسي قرار داد تا به يك نتيجه 
نهايي رس��يد اما بطور معم��ول اينگونه اخبار 
اثر ش��وكه كننده خود را پس از يك الي 2 روز 
معامالتي از دست خواهند داد و طبيعتا بازار به 
جو رواني خود باز مي گردد. ممكن است نقطه 
تعادلي بازار چند صد  واحدي پيش از انتش��ار 
اين خبر قرار بگيرد اما به ه��ر حال رفتار هاي 

كوتاه مدت اثر خود را از دست خواهند داد.

انتظار حمايت از بازار سرمايه

 »تعادل« استعفاي وزير خارجه  دولت دوازدهم
را بررسي مي كند

معماي »ظريف«
    شوك »ظريف«؛ واكنش »شديد« بازار سرمايه

    نامه  الياس حضرتی به دکتر ظريف:  
برادر عزيز،    صحنه را به نفع چه كساني خالي مي كنيد؟



روي موج خبر

    اگ�ر حضور زنان در عرص�ه انقالب نبود 
توطئه ها خنثي نمي شد؛سپاه نيوز|

رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح گفت: اگر انقالب 
شكوهمند اس��المي به پيروزي رسيد و دوران دفاع 
مقدس ب��ا آن همه موفقيت ها و پيروزي هاي بزرگ 
هم��راه بود، همه ب��ه بركت حضور موث��ر و حركت 
هوشمندانه بانوان دوشادوش مردان بوده است. سردار 
سرلشكر پاس��دار »محمد باقري در همايش طلوع 
فاطمي با تبريك سالروز والدت حضرت زهرا)س( و 
گرامي داشت روز زن، اظهار كرد: امروز يكي از اهداف 
شوم دشمن، مضمحل كردن كانون گرم خانواده است 
و اگر بانوان و مادران، خانه را محل امني براي تبادل 
نظر، شنيدن نظرات فرزندان و محلي براي همدلي و 
هم افزايي قرار ندهند، دشمن به اهداف خود در اين 

حوزه خواهد رسيد.

    مردم بايد زماني كه به ما مي رسند احساس 
آرامش كنند؛جماران|

فرزند ي��ادگار امام گفت: حركت جامعه به س��مت 
س��عادت، جز از مسير س��عادتمندي زنان و اخالق 
مداري مادران محقق نمي شود و تحكيم اخالق در 
جامعه و خانه جز توسط مادر و زن امكان پذير نيست. 
به گزارش جماران، سيدحس��ن خميني ديروز در 
ديدار جمعي از خانواده هاي شهداء، فرزندان شاهد 
و بانوان فرهنگي تهران و اسالمشهر با اشاره به اينكه 
همه آرامش منزل امام ناشي از وجود همسر امام بود، 
گفت: اين مادر داغدار ابتدا در دوره حيات امام داغ يك 
فرزند خود را ديد و فرزند رشيدش قبل از ۵۰ سالگي 
به شهادت رسيد و بعدا نيز داغ فرزند دوم خود را باز هم 
پيش از از ۵۰ سالگي ديد، ولي با وجود اين، محوريت 
خانه از اخالق ايشان خالي نشد و توفيقات امام همه 
وامدار محوريتي بود كه همسر ايشان به عنوان كانون 
التفات و اخالق در فضاي خانه امام جاري كرده بودند.

    بازدي�د رييس قوه  قضاييه از بيمارس�تان 
فوق تخصصي قوه قضاييه؛ميزان|

رييس قوه قضاييه از مراحل ساخت بيمارستان فوق 
تخصصي قوه قضاييه بازديد كرد. حجت االسالم خلفي 
رييس حوزه رياست قوه قضاييه، احمد تويسركاني 
رييس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور، اصغر 
جهانگير رييس س��ازمان زندان ها، كهزادي معاون 
مالي، عمراني و پشتيباني قوه قضاييه، سراج رييس 
سازمان بازرسي كل كشور، مرضيه وحيد دستجردي 
رييس مركز سياست گذاري و برنامه ريزي سالمت 
قوه قضاييه، عليرضا آوايي وزير دادگس��تري، اكبر 
طبري معاون اجرايي حوزه رياس��ت قوه قضاييه و 
رحيمي مديركل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل 

آملي الريجاني را در اين بازديد همراهي كردند.

    سرپرست معاونت امور مطبوعاتي منصوب 
شد؛فارس|

در حكمي از س��وي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ 
سرپرست معاونت امور مطبوعاتي منصوب شد. وزير 
فرهنگ و ارشاد اس��المي در حكمي محمدمهدي 
احمدي مش��اور وزير و مديركل ح��وزه وزارتي اين 
وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت 
امور مطبوعاتي و اطالع رس��اني منصوب كرد. بنا بر 
حكم س��يدعباس صالحي خطاب به محمدمهدي 
احمدي آمده است: »نظر به سوابق و تجربيات ارزنده 
جنابعالي بر حسب اين حكم با حفظ سمت به عنوان 
سرپرس��ت معاونت امور مطبوعاتي و اطالع رساني 
منصوب مي شويد.« پيش از اين محمد سلطاني فر به 
عنوان معاون امور مطبوعاتي در اين سمت مشغول 

به فعاليت بود.

    معاون�ان جهانگي�ري منص�وب ش�دند؛
 باشگاه خبرنگاران|

معاون اول رييس جمهور در احكامي جداگانه »معاون 
هماهنگي و نظارت فرهنگي، اجتماعي و همكاري هاي 
منطقه اي« و »معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و 

زيربنايي« خود را منصوب كرد.
اس��حاق جهانگيري در احكام��ي جداگانه مهدي 
عليخاني را به عنوان »مع��اون هماهنگي و نظارت 
فرهنگ��ي، اجتماعي و همكاري ه��اي منطقه اي« 
و سعيد ش��يركوند را به عنوان »معاون هماهنگي و 

نظارت اقتصادي و زيربنايي« خود منصوب كرد.

    وزارت كش�ور ميزبان همايش فرمانداران 
سراسر كشور؛وزارت كشور|

همايش سه روزه فرمانداران سراسر كشور با حضور 
وزير كشور و شماري از مسووالن، در روز هاي ۱۴ تا 
۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ در وزارت كشور برگزار خواهد 
شد. حميد مالنوري مديركل سياسي وزارت كشور 
با اعالم اين خبر، درب��اره اهداف اين همايش اظهار 
داش��ت: تبيين و تش��ريح اولويت ها و برنامه ريزي 
دولت براي سال ۱۳۹۸، برگزاري انتخابات در سال 
آينده و همچنين سياس��ت گذاري براي حوزه هاي 
تخصصي وزارت كش��ور در عرصه هاي سياس��ي، 
امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و عمراني، از اهداف اين 

همايش است.

    قوه قضاييه در كنار دولت است؛مهر|
دادستان كل كشور با بيان اينكه قوه قضاييه در رابطه 
با توليد، توزيع و نظارت در كنار دولت است، گفت: قوه 
قضاييه تمام تالش خود را به كار مي بندد تا هيچ بنگاه 
توليدي تعطيل نشود. محمدجعفر منتظري در بيست 
و ششمين جلسه ستاد تنظيم بازار گفت: بايد آسيب ها 
را بشناسيم و راه درمان آنها را پيدا كنيم و آسيبي كه 
امروز در جامعه وجود دارد مسائل اقتصادي است كه 
منشأ بخشي از آنها تحريم هاي ظالمانه دشمن است 
كه عليه مردم و كش��ورمان به كار گرفته است. او با 
بيان اينكه بخشي از آسيب ها به تصميم گيري هاي 
داخلي مربوط مي ش��ود و بايد شناسايي و رفع شود 
و مسووالن اجرايي بايد اين كار را انجام دهند، افزود: 
در اين جلساتي كه تشكيل مي شود بايد نقاط ضعف 
و ايرادات شناسايي شود و در حدي كه در توان داريم 

قدم  برداريم.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار ذاكران اهل بيت عليهم السالم: 

ملتايرانقويتراز۴۰سالقبلودشمنانآنضعيفترشدهاند
در س��الروز والدت با سعادت ام االئمه حضرت فاطمه 
زهرا س��الم اهلل عليها، فضاي حس��ينيه امام خميني 
)ره( معطر به عطر فضائل و مناق��ب آن بانوي بزرگ 
اسالم بود و جمعي از ذاكران اهل بيت عليهم السالم در 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمي به مديحه سرايي 

پرداختند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري؛ در اين مراس��م، رهبر انقالب اس��المي در 
سخناني ضمن تبريك سالروز ميالد حضرت فاطمه 
زهرا سالم اهلل عليها، ذاكران و مديحه سرايان حسيني 
را سرمايه و ذخيره اي براي پيشبرد اهداف اسالم و 
انقالب خواندند و با تأكيد بر اينكه از اين سرمايه بايد 
در جهت اهداف حسيني و فاطمي و تبيين معارف 
انقالب استفاده شود، گفتند: امروز صف بندي جبهه 
حق و باطل هم��ان صف بندي هاي دوران پيامبران 
بزرگ الهي و دوران ائمه اطهار عليهم الس��الم است 
و همان گون��ه كه در آن زمان جبه��ه باطل با وجود 
كثرت نفرات و تجهيزات و تبليغات نابود شد، امروز 
هم همان سرنوش��ت در انتظار جبهه مقابِل انقالب 
اسالمي است و نبايد از دشمن ترسيد و دچار اشتباه 

محاسبه شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تأثيرگذاري باالي 
مضامين اشعار مديحه سرايان، افزودند: اين مضامين 
بايد قرآني و اس��المي و همراه با انديشه عميق و ديِد 
روشن و با استفاده از شيوه هاي هنري در جهت اهداف 
انقالب اسالمي به كار گرفته شوند كه در اين صورت، 

تأثير زيادي در حركت عظيم ملت ايران و حتي حركت 
امت اسالمي خواهند داشت.

ايشان با تأكيد بر لزوم اس��تفاده از فرصت مهيا شده 
كنوني براي ترويج معارف دين و انقالب خاطرنشان 
كردند: امروز همه مس��وول هستيم و وظيفه ذاكران 
و مديحه سرايان، س��وق دادن مردم به سمت اهداف 
انقالب يعني ش��كل گيري جامعه اي مومن، س��الم و 
امن، همراه با رفاه مادي و شوكت بين المللي و بهجت 

معنوي است.
رهبر انقالب اسالمي با يادآوري صف آرايي دشمنان 
دين اله��ي در مقابل پيامب��ران بزرگ اله��ي و ائمه 
معصومين عليهم السالم، افزودند: امروز هم صف آرايي 
همان صف بندي اس��ت و همان سرنوشت نابودي در 
انتظار جبهه باطل است اما شرط آن، توكل به خداوند 
متعال و نترسيدن از دشمن است تا اشتباه محاسباتي 

رخ ندهد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي مصداق عيني اين موضوع را 
دوران چهل ساله انقالب دانستند و گفتند: در اين چهل 
سال، دشمنان با همه توان و امكانات در مقابل انقالب 
اسالمي صف آرايي و ضرباتي را هم وارد كردند اما ملت 
اي��ران با توكل بر خدا و انجام وظيفه توانس��ت بر اين 
توطئه ها فائق بيايد و اكنون قوي تر از هر دوره اي شده 
ولي جبهه دشمن ضعيف تر از دوره هاي گذشته است.

رهبر انقالب اسالمي در ادامه سخنان خود با اشاره به 
اهميت و جايگاه موضوع خانواده، خاطرنشان كردند: 
نظام خانواده، سنت الهي است اما دشمنان بشريت كه 

همان جريان سرمايه داري بين المللي و صهيونيستي 
اس��ت تصميم به ناب��ودي بنيان خان��واده در جهان 
گرفته اند، بنابراين بايد براي حفظ و تقويت اركان نظام 

خانواده در جامعه، همت گماشته شود.

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، ازدواج هاي ديرهنگام و 
س��خت، فرزندآوري كم و ترويج پديده هاي زش��تي 
همچون ازدواج هاي س��فيد را كه س��ياه ترين ازدواج 
است، به همراه تالش براي از بين بردن حيا و عفت از 

موارد و زمينه هاي در خطر قرار گرفتن نظام خانواده 
برشمردند و تأكيد كردند: ايجاد زمينه براي طهارت 
و پاكيزگي جوان، موثرتري��ن راهكار جهت مقابله با 
توطئه ها و حفظ انقالب و نظام جمهوري اسالمي است.

»تعادل« استعفاي وزير خارجه دولت دوازدهم را بررسي مي كند

معماي »ظريف«
بهاره مهاجري|

خبر به اندازه كافي تكان دهنده بود كه بازار سرمايه و ارز را تحت 
تاثير قرار دهد. از استعفاي ناگهاني ظريف سخن مي گوييم. هر 
چند ساعت انتشار اين استعفا- آن هم از طريق اينستاگرام- دير 
وقت بود و فقط يك روزنامه توانست آن را در صفحه اول خود 
بياورد اما ۱2 ساعت بعد، پس لرزه هاي آن دامنگير بازار شد. 
شاخص كل بورس حدود 2 هزار واحد سقوط كرد و بازار ارز 
و طال و سكه ملتهب شد هر چند كه بعدا آرام گرفت )در اين 
زمينه گزارش هاي صفحات ۴ و ۵ را بخوانيد.( با اين حال فضاي 

سياسي كشور همچنان ملتهب است. 
در اين مدت كوتاه، گمانه زني ها بر سر داليل استعفاي ظريف 
باال گرفته است. از يك سو گفته شده دخالت برخي نهادها 
در امور سياس��ت خارجي )مثل دعوت از بشار اسد به تهران 
بدون اطالع وزير( عامل اين اس��تعفا بوده و از سوي ديگر در 
بين اصولگرايان ش��ايع است كه اختالف ميان ظريف و تيم 
رياست جمهوري سبب ساز اس��تعفا در اين روز- ورود بشار 
اسد به تهران- شده است. هر چه هست نوشته ظريف نشان 
مي دهد كه معماي استعفاي او فراتر از اين گمانه زني ها است، 
آنجا كه او خطاب به همكارانش در وزارت امور خارجه مي گويد: 
».... اميدوارم استعفاي بنده تلنگري براي بازگشت وزارت امور 
خارجه به جايگاه قانوني اش در روابط خارجي باشد،« كه در 
واقع اين اشاره اي ظريف به دور زدن هاي وزارت امور خارجه 
است. اعتراض ظريف را مي شود حتي در عكس هايي كه در 
ديدار بشار اس��د از تهران و با مقامات عالي كشور هم داشت 
مشاهده كرد؛ در هيچ كجا از او نشانه اي نمي بينيم كه بر خالف 
اصول و عرف ديپلماتيك است. اينكه چرا او در ديدارها نبوده 
اس��ت را بايد از مقامات رسمي كش��ور پرسيد اما پاسخ او به 
يكي از مخاطبانش گوياي حرف هاي زيادي است، آنجا كه 
او مي گويد،: »بعد از عكس هاي مالقات هاي امروز ديگر جواد 
ظريف به عنوان وزير خارجه در جهان اعتباري ندارد!« البته 
تاريخ ايران سرشار از دور زدن هاي وزارت امور خارجه يا حتي 
برخي از دستگاه هاي ديگر است . براي مثال در دهه ۱۳۶۰، 
 نخست وزير وقت نزد يكي از مقامات وقت كشور گاليه كرده 
بود كه ۱۰ كانال در داخل كش��ور با خ��ارج مرتبطند كه ما 
در جريان نيستيم. شايد با توجه به همين اتفاقات است كه 
الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس در اين زمينه 
مي گويد: »اين خيلي بد است كه وزير امور خارجه يك كشور 

در جريان يك اقدام ويژه در حوزه سياس��ت خارجي نباشد. 
بشار اسد به تهران آمده است اما وزير امور خارجه خبر ندارد! 
اين خيلي بد است.« او به اين نكته اشاره مي كند: »در مالقات 
مقام هاي خارجي با مسووالن كشور حتما وزير امور خارجه 
حضور دارد آن هم در سطح رييس جمهور. ديشب بشار اسد با 
رييس جمهوري و رهبري ديدار داشت اما آقاي ظريف غايب 
بود.« نقل قول ها و گزارش هاي بعدي نيز نشان داد اساسا محمد 
جواد ظريف در جريان سفر پر اهميت بشار اسد به ايران قرار 
نداشته و براي ش��ركت در نشست خلع سالح و حقوق بشر 
سازمان ملل عازم ژنو بوده است. اين را رييس كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس مي گويد كه قرار بوده همراه با 
ظريف در اين نشست شركت كند. فالحت پيشه با اشاره به لغو 
سفرش با ظريف آن هم تنها با يك پيامك گفت: »قرار بود صبح 
دوشنبه )۶ اسفندماه( بنده به همراه آقاي ظريف سفري به ژنو 
براي شركت در نشست خلع سالح و حقوق بشر داشته باشيم. 

با وجود اينكه برخي از نمايندگان در كميسيون امنيت ملي 
حضور رييس كميسيون به همراه وزير امور خارجه را خالف 
پروتكل ها مي دانستند و معتقد بودند كه بايد يكي از اعضا در 
اين سفر حضور پيدا كند، بنده به دليل نشان دادن حسن نيت 
مجلس و به خاطر تاكيد آقاي ظريف براي همراهي ام با ايشان 
در اين سفر اعالم آمادگي كردم.« او افزود: »قرار شد ساعت 
۱۵ همان روز پرواز كنيم. پاس سياسي خود را به تشريفات 
دادم تا كارهاي الزم صورت گيرد اما به يك باره آقاي پناهي آذر، 
پيامكي با اين محتوا به من فرستاد كه سفر كنسل شده است. 
اين آخرين خب��ر بنده از آقاي ظريف ب��ود تا اينكه موضوع 
استعفاي ايشان در فضاي مجازي مطرح شد.« البته فالحت 
پيشه تصريح كرد كه ظريف در گذشته چندين بار استعفا 
داده بود و اينكه اين بار آقاي ظريف استعفايش را عمومي كرده 
است نش��ان دهنده آن است كه مي خواهد رييس جمهور با 

استعفايش موافقت كند.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، 
ناهماهنگي ها در حوزه سياست  خارجي و دخالت نهادهاي 

مختلف در اين حوزه را علت نارضايتي ظريف دانست. 
احتماال منظور فالحت پيشه از استعفاهاي پيشين ظريف به 
حواشي تصويب لوايح مبارزه با پولشويي و عضويت در اف اي 
تي اف برمي گردد زيرا ظريف پيش از اين نيز از عدم اقناع برخي 
نهادهاي تصميم گيري در خصوص تصويب لوايح مالي مرتبط 
با اف اي تي اف ابراز نگراني كرده و هشدار داده بود: »نه بنده و نه 
آقاي رييس جمهور نمي توانيم تضمين دهيم كه با پيوستن به 
اليحه عدم حمايت مالي از تروريسم مشكالت ما حل خواهد 
شد. اما مي توانيم تضمين دهيم با نپيوستن به اين اليحه امريكا 

بهانه مهمي را براي افزايش مشكالت ما پيدا خواهد كرد.«
در كنار اين موضع گيري ها، بررس��ي اظه��ارات و تحوالت 
اخير نش��ان مي دهد نارضايتي ظريف از برخي مداخالت و 
ناهماهنگي ها مسبوق به س��ابقه بوده و صرفا با رخدادهاي 
مربوط به سفر پرحاشيه بشار اسد عيان شده است؛ آنجا كه در 
مصاحبه اي كه ديروز روزنامه جمهوري اسالمي از او منتشر 
كرده از اختالفات ميان جناح هاي مختل��ف ايران در حوزه 

سياست خارجي انتقاد كرده است.
ظريف در اين گفت وگو كه روز سه شنبه همزمان با استعفايش 
در صفحه نخست روزنامه جمهوري اسالمي منتشر شد، به 
مساله عدم تصويب  FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام 
اشاره كرد و ضمن اشاره به سير تاريخي اين لوايح در دولت هاي 
خاتمي و احمدي نژاد گفت: »عنصر اعتماد خيلي مهم است و 
بايد دوستان ما بپذيرند آنهايي كه در وزارت خارجه نشسته اند، 
وزارت خارجه متعلق به همين نظام اس��ت. من و همكارانم 
بيش از خيلي از دوستانمان، اگر اتفاقي بيفتد و اطالعاتي به 
بيرون برود، در معرض سوال خارجي ها قرار خواهيم گرفت. 
يعني ميزان سوالي كه از من و همكارانم مي شود در خارج، اگر 
اطالعات كشور فاش بشود، بيشتر از ديگران در كشور خواهد 

بود؛ من و همكارانم بيش از همه در خارج زير سوال مي رويم؛ 
لذا نگراني ما از افشاي اطالعات كمتر از هيچ كس ديگر در كشور 
نيست، ولي دوستان ما هنوز اين را باور نكردند كه اينجا وزارت 

خارجه جمهوري اسالمي ايران است.«
اين اظهارات اخير ظريف را كنار سخنان ديروز علي مطهري، 
نايب رييس مجلس بگذاريم كه در جمع خبرنگاران گفت: 
بر اس��اس اطالعاتي كه دارم دليل اصلي استعفاي وزير امور 
خارجه دخالت نهادهاي غيرمس��وول، در سياست خارجه 
كشور اس��ت. مطابق قانون اساس��ي وزارت خارجه متولي 
سياست خارجي كشور است اما اكنون استقالل كافي ندارد؛ 
طبيعتاً ظريف احساس مي كند موانعي پيش روي او است كه 
نمي تواند كار خود را انجام دهد. نماينده مردم تهران در مجلس 
با اش��اره به اينكه رييس جمهور از ابتدا بايد اقتدار بيشتري 
مي داش��ت و اجازه دخالت در سياس��ت خارجي را نمي داد 
گفت: رييس جمهور بايد مانع از فشارها به دستگاه سياست 

خارجي كشور شود.
مخالفت ها با خروج ظريف از دستگاه سياست خارجي به اين 
اظهارات ختم نمي شود، تا لحظه تنظيم اين گزارش تعداد 
زيادي از نمايندگان طي نامه هايي با امضاي پرشمار خواهان 
مخالفت با استعفاي وي شده اند حتي فراكسيون نمايندگان 
واليي مجلس هم با صدور بيانيه اي درباره استعفاي ظريف 
تاكيد كرد كه ظريف بايد بمان��د.  همزمان با اين واكنش ها 
همچنين اخباري در شبكه هاي مجازي با اين مضمون دست 
به دست شد كه جمعي از مديران ستادي و سفرا و ديپلمات ها 
در تدارك استعفا از سمت هاي خود در صورت قطعي شدن 
اس��تعفاي ظريف هستند. اما پس از اين ش��ايعات، قولي از 
ظريف روي خبرگزاري ها آمد كه در واكنش به خبر استعفاي 
جمعي از ديپلمات ها و مديران وزارت امور خارجه عنوان كرد: 
»تاكيد بنده به همه برادران و خواهران عزيز در وزارت خارجه 
و نمايندگي ها اين است كه با كمال صالبت وظايف خود در 
دفاع از كشور را دنبال كنند و از چنين اقداماتي به شدت پرهيز 
كنند. براي بنده خدمت در كنار ش��ما افتخار بود و اميدوارم 
استعفاي بنده تلنگري براي بازگشت وزارت امور خارجه به 

جايگاه قانوني اش در روابط خارجي باشد.«
از نگاه ناظران، اين اظهارنظر پاياني و روند فعلي امور در وزارت 
خارجه مي تواند نشانه اي دال بر آن باشد كه با حمايت هاي موثر 

و وساطت ها مساله استعفاي وزير فعال مسكوت مانده است.

نامه   الياس حضرتی به دکتر ظريف،  درباره   استعفای نابهنگام از وزارت امور خارجه
برادر عزيز،    صحنه را به نفع چه كساني خالي مي كنيد؟

برخي مي گويند مرگ بر امريكا اما 
خالف  مصالح  نظام  عمل مي كنند

برادر گرامي جناب دكتر محمدجواد ظريف 
وزير محترم امور خارجه جمهوري اسالمي ايران

 با سالم و احترام
تصميم ناگهاني شما براي استعفا از مسووليت سنگين وزارت 
امور خارجه، موجي از نگراني را در ميان دوستداران كشور، 
انقالب و مردم برانگيخت و در مقابل باعث خوشحالي محافل 
صهيونيستي و امريكايي و افراطيون داخلي شد. واقعيت اين 
است كه دوستداران ش��ما، داليل و فلسفه تصميم شما را 
درك مي كنند، اما نمي توانند بر درستي آن در اين وضعيت 
صحه بگذارند. ترديدي نيست كه شما در وضعيت كنوني، 
توانمندترين فردي هستيد كه به عنوان يك ديپلمات تراز 
جمهوري اسالمي، مسووليت مديريت وزارت امور خارجه 
جمهوري اسالمي را برعهده داريد. شما هم جهان و مناسبات 
حاكم بر آن را به  خوبي مي شناس��يد، هم تجربه حضور در 
مسووليت هاي متعدد حوزه سياست خارجي را در كارنامه 
خود داريد، هم با زبان ديپلماتي��ك و فن گفت وگوهاي دو 
و چندجانبه كامال آش��ناييد، هم فردي متدين و معتقد به 
آرمان هاي انقالب اسالمي هستيد، هم مورد اعتماد رهبري 
و رياست جمهوري قرار داريد و در يك كالم دقيقا ديپلماتي 
هستيد كه جمهوري اس��المي در اين وضعيت نياز دارد. به 
همين دليل باورپذير نيست كه شما در اين وضعيت در دولت 
نباشيد و خود را كنار بكشيد و صحنه سياست خارجي را از 
انسان هايي معتقد و انقالبي و در عين حال توانمند و كارآمد 
خالي كنيد، زيرا باور داريم كه با كنار رفتن شما، بستر خدمت 

از بسياري از اين دست نيروها هم گرفته خواهد شد. 
جناب دكتر ظريف گرامي

ش��ما حق داريد كه شاكي باش��يد. قرار بود حوزه سياست 
خارجي در اختيار وزارت امور خارجه قرار داش��ته باش��د و 
ديگران از دخالت در اين حوزه خودداري كنند. منطقي هم 
اين بود كه ديگر مراكز قدرت و بعضي نهادها به عنوان بازوي 

اجرايي سياست هاي كالن در حوزه سياست خارجي عمل 
كنند و هرگز جايگزين وزارت امور خارجه نشوند. قرارمان اين 
بود كه دستگاه ديپلماسي كشور به جايگاه واقعي خودش ارتقا 
پيدا كند و مذاكراتي مانند مذاكرات هسته اي را نه شوراي عالي 
امنيت ملي بلكه وزارت امور خارجه پي بگيرد. قرار نبود برخي 
كانون هاي خودسر در حوزه سياست خارجي وارد عمل شوند 
و ماجراهايي مثل حمله به سفارت انگليس و سفارت عربستان 
را شاهد باش��يم. هنوز تلخي آن استقبال تلخ برخي از اين 
محافل دلواپس در فرودگاه از شما را از ياد نبرده ايم، در حالي 
كه بايد مانند يك قهرمان ملي مورد استقبال قرار مي گرفتيد. 
طي اين سال ها، هزاران پيام آكنده از توهين و اتهام از سوي 
برخي مراكز خاص عليه شما توليد و در فضاي مجازي منتشر 
شده و كمتر كسي هم از شما در مقابل اين ناجوانمردي ها دفاع 
كرده است. همه اين موارد و ده ها مورد ديگر را ما هم مطلعيم 
و به شما حق مي دهيم كه شاكي باشيد، اما خدمت به انقالب 
و مردم و كش��ور چيزي نيست كه به آساني بشود از آن كنار 

كشيد ولو آنكه با مرارت هاي فراواني همراه باشد. 
برادر عزيز

صحنه را به نفع چه كساني خالي مي كنيد؟ كساني كه نشان 
داده اند نه مصلحت را تش��خيص مي دهند و نه حكمتي در 
كارشان هست و نه عزت واقعي را پاس مي دارند؟ مخالفان 
دولت و منتقدان شما، در همين يكي، دو روز نشان دادند كه 
چگونه مي انديشند و سوداي چه اقداماتي را در سر دارند. آنان 
در داخل هم »متخصص تبديل دوست به دشمن« هستند 
و طبيعي است كه قادر به يافتن يا ساختن دوستاني در حوزه 
بين الملل براي ايران اسالمي نباشند. آنان با ذهنيت ساده 
خود، قادر به درك پيچيدگي هاي جهان معاصر نيستند و 
طبعا راه حل هايي را مطرح مي كنند كه عاجز و ناتوان از تامين 
منافع ملي اس��ت. اين جريان ها، شما را با تعابير و اتهاماتي 
مانند »سازشكار« و »ليبرال« و حتي »خائن« نواختند و در 
همين روزها حتي خواس��تار محاكمه شما هم شده اند، آن 

هم به خاط��ر اجراي توانمند تصميماتي كه به كل نظام باز 
مي گردد و شما تنها مجري آن بوده ايد و نه تصميم گيرنده 
و اگر چنين هم بود باز بايد شما را مورد تقدير و تمجيد قرار 
مي دادند كه هم درس��ت تصميم گرفته  ايد و هم به خوبي 
آن را اجرا كرده ايد. آنان را بايد ريش��ه بسياري از مشكالت 
داخلي و خارجي كشور دانست، ولي متاسفانه اكنون از موضع 
طلبكارانه با همه مسائل مواجه مي شوند. اين جريان از درك 
يك معادله ساده در قضيه برجام هم عاجز است و با تندترين 
جريان هاي جنگ طلب امريكايي و صهيونيستي عليه برجام 
همسو شده است. امريكا و اسراييل برجام را كنار گذاشته اند 
تا ايران از دستاوردهاي اين توافق بهره نبرد، اما اينان قادر به 
فهم اين واقعيت عريان و آشكار نيستند و همچنان بر طبل 
ضديت با برجام مي كوبند. همين ها هستند كه اكنون مانع 
 FATF تصميم گيري مستقل نهادهاي رسمي كشور در حوزه
شده اند و يك بحث كارشناسانه تخصصي را به سطح نازل 
كوچه و خيابان و پيامك و شعار تنزل داده اند و با فضاسازي، 
جلوي يك تصميم درست را گرفته اند. شما نبايد اجازه دهيد 
اين جريان ها با نبودن شما، جشن بگيرند و بر مرگ عقالنيت 

در حوزه سياست خارجي پايكوبي كنند.
جناب ظريف عزيز

بن��ده در همين جا از جناب دكتر روحاني رياس��ت محترم 
جمهوري اسالمي ايران مي خواهم كه با استعفاي غيررسمي 
ش��ما موافقت نكند و ش��ما هم با درك وضعيت كنوني، بر 
استعفاي خود اصرار نورزيد و ناهماهنگي ايجاد شده در قضيه 
سفر اس��د را يك اتفاق خاص تلقي كنيد، نه رويه و بنابراين 
تصميمي بگيريد كه دوباره خشم جنگ طلبان اسراييلي و 

امريكايي و داخلي را به همراه داشته باشد. 
 برادر شما
الياس حضرتي
قائم مقام حزب اعتماد ملي و نماينده مردم 
تهران، شميرانات و شهرري در مجلس

وزير اطالعات ب��ا انتقاد از 
افرادي كه قصد دارند دولت 
را ناكارآمد جل��وه دهند و 
علت مش��كالت يكسال 
اخير را به جاي تحريم ها و 
فشارها به ناتواني مسووالن 
گره بزنن��د، تصريح كرد: 
برخي مرگ ب��ر امريكا مي گويند ولي خالف مصالح 
نظام عمل مي كنند. به گزارش ايرنا، سيدمحمود علوي 
ديروز در پنجمين نشست شوراي اداري استان تهران 
افزود: كس��اني كه زمان انتخابات رياست جمهوري 
امريكا خدا خدا مي كردند ترامپ راي بياورد تا دولت 
تدبير و اميد دچار مشكل شود، امروز تالش مي كنند 
دولت را ناكارآمد و ناتوان نشان داده و مردم و مسووالن 
را رودرروي هم قرار دهند.  وي تاكيد كرد: اين دولت 
پنج سال و نيم است كه فعاليت دارد و تنها طي يك سال 
گذشته وضعيت در نتيجه تحريم ها و فشارهاي امريكا 
نابسامان شده است.  وي خطاب به تفرقه اندازان بين 
مردم و مسووالن تاكيدكرد: رييس جمهوري نجابت 
مي كند و اينها را نمي گويد. وزير اطالعات با بيان اينكه 
امروز اقتصاد و امنيت با هجمه هاي بي امان دش��من 
مواجه شده گفت: هدف امريكا تنها دولت نيست بلكه 
كل نظام را هدف گرفته؛ هدف دشمن اقتصاد است تا 
امنيت را نيز به چالش بكشد و آرامش را از مردم بگيرد 

تا آنان را به عصيان عليه حاكميت وارد كند. 

 استفاده ۶۰  هزار زنداني
از   بخشنامه عفو  گسترده 

۶۰هزار نفر از زندانيان كشور 
تا سه شنبه )ميالد باسعادت 
حضرت فاطمه زهرا عليها 
السالم( مشمول بخشنامه 
عفو گس��ترده محكومان 
شدند. به گزارش مركز رسانه 
قوه قضاييه، اصغر جهانگير 
رييس سازمان زندان ها گفت: با اجراي بخشنامه عفو 
گسترده زندانيان كه به مناسبت چهلمين بهار آزادي از 
سوي رهبر معظم انقالب »مد ظله العالي« به زندانيان 
كشور اعطا شده اس��ت تا روز ميالد باسعادت حضرت 
فاطمه زه��را)ع(، تعداد ۳۶۰۰۰ نف��ر از زندانيان آزاد و 
تعداد 2۴۰۰۰ نفر مشمول تخفيف مجازات شدند.رييس 
سازمان زندان ها افزود: درخصوص بهره مندي زندانيان 
مشمول اين عفو استان هاي تهران، خراسان رضوي و 
فارس به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را دارند، همچنين 
به لحاظ بيشترين درصد بهره مندي زندانيان هر استان 
نس��بت به تعداد زندانيان آن استان، به ترتيب سمنان، 
خراسان شمالي و آذربايجان شرقي رتبه هاي اول تا سوم 
را تاكنون در اختيار دارند. رييس دفتر بازرسي ويژه قوه 
قضاييه از بهره مندي ۱۷۹۶ نف��ر از زندانيان »زن« در 
سراسر كشور از اين بخشنامه خبر داد. جهانگير گفت: 
از آغاز اجراي اين بخش��نامه تاكنون تعداد ۵۳۹ نفر از 
زندانيان اتباع بيگانه آزاد و تعداد 2۶۵ نفر مشمول تخفيف 

مجازات و بهره مندي از رأفت نظام اسالمي شدند.
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اخبار كالن 3 كالن

در دوازدهمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي مطرح شد

رشد نسبت ماليات به GDP  تا  9 درصد
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

سرپرست س��ازمان امور مالياتي روز گذشته در همايش 
سياست هاي مالي و مالياتي نمايي از وضعيت اين سازمان 
در خصوص تحقق برخي از اهداف كمي برنامه ششم توسعه 
را ترس��يم كرد. بر اس��اس گفته هاي محمد قاسم پناهي 
پيش بيني شده بود كه تا پايان اين برنامه نسبت ماليات به 
توليدداخلي به 10 درصد برس��د؛ رقمي كه در سال 96 به 
9 درصد رسيد. همچنين قرار بوده كه در طول اين برنامه 
5 ساله به طور متوسط رش��د 25 درصدي در درآمدهاي 
مالياتي داشته باشيم كه در اين راستا هم سال 96 رشدي 

23 درصدي داشتيم.

  سهم 9 درصدي ماليات از بودجه كشور 
دوازدهمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي روز گذشته 
)سه شنبه( با مشاركت سازمان امور مالياتي كشور در سالن 
همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برپا شده است.در اين 
مراس��م چندتن از مقامات س��ازمان امور مالياتي، رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار و برخي از اساتيد اقتصاد دانشگاه 
شهيد بهشتي سخنراني كردند. وزير اقتصاد اگرچه در اين 
همايش حضور نيافت، اما متن پيام او كه براي اين مراسم 

تهيه شده بود، نيابتا قرائت شد. 
در ابتداي اين مراسم يداهلل دادگر، عضو هيات علمي دانشكده 
اقتصاد دانشگاه شهيد بهش��تي و دبير همايش گفت: بر 
اساس آخرين آمار سهم ماليات از بودجه كشور به 9 درصد 
مي رسد در حالي كه در سقف بودجه اين سهم 19 درصد 
در نظر گرفته شده و در كشور هاي ديگر اين سهم بيشتر از 

17 درصد است.
وي افزود: وابس��تگي كش��ور به درآمدهاي نفتي يكي از 
علت هاي محقق نشدن ماليات  است و نخستين قدم براي 
اصالح ساختار نظام مالياتي بهره وري بخش خصوصي است، 
زيرا به علت نبود بخش خصوصي پر نشاط واحد هاي توليدي 
قدرت پرداخت ماليات را  ندارند. دبير همايش سياست هاي 
مالي و مالياتي افزود: براس��اس بودجه امسال كمتر از 65 

درصد درآمد هاي مالياتي محقق شده است.
وي تاكيد كرد: الزم اس��ت براي شناس��ايي ظرفيت هاي 
جديد مالياتي بسترسازي شود و ماليات بر تركيب درآمد 

وضع شود.

  سرپرست سازمان امور مالياتي: 
تحقق 83 درصدي ماليات ها در 11 ماهه امسال

در بخش��ي ديگر از اين همايش، سرپرست سازمان امور 
مالياتي كشور سخنراني كرد. محمد قاسم پناهي ابتدا 
م��روري بر برخي آمارهاي مالياتي كش��ور كرد و در اين 
زمينه گفت: در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده كه تا 
پايان اين برنامه نسبت ماليات به توليدداخلي به 10 درصد 
برسد. اين شاخص در سال 96 به ميزان 9 درصد رسيد. 
به گفته وي همچنين قرار بوده ك��ه در طول اين برنامه 
5 ساله به طور متوسط رشد 25 درصدي در درآمدهاي 
مالياتي داشته باشيم كه در اين راستا هم سال 96 رشدي 

23 درصدي داشتيم. محمد قاسم  پناهي همچنين در 
حاشيه همايش سياس��ت هاي مالي و مالياتي ايران در 
جمع خبرنگاران، اظهار كرد: براي امس��ال بدون در نظر 
گرفتن درآمد حاصل از عوارض گمركي 113 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني درآمد مالياتي شده است كه در 11 ماهه 
امس��ال 86 هزار ميليارد تومان وصول شده است. در 11 
ماهه امسال83.5 درصد از پيش بيني درآمدهاي مالياتي 
محقق شده و اميدواريم در اسفند ماه بخش ديگر درآمد 

مالياتي محقق شود.
سرپرست سازمان امور مالياتي در پاسخ به سوالي درباره اخذ 
ماليات از داللي و جلوگيري از فرار مالياتي گفت: در مورد اخذ 
ماليات از داللي خوشبختانه سازمان مالياتي در حال تكميل 
پايگاه داده هاي اطالعاتي است و روز به روز اين پايگاه قوي تر 

مي شود و اين كار منافذ فرار مالياتي  را كاهش مي دهد.
به گفته وي، به تازگي براي تعداد زيادي از افرادي كه ماليات 
پرداخت نمي كردند برگه تشخيص مالياتي صادر شده است.

وي همچنين درباره سامانه امالك، گفت: به موجب تبصره 
169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه و شهرسازي 
موظف است اين سامانه را راه اندازي كند و ما بايد با وزارت راه 

و شهرسازي همكاري كنيم. 
سرپرست س��ازمان امور مالياتي ادامه داد: اين سامانه بايد 
تشكيل شود، تا امكان اخذ ماليات از امالك مسكوني خالي 
را به وجود بياورد و پس از تكميل آن سازمان مالياتي مي تواند 

با استفاده از داده هاي آن اقدام كند. 
پناهي برآورد فرار مالياتي در كشور را حدود 30 هزار ميليارد 
تومان عنوان كرد و افزود: تكميل پايگاه اطالعاتي مي تواند تا 

حد زيادي فرار مالياتي را كاهش دهد.
وي در مورد اخذ ماليات از نهادهاي عمومي مانند آستان 
ق��دس، گفت: به موجب قوانين و مق��ررات فعلي فعاليت 
اقتصادي شركت هاي زيرمجموعه همه نهادها مشمول 
ماليات مي شود و ما هر سال از همه اين نهادها ماليات اخذ و 

به خزانه واريز مي كنيم. 
سرپرست سازمان امور مالياتي تصريح كرد: اينكه خزانه به 
چه روشي عمل مي كند مساله ديگري است كه به توضيح 
منابع بودجه مربوط مي شود. در واقع به غير از فعاليت هايي 
كه به حوزه نظامي مربوط مي ش��ود س��اير شركت هاي 

زيرمجموعه نهادها ماليات پرداخت مي كنند. 
سرپرست سازمان امور مالياتي در پاسخ سوالي در رابطه با 
وضعيت وصول ماليات علي الحساب بانك مركزي به مبلغ 
5 هزار ميليارد تومان افزود: بانك مركزي به موجب قانون 
بايد به صورت علي الحس��اب اين مبلغ را پرداخت كند اما 
هنوز وصول نشده است. وي ادامه داد: ما در حال تالش براي 

وصول اين مبلغ هستيم.
پناهي در پاسخ به سوالي درباره ماليات بر عايدي سرمايه 
و عملكرد س��ازمان در قبال آن، گفت: ما به عنوان سازمان 
مالياتي از طرح ماليات بر عايدي سرمايه حمايت مي كنيم 
اما اخيراً در سازمان هم بررسي هاي كارشناسي درباره اين 

موضوع را در دستور كار خود قرار داده ايم. 
وي همچنين درباره ساماندهي معافيت هاي مالياتي گفت: 

بررسي ساماندهي معافيت هاي مالياتي، ماليات بر مجموع 
درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه در دستور كار سازمان امور 
مالياتي است كه نتايج آن پس از بررسي ها به وزارت اقتصاد 

و دولت ارايه مي شود.

  شاپور محمدي: 
معافيت مالياتي شركت هاي بورسي

شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه 
اين همايش از تداوم معافيت شركت هاي بورسي خبر داد و 
گفت: در صورت تصويب ستاد هماهنگي اقتصادي كشور 
براي سال آينده نيز ش��ركت هاي بورسي به شكلي ديگر 
معافيت خواهند داشت. وي با بيان اينكه ماليات مهم ترين 
ابزار تنظيم يك اقتصاد است، اظهار كرد: امروز تكيه بر درون 
از طريق سياست هاي صحيح مالياتي و منابع مالي درآمدي 

مهم است تكيه ما به ماليات بايد بيشتر از نفت باشد.
محمدي با بيان اينكه درست اظهاري در كشور بايد تشويق 
ش��ود، گفت: در اكثر كش��ورها اظهار خود مودي يكي از 
پايه هاي اصلي براي شناسايي و اخذ ماليات است. كساني 
كه اظهار صحيح مالياتي نمي كنند بايد از حقوق اجتماعي 

محروم شوند.
معاون وزير اقتصاد افزود: همه به سازمان امور مالياتي براي 
وصول ماليات بايد كمك كنند. در كشورهاي خارجي همه 

دستگاه ها در كنار دستگاه اخذ ماليات حضور دارند.
محمدي ادامه داد: متاسفانه در كشور ما يك شخص براي 

پذيرش در بورس يك نوع اطالعات ارايه مي كند و از طرف 
ديگر به س��ازمان امور مالياتي اطالعات ديگري مي دهد، 
همچنين براي اخذ تسهيالت اطالعات جداگانه اي ارسال 
مي كند. بنابراين اتصال اين پايگاه هاي اطالعاتي به يكديگر 

مي تواند به اخذ ماليات كمك كند.
معاون وزير اقتصاد در ادامه ب��ا بيان اينكه در حوزه بورس 
كاال شفافيت خوبي شكل گرفته است، اظهار كرد: شفافيت 
شركت هاي حاضر در بورس كاال به وصول بهتر ماليات در 
حوزه هاي مختلف مالياتي اعم از ماليات عملكرد، ماليات بر 

ارزش افزوده و ماليات بر حقوق كاركنان كمك مي كند.
وي با اش��اره به معامالت انجام شده در بازار سرمايه گفت: 
حجم معامالت در بازار سرمايه س��ال گذشته 250 هزار 
ميليارد تومان بود در حالي كه اين عدد طي سال جاري به 

۴10 هزار ميليارد رسيده است.
وي ادامه داد: اگر به شناسايي موديان جديد مالياتي كمك 
شود قطعا بار مالياتي از روي دوش موديان كنوني كم مي شود 
چرا كه احساس عدم عدالت مالياتي كه ناشي از فرار مالياتي 
است، تكميل نبودن پايگاه هاي اطالعاتي و همكاري نكردن 

دستگاه هاي ديگر مشكل ايجاد مي كند.
محمدي همچنين اظهار كرد: اخذ ماليات با نرخ هاي باال از 
فعاليت هاي مخرب در اقتصادهاي دنيا مرسوم است چرا كه 
نبايد اجازه دهيم فعاليت هاي غيرقانوني و غيرمولد موجب 
انحراف منابع مالي ش��وند. ساز و كار مالياتي مي تواند اين 

موضوع را كنترل كند.

وي تاكيد كرد: س��ازمان امور مالياتي بايد از فعاليت هاي 
غيرمولد و مخرب ماليات بااليي بگيرد. 

  وزير اقتصاد: گذار نظام ماليات به مدرن شدن
در اين مراسم احمد زماني، معاونت پژوهش، برنامه ريزي و 
امور بين الملل سازمان مالياتي پيام فرهاد دژپسند، وزير امور 

اقتصادي و دارايي را قرائت كرد. 
دژپسند در پيام خود آورده است: كاهش درآمدهاي نفتي 
موجب شده تا اهميت كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار 
و لزوم تكيه به منابع جايگزين داخلي بيش از پيش نمايان 
شود. وي در پيام خود يادآور شد: نظام مالياتي كشور هنوز 
ظرفيت هاي زيادي براي شكوفايي دارد و در صورت تحقق 
آن، بدون شك بخش قابل توجهي از مشكالت اقتصادي 
كشور حل ش��ده و اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
محقق مي ش��ود.  دژپسند اضافه كرد: اكنون سازمان امور 
مالياتي كش��ور در مرحله گذار از يك س��ازمان سنتي به 
يك دستگاه مالياتي مدرن قرار دارد و البته در مسير انجام 
ماموريت هاي خود مشكالت گس��ترده اي دارد و رفع اين 
چالش ها با توسعه ظرفيت هاي تخصصي و انگيزشي منابع 
انساني، اصالح قوانين و مقررات مالياتي، به كارگيري ساز 
و كارهاي نوين فن��اوري اطالعات و نيز همكاري نهاد ها و 
دستگاه هاي دولتي مرتبط در سطوح ملي و استاني ممكن 
نيست و جامعه دانشگاهي و پژوهشگران در رفع چالش ها 

و گذار از اين مسير نقش بسيار مهمي مي توانند ايفا كنند.

جذب يك ميليارد دالري سرمايه خارجي براي تهران
نعمت اهلل تركي درباره ابالغ اسناد توسعه اي استان و عملكرد 
يكساله سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران در حال 
برگزاري است، اظهار كرد: نظام برنامه ريزي ما در صورتي 
موفق خواهد بود كه با نگاه به آينده باشد و بر همين اساس 
نقش راهي با نگاه ميان مدت در سال آينده و نگاه بلندمدت 
تا سال 1۴00 تهيه شده است. يكي از اين برنامه ها و اقدامات 
سال جاري سازمان برنامه و بودجه استان تهران، تهيه سند 
آمايش استان تهران بود كه رونمايي شد و مبناي آن ابالغ 
براي دستگاه هاي اجرايي بود. بخش مهمي از مشكالت در 
استان به دليل نبود سند آمايش بود كه اين سند دو بحث 

استقرار و خدمت به جمعيت را مد نظر دارد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، ادامه 
داد: طي چند سال اخير در استان تهران افزايش جمعيت 
داشتيم كه س��االنه 250 تا 300 هزار نفر در استان تهران 
بود و تراكم جمعيت فعلي 500 تا 600 هزار نفر در برخي 
محالت مي رسد كه در ساير استان ها ۴5 نفر است. جمعيت 
شهرستان هاي پيراموني در دهه گذشته دوبرابر افزايش 
يافته و 6 ميليون نفر شهرستان هاي اطراف تراكم جمعيت 
دارند. اين س��ند آمايش به ما كمك مي كند تا با اين سند 
تكليف دستگاه ها براي استقرار جمعيت، ساماندهي، حريم، 

محدوده شهرها و ... مشخص شود زيرا نبود اين سند ضعف 
بزرگي بود.  رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
تهران، ادامه داد: براساس آماري كه در زمينه منابع طبيعي 
وجود دارد، حدود 90 درصد منابع طبيعي در تهران تعيين 
تكليف شده و 10 درصد باقي مانده تا پايان 98 نيز تعيين 
تكليف خواهد شد تا زمين هاي دولت رسما به نام دولت سند 
زده شود. از سال 98 كليه دستگاه هاي اجرايي براساس يك 
نرم افزار مكان محور نظارت مي ش��وند تا اگر خالف قانون 
اقدام شده باشد، برخورد الزم صورت گيرد. وي با اشاره به 
اينكه، در سال جاري بحث تهيه و تدوين سند توسعه استان 
تهران همگام با برنامه ششم انجام شد، گفت: 16 شهرستان 
تهران داراي نقشه راهي براي آينده هستند تا از پراكندگي 
كارهاي دستگاه هاي اجرايي و متوليان  امر جلوگيري شود. 
سند رونمايي شد و 16 شهرستان در حال دريافت اسناد 
مربوط به خود هستند. درخواست ما از دستگاه هاي نظارتي 
اجراي برنامه ها همكام با اين سند بود. ديگر اقدام مهم در 
سازمان برنامه و بوجه استان تهران، بودجه ريزي بر مبناي 
عملكرد بود زيرا سند آمايش، سند توسعه و در مرحله آخر 
منابع تعريف شده براي اجراي اين برنامه ها الزم بود. تمامي 
اعتبارها بر مبناي برنامه و نقشه راه تعيين شده اختصاص و 

پرداخت خواهد شد كه اميد داريم سال آينده اجرايي شود.
تركي درباره خدمت رساني دستگاه هاي مختلف، گفت: 
880 خدم��ت براي دس��تگاه هاي اجرايي تعريف ش��د و 
دستگاه هاي احرايي بايد عملكرد خود را طبق اين برنامه 
ش��فاف اعالم كنند تا براساس آن ارزيابي بازم انجام شود و 
بودجه تخصيص يافته براساس اين خدمات است. رييس 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، سند كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي را سومين سند عنوان كرد و افزود: 
براي اولين بار رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي از متكديان و 
معتادان گرفته تا ساير مشكالت در استان تهران شكل گرفته 
كه اجراي اين س��ند به طور حتم به كاهش اين مشكالت 
كمك خواهد كرد. ۴5 دس��تگاه اجرايي در استان تهران 
ملزم به رسيدگي به اين مشكالت شدند تا اين برنامه طبق 
زمان بندي حركت و كاهش اين آسيب ها را داشته باشيم. 
محوريت اجرايي اين سند سازمان بهزيستي به كمك مراكز 
علمي، دانشگاه ها و ساير سازمان هاي ذي ربط است. تركي 
بر اهميت بهبود برنامه توس��عه منابع انساني تاكيد كرد و 
ادامه داد: بايد براي اجراي اس��ناد ذكر شده، سند توسعه 
منابع انساني نيز اجرايي شود زيرا ساختار استخدامي و منابع 

انساني فعلي در استان با كمبودهايي همراه است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، درباره 
حمل و نقل حوم��ه، گفت: 65 تا 75 درصد ترافيك تهران 
از شهرستان هاي پيراموني به تهران است. 2 تا 3 ميليون 
نفر تردد وجود دارد كه اثرگذاري قابل توجهي هم داشته 
است.  تركي درباره حمل و نقل خودرويي نيز توضيح داد: 
براي نوس��ازي ناوگان در تهران 10 هزار ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده كه 2 هزار ميليارد تومان تسهيالت در سال 
جاري پرداخت شده و 1500 ميليارد تومان سهم دولت نيز 
از طريق يارانه پرداخت شده است.  رييس سازمان مديريت 
و برنامه ريزي استان تهران با اشاره به اينكه 150 هزار واحد 
صنفي بدون مجوز وج��ود دارد، تصريح كرد: عالوه بر اين 
موضوع براي دست فروشان نيز در قالب يك برنامه مدون 
جانمايي مي كنيم. شهرداري ها در شهرستان ها مكان هايي را 
ايجاد خواهند كرد تا مكان مناسبي باشد از 16 شهرستان در 
9 شهرستان شهرداري ها اين كار را انجام داده اند كه برخي از 
اين مكان ها فصلي و برخي دايمي هستند.براي شهر تهران 

نيز مصوبه شهرداري به منظور جانمايي انجام شده است.
وي در مورد وضعيت واحدهاي توليدي و صنعتي استان 
تهران نيز در شهر تهران گفت: 10 هزار واحد صنعتي براي 
آنكه وضعيت شان مشخص شود، راستي آزمايي خواهند 

ش��د كه آيا پروانه هايي كه صادر ش��ده اند فعال هستند يا 
غيرفعال. اگر مشكالتي هستند، آنها را در ستاد رفع موانع 
توليد حل كنيم و اگر غيرفعال هستند پروانه آنها لغو شود و 
تا پايان امسال راستي آزمايي انجام خواهد شد. وي با اشاره به 
اينكه 6 هزار واحد در شهرك هاي صنعتي حضور دارند كه 
باالي 65 درصد آنها فعال هستند، يادآور شد: اين واحدها 
حدود 10 هزار اشتغال ايجاد كرده اند كه نسبت به سال قبل 
كاهش پيدا نكرده است. براي اين موضوع راستي آزمايي در 
حوزه آب برق و گاز صورت گرفته، زير امي دانيم اگر واحد 
توليدي غيرفعال شود ميزان مصرف آب و برق آنها كاهش 
مي يابد كه در اين رابطه كاهشي نداشتيم. تركي در رابطه 
با تسهيالت پرداختي به بنگاه هاي اقتصادي نيز گفت: در 
حوزه كشاورزي 285 ميليارد تومان تسهيالت از سوي بانك 
كشاورزي به منظور ايجاد اشتغال در 215 طرح پرداخت 
شده است.  وي با ابراز تاسف از اينكه بقيه بانك ها همكاري 
نداش��تند گفت: عدد در نظر گرفته شده بيش از 3000 
ميليارد تومان است كه حدود 800 ميليارد دالر آن پرداخته 
شده و اين كل تسهيالت بخش هاي مختلف است. همچنين 
در بخش مش��اغل خانگي 53 ميليارد تومان سهم استان 

تهران بوده كه تمام  آن پرداخت شده است.
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صدور مجوز ترانزيت كاالهاي 
ايراني به سوريه از خاك عراق 

مهدي مير اشرفي، رييس كل گمرك ايران، در 
جمع هيات بلند پايه گمرك اقليم كردس��تان 
عراق، مدي��ران گم��ركات م��رزي و معاونين 
استانداري كردس��تان و كرمانشاه برمشتركات 
فرهنگي دو كش��ور ايران و عراق تاكيد كرد و با 
اشاره به اهميت نقش گمركات افزود: گمركات 
دو طرف مي توانند در توس��عه اين اشتراكات و 

همكاري ها به شدت موثر باشند.
معاون وزير اقتصاد در اين نشست ضمن تشريح 
دس��تاوردهاي س��فر اخير خود به مرز باشماق 
مريوان و بيان مشكالت در گمركات مشترك در 
دوسوي مرز، همكاري و يكپارچگي سازمان هاي 
دخيل در تشريفات گمركي را در داخل كشورها 
و ميان گمركات دو طرف الزم و ضروري دانست 
و ادامه داد: بر اس��اس آنچه كه سازمان جهاني 
گمرك اعالم كرده است هر يك روز توقف كاال 
يك درصد هزينه كاال را ب��اال مي برد و ما بايد با 
توسعه همكاري هاي مشترك معطلي در مرزهاي 

گمركي را به حداقل برسانيم.
ميراش��رفي ايجاد هماهنگي ميان گمركات دو 
طرف و پ��س از آن ميان س��ازمان هاي داخلي 
را در امر تجارت از اس��تانداردهاي توصيه شده 
سازمان جهاني عنوان كرد و گفت: در دو طرف 
م��رز دس��تگاه هاي ذي مدخل در ام��ر تجارت 
خارجي هنوز تح��ت مديريت هماهنگ مرزي 
قرار نگرفته ان��د و بايد دروازه مش��ترك مرزي 
ميان دو طرف ايجاد شود . البته برخي رويه هاي 
گمركي از جمل��ه كارنه تير، كارنه دوپاس��اژ يا 
تريپتيك )TRIPTYQUE( نيز در عراق شكل 

نگرفته است .
رييس كل گم��رك ايران به حجم تجاري ميان 
ايران و عراق اش��اره كرد و گف��ت: رقم صادرات 
ايران در 11 ماهه سال جاري به ۴0 ميليارد دالر 
رسيده است. عراق و به خصوص اقليم كردستان 
بزرگ ترين شريك تجاري ما است و پيش بيني 
مي شود، رقم صادرات ما به عراق تا پايان سال به 
10 ميليارد دالر برس��د. عراق در حوزه صادرات 
انواع كاال فقط با اختالف 100 ميليون دالر پس 
از چي��ن در رتبه دوم قرار گرفت��ه و 8 ميليارد و 
200 ميليون دالر از صادرات كشورمان را به خود 
اختصاص داده است و اين آمار حكايت از آن دارد 
كه اين كشور به زودي شريك اول تجاري ايران 

در بخش صادرات غير نفتي خواهد بود .
رييس كل گم��رك ايران در ادام��ه به افزايش 
10درص��دي ترانزيت انواع كاال به عراق اش��اره 
كرد و در خصوص توسعه تجارت با ارايه چندين 
پيشنهاد خواس��تار رفع موانع گمركي ميان دو 
كش��ور شد. مير اش��رفي ايجاد دروازه مشترك 
م��رزي را در اولويت ق��رار داد و گف��ت: دروازه 
مش��ترك مرزي در دنيا تجربه بس��يارمفيدي 
اس��ت و ما بايد با حل مشكالت هر چه زودتر به 

استانداردهاي گمركي موجود در دنيا برسيم.
تنظي��م س��اعات كاري دو ط��رف و همچنين 
افزايش اين ساعت در صورت لزوم به 2۴ ساعت 
پيشنهاد ديگر رييس كل گمرك ايران به رييس 
گمرك اقليم كردس��تان بود. مير اشرفي ادامه 
داد: نياز داريم قوانين و مقرارات به موقع و كامل 
به اطالع ما برس��د تا در اختيار فعاالن اقتصادي 
قرار گرفته ومشكالت كمتري را در اين خصوص 

شاهد باشيم.
رييس گمرك اقليم كردستان عراق در نشست با 
رييس كل گمرك ايران از توافق با دولت مركزي 
ب��راي اعمال قوانين يكس��ان گمركي خبر داد. 
سامان عبدالرحمن عزيز با اشاره به حمايت هاي 
هميشگي ايران در روزهاي سخت و مشتركات 
ديرينه دو كشور، سياست درهاي باز را سياست 
مراودات با ايران عن��وان كرد و گفت: ما و دولت 
مركزي ب��راي اعمال قوانين يكس��ان به توافق 
رسيديم و خوشبختانه از 10 روز پيش اين قوانين 

يكسان اعمال مي شود.
اين مقام ارشد گمركي اقليم با اشاره به مذاكرات 
و جلس��اتي كه در روزهاي گذش��ته با مديران 
گمركات اقيلم و برخي گمركات ايران داش��ته 
اس��ت، از تالش ها و پيگيري هاي بس��يار خوب 
رييس كل گمرك ايران جهت رفع موانع تجارت 
تش��كر كرد و اي��ن مذاكرات را موفق ش��مرد و 
افزود: بخش��نامه اخير در خصوص يكپارچگي 
قوانين گمركات عراق كمي با شتابزدگي ابالغ 
و اجرايي شد و ما به زودي نواقص آن را بر طرف 

خواهيم كرد.
او در خصوص ترانزي��ت محموله هاي ايراني به 
س��وريه و تركيه و اخذ دو نوع ع��وارض از تجار 
ايراني را عدم هماهنگي دول��ت مركزي عراق 
عن��وان و تاكيد كرد: اين مش��كل حل ش��ده و 
به زودي اجرايي مي شود . رييس گمرك اقليم 
كردستان عراق افزود: ما با وزير اقتصاد اقليم در 
حال رايزني هس��تيم كه با مسووليت خودمان 
تس��هيالتي را ايجاد كني��م . عبدالرحمن عزيز 
ادامه داد: در حال حاضر در3 مرز مش��ترك ما 
نمايندگي مستقر هستند و كارشان را براي ارايه 
تسهيالت به بازرگانان آغاز كرده اند. وي امضاي 
يك بخشنامه براي ترانزيت 200 هزار تن كاالي 
ايراني از مرز اقليم به سوريه را از آخرين اقدامات 
اقليم در جهت تسهيل تزانزيت كاالهاي ايراني 

عنوان كرد.
عبدالرحم��ن عزيز در خص��وص ديگر اقدامات 
انجام ش��ده در گمركات اقليم گفت: اولين قدم 
ما در اقليم يكپارچه س��ازي رويه ها بود و در گام 
بعدي استقرار ايكس ري در مرزهاي گمركي و 
اسكن تمامي كاالها به خصوص كاالهاي نفتي 
بوده اس��ت . او در پايان اف��زود: تمامي تالش ما 
براي توسعه همكاري ها با ايران است و ما بايد با 
نگاه جديدي اين همكاري ها را توسعه داده و از 

روش هاي سنتي عبور كنيم .

بررسي اليحه بودجه 98 در مجلس به دهمين روز  رسيد

بودجه تحت الشعاع استعفاي ظريف
مجلس در روزي كه بيشتر زمان نوبت صبح خود را صرف 
شنيدن نظرات حول استفاي ظريف كرد، اليحه بودجه 98 
را هم با اندكي تاخير نسبت به روزهاي گذشته مورد بررسي 
قرار داد. اختصاص 96 ميليارد تومان براي تامين آب شرب 
روستاييان و عش��اير، اختصاص منابع حاصل از عوارض 
كاالهاي پسماندزا براي بازيافت پسماندهاي حاصل از آنها 
و مخالفت مجلس با اختصاص درآمد اكتشافات معادن به 

استان ها از جمله مصوبات روز گذشته بهارستان بود. 
نمايندگان مجلس بودجه اي بالغ بر 96 ميليارد تومان براي 
تامين آب شرب روستاييان و عشاير اختصاص دادند. آنها در 
ادامه بررسي جزييات بررسي بودجه 98 در بخش هزينه اي 
بند تبصره 6 را تصويب كردند. نمايندگان در بخش درآمدي 
اليحه بودج��ه وزارت نيرو را مكلف ك��رده بودند عالوه بر 
دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش 
آب شرب، مبلغ 200 ريال از مش��تركان آب دريافت و به 
خزانه داري كل كشور واريز كند. امروز در بخش هزينه اي 
اين بند مقرر ش��د كه صددرصد وجوه دريافتي تا س��قف 
نهصد و شصت و پنج ميليارد ريال از محل حساب مذكور 
در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني 
شرب روستايي و عش��ايري اختصاص مي يابد. 20 درصد 

اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عش��ايري و 80درصد 
براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت 
و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع 
س��ه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
توزيع مي ش��ود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركت هاي آب و فاضالب 
روستايي استان ها يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ساز و كاري براي احداث 
نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان مشخص كردند. 
نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح روز سه شنبه 
و در جريان بررسي بودجه 98 در بخش هزينه اي بندهاي 
»د« و »ه« تبصره 6 را تصويب كردند. نمايندگان در بخش 
درآمدي بند »د« مصوب كرده بودند كه عوارض موضوع ماده 
)5( قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/ 8/ 139۴ 
به ميزان 10 درصد( مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار 
و ششصد ميليارد ريال تعيين مي شود و مشتركان روستايي 
و چاه هاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف هستند.

امروز تصويب شد كه منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه 
با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص صددرصد آن 
توسط اين س��ازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با 

اولويت روستاها و جابه جايي تير برق در روستاها، مناطق 
دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل 
پسماندهاي عادي به انرژي و احداث نيروگاه بادي در منطقه 

محروم سيستان صرف مي شود.
طبق بن��د »ه« 1- متن زير به جزو )1( بند )پ( ماده )32( 
قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود: 
ش��اخص هاي مناطق و شهرس��تان هاي غيربرخوردار از 
اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه 

كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
2- مح��ل أخذ ماليات و ع��وارض ارزش افزوده واحدهاي 

توليدي محل استقرار واحد توليدي است.
منابع حاصله از اخذ عوارض از كاالهايي كه مصرف آنها توليد 
پسماند مخرب مي كند در اختيار سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور قرار گرفته تا براي بازيافت پسماندهاي 

حاصل از كاال هاي مزبور صرف شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در بخش هزينه اي 
بند )ي( تبصره 6 اليحه بودجه سال 98 را بررسي كرده 
و آن را به تصويب رس��اندند. به موجب اين بند، منابع 
وصولي از اخذ ع��وارض از فروش كاالهايي كه مصرف 
آنها منجر به توليد پسماند مخرب مي شود تا سقف 10 

هزار ميليارد ريال از محل رديف ۴5-530000 جدول 
شماره )9( اين قانون در اختيار سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كش��ور قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت پس از مبادل��ه موافقتنامه با 
سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي 
حاصل از كاالهاي مزبور )ايجاد تأسيس��ات منطقه اي 
تبديل پسماند به مواد و انرژي( با اولويت مشاركت بخش 

خصوصي مصرف شود.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كاال، 
فهرست كاالهاي مش��مول، نرخ هزينه مديريت پسماند 
كاالها و فرآيند اجرايي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت 
محيط زيست، وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت 
و امور اقتصادي و دارايي و س��ازمان برنامه و بودجه كشور 

تدوين مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
نمايندگان مجلس در جلسه مربوط به بررسي بودجه 98 و 
در ادامه بررسي جزييات بودجه 98 در بخش هزينه اي بند 

الحاقي 1 به تبصره 7 را حذف كردند.
در اين بند وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف شده بود 
منابع بند )پ( ماده )۴3( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
جهت هزينه در مصارف بند مذكور با اولويت اكتشاف در 
اختيار استان ها قرار گيرد كه نظارت بر چگونگي هزينه كرد، 
حسب مورد بر عهده ادارات كل صنعت، معدن و تجارت و 

شوراهاي معادن استاني است.
در بند پ ماده ۴3 قانون برنامه آمده اس��ت كه درآمدهاي 

حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي حق انتفاع پروانه 
بهره برداري )دولتي(، عوايد حاصل از ماده )35( قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و عوايد 
حاص��ل از تبصره هاي )2( و )3( م��اده )6( قانون معادن را 
به حساب ويژه اي كه بدين منظور نزد خزانه داري كل كشور 
تعيين مي شود، واريز نمايد تا در قالب قانون بودجه سنواتي 
در امور ذيل ص��رف كند و اين اعتبار صددرصد تخصيص 
يافته تلقي مي شود و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف 

غيرقانوني در اموال عمومي است: 
1- تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن 

و زيرساخت هاي عمومي صنايع معدني
2- اجراي تبصره )6( م��اده )1۴( قانون معادن ) با اولويت 
مناطق مجاور درگير محدوده معدني( و مواد )25( و )31( 
قانون معادن و ماده )35( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 

و ارتقاي نظام مالي كشور
3- تشويق صادرات محصوالت صنايع معدني داراي ارزش 

افزوده باال
۴- تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي شناسايي، پي جويي 

و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور
اين بند به دليل مغايرت با برنامه شش��م به دو س��وم رأي 
نمايندگان احتياج داشت كه نتوانست رأي الزم را كسب 
كند. نمايندگان نيز ب��ا 116 رأي موافق 51 رأي مخالف و 
۴ رأي ممتنع از مجم��وع 195 نماينده حاضر در مجلس 

آن را حذف كردند.



بانك و بيمه4گزارش

رييس جمهور خطاب به بانكداران كشور:

ادغام چند بانك نظامي قطعي شد

حقايق »اف اي تي اف« را به مردم بگوييد
گروه بانك و بيمه|

رييس جمه�ور صبح روز سه ش�نبه در پنجاه و 
هش�تمين مجمع بانك مركزي ب�ا اعالم اينكه 
مصوبه ادغام چند بانك نظامي نهايي و در اختيار 
بانك مركزي قرار گرفته اس�ت اظهار داش�ت: 
گزارشي كه بانك مركزي در جلسه مجمع ارايه 

كرد، براي من اميدوار كننده بود.
به گزارش »تعادل«، روحاني همچنين با اشاره به 
اينكه ظريف، همتي و زنگنه در خط مقدم مقابله 
با تحريم ها هستند، به موضوعاتي مانند كاهش 
نرخ نقدينگي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم، 
كاه�ش تورم ماهانه در دي م�اه 97، تراز مثبت 
تجاري و موفقيت هاي حقوقي در آزادسازي پول 
 FATF ايران، تغيير مبناي رشد پايه پولي، اهميت
و عدم مخالفت رهبري با لوايح چهارگانه اشاره 
كرد و در عين حال خواستار آن شد كه عده اي با 
تحريم سليقه اي در كنار تحريم امريكا، مشكل 
ايج�اد نكنند و از جمله ع�دم ترخيص به موقع 
گوشت در گمركات به دليل مشكل نقل و انتقال 

پول باعث رشد قيمت ها شد.
رييس جمهور گفت: به زودي چند بانك نيروهاي 
مسلح با هم ادغام مي شوند و در نظر داريم اين 
مس�اله تا پايان سال انجام ش�ود و مصوبات آن 
انجام شده و در اختيار بانك مركزي قرار گرفته 

كه بايد نهايي و عملياتي شود.

    سه نفر در خط مقدم 
آق��اي روحاني اف��زود: امري��كا همه توان خ��ود را در 
مساله تحريم عليه سيستم بانكي، فروش نفت و ساير 
زمينه هاي اقتصادي كشور گذاشته است. امروز خط 
مقدم ما برابر امريكا محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي و بيژن زنگنه 
وزير نفت هس��تند، البته ساير وزراي اقتصادي هم در 
خط دوم هستند اما خط اول مربوط به اين سه نفر است.

رييس جمهور با قدرداني از س��ه نفر ياد ش��ده به خاطر 
ايس��تادگي و توانمندي ش��ان اظهار داشت: البته ساير 
دس��تگاه ها مانند س��ازمان برنامه و وزارت اقتصاد نير 
زير فشار هستند، اما عمده فشار متوجه اين سه نهاد است.

روحاني ب��ا بيان اينكه با وجود تحمل س��ختي ها، اما 
موفقيت هاي بسيار خوبي هم داشتيم و بايد اين دو را 
در كنار هم قرار دهيم، تصريح كرد: ما هم سختي داريم و 
هم مردم توقعات درستي دارند، اما پيشرفت هاي خوبي 
هم داشته ايم و مردم بايد آنها را بدانند. اين پيشرفت ها 
متعلق به مردم است. اگر وزارت خارجه يا بانك مركزي 
كاري مي كنند متعلق به مردم است. همه اين تالش ها، 
متعلق به ملت ايران است اما هر كسي در حد مسووليت 

خود بار سنگيني را بر دوش دارد.

    تراز مثبت تجاري
رييس جمهور با اشاره به رشد اقتصادي در شرايط فشار 
اقتصادي گفت: در شرايط تحريم قاعدتا بايد شرايط 
كشور ما مطلوب نباشد، اما تراز تجاري ما در ۱۱ ماه اخير 
مثبت است و بر اساس آمارها ۴۰ ميليارد دالر صادرات 
غير نفتي داريم و ۳۸ ميلي��ارد دالر واردات داريم و بر 
همين اساس تراز ما مثبت ۱.۵ ميليارد دالر است كه 

نشانه خوبي است.

    موفقيت هاي حقوقي آزادسازي پول ايران
وي ادام��ه داد: واردات در بخش هاي��ي مثل كاالهاي 
اساس��ي بيش��تر ش��ده و در برخي زمينه ها واردات 
كاهش پيدا كرده و منابع ارزي ما براي تامين نيازهاي 
وارداتي مشكلي ندارد. يكي از مهم ترين دستاوردها، 
موفقيت ه��اي حقوقي ايران در براب��ر امريكا بوده و ما 
توانستيم سه بار موفق شويم و امريكا شكست بخورد؛ 
يك بار دادگاه صالحيت خود را در زمينه محكوم سازي 
تحريم  امريكا و خروج از برجام تاييد كرد و بعد از آن از 
دادگاه خواستيم تا قرار موقت صادر كند و به نفع ايران 

راي صادر شد.
روحاني افزود: ما در دادگاه بين المللي موفق شديم 
و در سومين بار دادگاه به نفع ايران براي ۲ ميليارد 
دالر پول ضبط شده بانك مركزي و مردم ايران راي 
صادر كرد كه موفقيتي بزرگ بوده است. همچنين 
دو ب��ار در دو دادگاه مهم اروپايي ما موفق ش��ديم و 
۱.۶ ميلي��ارد دالر پول ضبط ش��ده بانك مركزي از 

توقيف خارج شد.
وي با اش��اره به همكاري همه نهادها در حوزه اقتصاد 
خاطرنشان كرد: ما در صحنه سياسي و بين المللي موفق 
هستيم؛ ما در منطقه كار بزرگي انجام داده ايم و اين كار 
توسط همه نيروهاي مخلص انجام شده كه بخشي از 
آن توسط س��پاه، وزارت امور خارجه و فعالين اقتصاد 

كشور بوده است.
رييس جمهور با بيان اينكه بشار اسد براي تشكر از مردم 
و دولت ايران شب گذشته به تهران سفر كرد، گفت: روز 
گذشته رييس جمهور سوريه از دمشق به تهران آمد و 
خدمت مقام معظم رهبري آمدند و مالقات داشتيم؛ 
وي تاكيد داشت كه صرفا براي تشكر از رهبر، دولت و 
مردم ايران به دليل كارهاي بزرگي كه در كنار يكديگر 

در حال انجام دادن هستيم سفر كرده است.

   كاهش رشد نقدينگي نسبت به دولت قبل
وي درب��اره مدعيان افزايش نقدينگي اظهار داش��ت: 
برخي مدعي هستند كه نقدينگي افزايش بسيار زيادي 
داشته اما ما امروز در آمار و ارقام ديديم كه رشد نقدينگي 
تا اول دولت يازدهم از سال ۸۲ تا ۹۱ بالغ بر ۲۷ درصد 
بوده، اما از ابتداي دولت يازدهم رش��د نقدينگي تا به 

امروز ۲۳.۸ درصد رشد داشته است.

    تغيير مبناي رشد پايه پولي 
روحاني تاكيد كرد: دولت يازدهم و دوازدهم توانست 
نقدينگي را كنترل و در پايه پولي ما حرف مهمي دارد؛ 
قبل از اين دولت پايه پولي بر اساس ميزان استقراض 
دولت يا همان طلب كاري بانك مركزي از دولت بوده 
و با توجه به خطر بس��يار زياد افزايش پايه پولي براي 
كش��ور، در حال حاضر در صورتي ك��ه پايه پولي باال 
مي رود به خاطر اس��تقراض بانك ها از بانك مركزي 
است و بانك ها بايد تالش كنند تا از پايه پولي به منظور 

عدم فشار به اقتصاد و بانك مركزي استفاده كنند.
رييس جمهور تاكيد كرد: مطالب��ات بانك ها از بانك 
مركزي در ماه هاي اخير كاهشي بوده كه مساله بسيار 
مهم��ي بوده اس��ت. وي ادامه داد: بانك ه��ا در زمينه 
عدم اس��تفاده از منابع بانك مركزي ت��الش كردند؛ 
وضع بانك هاي دولتي بهت��ر از بانك هاي خصوصي و 

سياست هاي اصل ۴۴ است.
روحاني در ادامه افزود: اضافه برداش��ت را بايد بانك ها 
و بان��ك مركزي كنترل كنند كه نهايت��ا به پايه پولي 
بر مي گردد. موفقيت بانك مركزي در مساله موسسات 
اعتباري غيرمجاز اتفاق بزرگي بود كه توانست يك بالي 

بزرگ براي مردم را برطرف كند.
رييس كل قبلي بانك مركزي فشارهاي زيادي را تحمل 
كرد تا بتواند تكليف موسسات مالي را حل و فصل كند. 
در آن زمان ش��اهد بوديم كه نامه هايي با بيش از ۱۰۰ 
امضا براي فشار به سمت بانك مركزي هدايت مي شد. 
اين كار بزرگ انجام شده و در حال حاضر نيز برنامه هاي 

تكميلي را در دست اجرا داريم.
وي ادامه داد: هرچند موسسات مالي پايه پولي را باال 
بردند، اما با سياست هاي اجرا شده توانستيم همه چيز 
را حل و فصل كنيم و به تعادل برسانيم. البته اين معضل 
مربوط به اين دولت نبود و شكل گيري اين موسسات به 
سال ۸۲ برمي گردد و بار آن به دوش دولت فعلي افتاد. 
در جلس��اتي كه با شوراي سران سه قوه برگزار كرديم 
مصوب كرديم كه مشكالت جاري را حل و فصل كنيم 

و در اين زمينه مصوبه هايي نيز داشتيم.
روحاني اف��زود: بانك مركزي بايد نظارت بر بانك ها را 
افزايش دهد و تصميمات نيز بر اساس چارچوب هاي 
تعيين شده اجرا شود. مردم بايد بدانند كه همزمان با 
فشارهاي اقتصادي دشمن، اصالح بانك ها را نيز انجام 
داديم كه دستاورد بزرگي را در جهت سالم سازي فضاي 

فعلي شكل داده است.

    دور كشور ديوار نكشيد 
وي گفت: بانك مركزي بار مسووليت سنگيني دارد كه 
با كمك دولت بايد فشارهاي فعلي را مديريت و اصالح 
كنيم. اگر عده اي بخواهند دور كش��ور را ديوار بكشند 
كار دولت را س��خت مي كنند به همين خاطر از همه 
خواهش مي كنيم كه با هر ايده و عقيده اي دور دولت 
ديوار نكشيد و بگذاريد دولت كار خودش را انجام دهد 

و بايد اين ديوارها حذف شود.

    بدون ارتباط بانكي نمي توان تجارت كرد
وي با طرح اين سوال كه چرا در مجامع پولي و بانكي در 
دنيا شركت مي كنيم؟ پاسخ داد: ما مي خواهيم تحوالت 
بانك ها و سيستم بانكي را ببينيم و با آنها رابطه برقرار 
كنيم. مگر بدون ارتباط مالي و بانكي با دنيا مي توانيد 
نفت بفروش��يد يا كااليي را وارد كنيد؟ نمي توانيم با 
چمدان تجارت كنيم. نمي ش��ود ده ه��ا ميليون ُتن 

نهاده هاي دامي را چمداني وارد كرد.

FATF اهميت    
روحاني با تاكيد بر اينك��ه اگر رابطه ايران با گروه ويژه 
اقدام مالي )FATF( قطع ش��ود، فعاليت بانكي كشور 
در سطح دنيا با مشكل مواجه مي شود، اظهار داشت: 
اگر يك كارشناس و مس��وول بانكي در اين حرف من 
ترديد دارد، حتما بعدازظهر مصاحبه كند. اگر اين لوايح 
چهارگانه كه ۲ اليحه آن تصويب شده، تصويب نشود، 

هيچ تاثيري در رابطه بانك هاي ما با دنيا ندارد.
وي ادامه داد: تمام كش��ورهاي دني��ا در يك نظامي و 
گروهي شركت كرده اند، يعني هيچ كدام عقل و تدبير 
نداشته اند؟ يعني دولت ايران هم كه اليحه داده، تدبير 
نداش��ته؟ مجلس كه تصويب كرده تدبير نداشته؟ و 
شوراي نگهبان هم تدبير نداشته؟ اينطور نمي شود كه 
كشور را دست ۲۰-۱۰ نفر داد و بگوييم هر تصميمي 

گرفتيد ما تابع هستيم.
رييس جمه��ور تاكيد كرد: صاحب اين كش��ور ملت 
هستند و حتما ملت، بانك مركزي و بانك هاي كشور 
درباره اين موضوع حرف خواهند زد. اگر نتوانس��تيم 
روابط تجاري م��ان را با دنيا انجام دهيم، مش��كل در 

افزايش هزينه و قيمت به وجود خواهد آمد.

    نقل و انتقال پول و گراني گوشت 
روحاني خاطرنشان كرد: ۹۰ درصد گوشت قرمز و ۱۰۰ 
درصد گوشت مرغ در داخل كشور توليد مي شود، اما 
به خاطر اينكه براي دو تا سه هفته در نقل و انتقال پول 
مشكل داشتيم، ورود ۱۰ درصد گوشت قرمز وارداتي به 

مشكل خورد و در بازار تاثير خود را گذاشت.
وي با طرح اين موضوع كه چرا نمي توان گوش��ت وارد 
شده به گمركات كشور را ترخيص كرد، گفت: برخي 
واقعيت ها را به مردم نمي گويند و مي گويند به خاطر 
مديريت دولت است اما اين شما هستيد كه مشكل را 

به وجود آورده ايد.

 FATF رهبري هيچ مخالفتي با لوايح ۴ گانه    
ندارند

روحاني با بيان اينكه در كشور تصميم گير اصلي دولت، 
مجلس يا رهبري هس��تند، تصريح كرد: رهبر معظم 
انقالب چندين بار به من گفتند كه مخالفتي با لوايح ۴ 
گانه FATF ندارند. پس چه كسي مخالف است؟ دولت 

اليحه داده و مجلس تصويب كرده است.

    تحريم سليقه اي در كنار تحريم امريكا
وي خطاب به مديران عامل بانك ها و مديران نظام 
بانكي گفت: همه شما بايد صحبت كنيد و مصاحبه 
كنيد. يك تحريم امريكا درست كرده و يك تحريم 
هم سليقه برخي مي خواهد درست كند. اين به نفع 
كشور و مردم نيس��ت و بگذاريم مسائل حل شود تا 

جلو برويم.
رييس جمهور ادامه داد: اگر خودمان در داخل كشور 
خودمان را تحريم نكنيم و احترام همديگر را نگاه داريم، 
از فشار اقتصادي و تحريم عبور خواهيم كرد. روحاني 
بار ديگر از مديران عامل بانك ها و مديران نظام بانكي 
 FATF خواست تا حرف حق و واقعيت ها را درباره لوايح

به مردم بگويند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره نقش بانك ها 
و بانك مركزي در توليد و اشتغال اظهار داشت: حتما 
اگر فعاليت بانك ها نباشد، توليد كاهش پيدا مي كند. 
رييس جمهور با بيان اينكه وزير صنعت بطور دايم به 
دنبال تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي و كارخانه هاي 
صنعتي است، گفت: اعالم كرديم كه هر بنگاهي بتواند 
ظرف يك س��ال و با فروش محصوالت، تسهيالت را 
بازگرداند مي تواند براي تامين سرمايه در گردش خود 
تسهيالت بگيرد و براي اين موضوع ۴۰ هزار ميليارد 

تومان اعتبار در نظر گرفتيم.
روحاني ادامه داد: در س��ايه توليد، اشتغال در صنعت، 
كش��اورزي و خدمات به وجود مي آيد. موضوع ديگر 
توليد مس��كن اس��ت كه م��ا روي آن تاكي��د داريم و 
مي خواهيم تحولي در اين موضوع به وجود بياورد تا هم 
قيمت را مهار و هم اشتغال ايجاد كند و هم مشكل مردم 

را حل كرده و آنها را خانه دار كند.
وي اف��زود: ب��ا تالش بانك ه��ا و بان��ك مركزي، به 
دنبال رون��ق توليد و افزايش صادرات هس��تيم. در 
ش��رايط ارزي كش��ور ۴۰ ميلي��ارد دالر صادرات 
غيرنفتي داش��ته ايم و بايد راه هاي��ي را پيدا كنيم تا 
صادركنندگان بتوانن��د ارز حاصل از صادرات خود 

را وارد كشور كنند.
روحاني تاكيد كرد: دول��ت از فعاليت بانك مركزي و 
بخش اقتصاد در ش��رايط كنوني و با مشكالت فعلي 
راضي است. رييس جمهور تصريح كرد: كار اصلي بانك 
مركزي حفظ ارزش پول ملت ايران، مهار تورم و ايجاد 
شرايط الزم براي رشد است. تمامي اين مسائل در چند 
ماه گذشته بهتر شده و تورم توليدكننده و مصرف كننده 

كاهشي بوده است.

    كاهش تورم در دي
وي اعالم كرد: تورم ماهانه در ش��هريور و مهر ۷ واحد 
درصد در يك ماه ب��ود و در م��اه دي ۱.۸ درصد بوده 
اس��ت. البته در بهمن روند حركت ما كاهش��ي نبوده 
است. اگر روند كاهشي را ادامه دهيم، مي توانيم تورم 

را كنترل كنيم.
روحاني با بيان اينكه افتخار دولت يازدهم و دوازهم اين 
بود كه سال ۹۵ تورم كشور بعد از ۲۶ سال تك رقمي 

شد، افزود: تورم امسال ۲۳ درصد شده و امسال آن امتياز 
تك رقمي را از دست داده ايم. رييس جمهور تصريح كرد: 
سال آينده، سال مهار تورم است. بايد رشد تورم را كنترل 
كرده و كاهش دهيم. با آنچه در اين چند ماه ديديم اين 

موضوع كامال امكان پذير است.
روحاني گف��ت: هدف اصلي س��ال ۹۸ كاهش تورم و 
افزايش رشد اقتصادي است؛ هر چند بر اساس آمارها 
رشد در ۲ سال گذشته خوب بوده است. رييس جمهور 
اف��زود: بايد براي س��ال آينده نيز بايد هزينه رش��د را 

كنترل كنيم.
رييس جمهور در ادامه اظهار داش��ت: در زمينه ارزي 
نيز تعادل قيمت ارز مهم است و كار بانك مركزي براي 
شكل گيري اين متعادل سازي به شدت سخت و دشوار 
است كه در اين زمينه با تالش هاي صورت گرفته شاهد 
هستيم كه بازار به سمت تعادل قيمت ارز در حركت 
است و براي اين هدف بايد همه بانك ها، صادركننده ها، 
سياست خارجي و همه كمك كنند تا اين روند ادامه 
پيدا كند تا قيمت ارز منطقي، متعادل و قابل قبول شود.

    ريي�س كل بان�ك مركزي: ذخاي�ر ارزي 
كشور در بهترين شرايط قرار دارد

همچنين رييس كل بانك مرك��زي در مجمع بانك 
مركزي گفت: ذخاير ارزي كش��ور در بهترين شرايط 
قرار دارد و نه تنها از دست نرفته، بلكه به سرعت افزايش 

يافته است.

عبدالناصر همتي در پنجاه و هش��تمين مجمع بانك 
مركزي با بيان اينكه توانستيم با همه فشارها ثبات نسبي 
ايجاد كنيم، گفت: سيستم بانكي منظم شده است. در 
شرايط سخت توانسته ايم اقدامات مناسبي انجام داده 
و جلوي بدتر شدن شرايط را گرفتيم و آمادگي داريم 
تصميمات بهتري بگيريم. وي با اش��اره به فشارهاي 
دشمن و شرايط تحريم ادامه داد: بانك مركزي به دليل 
متول��ي بودن در دو بازار مه��م ارز و پول، عمود خيمه 
اقتصاد به حساب مي آيد كه بايد در اين شرايط با دشمن 

مقابله مي كرد.

    رشد 12 درصدي ارز
همتي افزود: كارهاي مثبتي انجام شده و سيگنال ها 
و آمارها در بازار پول و ارز نش��ان دهنده موفقيت بانك 
مركزي است. هفت ماه پيش كه بانك مركزي را تحويل 
گرفتم، نرخ دالر ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود و اكنون بعد 
از دو مرحله اجراي شديدترين تحريم ها در مردادماه و 
آبان ماه، با تدبير و مقاومت توانستيم در شرايطي باشيم 
كه نرخ بازار آزاد تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد كرده است.

وي بيان داشت: ترامپ عنوان كرده بود كه پول ايران را 
نابود خواهيم كرد و اقتصاد ايران را فلج مي كنيم، اما با 
وجود همه فشارها توانستيم ثبات نسبي را ايجاد كنيم و 

روند نقدينگي تفاوتي با ماه هاي گذشته ندارد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نقدينگي در دولت 
يازدهم و دوازدهم روند كاهشي داشته و اكنون هم اين 
روند ادامه دارد، افزود: نرخ سود متعادل و وضعيت مالي 
بانك ها بهتر شده كه البته اين موارد در شرايط عادي 
افتخار نيست، اما در شرايط فعلي اهميت زيادي دارد.

وي خاطرنشان كرد: رابطه سيستم پولي با دولت برقرار 

است و بانك ها براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي 
كمك مي كنند و واردات دارو و كاالهاي اساس��ي را به 

صورت مناسب تامين اعتبار كرده ايم.
همتي افزود: وظيفه بانك مركزي بهبود وضعيت است، 
اما در اين مقطع چاره اي نداشتيم جز اينكه جلوي بدتر 
شدن وضعيت را بگيريم اما اكنون در شرايطي هستيم 
كه مي توانيم به سمت بهبود حركت كنيم و در ماه هاي 
آينده تصميمات بهتر و مهم تري براي كم كردن فشار 

و افزايش رفاه مردم بگيريم.
وي تاكيد كرد: ذخاير ارزي كشور در بهترين شرايط قرار 
دارد و نه تنها از دست نرفته، بلكه به سرعت افزايش يافته 
است. جو رواني دش��من در مقاطعي اثراتي بر بازار ارز 
داشته اما نرخ ها دوباره بازگشته است چرا كه فاكتورهاي 
اقتصادي را توانستيم متعادل كنيم و عرضه و تقاضا در 

بازار پول و ارز در شرايط ثبات قرار دارد.

    اق�دام مش�ترك وزارت اقتص�اد و بان�ك 
مركزي در مورد اموال مازاد بانك ها

همچني��ن رييس كل بانك مرك��زي در مورد فروش 
ام��وال مازاد بانك ه��ا، گفت: وزير اقتص��اد قول هايي 
درباره بانك هاي دولتي داده اند و بانك مركزي در مورد 
بانك هاي خصوصي اقداماتي را آغاز كرده كه اميدواريم 

منجر به نتيجه شود.
همتي در حاش��يه مجمع بانك مركزي اظهار داشت: 
محورهاي اصلي صحبت رييس جمهور در اين جلسه 
ابراز رضايت از عملكرد بانك مركزي بود، با وجود فشار 
دشمن و تحريم ها در شرايط سختي قرار داريم اما بانك 
مركزي تالش جدي به كار گرفت و بخش هاي مهمي 

از اهداف دشمن به نتيجه نرسيد.
وي افزود: نكته دوم ثبات بازار پول و ارز بود كه با وجود 
فشارها روند طبيعي خود را طي مي كند، در بازار پول 
رشد نقدينگي و بقيه متغيرهاي بانكي نشان از بهبود 
مي دهد و كم شدن نس��بت معوقات بانكي و كاهش 
اضافه برداش��ت بانك ها شاخص هاي مهمي است كه 
در چند ماه گذشته با وجود اينكه شرايط سختي بود 

بهبود يافته است.
همتي با بيان اينكه رييس جمهور بر كنترل بيشتر تورم 
تاكيد داشتند، گفت: بعد از ش��هريور روند رشد تورم 
كاهنده بوده ولي همچنان تورم داريم، در بهمن ماه به 
دليل مسائلي كه در مورد گوشت مرغ و گوشت گوسفند 
به وجود آمد به تورم فش��ار وارد شد و رشد داشتيم اما 
تاكيد رييس جمهور اين بود كه بانك مركزي براي مهار 

تورم در سال ۹۸ برنامه داشته باشد.
وي ادامه داد: در مورد رش��د اقتصادي در سال ۹۸ نيز 
رييس جمهور بر تامين سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي تاكيد جدي داشتند و ما هم برنامه جدي داريم 
كه نقدينگي را در اختيار واحدهايي كه واقعا منجر به 
توليد شود قرار دهيم و از بانك ها خواستيم كه اين اقدام 

را در دستور كار قرار دهند.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به بحث ثبات بازار ارز 
تصريح كرد: هدف اصلي تحريم اين است كه سيستم 
ارز و پول ملي را مورد هدف قرار دهد كه در اين زمينه 
موفقيت خوبي داشتيم، البته نرخي كه اكنون در بازار 
است نرخ مورد قبول بانك مركزي نيست اما فشارهاي 
رواني و هزينه هايي كه براي نقل و انتقال پول وجود دارد 
موجب شده كه نرخ ارز باال باشد ولي اميدواريم با تثبيت 

و تعديل تدريجي به نقطه مطلوبي برسيم.
همتي يادآور ش��د: نظارت بانك مركزي بر بانك ها و 
موسس��ات مالي و فروش اموال مازاد بانك ها نيز مورد 
تاكيد رييس جمهور بود كه اميدواريم س��ال ۹۸ سال 
خوبي براي اين موضوع باش��د. وزي��ر امور اقتصادي و 
دارايي قول هايي درباره بانك هاي دولتي داده اند و بانك 
مركزي در مورد بانك هاي خصوصي اقداماتي را آغاز 

كرده كه اميدواريم منجر به نتيجه خوب شود.
وي با بيان اينكه اميدواريم با پش��تيباني مقام معظم 
رهب��ري، رييس جمهور و س��اير مس��ووالن بتوانيم 
كارهاي بهتري را براي رفاه م��ردم انجام دهيم. وي 
خاطرنش��ان كرد: نمي گوييم وضع اقتصادي را بهتر 
كرديم بلكه ت��الش كرديم كه وضع بدتر نش��ود اما 
اميدواريم با اين ثباتي كه ايجاد شده به سمت بهبود 

وضعيت حركت كنيم.

  Wed. Feb 27.  چهار  شنبه   8 اسفند 1397   21 جمادي الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1330  2019 

اثر راه اندازي بازار غير متشكل 
پولي بر ريزش قيمت ها

گروه بانك و بيمه| به دنبال مطرح شدن احتمال 
راه اندازي بازار غير متش��كل پولي، بازار با كاهش 
قيم��ت مواجه ش��د به طوري كه روز سه ش��نبه ۷ 
اسفندماه نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا ۱۳ هزار 
و ۳۰۰ توم��ان و يورو ۱۵ ه��زار و ۵۵۰ تومان اعالم 
شد و سامانه سنا نرخ ميانگين معامالت ارز براي روز 
دوش��نبه را براي دالر  ۱۳ هزار و ۵۹۴ تومان ، يورو 
۱۵ هزار و ۶۰۰تومان و پوند ۱۷ هزار و ۴۸۶ تومان، 
درهم امارات ۳۶۹۳، يوآن ۲۰۵۶و ليرتركيه ۲۶۵۷ 

تومان اعالم شد.
 به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد نيز نرخ نقدي دالر  
۱۳۴۰۰ تومان، در هم ۳۶۴۵، يورو ۱۵۴۵۰ تومان،  
در صرافي هاي مجاز بانكي نيز دالر ۱۳۳۵۰ و يورو  
۱۵۶۰۰ به فروش رفت.  همچنين نرخ فردايي دالر 
در هرات ۱۳۳۵۰ تومان، اعالم ش��ده است. براين 
اساس، نرخ دالر در دامنه ۱۳۳۰۰ تا ۱۳۴۰۰ تومان 
معامله شده است كه نسبت به نرخ ۱۴ هزار تومان 

روزهاي قبل كاهش قابل توجه نشان مي دهد. 
از سوي ديگر، در بازار طال نيز نرخ هر اونس طال در 
بازاره��ای جهانی ۱۳۲۷ دالر و ۹ س��نت و هر گرم 
طالی ۱۸ عيار ۴۳۰ هزار تومان دادو ستد شد. قيمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جديد ۴ ميليون 
و ۶۸۵ هزارتومان، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
طرح قديم  ۴ميليون و ۶۰۰ هزارتومان، نيم سکه دو 
ميليون و ۶۲۰ هزارتومان، ربع سکه يک ميليون و 
۶۷۰ هزارتومان و سکه گرمی ۸۵۰ هزارتومان شد.

در اي��ن رابطه رييس کميس��يون تخصصی طال و 
جواهر گفت: تحت تاثير جريانات سياسی و افزايش 
نرخ ارز در نخس��تين س��اعات کاری بازارها در روز 
سه ش��نبه، س��که تمام بهار آزادی طرح جديد تا 
۴ميليون و ۸۰۰ هزار تومان باال رفت. اما پس از آن با 

كاهش مواجه شد.

    جزئي�ات راه ان�دازی و س�ازوکار ب�ازار 
متشکل ارزی

همچنين اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه بازار 
متش��کل ارزی با هيأت مديره ای شامل ۵ شخص 
حقوق��ی با عنوان يک OTC از سه ش��نبه به ثبت 
شرکت ها خواهد رسيد و به پشتوانه نرم افزار بومی 
معامالتی فرابورس در س��اختمان فردوسی بانک 

مرکزی آغاز به کار خواهد کرد.
 شورای پول و اعتبار در راستای ساماندهی وتوسعه 
بازار شفاف، منصفانه و کارای ارز مطابق صورتجلسه 
۱۲۶۴ م��ورخ ۱۸ دی م��اه ۹۷ با راه ان��دازی بازار 
متشکل معامالت ارزی با عنوان بازاری خودانتظام 

موافقت کرد.
تازه ترين خبرها حاکی است، اين بازار با عنوان يک 
 )OTC( بازار خارج از بورس با پيش��خوان مجازی
با هيأت مديره ای متش��کل از ۵ ش��خص حقوقی 
شامل يکی از شرکت های فعال در زمينه خدمات 
انفورماتيک بانک مرکزی، فرابورس، کانون صرافان 
ايران، کانون بانک های خصوصی و کانون بانک های 
دولتی از روز سه ش��نبه به ثبت ش��رکت ها خواهد 

رسيد. 
اين در حالی اس��ت که با توجه به تش��کيل هيأت 
موسسان و صورت جلسه آن هم اکنون هيأت مديره 
مذکور در انتظار تأييد صالحيت از مراجع ذی صالح 
همچون حراست کل کشور و آغاز اقدام های اجرايی 
پس از ثبت شرکت  در اداره ثبت  شرکت ها هستند. 
بازار متش��کل ارزی همچون ارکان بازار سرمايه از 
تابلوی معامالتی مستقلی برخوردار خواهد بود که 
تحت نظارت بانک مرکزی راهبری خواهد ش��د. با 
اين همه نرم افزار معامالتی اين بازار مبتنی بر بستر 
نرم افزار بومی شرکت فرابورس ايران است که به طور 

مستقل در اين بازار فعاليت خواهد کرد.
انتظار می رود نحوه فعاليت بازار متشکل معامالت 
ارزی مطابق با سازوکار معامالت در بازار سهام ايران 
باشد و مطابق با آنچه که تعيين شده قرار است ۵ يا 
۶ ارز در اين بازار با حضور بازيگرانی ش��امل حدود 
۶۰۰ صرافی رسمی بانکی و غيربانکی و همچنين با 
حضور بانک ها، عرضه کنندگان عمده و بانک مرکزی 

دادوستد شود.

    خريد سکه با خودپرداز امکانپذير شد
همچنين اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه با توليد 
و ورود دستگاه خودپرداز فروش سکه طال به کشور 
و استقرار دستگاه های VTM با قابليت خريد سکه 
طال در بانک ها، امکان خريد انواع سکه برای مردم 

فراهم شد.
دس��تگاه های خودپرداز با امکان فروش انواع سکه 
طال و ش��مش يکی از جديدترين سخت افزارهای 
مالی و بانکی به شمار می رود که با توجه به محبوبيت 
خريد طال  به عنوان کااليی برای حفظ ارزش پول 
در برابر تورم  در جهان مورد اس��تقبال قرار گرفته 
و نصب و اس��تفاده از اين دستگاه ها در کشورهايی 
همچون چين، امارات متحده عربی، انگليس و برخی 
کشورهای اروپايی رشد بسيار زيادی داشته و حاال 

اين دستگاه ها وارد کشور شده اند.
خودپرداز ط��ال يکی از جديدترين ماش��ين های 
اتوماتيک در کشور به شمار می رود که چند شرکت 
در ايران اق��دام به طراحی و توس��عه آن به صورت 
ماشين های مخصوص فروش طال يا ماشين های 
ارائه خدمات بانکی و با قابليت خريد سکه طال کرده اند 
 VTM که از چندی پيش با استقرار دستگاه های
در بانک ها آغاز شد و حاال قرار است خودپردازهای 
مخصوص خريد طال با قابليت خريد سکه طال وارد 

صرافی ها و مراکز خريد شود.
به اعتقاد کارشناسان دستگاه های خودپرداز طال 
خريد انواع سکه بانکی وکيوم را تسهيل می کنند 
و با توجه به ف��روش الکترونيک ميزان معامالت و 
هويت خريدار شفاف اس��ت. همچنين راهکاری 
برای جلوگيری يکی از مهم ترين کالهبرداری ها 
در معامالت س��که يعنی فروش س��که تقلبی به 

مردم  است.

  رييس جمهور: در شرايط تحريم قاعدتا 
بايد ش�رايط كش�ور ما مطلوب نباشد، اما 
تراز تجاري ما در ۱۱ ماه اخير مثبت اس�ت و 
بر اس�اس آمارها 4۰ ميلي�ارد دالر صادرات 
غير نفتي داريم و ۳۸ ميلي�ارد دالر واردات 
داريم و بر همين اس�اس تراز م�ا مثبت ۱.۵ 
ميليارد دالر است كه نشانه خوبي است. ما در 
دادگاه بين المللي موفق شديم و در سومين 
بار دادگاه به نف�ع ايران براي ۲ ميليارد دالر 
پول ضبط ش�ده بانك مركزي و مردم ايران 
راي صادر كرد كه موفقيتي بزرگ بوده است. 
همچنين دو بار در دو دادگاه مهم اروپايي ما 
موفق ش�ديم و ۱.۶ ميليارد دالر پول ضبط 

شده بانك مركزي از توقيف خارج شد.

برش
  رييس  كل بانك مركزي: كارهاي مثبتي 
انجام شده و سيگنال ها و آمارها در بازار پول 
و ارز نش�ان دهنده موفقي�ت بانك مركزي 
اس�ت. هفت م�اه پي�ش كه بان�ك مركزي 
را تحوي�ل گرفتم، ن�رخ دالر ۱۱ ه�زار و ۶۰۰ 
تومان بود و اكنون بع�د از دو مرحله اجراي 
ش�ديدترين تحريم ها در مردادم�اه و آبان 
ماه، با تدبير و مقاومت توانستيم در شرايطي 
باش�يم كه نرخ بازار آزاد تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد 
رش�د كرده اس�ت. ترامپ عنوان كرده بود 
كه پول ايران را نابود خواهيم كرد و اقتصاد 
ايران را فلج مي كنيم، اما با وجود همه فشارها 
توانستيم ثبات نسبي را ايجاد كنيم و روند 

نقدينگي تفاوتي با ماه هاي گذشته ندارد.

برش



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل« داليل واكنش نزول 2 هزار واحدي بورس به استعفاي وزير امور خارجه را بررسي مي كند 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

شوك »ظريف«؛ واكنش »شديد«

نقش ابزار هادر كاهش ريسك كشاورزان

عضويت »سمات« در يك نهاد بين المللي

گروه بورس|سميرا ابراهيمي| 
در ساعات پاياني روز دوش��نبه ششم اسفندماه سال 
جاري،  محم��د جواد ظريف، وزير وق��ت امور خارجه 
با درج پس��تي در صفح��ه خود در ش��بكه اجتماعي 
اينستاگرام،  خبر از استعفا داد. استعفايي كه در شرايط 
ناگوار سياست خارجي كشور كه همراه با غبار تحريم 
و قهرهاي بين المللي است و روزگار اقتصادي مردم و 
بنگاه هاي توليدي را سخت كرده، به زعم عده اي تحت 
عنوان بسته شدن آخرين روزنه اميد در فضاي تاريك 

اقتصادي كشور بود. 
از همان لحظاتي كه خبر اس��تعفا منتشر شد،  با آنكه 
هنوز از سوي رئيس جمهوري مقبول واقع نشده و حتي 
گمانه زني مي شود كه رئيس جمهور آن را قبول نكند، 
مي شد پيش بيني كرد كه بورس روز سختي را در پي 

داشته باشد. 
طبيعتا اين اتفاق نيز رخ داد و ش��اخص هاي بورس از 
همان دقايق اول باز ش��دن بازار به دليل فشار فروش 
با ريزش هاي ش��ديدي مواجه شدند كه پس از چند 
روز مثبت شدن پي در پي شاخص، تاثير رواني منفي 

ناخوشايندي را به دنبال داشت. 
اما دليل اين ريزش، وقتي كه هنوز هيچ اتفاق سياسي 
و اقتصادي خاصي رخ نداده، تنها در حوزه مالي رفتاري 
و روانشناسي رفتار سرمايه گذاران قابل بررسي است. 

در واقع س��رمايه گذاران بورس در ح��ال پيش بيني 
شرايطي هستند كه بدون حضور ظريف، احتماال با روي 
كار آمدن وزيري كه در اين حد قدرت مذاكره نداشته 
باشد،  به دست آوردن امتيازات اقتصادي از اروپايي ها 
را نيز ن��دارد و اميد مذاكره با اروپا ني��ز از بين مي رود 
و در نتيجه ش��رايط توليد و صادرات براي بنگاه هاي 
بورسي سخت تر مي شود، بنابراين سود تقسيمي آنها 
كاهش يافته و بالطبع از ارزش قيمتي سهام نيز كاسته 

خواهد شد.
 در همين رابطه، سيد محمدجواد فرهانيان،  پژوهشگر 
حوزه مالي رفتاري در خصوص دليل واكنش شديد 
بازار به خبر اس��تعفاي وزير امور خارجه به »تعادل« 
گفت: مبحث عمومي وج��ود دارد كه مي گويد بازار 
سرمايه به موضوعات سياس��ي و اقتصادي حساس 
است. هنگامي كه ارزيابي دقيقي از نتايج حوادثي كه 
در حال رخ دادن است، نداشته باشد، رفتار محافظه 
كارانه از س��وي س��رمايه گذاران بورس رخ مي دهد. 
رفتار محافظه كارانه تحت عنوان انواع و اقسام مدل 
ها و تاثيرگذاري ها در بازار انجام مي ش��ود. نوع اين 

تاثير پذيري مي تواند واهمه و ترس، دست نگهداشتن 
از معامالت و امثالهم باش��د. وقتي كه بازار خود را با 
اطالعات جديد به روز كند، اين رفتار تعديل مي شود 
و اگر واكنش بيش از حد يا كمتر از حد الزم انجام شده 

باشد، تعديل خواهد شد. 
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: معموال چنين 
رفتارهايي نشان دهنده اين اس��ت كه ارزيابي آتي به 
صورت روشن و دقيق امكان پذير نيست و نياز به فرصتي 
دارد كه وضعيت حال و آينده بهتر انجام شود. در اين 
شرايط، گروهي وجود دارند كه ريسك گريز تر هستند 
و از بازار خارج ش��ده و پاپس مي كشند. اين گروه تابع 
ابهامات پيش آمده از بازار خارج مي شوند و پس از رفع 

ابهامات دوباره به بازار برمي گردند. 

  كارايي ضعيف بورس ايران و رفتار توده وار
فرهانيان در ادامه به موضوع كارايي بورس اشاره كرد 
و گفت: كارايي بازار از زاويه اطالعاتي مورد بررسي قرار 

مي گيرد. كارايي اطالعاتي هنگامي اتفاق خواهد افتاد 
كه با آخرين اطالعاتي كه در اختيار افراد قرار مي گيرد،  
به صورت دقيق و درست انجام شود. تحقيقات نشان 
مي دهد كه بازار سرمايه ايران توام با توده واري است و هر 
كنشي كه انجام مي شود، با همراهي عده زيادي همراه 
مي شود و هر نوسان با شدت بيشتر از پيش بيني، خودرا 
نش��ان مي دهد. اين رفتارها قابل پيش بيني و تعديل 
است و اگر اطالعات در زمان درست و با شفافيت كامل 
در اختيار سرمايه گذاران قرار بگيرد، باعث مي شود كه 
بازگشت سرمايه گذاران به ريل تصميمات عقاليي با 

سرعت بيشتري انجام شود. 
وي در ادام��ه افزود: در بازارهاي كارا،  س��رعت انتقال 
اطالعات زياد است و اهرم و نهادهايي وجود دارند كه 
در تحليلگري كمك مي كنند كه تصميمات درست 
انجام شود. اما در ايران، تحليلگراني كه به تصميم سازي 
كمك مي كنند، گنگ هس��تند و اب��زار تحليل قوي 
ندارن��د،  در نتيجه بهبود اين ش��رايط زم��ان مي برد. 

بنابراين هرچقدر بازار كاراتر باش��د، سرعت واكنش 
به اطالعات منتشره بيش��ر خواهد بود. از طرف ديگر 
هرچقدر كه تاثيرگذاري اطالعات كمتر شود و با ابهام 
بيشتري تصميم گيري انجام مي شود، نشان مي دهد كه 
احتماال ابزارها و نهادهايي كه بايد باشند نيز كار خود را 

به درستي انجام ندادند. 
اين پژوهشگر حوزه مالي رفتاري در ادامه اظهار كرد: 
در اين ميان، شبكه هاي مجازي نيز با سرعت زيادي 
كه در انتش��ار اطالعات و اخبار تاييد نش��ده دارند،  به 
ابهام بازار دامن مي زنند. اين موضع باعث مي شود كه 
تحليلگران نسبت به تحليل و خبر عاجز شوند. بنابراين 
بايد روشنگري و شفاف سازي به سرعت انجام شود تا 
سناريو سازي و تحليل اثر در بازار صورت شود. اكنون 
هنوز سناريويي از آثار استعفاي آقاي ظريف نه در بورس 
و نه در س��اير بازارهاي موازي ارائه نشده و اين موضوع 

نشان مي دهد كه اطالعات هنوز كامل نيست. 
وي در پاس��خ ب��ه دليل واكنش بر عك��س دالر و طال 

)ارزان شدن آنها بر خالف روندهاي قبلي در بحران هاي 
سياسي گفت: البته بايد توجه داشت كه در روز گذشته،  
مجمع بانك مركزي نيز برگزار شد و نبايد با يگانه خبر 
استعفاي آقاي ظريف،  به بررسي روند آتي بازار بپردازيم. 
حال آنكه اخبار مربوط به متعادل شدن بازار ارز در اين 

مجمع، خبر خوبي براي بازار به شمار مي رود. 
به گفته فرهانيان،  گاهي اوقات،  برخي از پارامترها قابل 
هدايت و كنترل هس��تند و بر خالف پيش بيني هاي 
رايج در مورد خبر، مي تواند جهت بازار را تغيير دهد. 

الزم به توضيح اس��ت كه رفت��ار ت��وده  وار، گله ای يا 
رمه  ای، به اين معنی اس��ت که س��رمايه گذار به جای 
اينکه به صورت مس��تقل و بر مبنای دانش و اطالعات 
خود تصمي��م به س��رمايه گذاری بگي��رد، بر مبنای 
تقليد س��رمايه گذاری کند که البته افتادن در اين تله 
به تصميم خودش اس��ت. حداکثر کردن مطلوبيت، 
يکی از بنياد های اصلی علم اقتصاد است که پشتوانه 
آن نظريه انتظارات عقاليی است. در اين نظريه عنوان 
می ش��ود که س��رمايه گذار در تصميمات خود دچار 
اشتباهات سيستماتيک نمی شود تا زمانی که تصميم 
بگي��رد از حداکثر اطالعات اس��تفاده کن��د. در بنياد 
اصلی نظريه های مالی رفتاری،  مبنا بر اين اس��ت که 
همه بازيگران اقتصادی در هم��ه زمان ها نمی توانند 
تصميمات عقاليی بگيرند. به همين دليل چون يک 
فرد اقتصادی هميش��ه رفتاری عقاليی دارد اين خود 
جای سوال است و اين بحث نمی تواند مطرح شود. با اين 
حال، اين ايراد وارد است که ما نمی توانيم هميشه انتظار 
داشته باشيم که سرمايه گذاران تصميم عقاليی بگيرند 

و در نتيجه مطلوبيت انتظاری خود را افزايش بدهند.

  چاره چيست؟
فرهانيان  در ادامه به پيشنهادهايي براي بهبود شرايط 
بازار در موقعيت بحراني امثال ديروز گفت: طبيعتا هر 
چقدر اطالعات شفاف تر و در دسترس تر باشد، تصميم 
گري درست س��ريع تر انجام خواهد شد. تحليلگران 
نيز وظيفه هدايت سهامداران را عهده دار هستند و اگر 
شفاف سازي بخواهد صورت بگيرد،  بايد ابتدا از زاويه 
خبر باش��د و از وورد خبرهاي ضد و نقيض جلوگيري 
شود. بنابراين بايد افرادي براي ارائه اخبار و اطالعهات 
درس��ت به تحليلگران به كار گرفته شوند و همچنين 
بهتر است در پايان هر روز معامالتي، مديران ارشد بازار 
مصاحبه هايي داشته باشند و اطالعاتي را به افراد ارائه 
دهند كه در پيشبرد روند سرمايه گذاران موثر باشند. 

معامالت قراردادهاي آپش��ن زعفران از ۱۲ اسفندماه 
جاري در بورس كاالي ايران راه اندازي مي ش��ود كه به 
گفته يك كارشناس بازارهاي مالي، اين ابزار نوين مالي 
ريس��ك زعفران كاران را كاهش مي دهد. محمدرضا 
س��رمدي در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره ويژگي هاي 
معامالت قراردادهاي آپشن در بازارهاي مشتقه اظهار 
كرد: بطور كلي مهم ترين ويژگي ابزار معامالتي آپشن، 
بيمه كردن قيمت ها در آينده است و محصول زعفران نيز 

از اين قاعده مستثني نيست. اين كارشناس بازار سرمايه 
با اشاره به راه اندازي معامالت آتي زعفران در سال خرداد 
امسال، بيان كرد: اتفاق مثبتي كه در سال جاري در بازار 
زعفران رخ داد، راه اندازي معام��الت قراردادهاي آتي 
طالي سرخ در بورس كاال بود كه در اين رابطه استقبال 
خوبي هم از سوي كشاورزان و هم از سوي سرمايه گذاران 
و بازيگران بازار آتي صورت گرفت. وي ويژگي هاي مهم 
ابزار معامالتي اختيار معامله نسبت به قراردادهاي آتي 

را ريس��ك معامالتي كمتر و نياز به سرمايه در گردش 
اندك عنوان كرد و افزود: اين نوع قراردادها ضمن بيمه 
قيمت براي آينده، ريسك معامالت را نيز براي كشاورزان 
كاهش مي ده��د و زعفران كار به س��رمايه در گردش 
كمتري هم ب��راي انعقاد اين قراردادها ني��از دارد. اين 
كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر لزوم برگزاري دوره ها 
و كالس هاي آموزشي براي زعفران كاران و فعاالن بازار 
سرمايه گفت: با توجه به اينكه آپشن، ابزاري پيچيده 

است و امكان اتخاذ استراتژي هاي معامالتي تركيبي بين 
بازار نقد و آتي اين پيچيدگي را دوچندان مي كند، بايد 
آموزش هاي الزم به عالقه مندان به اين معامالت ارايه 
كرد كه خوش بختانه دوره هاي آموزشي از سوي بورس 
كاال در جريان اس��ت. وي ورود بازيگران حرفه اي بازار 
آتي به معامالت آپشن زعفران را اتفاقي مثبت ارزيابي 
و اظهار كرد: ب��ا ورود آربيتراژگران و بازيگران حرفه اي 
بازار اوراق و قراردادهاي آتي به معامالت آپش��ن، بازار 

اين ابزارهاي نوين مالي عمق بيشتري پيدا خواهد كرد 
و موجب مي شود كشاورزان و زعفران كاران از عمق بازار 
بيشتر منتفع شوند. سرمدي عمق بخشيدن به معامالت 
گواهي سپرده كااليي و قراردادهاي آتي را عاملي مهم در 
ايجاد رونق و استقبال از معامالت آپشن زعفران دانست و 
گفت: با توجه به حجم معامالت آتي زعفران در بورس، 
اگر سررسيد قراردادهاي آپشن براي بازه زماني دورتر 

باشد، بهتر است.

با عضويت ش��ركت س��پرده گذاري مركزي ايران در 
كارگروه تبادل اطالعات، اين شركت در فهرست پنج 
ش��ركتي قرار گرفت كه در تمامي ۶ كارگروه موجود 
در گروه ش��ركت هاي س��پرده گذاري مركزي آسيا و 
اقيانوسيه )ACG( عضويت دارد. شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ايران عضو كارگروه 
 )Exchange of Information( تبادل اطالعات
گروه ش��ركت هاي س��پرده گذاري مركزي آس��يا – 
اقيانوس��يه )ACG( ش��د. به گزارش سمات، شركت 
س��پرده گذاري مركزي ژاپن )JASEC( اكتبر س��ال 
۲003 ميالدي پيش��نهاد تش��كيل كارگروه تبادل 
اطالعات را با هدف ترويج و حمايت از تبادل اطالعات 
و همچنين ارتقا درك اعضا از كس��ب و كار يكديگر به 
گ��روه ACG ارايه كرد. در حال حاضر كارگروه تبادل 

اطالعات شامل چهارده عضو شركت هاي سپرده گذاري 
مركزي كشورهاي ايران، ژاپن )مدير كارگروه(، چين 
)۲ ش��ركت(، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان، اندونزي، 
بنگالدش، پاكستان، هندوستان )۲ شركت(، ويتنام و 
هنگ كنگ است. از جمله مواردي كه در اين كارگروه 
مورد بررسي قرار مي گيرد مي توان به كسب و كارهاي 
مختلف هريك از ش��ركت هاي س��پرده گذاري عضو 
كارگروه، عملكرد و ارزش بازار آنها اشاره كرد. همچنين 
در كارگروه مذكور در خصوص چگونگي تعيين ساختار 
كارمزد روي س��رويس هاي اصلي و جانبي شركت ها 
تبادل نظر شده كه موجب در اختيار قرار دادن ايده و 
نكات كليدي به ديگر اعضا جهت معرفي سرويس هاي 
جديد و بازنگري روي ساختار درآمد خود مي شود. با 
عضويت شركت سپرده گذاري مركزي ايران در كارگروه 

تبادل اطالعات، اين شركت در فهرست پنج شركتي 
قرار گرفت كه در تمامي ۶ كارگ��روه موجود در گروه 
شركت هاي س��پرده گذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه 
)ACG( عضويت دارد. هم اكنون شركت سپرده گذاري 
ايران عضو كارگروه هاي تبادل اطالعات، حقوقي، ابتكار 
كس��ب و كارهاي جديد، مديريت ريس��ك و بازيابي، 
فني و خدمات به س��رمايه گذاران گروه ACG است. 
شركت س��پرده گذاري مركزي ايران در سال ۲0۱3 
ميالدي به گروه ش��ركت هاي سپرده گذاري مركزي 
آسيا و اقيانوسيه پيوست. سمات در سال ۲0۱4 ميزبان 
شانزدهمين سمينار آموزشي و در سال ۲0۱۶ ميزبان 
مجمع عموم��ي گروه ACG بود و در همين س��ال با 
كس��ب اكثريت آراء عضو هيات رييسه اين گروه شد. 
همچنين در بيس��ت و دومين مجم��ع عمومي گروه 

ACG كه نوامبر ۲0۱8 در شهر كلمبو سريالنكا برگزار 
شد، س��مات به عنوان نايب رييس اين گروه برگزيده 
شد تا بطور مستقيم به عضويت هيات رييسه انجمن 
س��پرده گذاري هاي مركزي جهان )WFC( درآيد. 
عضويت در هفت نهاد مهم بين المللي همچون انجمن 
سپرده گذاري هاي مركزي جهان )WFC(، نهادهاي 
ثبت، سپرده  گذاري و تسويه و پاياپاي آسيا � اقيانوسيه 
 ،)FEAS( فدراسيون بورس هاي آسيا و اروپا ،)ACG(
انجمن امنيت سايبري ش��ركت هاي سپرده گذاري 
مرك��زي آس��يا و اقيانوس��يه )CISO(، بورس هاي 
 ،)OIC( كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي
انجمن استانداردسازي صندوق هاي سرمايه گذاري 
آس��يا )AFSF( و اتحاديه الكترونيكي بين بورس��ي 
)IEU( و انعق��اد تفاه��م نامه با ش��ركت هاي تاكاس 

بانك تركي��ه )Takas Bank(، آژانس ثبت مركزي 
 ،)CDCPL( شركت تسويه پاكستان ،)CRA( تركيه
ش��ركت تس��ويه بورس اندونزي )KPEI(، ش��ركت 
ثبت اوراق به��ادار بورس اندونزي )KSEI(، ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي كره جنوبي )KSD(، شركت 
س��پرده گذاري مرك��زي عمان )MCD(، ش��ركت 
س��پرده گذاري ملي پاكس��تان )NCCPL(، شركت 
س��پرده گذاري چين، ش��ركت س��پرده گذاري هند 
)NSDL(، شركت سپرده گذاري بورس آتن، شركت 
سپرده گذاري تايوان، شركت س��پرده گذاري ژاپن و 
انجمن سرمايه گذاري ايران - سويس، تفاهم نامه هاي 
بين المللي ش��ركت س��پرده گذاري مركزي هستند 
كه چهارچوب فعاليت هاي بين المللي اين شركت را 

تشكيل مي دهند.

گروه بورس|
 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه چند روزي 
را در مدار مثبت سپري كرد در معامالت روز گذشته 
با ريزش ۲ هزارو 8۲ واحدي همراه ش��د. در همين 
حال، اغلب فعاالن بازار سرمايه معتقدند كه ريزش 
ديروز تحت تاثير خبر استعفاي محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه رخ داده است. عالوه بر اين، در داد و 
ستد هاي روز گذشته نماگر اصلي بازار سهام به رقم 
۱۶4 هزارو 7۱۱ واحدي بازگشت. اين در حالي است 
كه، شاخص بازار اول با كاهش ۱807 واحدي به رقم 
۱۲4 ه��زار و 58 واحد عقب نش��يني كرد و در نقطه 
مقابل ش��اخص بازار دوم با كاه��ش ۲853 واحدي 
رقم 3۱5 هزار و ۲04 واحد را به ثبت رس��اند. عالوه 
بر اين، شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش ۲354 
واحدي به رقم ۱84 هزار و 84 واحد ريزش پيدا كرد. 
همچنين، ش��اخص كل هم  وزن با افت 84 واحدي 
رقم 30 هزار و 3۱8 واحد را تجربه كرد. افزون بر اين، 

ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي 
پااليش نفت اصفهان با ۱۶۱ واحد و فوالد مباركه با 
۱59 واحد و پااليش نفت تهران با ۱30واحد كاهش 
بيشترين تأثير منفي را بر شاخص كل بورس به نام 
خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي پترول و داروسازي عبيدي هر 
يك با 33 واحد، آلومينيوم ايران با ۱9 واحد و پرداخت 
الكترونيك سامان كيش با ۱4 واحد كاهش، بيشترين 
تأثير منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. 
بر اس��اس اين گ��زارش، ارزش كل معامالت بورس 
تهران در حالي به بيش از 548 ميليارد تومان نمايش 
داده شد كه ناشي از دست به دست شدن دو ميليارد 
و 8 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۱58 

هزار و 373 نوبت داد و ستد بود.
از سويي ديگر، معامالت فرابورس ايران در هفتيمن 
روز از اس��فندماه 97 شاهد تغيير مالكيت نزديك به 
834 ميلي��ون ورقه به ارزش بي��ش از 4 هزار و ۱۱8 

ميليارد ريال بود كه 45 درصد از ارزش كل معامالت 
در اختي��ار بازار ابزارهاي نوين مال��ي قرار گرفت. بر 
اين اس��اس، در معامالت روز سه شنبه شاخص كل 
فرابورس نيز كه تحت حماي��ت بيش از ۲0 واحدي 
نماد »مارون« قرار داش��ت، با تاثير منفي تا حداكثر 
7 واحدي از جانب نماده��اي »زاگرس«، »كگهر«، 
»ذوب«، »ميدكو« و »ش��راز« به افت 3 واحدي در 
پايان ب��ازار تن داد و در ارتفاع ۲ ه��زار و ۶8 واحدي 
ايس��تاد. همچنين، معامالت بازاره��اي اول و دوم 
فرابورس روز گذشته با جابه جايي 4۱ و 3۲3 ميليون 
سهم به ارزش ۱۲5 و 859 ميليارد ريال خاتمه يافت. 
بازار پايه اي ها نيز به استقبال دادوستد 453 ميليون 
س��هم به ارزش يك هزار و ۲38 ميليارد ريال رفتند. 
در حالي كه ديروز نماد پتروشيمي مارون با 5 درصد 
رشد قيمت، حمايت ۲0 واحدي از آيفكس داشت، 
نماد شركت ذوب آهن با دادوستد ۱74 ميليون سهم 
به ارزش ۲۶3 ميليارد ريال ضمن انكه باالترين حجم 

و ارزش معامالت را در اختيار گرفت، پربيننده ترين 
نماد معامالتي نيز شناخته شد. بر اين اساس، در بازار 
ابزارهاي نوي��ن مالي نيز نتيجه معامله اوراق بدهي، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامل��ه و اوراق 
تسهيالت مسكن به دادوس��تد ۱3 ميليون ورقه به 
ارزش يك هزار و 857 ميليارد ريال انجاميد. در اين 
بازار در حالي كه قيمت اوراق تسه و تملي در بازه ۲09 

هزار تا ۶۲۶ هزار ريال نوسان كرد، نرخ موثر بازده تا 
سررسيد اسناد خزانه اسالمي در نمادهاي مختلف 
در دامنه ۱9.88 درصد تا ۲۲.94 درصد قرار گرفت. 
»سخاب7« با معامالتي به ارزش ۲79 ميليارد ريال، 
بيشترين ارزش معامالت را در ميان تمامي بازارهاي 
فرابورس كس��ب كرد. اين نماد ۲8 اسفندماه جاري 

سررسيد خواهد شد.

اثر منفي اخبار سياسي
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد
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    »ميدكو« براي هرسهم 5 ريال زيان شناسايي 
كرد: شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع 
معدني خاورميان��ه در صورت هاي مال��ي 9ماهه، با 
سرمايه ۲3 هزار و 7۶0ميليارد ريالي زيان هر سهم را 
5 ريال اعالم كرد. همچنين، شركت، طي دوره مالي 
ذكر شده ۱۱9ميليارد ريال زيان خالص و ۱00ميليارد 
ريال زيان عملياتي داشته است و در پايان اين دوره سود 
انباشته خود را يك هزار و ۱۱7ميليارد ريال اعالم كرد. 
»ميدكو« در حالي فعاليت 9ماهه خود را منتشر كرد 
كه در پرتفوي شركت هاي پذيرفته شده در بورس به 
زيان ۲45ميليون ريالي رسيده و ارزش بازار پرتفوي 
سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس را 74ميليارد 
ريال منتشر كرد. افزون بر اين، شركت در دوره مالي 3 و 

۶ماهه زيان هرسهم را 3ريال اعالم كرده بود.
   سود تلفيقي 5۰ ريالي »فاذر« براي هرسهم: 
ش��ركت صنايع آذرآب در صورت ه��اي مالي ميان 
دوره اي تلفيقي ۶ماهه منتهي به 3۱شهريور۱397 
سود هرسهم را 50ريال اعالم كرد. همچنين، شركت 
صورت هاي مالي ميان دوره اي تلفيقي ۶ماهه منتهي 
به 3۱شهريور۱397 را منتش��ر كرد. در اين گزارش 
سود هرسهم 50ريال اعالم شده است. از سويي ديگر، 
اين شركت سود عملياتي خود را ۲3۱ميليارد ريال و 
سود خالص را 50 ميليارد و 403ميليون ريال اعالم 
كرده است. سود انباشته شركت 404ميليارد ريال 
منتشر شده است. در صورت هاي مالي ميان دوره اي 
۶ماهه تلفيقي س��ود هرس��هم نيز 5۱ريال و سود 
انباش��ته ۶5۶ميليارد ريال اعالم شد. سود عملياتي 
نيز ۲۲8ميليارد ريال و س��ود خال��ص 50ميليارد و 

87۶ميليون ريال درج شده است.
   انتشار صورت هاي مالي ۱۲ ماهه »سشمال«: 
شركت سيمان شمال در دوره ۱۲ماهه منتهي به 30 
آذر ماه ۱397، به ازاي هر سهم خود مبلغ ۲۱۱ ريال 
سود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته ۱8 درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين، 
شركت با سرمايه يك هزار و 75 ميليارد و 7۱ ميليون 
ريال، صورت هاي مالي يك ساله سال مالي منتهي به 
30 آذر 97 را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. 
عالوه بر اين، شركت سيمان شمال در دوره ۱۲ ماهه 
منتهي به 30 آذر ماه ۱397، مبلغ ۲۲۶ ميليارد و 89۲ 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ ۲۱۱ ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱8 درصد افزايش 
داشته است. با احتساب سود انباشته ابتداي سال در 
نهايت مبلغ 58۲ ميليارد و 73 ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
شد. از سويي ديگر، “سشمال “ در دوره ۱۲ ماهه سال 
مالي منتهي به آذر 9۶، به صورت حسابرس��ي شده، 
مبلغ ۱9۲ ميليارد و ۶83 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۱79 ريال سود به ازاي 

هر سهم خود اختصاص داده بود.
   اعالم سود۲۶۳ريالي »قشير«: شركت توليدي 
قند شيروان، قوچان و بجنورد، در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي 9ماهه، سود هرسهم را ۲۶3ريال اعالم 
كرد. همچنين، شركت در اين دوره 4۱هزار و ۶7تن 
ان��واع محصوالت خود را به فروش رس��انده و س��ود 
عملياتي را به ۱3۲ميليارد و 38۶ميليون ريال رسانده 
است. سود خالص اين ش��ركت ۱۲۱ميليارد ريال و 
زيان انباشته در پايان اين دوره 5ميليارد و 7۱۲ميليون 
ريال اعالم شد. افزون بر اين، »قشير« براي دوره 3ماهه 
منتهي به ۲9اسفند۱397 نرخ خريد هركيلو چغندر 
با عي��ار ١۶درصد به مبلغ ٢هزار و ٧١٢ريال و كمك 
كرايه مصوب دولتي به ازاي هركيلو چغندر به مبلغ 
4١٠ريال است. همچنين براي دوره 3ماهه منتهي به 
3۱خرداد۱398 نرخ مصوب خريد هر كيلو چغندر با 
عيار ١۶درصد به مبلغ ۲هزار و 788ريال و كمك كرايه 
مصوب دولتي به ازاي هركيلو چغندر به مبلغ ۶۱5ريال 
است كه توسط دولت اعالم شده است. از سوي ديگر با 
توجه به قرارداد ۱0هزارتني با شركت بازرگاني دولتي 
در صورت توجيه و افزايش شكر خام امكان استارت 
كارخانه وجود دارد. با توجه به اينكه ظرفيت مصرف 
شركت حدود 800تن در ش��بانه روز است با جذب 
۱0هزار تن عمال كاركرد ۱3روز مصرف ش��كر خام 
براي شركت فراهم شده كه با اين تعداد روز و اين ميزان 
شكر عمال توجيهي اقتصادي جهت استارت متصور 
نيست، بنابراين در صورت جذب حداقل ۲5هزار تن 
ديگر امكان استارت كارخانه وجود داشته و در غير اين 

صورت بايد ظرفيت انبار به ۲5هزار تن برسد.
   س�ود ۱۷5۴ريالي »حسينا«: شركت توسعه 
خدمات دريايي و بندري س��ينا در صورت هاي مالي 
ميان دوره اي 9ماهه، س��ود هرس��هم را يك هزار و 
754ريال اعالم كرد. عالوه بر اين، شركت صورت هاي 
مالي ميان دوره اي 9ماهه منته��ي به 30آذر۱397 
را منتش��ر كرد. اين ش��ركت در اين دوره با سرمايه 
500ميليارد ريالي س��ود هر س��هم را ي��ك هزار و 
754ريال اعالم كرد. همچنين، »حس��ينا« در اين 
دوره س��ود خالص خود را 87۶ميليارد ريال و س��ود 
عملياتي را يك ه��زار و 3۱8ميليارد ريال اعالم كرد 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 
با رش��د ۶8 و 90درصدي همراه بوده اس��ت. س��ود 
انباشته در پايان دوره نيز به 884ميليارد ريال رسيده 
است. از سويي ديگر، اين شركت در 3ماهه منتهي به 
۲9اسفند۱397 به دنبال اخذ تسهيالت است كه در 
اين زمينه منتظر اعالم نتيجه از طرف سيستم بانكي 
كشور است. چراكه مبلغ ۱۱۱ميليارد و 55۲ميليون 
ريال در حس��اب ها كس��ر ش��ده از مانده تسهيالت 
مالي طبق استانداردهاي ارايه شده توسط سازمان 
حسابرسي مربوط به سپرده هاي نقدي نزد بانك هاي 
پرداخت كننده تسهيالت بوده كه از اصل آنها كسر شده 
است. عالوه بر اين، »حسينا« محوطه كانتينري بندر 
شهيد رجايي را به عنوان طرح توسعه اي در دست اجرا 
دارد كه در آن 7۶0ميليارد و ۱37ميليون ريال برآورد 
هزينه شده است اما ميزان پيشرفت اين طرح در اين 
دوره زير يك درصد است. پيش از اين پيش بيني شده 
بود اين طرح توسعه در ۲9اسفند۱397 به بهره برداري 
مي رسد. پروژه محوطه اختصاصي بندر شهيد رجايي 
مورد استفاده شركت بوده و از محل آن در حال حاضر 

كسب درآمد مي كند.

نگاهبازار

رويداد



تشكلها6

آخرين جزييات بازار اقالم اساسي در ايام پاياني سال
تشكيل تيم هاي نظارتي براي كنترل  قيمت  و كيفيت

طبق روال همه ساله قيمت اقالم اساسي در ايام پاياني سال 
با روند رو به رشدي همراه است كه اين موضوع مشكالت 
متعددي براي قشرهاي حقوق بگير و دهك هاي ضعيف 
جامعه ايجاد كرده است. امسال بحث مايحتاج سبد خانوار 
از اين قاعده مستثني نيست، چرا كه از هفته هاي گذشته 
ساز گراني بسياري از اقالم همچون گوشت قرمز، مرغ، 
آجيل و خشكبار، ميوه و صيفي در بازار كوك شده است 
كه به اذعان بسياري از مس��ووالن اين روند در بازار ادامه 
خواهد داشت، اين درحالي است كه مسووالن تنظيم بازار 
به سبب ذخيره سازي مناسب ميوه، گوشت و مرغ و غيره 
خبر از ثبات قيمت ها مي دهند كه با واقعيت بازار تفاوت 

معناداري دارد.
گزارش هاي ميدان��ي از ب��ازار محصوالتي همچون 
برنج، گوش��ت قرمز، مرغ و ماهي، آجيل و خشكبار، 
ش��يريني، ميوه و ديگر اقالم مورد نياز س��بد خانوار 
نشان مي دهد كه قيمت ها نس��بت به ماه هاي اخير 
افزايش چشمگيري داشته است كه با يك حساب و 
كتاب س��اده در مي يابيم كه افزايش نرخ محصوالت 
هيچ سنخيتي با درآمد خانوار ندارد كه نويد افزايش 
مجدد قيمت ها جز ش��رمندگي سرپرس��تان خانوار 

نتيجه ديگري در بر ندارد.
ياسر رايگاني سخنگوي س��ازمان تعزيرات حكومتي در 
خصوص كنترل بازار ش��ب عيد تصريح ك��رد: طرح ويژه 
تعزيرات در بخش اول از فردا ۷ اسفند شروع مي شود و تا ۲۸ 
اسفند ادامه دارد كه شامل كنترل قيمت كاال هاي مورد نياز 

مردم از جمله خشكبار و ميوه و نمايشگاه هاي بهاره است.
وي ادامه داد: بخش دوم نظارت از ۲۸ اسفند تا ۱۶ فروردين 
صورت مي گيرد كه ش��امل نظارت بر مراك��ز خدماتي و 
بهداشتي، رستوران ها، هتل ها، مراكز تفريحي و موادغذايي 

خواهد بود.
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي افزود: ۵۰۰ تيم گشت 
مشترك در سراسر كشور فعاليت مي كنند كه حدود ۳ و نيم 

برابر گشت تعزيرات در سال گذشته است.

    از صادرات ميوه در شب عيد خودداري شود
بر اس��اس اين گزارش در ادامه متبحري دبير اتحاديه 
ميادي��ن تره و بار بزرگ در خصوص تامين ميوه ش��ب 
عيد با اشاره به اينكه ميوه به حد كافي در انبار ها موجود 
اس��ت، گفت: ما با صادرات تجار مش��كلي نداريم، ولي 
درخواس��ت مي كنيم از صادرات ميوه در ايام شب عيد 

خودداري شود.
وي افزود: كار ما بر حسب عرضه و تقاضا است و راهكارهايي از 
قبل در نظر داشتيم و نامه نگاري هايي با وزارت صمت انجام 

داديم تا صادرات اين يك ماهه ميوه و تره بار كمتر شود.
متبحري با اشاره به اينكه تنها در نارنگي كمبود داريم گفت: 
اگر وزارت جهاد كشاورزي يك قلم نارنگي را وارد بازار كند 

ديگر كسري براي بازار شب عيد نداريم.
 

  تشكيل تيم هاي نظارتي 
براي كنترل قيمت  و كيفيت   خشكبار

در ادامه احمدي رييس اتحاديه خشكبار از رايزني با مراكز 
مختلف براي تامين خش��كبار و آجيل عي��د نوروز گفت: 
هماهنگي هاي الزم با وزارت جهاد انجام داديم و در بحث 
تخمه كدو گوشتي مشكل داشتيم كه در حال برطرف شدن 
است همچنين با تجار پسته هماهنگ كرديم تا صادرات 

پسته كنترل شود .
وي اف��زود: ۳۰ تيم دو نفره اتحاديه در ش��هر تهران براي 
بازرسي و نظارت قيمت و كيفيت خشكبار به كمك سازمان 

تعزيرات تشكيل شده است.
رييس اتحاديه خشكبار گفت: ميزان سود فروش ۱۰ درصد 
براي كسبه و ۳ درصد براي تجار است و نبايد قيمت خشكبار 

را بيش از قيمت مصوب به فروش برسانند.
وي به تجربه فروش ش��ب چله گذشته اشاره كرد و گفت: 
در شب يلدا اتحاديه خشكبار از كف و سقف قيمت آجيل 
براي كنترل بازار استفاده شد. اما تنوع كيفيت خشكبار و 
مشخص كردن قيمت اجناس قيمت گذاري خشكبار را 

بسيار مشكل كرده است.

  افزايش جوجه ريزي به منظور توليد بيشتر مرغ
در ادامه رييس انجمن مرغ گوشتي از افزايش جوجه ريزي 
براي تامين گوشت مرغ در شب عيد خبر داد و گفت: در دو 
ماهه گذشته ۱۵ درصد افزايش جوجه ريزي داشتيم كه 
براي شب عيد ۱۵ درصد افزايش توليد داشته باشيم. براي 
مرغ گوشتي، قيمت ۱۱.۵ هزار تومان قيمت مناسبي است.
وي افزود: فروشندگاني كه قيمت مرغ را باالتر از ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان مي فروشند از يارانه دولتي براي تامين دان مرغ 
برخوردار نيستند. يوسفي گفت: دولت بايد قيمت مرغ در 
بازار را تك نرخي كند تا يارانه بگيران قيمت مرغ را بيش از 

قيمت مصوب ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان نفروشند.
يوسفي با بيان اينكه ۷۰ درصد مرغ مصرفي تهران از ساير 
استان ها تامين مي شود گفت: بعضا استانداري ها براي تعادل 
بازار مرغ استان، براي خروج بار ممانعت مي كنند كه به اين 

دليل مشكالتي را در توزيع مرغ در تهران شاهد هستيم.

  كمبودي در بازار اقالم اساسي شب عيد نداريم
محمد آقاطاهر رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره 
به اينكه كمبودي در بازار اقالم اساسي نداريم، اظهار كرد: 
اگرچه قيمت شكر و حبوبات در هفته هاي اخير با افزايش ۵ 
تا ۶ درصدي در بازار روبرو شده است، اما كمبودي در توزيع 
وجود ندارد. وي با اشاره به اينكه قيمت برنج ايراني در يك 
ماه اخير ۵ درصد رشد داشته است، افزود: با توجه به تورم 
و افزايش ساير اقالم، نوسان قيمت برنج ايراني در مقايسه 
با ساير كاال ها چندان نبوده است، چرا كه همچنان در بازار 
تقاضا براي خريد برنج ايراني وجود دارد. آقاطاهر با اشاره به 
اينكه قيمت اقالم اساسي در بازار شب عيد نوساني نخواهد 
داشت، بيان كرد: با توجه به آنكه مواد غذايي در طول سال 
مورد استفاده قرار مي گيرد، از اين رو هيچ ارتباطي به پايان 
سال ندارد كه افزايش تقاضا بتواند بر نوسان قيمت اين اقالم 
تأثير بگذارد. رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از كاهش 
قيمت برنج خارجي خبر داد و گفت: با توجه به آنكه ثبت 
سفارش برنج خارجي يك ماه زودتر از موعد زمان واردات 

انجام شد، بنابراين اين امر موجب شد تا قيمت برنج خارجي 
در بازار يك هزار تومان كاهش يابد.

  افزايش قيمت اقالم اساسي 
در بازار شب عيد منتفي است

قاسمعلي حسني، دبيركل بنكداران مواد غذايي با اشاره به 
اينكه بازار اقالم اساسي در ركود به سر مي برد، اظهار كرد: 
با توجه به افزايش قيمت اقالم مواد غذايي و كاهش قدرت 
خريد خانوار، تقاضاي چنداني در ب��ازار وجود ندارد. وي از 
منتفي بودن افزايش قيمت اقالم اساسي در بازار شب عيد 
خبر داد و گفت: با توجه به آنكه تقاضا در ايام پاياني سال به 
سمت ساير كاالهاست و از طرفي خانوار ها نياز مواد غذايي 
از قبل تهيه كردند، از اين رو نوس��ان چنداني در بازار اتفاق 
نخواهد افتاد. حس��ني حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از واردات 
مواد غذايي را امري ضروري دانس��ت و اف��زود: با توجه به 
آنكه اختصاص يافتن ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات تاثيري 
در قيمت كاال براي مصرف كنن��ده ندارد، بنابراين اين امر 
نتيجه اي جز فساد و رانت در بر نخواهد داشت چرا كه بسياري 

از كاال ها به سبب ارزان بودن از مرز ها خارج مي شود.
دبيركل بنكداران مواد غذايي با اش��اره به اينكه آشفتگي 
بازار روغن همچنان ادامه دارد، بيان كرد: در شرايط كنوني 
بزرگ ترين مشكل در بحث مواد غذايي در روغن است چرا 
كه خريد و فروش روغن در بازار با نرخ هاي باالتر از درج شده 

روي كاال صورت مي گيرد.

  كاهش ۷۰ درصدي
 توليد اقالم آجيل و خشكبار عامل اصلي گراني

مصطفي احمدي، رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران 
درباره آخرين تحوالت بازار آجيل و خش��كبار اظهار كرد: 
اگرچه مسائل مختلفي نظير نوسان نرخ ارز، كمبود عرضه 
و صادرات در نوس��ان قيم��ت تأثيرگذار ب��وده، اما عمده 
گراني ها مربوط به كاهش ۷۰ درصدي توليد اقالم آجيل 

و خشكبار است.

وي با اشاره به اينكه بازار آجيل و خشكبار تعريف چنداني 
ندارد، افزود: همه س��اله در ايام پاياني اسفند، مغازه داران 
قيمت اقالم آجيل و خشكبار را به سبب افزايش فروش با 
چند درصد كاهش در بازار عرضه مي كردند كه متأسفانه 
امسال به سبب نوس��ان نرخ ارز امكان چنين كاري وجود 
ندارد. احمدي با اش��اره به اينكه ن��رخ مصوبي براي اقالم 
آجيل و خشكبار وجود ندارد، بيان كرد: قيمت اقالم آجيل و 
خشكبار تابع عرضه و تقاضاست و نمي توان قيمت مصوبي را 
براي آن اعالم كرد چرا كه نرخ محصوالت آجيل و خشكبار با 
نوساناتي در بازار روبروست. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار 
با اشاره به تاثير واردات تخمه بر قيمت هاي بازار تصريح كرد: با 
وجود واردات، قيمت تخمه هاي كدو و آفتابگردان به سبب 
باال بودن حقوق و عوارض گمركي تغييري نكرده است كه 
از مسووالن انتظار مي رود براي تعادل بازار تجديد نظري در 

تعرفه هاي گمركي اعمال كنند.

  افزايش صد درصدي قيمت ماهي 
ناشي از سيستم دالل بازي است

ارس��الن قاس��مي، مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و 
صادرات آبزيان با اشاره به اينكه كمبودي در بازار ماهي شب 
عيد وجود ندارد، اظهار كرد: طبق روال همه س��اله قيمت 
ماهي در ايام پاياني سال به سبب ازدياد تقاضا با نوساناتي در 

بازار روبرو مي شود.
وي افزايش ۵ تا ۱۰ درصدي قيمت ماهي در ايام پايان سال 
را طبيعي دانست و افزود: فروش با نرخ هاي باالتر ناشي از 
سيستم دالل بازي و سودجويي واسطه گران در توزيع است 
كه دستگاه هاي ذي ربط بايد بر اين موضوع نظارت كافي 
داشته باشند. قاسمي از افزايش صد درصدي قيمت ماهي 
از ابتداي سال خبر داد و گفت: اگرچه توليدكنندگان قيمت 
ماهي را به سبب نوسان نرخ نهاده هاي توليد ۳۰ تا ۴۰ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار افزايش دادند، اما 
اين اختالف چشمگير قيمت از مزرعه تا سفره به مشكالت 

سيستم توزيع برمي گردد.

نگاهي به آمارهاي وزارت صنعت 

فضاي آرام  صنعتي  ايران  در دولت  تدبير
نگاهي به روند تغييرات رشد صنعتي كشور در مدت 
۷ سال اخير نشان مي دهد دولت تدبير و اميد توانست 
روند منفي حاكم بر اين بخ��ش را كه از دولت قبل به 
يادگار مانده بود تغيير داده و هر ساله شاهد ميزاني از 
رشد صنعتي در كشور بوديم كه البته ارقام ان نيز متغير 

و پرنوسان بود.
در اين بين تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم رشد 
صنعتي در س��ال هاي 9۱ و 9۲ به ترتيب ۴.۵ درصد و 
9 درصد منفي بود. كارشناسان اقتصادي معتقدند اگر 
دولت در س��ال 9۲ تغيير نمي كرد و شرايط به همان 
منوال ادامه مي يافت احتماال تاكنون بسياري از صنايع 
جذابيت توليد را از دس��ت داده بودند و با يك صنعت 

كامال ورشكسته روبرو مي شديم.
با اين حال با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در سال 
9۳ رش��د صنعتي به باالتر از ۱۳ درصد رسيد. اين در 
حالي بود كه رشد اقتصادي نيز مسيرهاي رشد خود 
را مي پيمود. رش��د اقتصادي كل كش��ور در سال 9۱ 
رقم منفي ۷.۷ درص��د بود كه اين رقم در س��ال اول 
فعاليت دكتر روحاني به عنوان رييس جمهور به رقم 

۳.۲ درصد رسيد.

  رشد اقتصاد صنعتي تقريبا مثبت
نگاهي به نمودار آمارهاي صنعتي نش��ان مي دهد در 
تمام سال هاي فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
رش��د اقتصادي و صنعتي تقريبا مثبت بوده اس��ت با 
اين حال نگراني هايي براي س��ال ج��اري وجود دارد. 
مركز پژوهش هاي مجلس مدتي پيش در گزارش��ي 
پيش بيني كرده بود كه رشد اقتصادي و رشد صنعتي 
در س��ال 9۷ هر دو منفي خواهد بود يا بس��يار بسيار 

ناچيز است.
سال 9۵ رشد اقتصادي به ۱۲.۲ درصد رسيد كه يكي 
از باالترين رشد هاي اقتصادي در كشور بعد از انقالب 
بوده است. در همان سال صنعت نيز رشد ۶.۵ درصدي 

را تجربه كرده است.
نگاهي به تسهيالت بانكي نيز نشان مي دهد دولت تدبير 

و اميد در سال هاي اخير توجه ويژه اي به موضوع صنعت 
و بازگشت صنايع توليدي به حوزه اقتصاد داشته است. 
دول��ت تدبير و اميد در عين حال تالش گس��ترده اي 
براي بازگرداندن واحده��اي توليدي تعطيل و نيمه 
تعطيل به عرصه اقتصادي انج��ام داده به طوري كه تا 
سال قبل ۲۴ هزار واحد توليدي نيمه تعطيل به عرصه 

توليد بازگشتند.
با اين حال سال 9۷ را بايد متفاوت از سال هاي ديگر ديد. 
امسال به دليل بازگشت تحريم از يك سو و چالش هاي 
ارزي از سوي ديگر توليدكنندگان صنعتي با چالش هاي 

جدي روبرو شدند.
رشد قيمت ارز، رش��د قيمت مواد اوليه توليد، سخت 
شدن واردات مواد اوليه و تكنولوژي مورد نياز، سخت 
شدن صادرات و موارد ديگري از اين دست باعث شدند تا 
امسال شرايط اقتصادي براي بنگاه هاي صنعتي سخت 
شود و همين عامل باعث شده رشد صنعتي و اقتصادي 

به زعم مركز پژوهش هاي مجلس منفي باشد.

  كاهش توان خريد مردم
از سوي ديگر توان خريد مردم نيز در سال 9۷ به واسطه 
رشد قيمت ها كاهش يافت و اين موضوع تقاضاي كل 
جامعه را كاهش داده اس��ت. طب��ق منطق اقتصادي 
كاهش تقاضاي كل باعث كاهش توليد و بروز شرايط 
ركودي در كشور مي شود به خصوص آنكه صادرات نيز 

با چالش هاي جدي روبرو است.
فعاالن حوزه توليد معتقدند به دليل افزايش هزينه هاي 
توليدي در كش��ور توان رقابتي براي توليدكنندگان 
كاهش يافته است و به همين دليل نيز صادرات محدود 
شده اس��ت. به عقيده آنها دولت بايد شرايط را در سه 
حوزه ارام نگه دارد؛ ح��وزه ارز، حوزه مصرف داخلي و 
حوزه صادراتي. عدم ثبات در بازار ارز مي تواند مشكالت 

متعددي را در ساير حوزه ها ايجاد كند.
خوشبختانه با سياست هايي كه بانك مركزي در پيش 
گرفته بازار ارز- به جز روزهاي اخير كه مقطعي است-  
با روند نسبتا باثباتي روبرو شده است از طرفي سامانه 

ارزي نيما نيز به مراحل نسبتا خوبي رسيده هرچند راه 
زيادي در پيش است. به عالوه سياست هايي كه مانع 
از خروج بي دليل ارز مي شود نيز به تعادل بازار كمك 
مي كند. با اين حال تهديدهاي جدي در س��ال آينده 
در مس��ير توليد وجود دارد اما دولت آن طور كه وزير 
صمت و رييس جمهور اعالم كرده تالش خواهد كرد 
تا توليد را حمايت كند. رضا رحماني اخيرا در جلس��ه 
شوراي برنامه ريزي و توس��عه استان يزد كه با حضور 
فعاالن اقتصادي برگزار شد، با بيان اينكه مسووالن و 
دست اندركاران از وقت به بهترين شكل ممكن استفاده 

كنند، اظهار كرد: مس��ووالن استاني بايد با تهيه بانك 
اطالعاتي، مش��كالت و دغدغه هاي مربوط به صنايع 
را احصا و نس��بت به رفع بيش از پي��ش آنها با كمك 

مسووالن وزارت صنايع اقدام كنند.
پيرو اين موضوع در جلس��ه سران قوا كه ابتداي هفته 
جاري برگزار شد شرايط اقتصادي كشور مورد بررسي 
قرار گرفت و گزارشي از وضعيت قيمت و تنظيم بازار 
كاالهاي اساسي ارايه شد و پيشنهادهاي سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهبود 
شيوه تخصيص ارز و تأمين كاالهاي اساسي و حمايت 

از قدرت خريد خانوارهاي كم درآمد مورد بررسي قرار 
گرفت و تصميمات الزم براي اصالح سياست ها و تقويت 
اختيارات مديريتي براي اجراي هماهنگ سياست هاي 
تنظيم بازار و حصول اطمينان از برخورداري خانوارها از 

سياست حمايتي دولت اتخاذ شد.
همچني��ن طرح حمايت از اش��تغال و تولي��د در اين 
نشست بررسي و تصويب شد كه اين طرح در راستاي 
بهبود شيوه ها براي عبور از چالش هاي صنايع مختلف 
و بخش توليد مي تواند نتايج بزرگي براي اقتصاد كشور 

در پي داشته باشد. 
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نگاه

 لجام گسيختگي ارزي
به نفع هيچ كس نيست

سيده فاطمه مقيمي| 
عضو هيات رييسه اتاق تهران|

تسلط خرد جمعي در مجموعه تصميم گيران در 
دولت محترم و رسيدن به يك راهكار و اجماع نظر 
براي تنظيم بازار ارز از ضرورت هاي امروز است. 
ادامه لجام گس��يختگي در بازار ارز به آشفتگي 
بيشتر اقتصاد كشور مي انجامد. نوسان ارز صرفا 
با نوسان قيمت در ديگر بخش هاي اقتصاد همراه 
خواهد بود و متاس��فانه در دوره گذشته با وجود 
كاهش نرخ ارز به دليل چسبندگي قيمت ها، نرخ 
ديگر اجناس و نهاده هاي اصلي مورد اس��تفاده 
مردم پايين نيامد. هرچند ب��ه ظاهر بازار ارز به 
تعادل رس��يد اما اين تعادل به ديگر بخش هاي 
اقتصاد سرايت نكرد. باتوجه به وضعيت كنوني 
امرار معاش مردم، تصميم گيري سريع و صحيح 
درب��اره وضعيت ب��ازار ارز و البته تس��هيل امور 

صادرات الزامي است.
عملكرد بانك مركزي درب��اره بازار ارز را بايد در 
آينه بازار بررس��ي و سپس قضاوت كرد. آيا بازار 
به آرامش رسيده است؟ آيا ثبات در بازار حاكم 
است؟ معامالت چگونه انجام مي شود؟ آيا تاجري 
كه محصول صادر كرده امكان وارد كردن ارز را به 
سامانه نيما دارد؟ آيا سازوكارهاي اجرايي براي 
وارد كردن ارز حاصل از صادرات به كشور فراهم 
شده است؟ آيا ممكن است يك بازرگان ايراني كه 
كاالي ايراني را صادر كرده ارز حاصل از صادرات 
را به ايران وارد كرده و در حساب شخصي اشت 
نگه دارد؟ نگه داري ارز براي يك فعال اقتصادي 
كه بنگاهي دارد و آن بنگاه به سرمايه در گردش 

نياز دارد چه معني دارد؟
آقاي رييس جمهور از تاخي��ر در وارد كردن ارز 
صادراتي به چرخه اقتصاد كشور گاليه كردند اما 
آيا مجموعه بانك مركزي درباره دليل تاخير در 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات را بررسي كرده 
اس��ت؟ صادراتچي در شرايط كنوني به تنهايي 
مقصر نيس��ت چراكه راهكار مشخص و تعريف 
شده اي براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات با 
توجه به فش��ار تحريم ها در كشور وجود ندارد و 
كار با دشواري انجام مي ش��ود. حل بسياري از 
مشكالت تجاري به البي گري سياسي نياز دارد 
كه در دايره فعاليت هاي يك تاجر و صادركننده 

نيست.

 اتاق بازرگاني از شرايط
 پس از برجام استفاده نكرد

يك فعال بخش خصوصي معتقد اس��ت كه امروز 
وضعيت اقتصادي در بدترين حالت خود در دو سال 
اخير قرار گرفته و بخشي از اين اتفاق به دليل استفاده 
نكردن از فرصت هاي سال هاي قبل و فضاي پسابرجام 
است و اتاق بازرگاني نيز بخشي از مجموعه اي است كه 

از فرصت هاي موجود استفاده نكرده است.
هادي مورخ در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: اتاق 
بازرگاني متعلق به بخش خصوصي اس��ت و فرآيند 
اداره آن هم بايد به ش��كل خصوصي باش��د. اين در 
حالي اس��ت كه آنچه اكنون در اداره اتاق مش��اهده 
مي كنيم خصوصي نيس��ت بلكه دولتي است. اتاق 
بايد تشكلي بسيار پويا و هوشمند باشد و با توجه به 
مسائل و مشكالت اقتصادي روز، راه حل هاي عملي 
ارايه كند. همچنين اتاق بايد به شكلي اداره شود كه از 
رانت و رانت خواري اجتناب كرده و بتواند تأثير الزم را 
بر قوانين، دستورالعمل ها و بخشنامه هايي كه توسط 

دولت صادر مي شود، داشته باشد.
وي با بيان اينكه تأثيرگ��ذاري اتاق در دوره قبلي بر 
تصميمات دولت بسيار كم بود، تصريح كرد: در طول 
اين مدت، قوانين و بخشنامه ها به طور مداوم در حال 
تغيير ب��ود و اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي 
راهنمايي الزم را به دولت ارايه نكرد. اين در حالي است 
كه فعاالن بخش خصوصي افراد كارآزموده اي هستند 
و امكان آن وجود داشت كه از حضور آنها استفاده اي 

بهينه برده شود.
اين فعال اقتص��ادي درباره تأثير ات��اق بازرگاني بر 
ش��رايط تحريم نيز گفت: با توجه به ويژه بودن اين 
شرايط و تأثير آن بر اقتصاد كالن كشور، اتاق بازرگاني 
بايد با پيش بيني هاي الزم و به موقع براي مواجهه با 
اين موضوع برنامه هاي خ��ود را از قبل به دولت ارايه 
مي داد تا مسائلي همچون مشكالت ثبت سفارش، 
تخصيص و انتقال ارز و مش��كالت نقدينگي بخش 
صنعت به اين شكل بروز نكند. مشكالت نقدينگي 
يكي از دغدغه ه��اي اصلي توليدكنندگان اس��ت 
كه متأس��فانه هيچ حمايت يا رايزني موثري در اين 
خصوص با دولت و بانك ها از جانب اتاق تاكنون انجام 
نشده است. مورخ افزود: اتاق بازرگاني همواره به عنوان 
بازوي اقتصادي دولت و اركان اصلي نظام مطرح بوده 
و اگر بتواند نقش خود را درست انجام بدهد، در اقتصاد 
كالن و خرد كش��ور مي تواند تأثيرگذار و مفيد واقع 
شده و در روند تصميمات دولت، تصميم سازي موثر 
باشد. وي خاطرنشان كرد: ايران به عنوان كشوري كه 
داراي منابع و ذخاير طبيعي فراوان است اين روزها با 
مشكالت اقتصادي جدي دست و پنجه نرم مي كند 
و ركود و تورم حاكم بر اقتصاد مش��كالت بسياري را 
براي مردم و دولتمردان ايجاد كرده است. راه حل عبور 
از اين شرايط استفاده از پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل 
اقتصادي كشور و سازمان ها و نهادهاي مختلفي است 
كه مي توانند براي بهبود اين شرايط تأثير مثبت داشته 
باشند و يقينًا يكي از اين نهادها، اتاق بازرگاني پويا و 

هوشمند خواهد بود.
به دليل شرايط اقتصادي ايجاد شده در طول ماه هاي 
گذشته دولت تالش كرده با ارايه بسته هاي حمايتي 
و دستورالعمل هاي اقتصادي راه را بر تداوم برنامه هاي 

اقتصادي كشور باز كند.

خبر
معاون وزير حمل ونقل هند: 

تحريم هاي امريكا عليه ايران را دور مي زنيم 
كوپال كريشنا در همايش بين المللي روز چابهار با 
بيان اينكه “در ابتدا الزم مي دانم از دولت جمهوري 
اسالمي ايران براي دعوت از بنده و كل هيات نماينده 
ما براي حض��ور در اين هماي��ش قدرداني كنيم«، 
اظهار كرد: كشورهاي منطقه از هزاره هاي قبل با هم 
مشاركت دارند؛ اشتراكات ما از لحاظ فرهنگي بسيار 
زياد است. شواهد بسياري وجود دارد كه ايران، هند 
و كش��ورهاي منطقه همكاري مفيدي داشته اند. ما 
ب��ا بين النهرين همواره در ح��ال همكاري و تجارت 
بوده ايم و بخ��ش اعظم تجارت هن��د از اين منطقه 

انجام مي شد.
وي ادام��ه داد: ارتباط��ات فرهنگ��ي دو كش��ور و 
كشورهاي ديگر بارز و غيرقابل چشم پوشي هستند. 
لباسي كه بر تن بنده است كه پارچه )ابريشم طاليي( 
آن را از ايران خريداري كرده ام، اين مساله را بايد در 
موضوعات بندري ببيني��م اگر پايانه اي را راه اندازي 

مي كنيم بايستي همكاري توسعه يابد.
وي با اش��اره به بازديد ديروز هي��ات هندي از بندر 
چابهار گفت: هكتارها زمين در منطقه وجود دارد تا 
بتوانيم با استفاده از آنها از فعاليت بندري و دريايي 

حمايت كرده و آن را توسعه دهيم. اين فرصت وجود 
دارد كه با استفاده از ارتقاي بندر چابهار فعاليت هند 
با اين منطقه را گس��ترش دهيم ب��اري كه از هند به 
افغانس��تان صادر مي ش��ود از بندر چابهار مي گذرد 
و اين باعث رش��د اقتص��ادي ما نيز مي ش��ود. فكر 
نمي كنيم چابهار متعلق به ايران اس��ت، و ما در آن 

سهيم هستيم.
وي يادآور ش��د: اولين محموله از كشور افغانستان 
به س��مت بمبئي از طريق چابهار صادر خواهد شد. 
يكي از ذي نفعان رشد بندر چابهار كشورهاي محصور 
در خش��كي از جمله افغانس��تان است. اين همايش 
نقاط عطفي در تاريخ محسوب مي شود كه همكاري 

كشورها را به نحو چشم گيري توسعه مي دهد.
وي با اشاره به اينكه در اين بين حلقه مفقوده ارتباط 
ريلي اس��ت، اضافه كرد: اگر اين حلقه تأمين ش��ود 
ارتباط با كش��ورهاي منطقه و CIS به سطح بااليي 
مي رس��د. بايد اين لينك ريلي بين بنادر، شهرهاي 

مختلف ايران و افغانستان تكميل شود.
مع��اون وزي��ر حمل ونقل هند ب��ا اب��راز اينكه اين 
پروژه ها ميليون ها دالر هزينه خواهد داشت، اظهار 

كرد: از دس��ت اندركاران مي خواهيم كه بخش��ي از 
سرمايه گذاري را روي اين فعاليت ها متمركز كنند. 
باري كه به بندر چابهار مي رسد بايد بتواند با كارايي 

و سرعت مناسبي داخل خشكي حمل شود.
كريش��نا با تأكي��د ب��ر اينكه بح��ث ريل��ي يكي از 
زنجيره هاي مهم ارتباطي است، افزود: ارتباط ريلي 
بين چابهار �� زاهدان بسيار مهم است كه با استفاده از 
آن مي توانيم ارتباط خوبي برقرار كنيم. در زبان اردو 
مي گوييم دير است اما درست، ممكن است كه دير 

شروع به كار كرده باشيم اما مسير ما درست است.
وي ب��ا اعالم اينك��ه »ترمينال هاي بن��در چابهار را 
با كمك س��رمايه گذاري هندي ارتق��ا مي دهيم«، 
تصريح كرد: بايد از تحريم هايي كه اخيراً روي ايران 
اعمال ش��ده اندكي فاصله بگيريم و تحريم ها را دور 
بزنيم تا بتوانيم فعاليت هاي س��ودآور را براي مردم 

انجام دهيم.
وي گفت: اين تعهدي اس��ت كه به عن��وان يكي از 
كشورهاي طرف تفاهمنامه چابهار كه سرمايه گذاري 
را انجام دهيم و با استفاده از س��رمايه گذاري ها در 

پايانه هاي بندر چابهار سرمايه گذاري كنيم.

با تخصيص 1900 ميليارد تومان اعتبار

تار و پود قاليبافان رنگ اميد گرفت
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف از تصويب 
۱.9۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي بيمه قاليبافان در سال 
آينده خبرداد و تخصيص اين اعتبار را گام بزرگي در حفظ 
امنيت ش��غلي قاليبافان و جلوگيري از ريزش بافندگان 

فرش دانست.
عبداهلل بهرامي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كميسيون 
تلفيق مجل��س با پيگيري هاي بس��يار مركز ملي فرش 
۱.9۰۰ ميليارد توم��ان بودجه براي بيم��ه قاليبافان و 
بافندگان فرش در س��ال آينده اختصاص دادند كه خبر 
بسيار خوشي براي بافندگان فرش به شمار مي رود و در 
امنيت شغلي بافندگان و بهره مندي از مزاياي بيمه تأثير 
بس��زايي دارد. وي ادامه داد: تا س��ال ۱۳9۲ جمعا ۴۷۰ 
هزار بافنده در كشور بيمه شدند ولي از اين سال به بعد به 
دليل نبود بودجه و عدم تأمين منابع مالي، بيمه قاليبافان 
قطع ش��د چون دولت بايد ۲۰ درصد سهم بيمه خود را 
مي پرداخت به همين دليل هر س��ال ب��ا ريزش ۵۰ هزار 
نفري قاليبافان روبرو بوديم ولي خوشبختانه با تصويب 
نمايندگان مجل��س در بودجه س��ال 9۸، مبلغ ۱.9۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي بيمه قاليبافان اختصاص يافته 
كه در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت.

ب��ه گفته بهرامي اين مبلغ در كلي��ات بودجه به تصويب 
رسيده است و رقم آن نسبت به سال گذشته كه ۱.۲۰۰ 

ميليارد تومان بود، افزايش يافته است.
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي فرش دستباف، از فرش 
به عنوان مهم ترين كاالي توليدي ايراني نام برد كه برند 
جهاني دارد و گفت: مقايسه صادرات فرش دستباف طي 
۱۰ ماه گذشته كاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدي صادرات فرش 
را نشان مي دهد كه عاملي منفي در صادرات فرش دستباف 

به شمار مي رود.
وي افزود: برخي مش��كالت و تحريم هايي كه از مهر ماه 
آغاز ش��د به صادرات فرش دس��تباف اي��ران لطمه زد و 
همين امر موجب شد تا بحث بيمه و امنيت شغلي به يكي 
از دغدغه هاي جدي قاليبافان تبديل شود كه با تصويب 
مجلس اين دغدغه براي سال آينده تا حد زيادي برطرف 
ش��د. به گزارش ايسنا، برابر آمارها ارزش ساالنه صادرات 
فرش ايران حدود ۴۰۰ ميليون دالر است كه ۱۲۰ ميليون 
دالر آن به امريكا صادر مي شود. كاهش تقاضا، مشكالت 
مربوط به نقل و انتقاالت مالي ناشي از تحريم ها و اجراي 
پيمان سپاري ارزي از جمله عوامل كاهش صادرات فرش 

ايران به شمار مي رود.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

قيمت نفت خام در واكنش به توييت ترامپ كاهش يافت

دوراهي دشوار اوپك؛ يك بار ديگر
گروه انرژي| نادي صبوري |

بهاي نفت خام ديروز و در نخستين واكنش به توييت 
دونالد ترامپ در انتقاد از اوپك، با كاهشي قابل توجه در 
قيمت روبرو شد.  بهای معامالت آتی نفت برنت با ۱۰ 
سنت يا ۰.۲ درصد کاهش، به ۶۴.۶۶ دالر در هر بشکه 
رسيد. بلومبرگ در تحليل اين اتفاق نوشت: »اوپك يك 
بار ديگر در اين موقعيت قرار گرفت كه بين قيمت هاي 
پايين نفت خام و تحريك دونالد ترامپ كدام را انتخاب 
كند؟« . دونالد ترامپ روز دوش��نبه در اكانت توييتر 
خود نوشت: »قيمت نفت زيادي باال رفته است، اوپك 
لطفا ريلكس باش و موضوع رو سخت نكن، دنيا تحمل 

قيمت باال رو نداره«.
 نفت برنت روز دوش��نبه ۳.۵ درصد س��قوط کرده و 
ب��ه پايين ترين قيمت از ۱۴ فوريه رس��يده بود. بهای 
معامالت آتی وس��ت تگزاس اينترمدي��ت آمريکا با 
۲۷ س��نت يا ۰.۵ درصد کاهش، به ۵۵.۲۱ دالر در هر 
بشکه رسيد. تحليلگران می گويند امريكا که بزرگترين 
مصرف کننده نفت جهان است، مشتاق است با رشد 
اخير قيمت های نفت که ناش��ی از محدوديت عرضه 
صادرکنندگان بزرگ بوده است، مقابله کند. قيمت نفت 
برنت از هشتم تا ۲۲ فوريه، ۸.۱ درصد رشد کرده است.

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا روز دوشنبه نسبت 
به قيمت های نفت ابراز نگرانی کرد و درخواست های 
قبلی خود از اوپک برای ثابت نگه داش��تن قيمت ها را 

تکرار کرد.
 OANDA جفری هالی، تحليلگر ارشد بازار در شرکت
گفت: اين درخواست بس��ياری از معامله گران را پس 
از صع��ود دو هفته ای قيمت های نف��ت غافلگير گرد. 
بازارهای نفت در دو هفته اخير نسبت به توافق تجاری 
ميان آمريکا و چين خوش بين بوده اند. در نتيجه احتمااًل 
نسبت به چنين خبری آس��يب پذير بوده و با ريزش 

قيمت ها مواجه می شوند.
 بر اس��اس گزارش رويترز، تحليلگران اظهار کرده اند 
اگرچه ترامپ تالش کرده قيمت ه��ای نفت را پايين 
ببرد اما تحريم های آمريکا عليه ايران و ونزوئال در رشد 
قيمت ها نقش داشته است. ترامپ مهلتي ۱۸۰ روزه را 
براي ۸ كشور خريدار نفت خام ايران وضع كرده است 
ك��ه طي آن مدت مي توانند به خريد نفت خام از ايران 
ادامه دهند. هنوز اما مشخص نيست كه اين معافيت ها 

دوباره با شكل سابق تمديد مي شوند يا نه. 
ديروز »اس اند پي« گلوبال پلتس نوش��ت كه واردات 
نفت خام پااليشگاه هاي ژاپني از ايران در ماه ژانويه به 
روزانه 9۰۰ هزار بشكه رسيده است كه رقمي بي سابقه 

محسوب مي شود. برخي تحليلگران عنوان مي كنند كه 
پااليشگاه هاي ژاپن به اين دليل كه از وضعيت تمديد 
معافيت ها مطمئن نيستند مي خواهند تا حد امكان 
در حال حاضر نفت خام سنگين را از ايران وارد كنند. 

طبق آخرين آمار صادرات نفت خ��ام ايران در ژانويه 
معادل ۱ ميليون و ۳۰۰ هزار بش��كه در روز بوده است 

كه البته افتي قابل توجه نسبت به قبل نشان مي دهد.
توييت دونالد ترامپ در انتقاد از قيمت باالي نفت خام 
دو هفته پس از آن منتشر مي شود كه عربستان سعودي 
اعالم كرد كاهش توليد بيشتري را مد نظر دارد. سي ان 
بي سي ديروز نوشت كه حاال تحليلگران و معامله گران با 
اين پرسش روبرو هستند كه آيا عربستان به درخواست 
تلويحي ترامپ چراغ سبز نشان داده و سطح توليد را باال 

برده يا حداقل در سطح فعلي حفظ مي كند؟ 
اين خبرگزاري در ادامه نوش��ت كه تحريم هاي دولت 
ترامپ عليه ۲ كش��ور عضو اوپك يعني ايران و ونزوئال 
عمال باعث شده است كه قيمت هاي نفت خام داراي 
يك كف قيمتي مشخص باشند و از آن پايين تر نروند.

باب مك نالي رئيس يك شركت مشاوره انرژي ديروز 
در تحليل اينكه اوپك اكنون ميان قيمت پايين نفت يا 
خشم ترامپ كدام را انتخاب مي كند به بلومبرگ گفت: 
»تاريخ نشان داده است كه اوپك و متحدانش نمي توانند 

خشم ترامپ را به طور كلي ناديده بگيرند«
بلومبرگ در ادامه تحليل خود از وضع فعلي ميان اوپك و 
ترامپ نوشت كه تابستان امسال وقتي رئيس جمهوري 
اياالت متحده از اوپك خواس��ت كه قيمت ها را پايين 
بياورد، عربستان سعودي در عرض چند ماه سطح توليد 

خود را به ميزاني رساند كه ركورد محسوب مي شد.
از س��ويي برخي بر اين باور هس��تند كه ممكن است 
عربس��تان س��عودي اكنون از امري��كا بخواهد كه در 
صورتي كه نگران قيمت باالي نفت خام است از ذخاير 
استراتژيك نفت خام خود استفاده كند. اتفاقي كه در 
امريكا چندان مرسوم نيس��ت و آخرين باري كه از آن 

استفاده شده به سال ها قبل باز مي گردد.
بلومبرگ مي نويس��د كه واكنش بازار نفت خام نشان 
مي دهد كه معامله گران نس��بت به اينكه عربس��تان 
سعودي در مقابل خواسته ترامپ مقاومت كرده و توليد 

خود را باال نبرد چندان اطميناني ندارند.
جيواني استونوو يك تحليلگر نفتي در گروه »يو بي اس« 
مي گويد: »ممكن اس��ت كه ما ديگر ش��اهد مواضع 
تهاجمي عربس��تان در بحث كاهش توليد نفت خام 
نباشيم و در واقع شاهد اين باشيم كه از شيب كاهش 

عرضه كاسته شود«

اين خبرگزاري مي نويس��د ك��ه اوپكي ه��ا احتماال 
نمي خواهند ريسك اليحه »نوپك« كه امكان شكايت 
دولت امريكا از سازمان كشورهاي صادركننده نفتي را 

به اتهام »تباني« براي قيمت مطرح مي كند باال ببرند.
توليدكنندگان نفت خام حدود ۲۲ روز ديگر در باكوي 
آذربايجان با يكديگ��ر ديدار مي كنند و احتماال در آن 
تاري��خ موضع آن ها در خصوص اين وضعيت بيش��تر 

شفاف خواهد شد. 
اما احتماال انتخابي كه اوپك و توليدكنندگان نفت با 
آن روبرو هستند انتخابي بين بد و بدتر خواهد بود. ايون 
وينبرگ رئيس بخش تحقيق��ات كاالي كامرز بنك 
مي گويد: »چيزي به عنوان انتخاب خوب براي اوپك 

وجود نخواهد داشت« 

    بازي نوسان
بازار نفت خام نوس��ان قابل توجهي را تجربه مي كند، 
افت ۳ درصدي كه ديروز رقم خورد، پس از گذش��ت 
۲ هفته صعودي، يك بار ديگر نش��ان داد كه امس��ال 

سال »نوسان ها« براي نفت خام است. پيشتر در يك 
نشست در داووس با حضور فاتيح بيرول رئيس آژانس 
بين المللي انرژي اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته 
بود كه سال ۲۰۱9 بنا به داليل مختلفي حتي از سال 

۲۰۱۸ نيز سالي پرنوسان تر خواهد بود. 
بيرول در تشريح فرآيندي كه بازار نفت خام امسال از سر 
خواهد گذراند عنوان كرد: »»از يك طرف نگراني هاي 
ژئوپليتيك نسبت به سال گذشته بيشتر شده است و 
از طرف ديگر اقتصاد جهاني با كاهش در ميزان رش��د 
روبرو است. هنوز مش��خص نيست كه اثر اين كاهش 
روي تقاضا براي نفت خ��ام چطورخواهد بود. يكي از 

مهم ترين عناصر آن نيز چين است«
در واقع آنچه كه اين روزها بازار نفت ش��اهد آن بوده و 
ديروز نيز بر قيمت ها اثر گذاشت، حاصل نبرد روزانه ي 
عوامل خرس��ي و عوامل گاوي بازار هس��تند. توييت 
دونالد ترامپ يك بار ديگر اين احتمال كه عوامل گاوي 
مانندتوافق كاهش توليد اوپك در نهايت مغلوب شوند 

را تقويت كرد. 

سطح توليد نفت خام امريكا در اين ميان عاملي بسيار 
تعيين كننده است. پيش تر يك تحليلگر فوربس نوشته 
بود كه  خرسي ترين عاملي كه اكنون بر بازار نفت خام 
حكمفرمايي مي كند، افزايش شديد توليد نفت خام 
شيل در اياالت متحده اس��ت. با كاهش هزينه هايي 
كه در فاصله سال هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ به اين صنعت 
تحميل شد، كارايي اين صنعت اكنون در حدي است 
كه تاكنون سابقه نداشته است. كاهش شديد متوسط 
هزينه سربه سري توليد نفت خام شيل از ۸۰ دالر در 
هر بشكه به كمتر از ۵۰ دالر در هر بشكه، در حال تسري 
به شكلي فزاينده، در ديگر اشكال توليد مانند توليد آف 
شور است. در حال حاضر پيش بيني مي شود كه سطح 
توليد نفت خام امريكا به ميزاني كه تاكنون ديده نشده 
است افزايش يابد، اين افزايش جاي خالي كاهش عرضه 
از سوي برخي كش��ورها را پر مي كند. اداره اطالعات 
انرژي امريكا برآورد كرده است كه ۷۵ الي ۸۵ درصد از 
نفت خام جديدي كه تا سال ۲۰۲۵ توليد خواهد شد، 

از سمت اياالت متحده خواهد بود.
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افزايش توليد ميدان مشترك 
نفتي ياران جنوبي

ش�انا| با در مدار توليد قرار گرفتن ۶ حلقه چاه 
جديد، توليد نفت از ميدان مشترك ياران جنوبي 
افزايش يافت. همايون كاظميني، مجري طرح 
توسعه ميدان نفتي ياران جنوبي، اظهار كرد: با 
تالش شبانه روزي و جهادي متخصصان شركت 
مهندس��ي و توس��عه نفت در ايام بزرگداش��ت 
چهلمين س��الروز پيروزي ش��كوهمند انقالب 
اسالمي ايران، ۶ حلقه چاه جديد در ميدان نفتي 
ياران جنوبي به مدار توليد اين ميدان افزوده شد.

وي افزود: مراحل نص��ب و راه اندازي اين چاه ها، 
زودتر از زمان برنامه ريزي ش��ده صورت گرفته 

است كه اين روند همچنان ادامه خواهد داشت.
مجري طرح توس��عه ميدان نفتي ياران جنوبي 
با تأكيد بر اينكه همه عمليات مربوطه از س��وي 
ش��ركت هاي ايراني انجام شده است، گفت: اين 
موضوع سبب ايجاد اش��تغال براي متخصصان 
داخلي به ويژه نيروهاي بومي و همچنين افزايش 
ظرفيت توليد نفت خام از اين ميدان مش��ترك 
شده است. بر اس��اس اين گزارش، ميدان نفتي 
ياران جنوبي يكي از طرح هاي مشترك با كشور 
عراق اس��ت كه در غ��رب رودخان��ه  كارون و در 

۱۳۰كيلومتري جنوب غربي اهواز واقع است.

آمار واردات نفت كره جنوبي 
از ايران 

ايلنا| كره جنوبي در ماه ژانويه واردات نفت از ايران 
را از سر گرفت. پااليشگاه هاي كره اي در ماه هاي اخير 
توانس��تند نفت ايران را وارد كنند. به گزارش نقل از 
اس اند پي گلوبال، كره جنوبي در ماه ژانويه پس از چهار 
ماه وقفه به دليل تحريم هاي امريكا عليه ايران واردات 
نفت خام ايران را از سر گرفت، اما مقدار محموله هاي 
نفتي بارگيري شده از ايران توسط كره جنوبي با توجه 
به تحريم هاي اي��االت متحده امريكا به پايين ترين 
مقدار خود در س��ال هاي اخير رس��يده  است.  اين 
كشور آسيايي شمال شرقي ۱.9۵۸ ميليون بشكه 
نفت خام پارس جنوبي از ايران، وارد كرده  اس��ت كه 
چيزي در حدود ۷۴.9 درصد كم تر از مقدار ۷.۸۱۲ 
ميليون بشكه در سال گذشته است. مقدار ۱.9۵۸ 
ميليون بشكه كمترين مقدار واردات نفت كره جنوبي 
از ايران در ده هاي اخير به حساب مي آيد. به گزارش 
»اس اند پي« گلوبال، بزرگ ترين پااليش��گاه نفتي 
كره جنوبي در ماه ژانويه، چيزي در حدود ۲ ميليون 
بشكه نفت خام ايران را وارد كرده  است. اين محموله  
نفتي طي دو مرحله انتقال پيدا كرده است. يك ميليون 
بشكه در اواسط ژانويه و يك ميليون هم اواخر ژانويه از 
ايران وارد كره جنوبي شده  است. شركت نفتي، تجاري 
هيوندايي هم از شركت هاي نفتي است كه واردات 

نفت از ايران را از سر گرفته  است. 

آگهی فروش  سهام از طريق مزايده
ش�ركت سرمايه گذاري بازرگاني امين بنادر ايرانيان ) س�هامي خاص ( اصالتًا و وكالتًا  در نظر دارد سهام شرکت  های مشروحه  در جدول ذيل را  از 
طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان می توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ درج  اين آگهي  نسبت به ارائه  درخواست کتبی و اخذ اسناد 
مزايده به نشاني تهران: خيابان ولي عصر، نرسيده به پل پارك وي ،كوچه افق پالك 6 طبقه 5 مراجعه نمايند، بديهي است پس از انقضاي مدت مذكور، 

هيچگونه درخواستي پذيرفته نخواهد شد.
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دريچه8گزارش

لذت بيشتر و درد كمتر

ووتن معتقد است روان شناسي مدرن طبيعت انسان را دگرگون كرده و بازاري جديد به وجود آورده است

خودخواهيبشرازكدامنقطهتاريخشروعشد؟
مترجم:  حسين رحماني|

گفت وگ�وي ش�ان ايلينگ ب�ا ديوي�د ووتن، 
ووكس|  چرا مردم نيك�ي مي كنند؟ در تاريخ 
فلسفه غرب، اساسا دو پاسخ براي اين پرسش 
وجود دارد. نخستين پاسخ اين است كه مردم 
اخالقي عمل مي كنند چون فضيلت مند هستند 
و به اصول خاصي مانند آبرو و انصاف پايبندند. 
پاس�خ دوم اين اس�ت كه عم�ل اخالقي مردم 
به خاطر منفعت خودشان است، زيرا خوب-  و 
درنهاي�ت مفيد- اس�ت ك�ه به عنوان كس�ي 
شناخته شويم كه كار درست را انجام مي دهد.

كت��اب جديدي از ديوي��د ووتن، اس��تاد بريتانيايي 
تاريخ انديش��ه، چني��ن بحث مي كند ك��ه دومين 
پاس��خ به اين مس��اله در غرب غالب ش��ده و به تمام 
جوانب زندگي مان س��رايت كرده است. اكنون ديگر 
ترديدي در اين نداريم كه انس��ان ها همواره به دنبال 
ق��درت و ل��ذت و منفعت خودش��ان اند. ام��ا ووتن 
 مي گويد اين برداش��ت به هيچ وجه درس��ت نيست.

به نظر ووتن، چنين برداشتي از ذات و طبيعت انسان 
ساخته مدرنيته است كه از طريق فيلسوفان پرنفوذ 
دوره روش��نگري مانند آدام اس��ميت و ماكياوللي و 

توماس هابز به ما رسيده است. 
ووتن معتقد است كه اين انقالِب فرهنگي شيوه كامال 
متفاوتي از تفكر درباره رفتار و اخالق انساني را كنار 
زده و چيزي را جايگزين آن كرده كه ووتن »عقالنيت 

ابزاري يا تحليل فايده و هزينه اي« مي نامد.
ووتن به اين نتيجه مي رس��د كه امروزه ما در جهان 
لذت جوي��ي و رقابت گي��ر افتاده ايم ك��ه در آن تنها 
هدف واقعي جامعه ارضاي خواسته هاست و فضايل 
اخالقي مان با تصورات ما از توفي��ق مادي، يا همان 

ثروت و قدرت، درهم تنيده است.
كت��اب ووتن كه ق��درت، لذت و منفعت ن��ام دارد، 
اگرچه كتاب هيجان انگيزي است، اما نگاهي نسبتًا 
ساده انگارانه و محدود به روشنگري دارد. همچنين 
اين كتاب بس��ياري از جنبش ه��اي رنگارنگي را كه 
از دل روش��نگري زاده ش��د ناديده مي گيرد. با همه 
اين تفاس��ير، كتاب گزارش جذاب��ي ارايه مي كند. 
روشنگري پنداش��ت هايي را درباره چيستي آدمي، 
چرايي كنش هايش، و چگونگي زندگي خوب پديد 

آورد.
م��ا، چه آگاه باش��يم چه ن��ه، همچن��ان گرفتار آن 
پنداشت هاييم و كتاب ووتن از ما مي خواهد پيامدهاي 
اين وضعيت را بس��نجيم. من به تازگ��ي، درباره اين 
پيامده��ا و اينكه چرا ووتن فكر مي كند روش��نگري 
تمدني را پديد آورده كه شيفته مصرف و ارضاي نفس 
است، با او گفت وگو كرده ام. در ادامه اين مطلب، متن 

اين گفت وگو را با كمي ويرايش مي خوانيم.
   شان ايلينگ: پر واضح است كه، در فرهنگ 
غرب، انساْن حيواني دربند نفع شخصي است و 
تمايل دارد لذت را به حداكثر و درد را به حداقل 

برساند. درست است؟
ديويد ووتن: پرسش��ي كه از من مي كنيد بس��يار 
ظريف اس��ت. من گفته ام كه اين گزاره بديهي شده 
است و كتاب من درباره اين مي گويد كه چطور چنين 
اتفاقي افتاده و چطور ما اين تصور را بدون چون و چرا 
پذيرفته ايم. در گذشته، مثاًل در قرن هجدهم، چنين 
برداش��تي از طبيعِت انس��ان حقيقت در نظر گرفته 
نمي شد. اگر به نوشته هاي مسيحي يا فلسفه اخالق 
ارس��طويي يا هر متن ديگري نگاه كنيد، فرض هاي 
بس��يار متفاوتي مي بينيد درباره اينكه انسان ها چه 
جور موجوداتي هستند. ولي ما بيشتر در يك پارادايم 
روش��نگري زندگي مي كنيم و اين ن��گاه به طبيعِت 
انس��ان از زمان روشنگري به ما رسيده است. ما فقط 
مي پذيريم كه انسان ها اين طورند و نمي توانند جور 

ديگري باشند و بس.
   ايلين�گ: اما آيا اين برداش�ت س�اختگي و 

نادرست است؟
ووتن: خب، فكر نمي كنم چنين گزاره اي درس��ت 
باش��د، به اين معنا كه از نظر من انسان ها به روشني 
تواناي��ي انج��ام كارهاي��ي را دارند كه از نظرش��ان 
لذت بخش نيس��تند، چون فكر مي كنند اين كارها 
ش��رافتمندانه، منصفان��ه، يا به نوعي ارزش��مندند. 
كل سازوكار عشق انس��ان به ديگري چيزي فراتر از 

لذت جويي صرف است. عشق انسان به ديگري پيمان 
و تعهدي است كه نمي تواند به لذت محض تقليل يابد. 
نگاه خود من اين است كه رفتار انسان بسيار پيچيده تر 
از آن است كه دغدغه اش فقط و فقط لذت و درد باشد، 
يا بتوان همه چيز را به چنان الگوي ساده اي تقليل داد. 
من چنين باوري ندارم و گم��ان مي كنم اين الگوي 
ساده طيف وس��يعي از رفتارهاي انس��اني را ناديده 

مي گيرد كه بسيار غني و جالب توجه و بغرنج است.
   ايلين�گ: پي�ش از دوره روش�نگري، مردم 
درباره فضيلت اخالقي چگونه فكر مي كردند؟ 

»خوب بودن« چه معنايي داشت؟
ووتن: ايده هاي زيادي در اين رابطه وجود دارد، ولي 
عمدتا تركيبي از اخالقيات مسيحي و فلسفه اخالق 
ارس��طويي حاكم بود. آنچه اهميت داشت اين نبود 
كه موفق ش��ده ايد يا شكس��ت خورده ايد، بلكه مهم 
اين بود كه چه جور انساني هستيد. و اين به شرافت، 
عزت نفس، كرامت، نيك نامي و وجدان پاك مربوط 
مي شد. برداشت كلي اين بود كه فرد بايد فضيلت ها 
را به خاطر فضيلت بودنش��ان بپروراند و تمرينش��ان 
كند، چون خوِد تمرين و ممارس��ت مي تواند انسان 
بهتري از فرد بس��ازد. بديهي است كه همه بر مبناي 
اين آرمان ها زندگي نمي كردند، اما پارادايم اخالقي 
اصلي همين بود و اين پارادايم تفاوت بنيادي داشت 
با فرهنگ فوق العاده رقابتي و فردمحوري كه اكنون 

در آن زندگي مي كنيم.
   ايلين�گ: اين برداش�ت از انس�ان به عنوان 
ماشين لذت جو چگونه در فرهنگ غرب غالب 
شد؟ چطور، به قول شما، در داخل اين انديشه 

جزمي گرفتار شديم؟
ووتن: تصور مي كن��م اين رويه در قرن ش��انزدهم 
و با مفهوم��ي از ماكياوللي آغاز ش��د مبني بر اينكه 
نظام هاي سياسي فرايندهايي تمامًا در پي قدرت اند 
و قدرت جويي پاياني ندارد و هرگز نمي ش��ود به قدر 
كفايت قدرت داش��ت و هيچ وقت نمي شود از رفتن 
به دنبال قدرت بازايس��تاد. اين مفهوم مي تواند همه 
فعاليت ه��اي سياس��ي را ب��ه عن��وان فعاليت هايي 
خودخواهانه و منطقي توضيح بدهد. و از اينجا فاصله 
كمي مانده تا به اين نتيجه برس��يم كه اين نكته بايد 
درباره همه فعاالن سياس��ي هم درس��ت باشد. اين 
استدالل از سياست آغاز مي شود و بعد از اواخر قرن 
هفدهم تا قرن هجدهم، به رشته جديد روان شناسي 
منتق��ل مي ش��ود. محبوبيت عظيم اين ب��اور هم از 
آنجايي مي آيد ك��ه مي تواند توضيح��ي براي همه 

رفتارهاي انس��اني عرضه كند كه معقول و درنتيجه 
درك پذير و حتي پيش بيني پذير باشد. سپس نوبت 
به رشته اقتصاد رسيد كه همراه با ظهور سرمايه داري 
به عنوان پارادايم اقتصادي مس��لط تنومند ش��د و 
افراد گفتند: »بس��يار خب، مي توانيم رفتار انسان را 
با سرهم بندي يك نظام پاداش و تنبيه اصالح كنيم. 
مي توانيم با پاداشي كوچك يا تنبيهي ناچيز، افراد را 

به انجام كاري كه مي خواهيم وادار كنيم. 
   ايلين�گ: ب�ه نظر مي رس�د آنچ�ه در دوره 
روشنگري اتفاق افتاده اين باشد كه تصوراتمان 
درباره سياست و روان شناسي و اخالقيات ذيل 
چيزي رده بندي شده اس�ت كه اكنون منطق 
بازار مي ناميم. و اي�ن منطق در همه ارزش ها و 
نهادهاي ما تنيده شده، آن هم به شيوه اي كه به 
نظر مي رسد نمي شود درباره اش چون وچرا كرد.

ووتن: به نظر من اين برداش��ت كمابيش درس��ت 
است. مس��ئله گيج كننده درك س��ازوكارهاي عّلي 
است. آيا سرمايه داري رفتارهاي خودخواهانه توليد 
كرده اس��ت؟ يا اينكه رفتارهاي خودخواهانه جامعه 

سرمايه داري را ايجاد كرده است؟
   ايلينگ: پاسخ شما چيست؟

ووتن: از نظر من، روان شناسي جديد تقدم دارد و اين 
روان شناسي پايه و اساس سرمايه داري بازار را ايجاد 
مي كند. بنابراين به جاي آنكه بگوييم اقتصاد است كه 
ش��يوه درك ما از جهان را شكل مي دهد، مي خواهم 
بگويم اين نحوه دركمان از جهان اس��ت كه به طرز 

فكرمان درباره اقتصاد شكل مي بخشد. 
   ايلين�گ: مطمئ�ن نيس�تم كه ب�ا اين حرف 
موافق باشم. يك عقيده ماركسيستي قديمي 
وجود دارد ك�ه مي گويد نظام ه�اي اقتصادي 
از طريق ابداع ارزش هاي�ي دوام مي آورند كه 
وجود اين نظام ها را توجيه و از آنها پشتيباني 
مي كنند، كه از نظر من درس�ت اس�ت. ما وارد 
عصر تجارت جهاني و س�رمايه داري شديم و 
س�پس فلس�فه هاي اخالقي - و در امتداد آن 
يك فرهنگ- احضار شد كه توجيه كننده اين 

شيوه از زندگي بود.
ووتن: تالشم اين است كه، با احتياط فراوان، بگويم 
چنين اتفاقي نيفتاده است. از نگاه من، كساني مانند 
آدام اسميت )فيلسوف و اقتصاددان اسكاتلندي در 
قرن هجدهم( مي خواس��تند انساني جديد برسازند 
تا مجموعه اي از روابط ب��ازار را پديد بياورند كه فكر 
مي كردند خوب و پس��نديده است. اگر تا دوره يونان 

باستان و قرون وسطا عقب برويد، خواهيد ديد، با اينكه 
آنها تقريبًا درباره همه چي��ز نظريه هاي پيچيده اي 
داشته اند، اما عماًل براي طرز كار اقتصاد هيچ شرح و 
توضيحي نداشته اند. اما وقتي فيزيك نيوتني و زاويه 
ديد آن به جهان به عنوان نظامي خودتنظيم كننده 
حاصل شد، اين برداشت از جامعه و اقتصاد به عنوان 

نظام هاي خودتنظيم كننده هم پديد آمد.
بنابراين نظر من اين است كه پيش فرض هاي بنيادي 
چنين برداشتي از جامعه نه به پيدايش سرمايه داري، 
كه به پيدايش علوم طبيعي و اين باور مربوط مي شود 
كه جهان- و انسان ها- را مي شود به ماشين هايي قابل 

پيش بيني و پايبند به قواعد تقليل داد.
   ايلين�گ: جالب اس�ت، اما مطمئن نيس�تم 
چيزي كه مي گويي�د با آنچه گفتم ناس�ازگار 
باشد. گذش�ته از هر چيز، مي توانيم اين فرض 
را بپذيريم كه انس�ان ها به ان�دازه اتم ها قابل 
پيش بيني اند و با دليل و منطق به نوع ديگري 
از نظام اقتصادي برس�يم. بخش زيادي از اين 
موضوع به اي�ن برمي گردد كه چه ديدگاهي را 
نسبت به طبيعت انسان اتخاذ كنيم. مي توانيد 
از اين زاوي�ه نگاه كنيد: جامع�ه مصرفي ما به 
اين دليل وج�ود دارد كه م�ا در ذات خودمان 
حري�ص و مال اندوزيم يا اينكه م�ا براي اينكه 
جامعه مصرفي سر پا بماند، خودمان را حريص 

و مال اندوز بار آورده ايم.
ووت�ن: درست اس��ت. تمايل من به س��وي ديدگاه 
دوم اس��ت. تصور من اين اس��ت كه ابتدا ما خودمان 
را موجوداتي درپي ق��درت و فوق العاده رقابت محور 
تصور كرده اي��م و به دنبال آن نظام هاي سياس��ي و 
اقتصادي متناس��ب با اين برداشت از طبيعت انسان 

را ايجاد كرده ايم. 
   ايلينگ: كارل يونگ معتق�د بود اين ايده ها 
هس�تند كه صاحب افرادند، و ن�ه برعكس. به 
نظر مي رسد شما هم استدالل مشابهي درباره 
طبيعت و رضايتمندي انس�ان طرح مي كنيد؛ 
اينكه ما به ش�كلي اساس�ي گرفت�ار مفاهيم 
روشنگري شده ايم و فراموش كرده ايم كه اين 

مفاهيم ابداع شده اند.
ووتن: بس��يار جالب اس��ت، بله همين را مي گويم. 
طبيعت هماني است كه هست و طرز فكرمان، هرچه 
كه باش��د، رفتار طبيعت يكسان اس��ت. اما در رابطه 
با نوع بش��ر مساله به اين س��ادگي نيست. اينكه چه 
كسي و چه چيزي هستيم، اساسًا وابسته به اين است 

كه ب��اور و اعتقادمان درباره خودمان چگونه باش��د. 
در اين معنا، مي توان گفت به وس��يله زباني كه براي 
س��خن گفتن از خودمان استفاده مي كنيم خودمان 
را برمي س��ازيم. و اين زباْن شكل مي بخشد به اينكه 
چه چيزي بشويم و چطور فكر كنيم. اگر با زباِن نفع 
ش��خصي از خودمان حرف بزنيم، آن وقت مردماني 
خواهيم بود كه به دنبال نفع شخصي هستند. اكنون 
ما در جوامعي بسيار پيچيده زندگي مي كنيم كه در 
آن زبان ه��اي متداخل متعددي داري��م. اما، از قرن 
هجدهم به بعد، زباِن مربوط به رفتار خودخواهانه و 
نفع شخصي، دس��ت كم در غرب، به زبان غالب بدل 
شده است، كه اين برداشت را ايجاد مي كند كه نقش 
اصلي حكومت به حداكثر رس��اندن ث��روت و رفاه و 

افزايش استانداردهاي زندگي است.
   ايلينگ: شايد بتوانيم مس�اله را به شيوه اي 
ديگر طرح كنيم و بگوييم اين تصورات به خاطر 
باور و اعتقاد ما به آنها رنگ حقيقت مي گيرند؛ 
درست مانند پول كاغذي كه ساختگي است، 
اما، چون همه توافق داريم كه واقعي اس�ت، به 

پول واقعي بدل مي شود.
ووتن: دقيقاً. پول مثال بي نقصي از اين وضعيت است. 
اگر ايمانمان را به پول كاغذي از دست بدهيم، ارزش 
پول كاغ��ذي از بين مي رود. ارزش پول كاغذي فقط 
و فقط به دليل باور ما به آن است. فرايند ايجاد باور به 
اسكناس فرايند اجتماعي بسيار پيچيده اي است كه 
يك صد سال يا بيشتر در جريان بوده است. گاهي اين 
باور مي شكند و فرومي ريزد، درست مانند اتفاقي كه 
در جريان انقالب فرانسه رخ داد و اسكناس بي ارزش 
ش��د. در اين معن��ا، مي توان گفت كه م��ا نهادهايي 
اجتماعي پديد مي آوريم كه به باور ما نس��بت به آن 
نهادها بستگي دارند و نيز انواعي از رفتار انساني ايجاد 
مي كنيم كه به باور ما نسبت به اين رفتارها وابسته اند. 
گاهي هم فراموش مي كنيم كه تا چه حد انعطاف پذير 
هس��تيم و آنچه الزم داريم اين اس��ت كه نگاهي به 
خودمان بيندازيم و بگوييم: »اين همان چيزي است 
كه مي خواهي باشي؟« و، اگر پاسخ منفي است، بايد 

خودمان را بازسازي كنيم.
   ايلينگ: كنجكاوم بدانم كه آيا از نظر شما ما 
در حال حاضر تحت س�لطه باوري ساختگي يا 
تعصب آميز هس�تيم كه زندگي روزمره مان را 
هدايت مي كند، اما گاهي معلوم مي شود كه اين 

باوْر غلط و مخرب است؟
ووتن: از نظر من، ما در دوره اي زندگي مي كنيم كه 
تنش هاي زيادي درباره دموكراسي وجود دارد، چه به 
عنوان يك ايده و چه به عنوان مجموعه اي از دعاوي 
درب��اره حقوقي كه به خوبي در خدمتم��ان بوده اند. 
ش��ايد فكر كنيد كه پنجاه يا صد سال ديگر كساني 
به گذش��ته بنگرند و بگويند: »چطور شد كه آن همه 
مدت فكر مي كرديم كه آن شيوه براي سازمان دهي 

جامعه مناسب است«؟ 
شخصا فكر مي كنم حق با وينستون چرچيل بود كه 
مي گفت دموكراس��ي بدترين شكل حكومت كردن 
است، البته به جز بقيه شكل هاي ديگر ]كه گاه و بي گاه 
تجربه ش��ده اند[. اما من هم مانن��د ديگران از داخل 
سيستم مشغول به تفكرم. كسي چه مي داند پنجاه 
سال ديگر جهان چه شكلي خواهد بود يا اينكه نظر 

مردم درباره انصاف و درستي چيست.
  ايلينگ: شايد آنچه الزم است انجام بدهيم اين 
باش�د كه براي يافتن رهنمود فلسفي به جايي 
فراتر از غرب بنگري�م. همانطور كه مي گوييد، 
ما گرفتار اين عقايد تعصب آميزي شده ايم كه 
ناچارمان مي كنن�د با مفاهي�م خودخواهانه و 
فردمحورانه فكر كنيم، درحالي كه در سنت هاي 
حكيمان�ه ش�رقي روش كامال متفاوت�ي براي 

انديشيدن به خود و سعادتمندي وجود دارد.
ووت�ن: فكر مي كنم بايد از روش ه��اي فردمحورانه 
تفكرمان كمي فاصله بگيريم و بپرس��يم كه آيا اين 
روش ها فاي��ده اي به حالمان دارند ي��ا نه. همچنين 
بايد ببينيم ك��ه فرهنگ هاي ديگر چطور رفتارهاي 
گروهي و اشتراكي را تشويق مي كنند. من تخصصي 
در فلسفه شرق يا بوديس��م ندارم و نمي توانم در اين 
رابطه حرف بزنم. ولي حكمت عميقي در آنجا هست 
و دش��وار اس��ت كه نبينيم از تعامل با آن تا چه حد 

مي توانيم منفعت ببريم.
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خزانه گيري زودهنگام برنج 
جنگ شكست خورده با اقليم

خزانه گيري برن��ج   در حالي اي��ن روزها به اميد 
رساندن ش��اليزارها به كشت دوم در بخش هايي 
از مازندران آغاز شده كه كارشناسان مركز توسعه 
تحقيقات برنج پيش از اين ب��ا توجه به تغييرات 
اقليمي نسبت به پيامدهاي اين كار به كشاورزان 
هشدار داده بودند. مشاهدات ميداني خبرنگار ايرنا 
حاكيست كه كش��اورزان برنجكار در حوزه آبريز 
هراز از جمله شهرستان هاي آمل، بابل، فريدونكنار 
و بابلسر خزانه گيري بذر برنج را به صورت گسترده 
با پوشش نايلوني آغاز كرده اند. خزانه گيري، مرحله 
دوم از كشت و كار برنج پس از شخم و شيار است كه 
بر اساس بررسي هاي ميداني امسال در اين مناطق 
از اوايل دي آغاز شد و بر پايه آمار جهاد كشاورزي 
تاكنون 70 درصد ش��اليزارهاي استان آب تخت 
شده است. بطور سنتي تا پيش از رواج كشت دوم 
برنج در مازندران، كش��ت و كار اين محصول آب 
دوست از اواخر اسفند با شخم و شيار شاليزارها آغاز 

و خزانه گيري در ماه فروردين انجام مي شد.
كارشناس��ان كش��اورزي بهتري��ن زم��ان براي 
خزانه گيري برنج را نيمه اول فروردين مي دانند، 
اما در يك دهه اخير به دليل تغييرات آب و هوايي 
و از سه سال پيش با هدف كشت دوم، شمار زيادي 
از شاليكاران از دهه دوم اسفند خزانه گيري را آغاز 
مي كردند كه اين اقدام امسال به دهه اول اسفند 

كشيده شده است.
تا قبل از س��ال 1392بطور معمول خزانه گيري 
برنج از اوايل فروردين آغاز و بوته شالي از دهه سوم 
ارديبهشت به زمين اصلي براي نشاكاري منتقل 
مي ش��د، اما اين فرايند با هدف كش��ت مجدد و 
استفاده از روان آب هاي زمستانه سال به سال به 

جلوتر آمده است.
پارسال حدود 25 هزار هكتار از زمين هاي شاليزاري 
مازندران دوباره نشاكاري و 35 هزار هكتار نيز به 

روش ' دونوچ ' يا پرورش ساقه شالي كشت شد.

   سرما، مهم ترين تهديد 
رييس اداره برنج سازمان جهاد كشاورزي مازندران 
روز س��ه ش��نبه به ايرنا گفت كه به دليل سرما، 
خزانه گيري قبل از دهه سوم اسفند با خطر پذيري 
بااليي رو به رو است و تاكيد كارشناسي بر اين است 
كه كشاورزان از بيستم اسفند اقدام به خزانه گيري 

كنند.
ابراهيم قربان نژاد با اشاره به اين نكته كه حداكثر 
ماندگاري نشا برنج در خزانه بايد 30 تا 35 روز باشد 
و سپس بايد به زمين اصلي منتقل شود، ادامه داد: 
در اين ش��رايط، با توجه به سردي هوا بطور يقين 
رويش نشاء شالي با مشكل مواجه مي شود و اين 
خطر پذيري بااليي براي كشاورز دارد. وي توضيح 
داد: بهترين زماني كه بر اساس كشاورزي فني براي 
خزانه گيري پيش��نهاد و توصيه مي شود، از نيمه 
اول فروردين اس��ت، اما در يك دهه اخير به دليل 
تغييرات آب و هوايي برخي از شاليكاران از دهه سوم 
اسفند نيز خزانه گيري را آغاز مي كنند. قربان نژاد 
كشت دوم برنج در مازندران را فقط به روش دونوچ 
يا همان رتون مورد تاييد مركز توسعه و تحقيقات 
برنج استان مازندران دانست و گفت: هنوز كشت 
دوباره برنج توصيه نمي شود. كشت برنج به روش 
رتون يا دونوج از پرورش دوباره ساقه هاي شالي پس 
از برداش��ت محصول اول به دست مي آيد. رييس 
اداره برنج جهاد كشاورزي مازندران با تاكيد بر اينكه 
پرورش س��اقه بهترين روش كشت و مورد تاييد 
مركز تحقيقات برنج است، توضيح داد: شاليكاراني 
كه خ��ارج از توصيه فني خزانه گي��ري را با هدف 
كشت دوباره برنج آغاز كردند، بدانند كه عالوه بر 
كاهش عملكرد در كشت اول، با خطر پذيري باالي 
كشت دوم با توجه به تغييرات اقليمي و كمبود آب 
مواجه مي شوند. پارسال ده ها هكتار از شاليزارهاي 
مناطق مركزي و شرقي مازندران به خاطر كمبود 
آب حتي زير كشت اول قرار نگرفت و تعداد زيادي 
از كشاورزان هم موفق نشدند كشت دومشان را به 

ثمر برسانند.
رييس اداره برنج سازمان جهاد كشاورزي مازندران 
به فعاليت بانك نشاء براي تامين بوته شالي براي 
شاليكاران نيز اشاره كرد و گفت: اگرچه بوته شالي 
در بانك نش��اء از س��رما در امان است، اما به دليل 
وجود سرماي اواخر اسفند و ابتداي فروردين خطر 
سوختگي بوته ناشي از سرماي آب و خاك محتمل 
است. نشاء برنج در بانك نشاء در فضاي سربسته 
با اس��تفاده از خاك و آبياري قطره اي و در دماي 
مناسب رشد پيدا مي كند و انجام نشاء آن فقط از 

طريق دستگاه نشاء كار ميسر است.

   خودزني به خاطر سود بيشتر 
معاون موسس��ه تحقيقات برنج كشور هم درباره 
خزانه گيري زودهنگام برنج در استان به شاليكاران 
هش��دار داد و از آنان خواست براي اين كار عجله 
نكنند. عبدالرحمان عرفاني گفت: با توجه به سرماي 
هوا، بوته شالي در خزانه رويش مناسبي را نخواهد 
داشت و به اصطالح علمي سن نشاء برنج در خزانه 
به دليل سرما و نوسانات دمايي باال رفته و در فرايند 
رشد، مقاومت عليه بيماري ها و مقدار توليد دچار 

اختالل مي شود.
وي توضيح داد: بذرهاي خود مصرفي يا گواهي شده 
از اهميت بااليي در توليد برخوردارند و كشاورزان 
بايد نسبت به انجام درست و به موقع خزانه گيري 
دقت الزم را داشته و به توصيه هاي كارشناسي به 

صورت جدي توجه كنند.
عرفاني به توليد و توزيع يكهزار و 600 تن بذر گواهي 
شده انواع ارقام بومي طارم و پرمحصول براي سال 
زراعي جاري در مازندران اشاره كرد و گفت: توليد 
بذر گواهي شده براي سال زراعي جاري نسبت به 

سال گذشته 2 برابر شده است.
مازندران س��االنه با توليد حدود يك ميليون تن، 

42درصد برنج كشور را تامين مي كند.

   به جهان اطراف نگاه كنيد. رقابت در اين جهان موج مي زند، رقابت براي مقام باالتر، لذايذ بيشتر، و سودهاي خيره كننده. اگر مي خواهي پيشرفت 
كني، نبايد به فكر ديگران باشي، فقط خودت را ببين كه در مركز عالمي. اما ديويد ووتن معتقد است انسان ها هميشه اينقدر بي رحم و خودخواه نبوده اند. 
تاريخ خودخواهي حدوداً از قرن هجدهم و با تفسيري خاص از طبيعت انسان شروع مي شود: با نظريه سياسي نيكولو ماكياوللي، ايده اقتصادي آدام 

اسميت، و نگاه اخالقي تامس هابز.

برش

برچسب گراني بر چاي زده شد
اين بار گراني به نام چاي زده شده و اين در حالي است كه عرضه چاي 

بسته بندي در بازار كاهش يافته است.
به گزارش ايسنا، در سال جاري با نوسان نرخ دالر و اعمال تحريم هاي 
امريكا، تأمين مواد اوليه در بازارهاي مختلف با مش��كل روبرو شد و 
اين موضوع بر ميزان توليد و قيمت نهايي برخي از كاالها به خصوص 

كاالهاي مصرفي و خوراكي تأثير قابل توجهي داشت.
با كمبود مواد اوليه كه ميزان توليد را كاهش داده بود، عرضه از سوي 
ش��ركت هاي توليدكننده و واردكننده كاهش يافت و اين موضوع 

در كنار بار رواني كمبود كاال، ميزان تقاضا و قيمت را افزايش داد.
در ماه هاي اخير هراز چند گاهي يكي از بازارها بطور مقطعي دچار 
كمبود كاال، توليد و عرضه شد كه بعد از كمبود در بازار رب، روغن، 

گوشت، مرغ و خودرو، اين بار قرعه به نام چاي در آمده است.
بررسي هاي ميداني نشان از آن دارد كه قيمت چاي ايراني و وارداتي 
باز )فله( كه به صورت كيلويي خريد و فروش مي ش��ود، به ش��دت 
افزايش يافت��ه و هر كيلو چاي درجه يك ايراني را بايد بيش از 100 

هزار تومان خريداري كرد.
فروشندگان براي آنكه تقاضاي مشتريان و نياز آنها پاسخ داده شود 
در شرايط فعلي چاي بسته بندي را پيشنهاد مي كنند، اما همين چاي 
بس��ته بندي در چند روز اخير با كاهش عرضه از سوي شركت هاي 

پخش مواجه شده است. در شرايطي كه عرضه كنندگان خرد براي 
تأمين نياز واحد صنفي و پاس��خگويي به نياز مشتري به واحدهاي 
صنفي بنكداري رجوع مي كنند يكي از فروش��ندگان س��طح شهر 
مدعي ش��ده با وجود آنكه بر روي بسته هاي چاي قيمتي در حدود 
30 هزار تومان براي مصرف كنندگان درج شده است، بايد هر بسته 
را به قيمت 35 ت��ا 36 هزار تومان خريداري كرد كه اين رقم قيمت 
خريد مصرف كننده را در سطح خرده فروش��ي به بيش از 40 هزار 

تومان افزايش مي دهد.
در اين رابطه يكي از فروشندگان سطح شهر گفت: شركت هاي پخش 
مدعي آن هستند كه عرضه چاي كاهش يافته و اين موضوع به دليل 

مشكالت ايجاد شده در زمينه تأمين ارز از سامانه نيما است.
در ماه هاي اخي��ر مصوبات مختلفي در زمين��ه تأمين ارز كاالهاي 
وارداتي از سامانه نيما ارايه ش��د كه در آن زمان برخي كارشناسان 
معتقد بودند اگر حجم عرضه سامانه نيما با ميزان تقاضا يكسان نباشد 
فرآيند واردات كاال به كشور طوالني تر مي شود، اما با وجود همه اين 
اتفاقات نوسانات قيمت محصوالت خوراكي به ويژه محصوالتي كه 
قيمت مصوب دارند در چند ماه گذش��ته به ش��دت افزايش يافته و 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اطالع رساني 

خاصي در اين زمينه نداشته است.

دسترسي به آمار دقيق بيكاران و شاغالن
معاون اشتغال وزير كار از دسترسي به آمار دقيق شاغالن و بيكاران 
با راه اندازي سامانه اطالعات شغلي ايرانيان خبرداد و گفت: در اين 
سامانه شناسنامه ش��غلي همه افرادي كه در سن كار هستند را در 

اختيار خواهيم داشت.
به گزارش ايسنا، عيس��ي منصوري گفت: سامانه شغلي ايرانيان از 
جمله ابزارهاي سياس��ت گذاري صحيح در حوزه اشتغال به شمار 
مي رود و در اين سامانه براي همه افراد 15 تا 65 سال كه در سن كار 

هستند، شناسنامه شغلي صادر خواهد شد.
به گفته وي، سامانه اطالعات شغلي ايرانيان امكان دسترسي به آمار 

دقيق بيكاران و شاغالن را فراهم مي كند.
معاون توس��عه كارآفريني و اش��تغال وزير كار ك��ه در يك برنامه 
تلويزيوني س��خن مي گفت، افزود: در برنامه ششم پيش بيني شده 
كه س��االنه ۸50 هزار شغل در كشور ايجاد ش��ود، ولي عماًل حدود 
550 هزار شغل ايجاد شده كه اين فاصله موجب شده اشتغال ايجاد 

شده ملموس نباشد.
منصوري تصريح كرد: امروز امر اشتغال نيازمند يك فرماندهي واحد 
است و شوراي عالي كار مي تواند اين وظيفه را عهده دار شود. ما نياز 
داريم كه تمام برنامه ها و سياست گذاري هاي خود را به شكل قاعده 

مند و منسجم اجرايي كنيم.

به اعتقاد معاون وزير كار در صورت وحدت رويه و ايجاد يك فرماندهي 
واحد در بازار كار مي توان ظرفيت هاي بيشتري در اشتغال ايجاد كرد.

وي در عي��ن حال بر لزوم حماي��ت از بنگاه هاي خ��رد و كوچك و 
متوسط تاكيد كرد و گفت: وقتي با هدف اشتغالزايي قصد داريم از 
اين بنگاه ها حمايت كنيم متعلقات خودش را دارد. در بحث توسعه 
كسب و كارهاي خرد و كوچك معمواًل نظام تأمين مالي و بانكي ما 
به ابزارهاي الزم مجهز نيس��ت و همان روش ها و ابزارهايي كه براي 

بنگاه هاي بزرگ استفاده مي شود براي بنگاه ها در نظر مي گيريم.
منصوري تصريح كرد: امس��ال در حال تخصيص 1.5 ميليارد دالر 
منابع صندوق توسعه ملي براي بخش اشتغال روستايي هستيم، ولي 
در اين راه مشكالتي وجود دارد كه برگرفته از قواعد سنتي است و لذا 
براي حل اين مشكالت روش هاي جديد تأمين مالي را به كار گرفتيم 
و با همكاري بانك ها و به شكل پايلوت اين روش ها را اجرايي كرديم.

به گفته معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزيركار، هم اكنون 17 
نوع ابزار تأمين مالي بنگاه هاي خرد و كوچك و متوسط وجود دارد 
ك��ه وزارت كار چهار مدل را عملياتي كرده و بر اس��اس يكي از اين 
مدل ها، 20 هزار نفر در روستاها به شرط توليد كاال وعقد قرارداد با 
شركت هاي خريدار مشمول دريافت وام شده اند و سيستم بيمه اي 

آنها را تحت پوشش بيمه قرار داده است.
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خريد هواپيماي باالي 10 سال، صرفه اقتصادي ندارد
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

اوايل هفته جاري، 3 فروند هواپيماي ايرباس 319 
وارد ناوگان هوايي شركت هواپيمايي جمهوري 
اس�المي ايران )ايران اير( ش�د. البته از ابتداي 
اسفند ماه، رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
و وزير راه و شهرس�ازي خبر صدور مجوز ورود 
هواپيماي جديد به ناوگان هوايي كشور را داده 
بودند اما حرفي از تايپ يا ش�ركت هواپيماساز 

منتشر نشده بود.
مديرعامل ايران اير هم طي هفته هاي اخير بارها 
از ورود هواپيماه�اي جديد تا پايان س�ال خبر 
داده بود، اما جزيياتي از كم و كيف اين هواپيماها 
رسانه اي نشد، تنها اعالم شد كه اين هواپيماها 
دس�ت دوم بوده و براي شركت سوخو نيستند 
تا اينكه طي روزهاي گذش�ته مشخص شد كه 
اين سه فروند هواپيما از نوع ايرباس 319 بوده و 
پيش از اين در تملك تهران اير بودند و ايران اير 
موفق شده منابع مالي اين هواپيماها را از طريق 

فاينانس تأمين كرده و آنها را خريداري كند.
ام�ا ماج�راي ايرباس ه�اي 319 ته�ران اير به 
دوسه س�ال گذش�ته باز مي گردد، اين ايرالين 
كه هواپيماهاي ايرباس س�اخت س�ال 2002 را 
از مجارس�تان خريداري كرده و قرار بود س�ال 
آينده به صورت رسمي آغاز به كار كند به دليل 
مشكالتي نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد و 
به همين دليل هواپيماهاي خ�ود را به ايران اير 

فروخت.
در اين ميان و فارغ از داس�تان چگونگي خريد 
اين س�ه فروند هواپيماي ايرباس 319، با توجه 
به حجم ب�االي بدهي هاي ايران اير اين س�وال 
مطرح مي شود كه در ش�رايط كنوني آيا خريد 
هواپيم�اي جدي�د اقدامي درس�ت و منطقي 

محسوب مي شود؟
 هما با مشكالت مالي عديده اي از جمله مشكالت 
مالي مربوط به صندوق بازنشستگان هما، اقساط 
مربوط به خريد 16 فروند هواپيماي نو، نارضايتي 
كارمندان و خلبان ه�ا از حقوق پايين دريافتي 
مواجه است و در اين شرايط سه فروند هواپيماي 

جديد خريداري كرده است.
البته مديرعامل هما در گفت وگوهايي كه درباره 
اين س�ه فروند هواپيماي جديد داشته حرفي 
از قيمت خريد آنها نزده اس�ت، اما موضوع اين 
اس�ت كه خريد اي�ن هواپيماها حتم�ا بار مالي 
زي�ادي را به اين ايرالين پربده�ي وارد مي كند 
و اگر هما نتواند از ظرفي�ت ايرباس هاي 319 به 
درستي استفاده كند، حجم بدهي هاي ايرالين 
حامل پرچم افزايش قابل توجهي خواهد داشت. 
اگرچه كارشناس�ان معتقدند با وجود باالبودن 
س�ن ناوگان ايران اير و تأمين نش�دن قطعات 
هواپيماه�اي برجامي اين ايرالين ب�راي ادامه 
حيات خود راهي جز خريد هواپيماهاي دست 

دوم ندارد.
در اين شرايط، انتقاداتي هم به دست دوم بودن 
هواپيماهاي خريداري شده وارد است. با انتشار 
خبر ورود اين سه فروند هواپيما به ناوگان ايران 
اير يك�ي از اعضاي كميس�يون عمران مجلس 
شوراي اسالمي اعالم كرده بود كه ايرالين ها بايد 
به جاي خريد هواپيماي دست دوم به فكر خريد 
هواپيماي نو باشند، اما بحث بر سر اين است كه 
ب�ا توجه به تحريم بودن صنع�ت هوايي ايران و 
لزوم دريافت مجوز اوف�ك براي خريد هواپيما 
حتي هواپيماي دست دوم به نظر نمي رسد اين 
انتقادات چندان منطقي باشد چون راه ديگري 
پيش روي ايرالين هاي ايراني براي كاهش سن 
ناوگانشان وجود ندارد ضمن اينكه براي خريد 
اين هواپيماها هم مشكالت بسياري پيش روي 
ايرالين ها قرار دارد و ضمن دورزدن تحريم ها، 
هواپيماهايي با س�ن باالي 15 س�ال و هزينه بر 

خريداري كنند.
در واقع با وجود اعمال تحريم هاي امريكا عليه 
صنعت هوايي كشورمان، تنها راهكار پيش روي 
ايرالين هايي كه منابع مالي براي خريد هواپيما و 
نوسازي ناوگان دارند، خريد هواپيماهاي دست 
دوم آن هم با دور زدن تحريم هاست اما موضوع 
اين است كه اغلب شركت هاي هواپيمايي كشور 
منابع مالي الزم براي خريد هواپيماي دست دوم 

را هم ندارند.
بحث ديگري كه درباره ورود سه فروند هواپيماي 
ايرباس 319 مطرح است مربوط به تايپ اين نوع 
هواپيما است و اينكه آيا ورود تايپ جديدي به 
 ،ATR ،ناوگان هوايي ايران اير كه ش�امل فوكر
ايرباس 320 و ... مي ش�ود اس�تراتژي درستي 

است؟ 
نگاهي به سياست ايرالين هاي مطرح دنيا نشان 
مي دهد كه اين شركت هاي هواپيمايي با توجه 
به اهداف و استراتژي هايش�ان نهايتا دو تا سه 
تايپ هواپيما در ناوگانشان وجود دارد، درحالي 
كه در ايرالين هاي ايران اين گونه نيست و حتي 
در برخي ايرالين ها كه كمتر از 10 فروند هواپيما 
دارند تعداد تايپ ها بيشتر از 5 تايپ است كه اين 
موضوع بار مالي زيادي را به شركت هواپيمايي 
وارد مي كند زي�را هر كدام از تايپ هاي هواپيما 
كرو )گروه پ�روازي(، خلبان، مهندس پرواز و... 
مخصوص به خود را دارد و ايراليني كه اقدام به 
خريد چند نوع هواپيما مي كنند هزينه زيادي 
را به ش�ركت تحميل مي كنند اگرچ�ه ناگفته 
 نماند كه با توجه به تحريم هاي اعمال شده طي
40 س�ال گذش�ته ايرالين ه�ا در انتخاب تايپ 

هواپيما چندان آزاد نبوده اند.

 راهي جز خريد هواپيماي دست دوم نيست
داوود ربيعي، كارشناس ارشد حوزه هوايي كه از موافقان 
خريد هواپيماه��اي ايرباس 319 از س��وي ايران اير 
است در گفت وگو با تعادل به جزييات اين خريد اشاره 
مي كند و مي گويد: اين سه فروند هواپيما دو، سه سال 
گذشته توسط تهران اير خريداري شد و اما چون اين 
ايرالين آغاز به كار نكرد اين هواپيماها در فرودگاه شهيد 
هاشمي نژاد مشهد نگهداري مي شد تا اينكه ايران اير 

اين هواپيماها را از تهران اير خريداري كرد.
ربيعي مي افزايد: براي خريد هواپيماهاي دست دوم هم 
مانند هواپيماهاي نو نياز به مجوز اوفك است و تهران اير 
هم براي خريد اين هواپيماها تحريم ها را دور زده بود. 

او ادامه مي دهد: فروش هواپيما به ايران توسط امريكا 
ممنوع اس��ت و اين ممنوعيت مح��دود به هواپيماي 
نو نمي ش��ود بلكه درباره هواپيماهاي دست دوم هم 

وجود دارد.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، هواپيماهاي 
ايرب��اس 319، 320 و 321 از يك خانواده هس��تند و 
نمي توان گفت كه اين تايپ ها كامال از هم جدا هستند، 
چون خلبان هاي 320 مي توانند با هواپيماي 319 پرواز 
كنند و همه اين تايپ ها در يك دسته قرار دارند و همه 

اين تايپ ها يك كرو پروازي و همان كاكپيت را دارند.
ربيعي اظهار مي كند: اين سه فروند هواپيما سرمايه اي 
بوده كه در ايران وجود داشته و ايران اير توانسته از اين 
سرمايه استفاده كند و زودتر از ساير ايرالين ها اين سه 

فروند را از تهران اير خريداري كند.
او بيان مي كند: با توجه به اينكه امريكا ايران را تحريم 
كرده اس��ت، راه ديگري براي ورود هواپيما و نوسازي 
ناوگان وجود ندارد وگرنه تمام ايرالين ها تمايل به ورود 

هواپيماي نو به ناوگان دارند.

   اولويت خريد با هواپيماهاي دست دوم
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي درباره خريد هواپيماي 
دست دوم به ناوگان هوايي ايران مي گويد: نوع قطعات، 
موتور، تعداد س��اعات پروازي و ... در خريد هواپيماي 
دس��ت دوم مهم اس��ت به عن��وان نمونه اگ��ر موتور 
هواپيماهاي دست دوم خريداري شده عوض شده باشد، 
كابين آن به روزرساني شده و ... مي تواند گزينه مثبتي 

براي خريد از سوي ايرالين ها باشد.
ربيعي تصريح مي كند: هواپيماي دست دوم مي تواند از 
نظر كاركرد و به روزرساني قطعات فاصله اي با هواپيماي 
نو نداشته باشد بنابراين مي توان روي خريد اين نوع از 

هواپيماها سرمايه گذاري كرد.
او درباره هماهنگي تصميم جديد هما با استراتژي هاي 
تعريف ش��ده اين ايرالين اضافه مي كند: يك شركت 
هواپيمايي بنگاهي اقتصادي است كه بايد زنده و سرپا 
بماند و براي ادامه حيات بايد ناوگان خود را نوسازي كند 
و تنها راهكار پيش رو خريد هواپيماي دست دوم است.

اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي ادام��ه مي دهد: 
ش��ركت هاي هواپيمايي براي تداوم حيات اقتصادي 
خود سناريوهاي مختلفي دارد كه اگر سناريوي )الف( 
اجرايي نشود بايد سناريوي )ب( عملياتي شود. برهمين 
اساس با توجه به اينكه خريد هواپيماي نو امكان پذير 
نيست راهي جز خريد هواپيماي دست دوم براي ايران 

اير وجود ندارد.
ربيعي اظهار مي كند: درباره ورود ATR هم انتقاداتي 
وارد بود اما موضوع اين است كه اگر ايران اير مي تواند 
درآمد كسب كند بايد اين كار را انجام دهد و به انتقادات 

وارده توجهي نكند.

 احتمال افزايش پروازهاي بين المللي 
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي بيان مي كند: ايران اير 
در دو، سه سال گذشته به دليل كمبود ناوگان درحال 
از دس��ت دادن بازار پروازهاي بين المللي خود بود كه 
با ورود اين س��ه فروند هواپيماي ايرباس 319 امكان 

بازيابي دوباره اين بازار وجود دارد.
ربيعي درباره اظهارات مديرعامل ايران اير و استفاده از 
اين هواپيماها براي پروازهاي داخلي مي گويد: ايران اير 
مي تواند پروازهاي اروپايي خود را افزايش دهد اگرچه 
با توجه به اظهارات مديرعامل هما اين احتمال وجود 
دارد كه از ظرفيت اين سه فروند ايرباس براي پروازهاي 
داخلي استفاده ش��ود كه اين موضوع به سياست ها و 

استراتژي هاي هما باز مي گردد.
او ادامه مي دهد: سياست بازرگاني ايران اير تعيين كننده 
مسير پروازي اين هواپيماهاست درواقع ممكن است 
سياس��ت بازرگاني هما بر اين باشد كه از هواپيماهاي 

بزرگ براي مسير تهران- مشهد استفاده كند و تعداد 
مسافر بيشتري را جابه جا كند اما قشم اير از هواپيماي 

319 در مسير تهران- هامبورگ استفاده مي كرد.
به گفت��ه ربيعي، در حال حاض��ر هواپيمايي ماهان از 
بويينگ 747 كه هواپيماي بسيار بزرگي است و قابليت 
پرواز به ساير كشورها را دارد، براي مسير تهران- مشهد 

استفاده مي كند.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي اظهار مي كند: در 
واقع بخش بازرگاني ايرالين مش��خص مي كند كه با 
درنظرگرفتن هزينه هواپيما در هر مسير، قيمت بليت، 
تعداد مسافر و ... درباره مسيرهاي پروازي يك هواپيما 

تصميم گيري مي كند.
او درباره تجربه بهره گيري ايرالين هاي ساير كشورها 
از ايرباس 319 بي��ان مي كند: اي��ن هواپيماها ميان 
برد هس��تند و حجم كمتري نس��بت به 320 دارد و 
تعيين كننده مس��ير پروازي، سياست هاي بازرگاني 

ايرالين هاست.
ربيع��ي اضافه مي كن��د: به عنوان مث��ال، امبرائر يك 
هواپيماي منطقه اي است كه بايد زير يكساعت پرواز 
كند هواپيمايي آتا از اين هواپيما براي پروازهاي باالي 
يكس��اعت هم از آن استفاده مي كرد كه تعيين ضرر و 
س��ود مالي بهره گيري از هواپيماها در مسير به عهده 

بخش بازرگاني است.

    هواپيماهاي برجامي قطعه ندارند
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي درباره باالبودن 
حج��م بدهي هاي ايران اير به پرس��نل، هزينه هاي 
س��ربار و صندوق بازنشس��تگي مي گويد: ايران اير 
چاره اي جز خري��د هواپيماهاي جدي��د و افزايش 
ناوگان هوايي خود ندارد چون تعدادي از هواپيماهاي 

برجامي به دليل نداشتن قطعه پرواز نمي كنند.
او مي افزايد: در قرارداده��اي برجامي، بحث تأمين 
قطعه مطرح نش��ده بود و در حال حاضر و با اعمال 
تحريم هاي امريكا ايران اير در زمينه تأمين قطعه با 

مشكالتي بسياري مواجه است.
ب��ه گفته ربيعي، با توجه به اينكه ايران اير ش��ركت 
هواپيماي��ي گس��ترده اي با تع��داد زياد پرس��نل 
اس��ت تأمين حقوق اين پرس��نل به اضافه صندوق 
بازنشستگي، اقساط هواپيماهاي نو برجامي و ... كار 
سختي است و براي پاس��خگويي به اين نيازها بايد 

ناوگان هوايي خود را افزايش دهد.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي، ادامه مي دهد: 
اگر ايران اير، ايراليني بود كه 300 پرس��نل داشت 
مي توانست با دو فروند هواپيماي ام دي هم روزگار 
بگذراند اما با توجه به اينكه هما گسترده است بايد 

به فكر افزايش ناوگان هوايي خود باشد.
او اضافه مي كند: قيمت خريد هواپيماي ايرباس 319 
هم مشخص نشده اس��ت. بنابراين نمي توان درباره به 

صرفه بودن اين خريد اظهارنظر كرد.

 ساعت پرواز مهم تر از سن هواپيما 
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي درباره سن سه فروند 
هواپيماي 319 مي گويد: اگرچه س��ن اين هواپيماها 
حدود 17 سال است اما هواپيماهاي قابل قبولي هستند 
كه كابين آنها تغيير كرده و قطعات عوض شده است اما 

مشخصات فني آنها مشخص نيست.
ربيعي ادامه مي دهد: با توجه به تغييرات مثبت ايجاد 
شده در اين سه فروند هواپيما، خريد اين هواپيما ازسوي 

ايران اير اقدام درست و منطقي بوده است.
او اظه��ار مي كند: درباره س��ن باالي ن��اوگان هم كه 
مربوط به سال 2002 است بايد بيش از سن به ساعت 
پروازي هواپيما توجه ش��ود اينكه اي��ن هواپيماها در 
چه مسيرهايي پرواز مي كرده و صاحبان قديمي آنها 

كه بودند.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي با اشاره به اينكه 
طي س��ال هاي گذش��ته هيچ ك��دام از ايرالين ها 
هواپيم��اي نو خريداري نكرده ان��د، مي گويد: تمام 
ناوگان هوايي ايران، هواپيماهاي دس��ت دوم است 
البت��ه مش��كل فقط در اعم��ال تحريم ه��ا خالصه 
نمي شود بلكه قيمت خريد هواپيماها و تأمين منابع 

مالي آن از سوي شركت هاي هواپيمايي است.
ربيع��ي ادامه مي دهد: ايران اير اگ��ر اقدام به خريد 
هواپيماي نو ك��رد، به دليل اين بود كه اين ايرالين، 
پروازه��اي اروپاي��ي دارد ام��ا برخي ش��ركت هاي 

هواپيمايي كه3 تا 5 فروند هواپيما دارند و مسيرهاي 
پروازي آنها كم است منابع مالي خريد هواپيماي نو 
ندارند.او اظهار مي كند: درصورتي كه ايرالين هاي 
كوچك و متوس��ط اقدام به خري��داري هواپيماي 
نو كنند بازاري براي بازگش��ت س��رمايه خريد اين 
هواپيماها را ندارند چون با مس��يرهايي مانند دبي، 
اس��تانبول، مش��هد، كيش نمي توان هزينه خريد 
هواپيماي ن��و را ك��ه چندين ميليون دالر اس��ت، 

تأمين كرد.

   افزايش تعداد صندلي هاي هواپيما
هوشنگ شهبازي، كاپيتان با سابقه ايران اير درباره 
خري��د 3 فروند هواپيماي دس��ت دوم به »تعادل« 
مي گوي��د: خري��د اي��ن هواپيماها اقدام��ي مثبت 
محس��وب مي ش��ود چون هم تعداد ناوگان هوايي 
ايران اير و كشور را كاهش مي دهد هم مي تواند تعداد 

ناوگان و صندلي ها افزايش مي يابد.
شهبازي اظهار مي كند: با توجه به اعمال تحريم ها 
عليه ايران، ايرالين ها چاره اي جز خريد هواپيماي 
دس��ت دوم ندارند.او ادامه مي ده��د: هواپيماهاي 
خريداري شده مربوط به تهران اير بوده كه اين اقدام 
ايران اير هم قابل ستايش است چون ايرالين ها بايد 

از سرمايه هاي داخلي بهترين استفاده را كنند.

به گفته اين كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوايي، خريد 
هواپيماي دس��ت دوم هم مانن��د هواپيماي نو نياز به 
درياف��ت مجوز اوف��ك دارد و تهران اير درس��ال هاي 
گذش��ته با دور زدن تحريم ها توانس��ته است اقدام به 

خريد هواپيما كند.
شهبازي اضافه مي كند: در اين ميان تنها راه پيش رو 
خريد هواپيماهايي با سن باالي 15 سال است كه خريد 
اين هواپيما هزينه بردرآمد آن به صرفه نيست و خريد 

آنها توسط ايرالين ها توصيه نمي شود.

 هزينه هاي باالي هواپيماهاي دست دوم
او درباره صرف��ه اقتصادي اين س��ه فروند هواپيما 
كه عمر آنها باالي 17 س��ال است، مي افزايد: خريد 
هواپيما با عمر باالي 10 سال ديگر صرفه اقتصادي 
ندارن��د كه اين موض��وع به دليل ايجاد مش��كل در 
قطعات و فرسودگي هواپيماست، در واقع با افزايش 
س��ن هواپيم��ا، چك ها پرخ��رج مي ش��ود، هزينه 
نگه��داري افزايش مي ياب��د و ... و ايرالين هاي دنيا 
هم پس از گذشت 10 سال از عمر هواپيما، اقدام به 

تعويض هواپيما مي كنند.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي ادامه مي دهد: در 
ش��رايط كنوني هم راهي جز خري��د هواپيما با عمر 
باالي 15 س��ال نداريم چون گزين��ه ديگري براي 
خريد هواپيما براي ايرالين هاي ايراني وجود ندارد.

شهبازي اظهار مي كند: تا زماني كه روابط سياسي 
و ديپلماتي��ك ايران با س��اير كش��ورها بهبود نيابد 
نمي توان در انتظار خريد هواپيماي نو يا دست دوم 

با عمر پايين بود.

 افزايش هزينه ايرالين با تنوع تايپ 
به گفته اين خلبان با سابقه ايران اير، شرايط نگهداري 
ايرباس 319 تفاوت هايي با ايرباس 320 دارد اما دركل 

اين دو تايپ هواپيما از يك خانواده هستند.
او اضاف��ه مي كن��د: ايرالين هاي دنيا ب��راي كاهش 
هزينه ها هواپيماهايي از يك تايپ خريداري مي كنند 
و مانند ايرالين ه��اي ايراني اقدام به خريد هواپيما از 
تايپ هاي مختلف نمي كنند. البته بايد اين موضوع را 
در نظر داشت كه طي سال هاي گذشته ايرالين هاي 
ايراني مانند ايرالين ساير كشورها براي خريد هواپيما 
آزاد نبوده اند و تنها گزينه هاي محدودي براي انتخاب 
داش��تند. ش��هبازي ادامه مي دهد: خريد هواپيما از 
تايپ هاي مختلف هزينه بر است و تايپ هواپيماها بايد 
يكي باشد و در نهايت دو نوع متفاوت باشد، به عنوان 
نمونه اگر شركت هواپيمايي بويينگ 747 دارد اگر 
قصد خريد هواپيماي جديد را دارد يا بايد 747 بخرد يا 
حداقل يك تا دو نوع ديگر نه چند هواپيما با تايپ هاي 

مختلف خريداري كند.
اين خلبان باس��ابقه ايران اير مي افزاي��د: با انتخاب 
تايپ هاي مختل��ف هواپيما هزينه خلب��ان، هزينه 
مهماندار، هزينه مهندس��ي پ��رواز، تأمين قطعات 
و... افزاي��ش مي يابد زيرا هر تاي��پ هواپيما، خلبان، 
مهماندار، مهندس پ��رواز جداگانه اي دارد كه خريد 
هواپيما با تايپ هاي مختلف موجب افزايش هزينه هاي 

ايرالين مي شود.
او با اشاره به اصول اوليه تاسيس ايرالين ها مي گويد: 
نخستين اصل راه اندازي شركت هواپيمايي اين است 
كه تعداد تايپ هاي هوايي حداكثر سه نوع باشند چون 
افزايش تايپ ها، صرفه اقتصادي ايرالين را زيرسوال 
مي برد. ش��هبازي ادام��ه مي دهد: به عن��وان نمونه 
درصورتي كه ايرالين 40 فروند هواپيما دارد حداكثر 

تايپ ها بايد 3 تايپ باشد.

 پرداخت 10 درصد از قيمت
در قراردادهاي كالن

اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي با اشاره به حجم 
باالي بدهي هاي ايران اير مي گويد: هما بدهي بسياري 
دارد و در تأمين حقوق پرسنل و بازنشستگان خود با 
مش��كالت متعددي روبه رو اس��ت اما اقدام به خريد 
هواپيما كرده اس��ت البته اين تصميم منطقي است 
چون براي ادامه حيات و درآمد زايي راهي جز افزايش 

ناوگان وجود ندارد.
او اضافه مي كند: متاسفانه هما در اجراي تعهداتش 
نس��بت به پرس��نل و بازنشس��تگان خود كم كاري 
مي كند.  او ادامه مي دهد: ناگفته نماند با وجود اينكه 
هما دولتي است و دولت بايد از اين شركت هواپيمايي 
حمايت مالي كند اما دولت فش��ار مالي بسياري را به 
اين هواپيمايي وارد مي كند و ايران اير مجبور است كه 
پروازهاي مسووالن و مقامات دولتي را بدون دريافت 

هزينه اي انجام دهد.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، يكي از 
داليل افزايش بدهي هاي هما، فشارهاي مالي دولت 
و انجام پروازهاي بس��يار و گران قيمت از سوي ايران 

اير براي دولت است.
ش��هبازي بيان مي كند: با توجه به اينكه هما دولتي 
اس��ت و بدهي هاي اين ايرالين هم بايد توسط دولت 
پرداخت ش��ود اما دولت نه تنه��ا حمايتي نمي كند 
بلكه هزينه هاي تحميلي بسياري را به ايران اير وارد 
مي كند.او اظهار مي كند: دولت بايد هزينه خريد اين 
س��ه فروند هواپيما را پرداخت كند. چ��ون ايران اير 
بدهي انباشته بسيار دارد. اين خلبان با سابقه ايران اير 
با انتقاد از تحميل هزينه هاي مالي بسيار كه از سوي 
دولت وارد مي ش��ود، مي گويد: هما در تأمين حقوق 
پرسنل و بازنشس��تگان خود با مشكل مواجه است و 
دولت بايد بودجه هما را افزايش دهد تا بدهي هايش را 

تسويه كند و براي هما هواپيما خريداري كند.
ش��هبازي مي گويد: با توجه به ش��رايط خاص ايران، 
شركت هاي هواپيماس��از همراهي چنداني با ايران 
اير نداشتند درحالي كه در دنيا رسم بر اين است كه 
در قراردادهاي كالن مانند قراردادهايي كه ايران اير 
با ايرباس و بويينگ بست، 10 درصد قيمت هواپيما 
پرداخت مي شود و مابقي آن توسط فاينانس تأمين 
مي شود به عبارت ديگر با فعاليت هواپيماي خريداري 

شده و هزينه كسب شده، اقساط پرداخت مي شود.
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 مفهوم تعلق
در قانون هواپيمايي كشوري
ميالد صادقي| پژوهشگر حقوق هوافضا |

بايد پذيرفت كه مشكالت و معضالت حقوقي صنعت 
هواپيمايي كشوري ما، كم نيستند. حتي آن دسته 
از مقرراتي كه در وهله نخس��ت، گويا و روشن به نظر 
مي رسند، در مواقعي مي توانند ايجاد مانع يا محدوديت 
كنند. يكي از اين موارد، اختالف برداشت نويسندگان 
از مفهوم »تعلق« در قانون هواپيمايي كشوري است. 
بر بنياد ماده 11 قانون هواپيمايي كشوري، براي اينكه 
هواپيمايي به تابعيت ايراني شناخته شود، بايد در دفتر 
ثبت هواپيماها كه در اداره كل هواپيمايي كشوري )در 
حال حاضر، سازمان هواپيمايي كشوري( نگهداري 
مي شود، به ثبت برسد. ش��رايط ثبت هواپيما بدين 
قرار است كه الف( هواپيما در كشور ديگري به ثبت 
نرسيده باشد و در صورتي كه قباًل در ثبت كشور ديگر 
بوده از ثبت آن كشور خارج شده باشد  ب( هواپيما به 
اتباع ايران اعم از شخص يا شركت متعلق باشد، ج( اگر 
هواپيما تعلق به شركتي داشته باشد، اكثريت سهام آن 
بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني آن شركت در 
ايران باشد و در شركت هايي كه سرمايه آنها به صورت 
سهام يا قطعات متساوي القيمه درآمده، سهام شركت 
با اسم باش��د. پس از ثبت هواپيما، گواهينامه ثبت و 
تابعيت ايراني صادر و عالئ��م ثبت و تابعيت تعيين 
مي شود. اما منظور از »متعلق« در بند ب و ج و »تعلق« 
در بند ج، چيست؟ آيا »تعلق« تنها شامل مالكيت عين 
هواپيما است يا آنكه عالوه بر مالكيت عين، مالكيت 

منافع و ساير حقوق ديگر را هم دربر مي گيرد؟ 
- برخي نويس��ندگان با طرح اين پرس��ش كه آيا 
الزم اس��ت كه اتباع ايران، مالك هواپيما باشند يا 
صورت هاي ديگري نيز قابل فرض اس��ت، چنين 
گفته اند كه تعلق داش��تن چيزي به كس��ي اعم از 

وجود مالكيت و اجاره است. 
- عده اي با نظر نخست هم داستان هستند با اين فرق 
كه براي توجيه نظر خود، به اصالحات سال 1338 در 
بند ج ماده 11 و تغيير اصطالح و تحول بيان قانونگذار 
از عبارت »اگر مالك هواپيما شركتي است..« به عبارت 
»اگر هواپيما تعلق به شركتي داشته باشد...« استناد 
مي كنند. با اين تحول، ديگر الزم نيست كه شخص يا 
شركت ايراني حتمًا مالك هواپيما باشد، بلكه تعلق 
مي تواند از طريق مالكيت منفعت يا حق انتفاع ايجاد 
گردد و در واقع ش��خص يا شركت ايراني با در اختيار 
داشتن هواپيما به صورت استيجاري يا حق انتفاع نيز 

مي تواند تقاضاي ثبت آن را در ايران بنمايد. 
- در مقابل دو نظريه نخس��ت، عده اي از مفس��ران 
قانون هواپيمايي كشوري، تعبيري ديگري دارند، بر 
اين اس��اس كه با اصالحات مربوط به بند ج ماده 11 
نمي توان قايل به تغيير در موضع قانونگذار بود، زيرا بند 
ب اين ماده از همان ابتدا با اصطالح »تعلق« وضع شده 
بود. افزون بر اين، »تعلق« تعبير ديگري از مالكيت است 
و تنها مالكيت عين از آن استفاده مي شود، همچنانكه 
در ماده 3-121 قانون هواپيمايي كش��وري فرانسه 
نيز از همين واژه تعلق اس��تفاده شده است. تنها يك 
رابطه استوار و دايمي همچون مالكيت عين مي تواند 
هواپيمايي را به دولتي مرتبط سازد و از تابعيت دولت 
برخوردار گردد، نه يك رابط��ه موقت از قبيل اجاره 
هواپيما كه ممكن اس��ت محدود به يك سفر )اجاره 
سفري( باشد. تعبير حاضر در نهايت با توسل به ماده 1 
آيين نامه ثبت و تابعيت هواپيماهاي كشوري تقويت 
شده است، چراكه ماده 1 آيين نامه يادشده، تقاضاي 
ثبت هواپيما را تنها از سوي مالك يا نماينده پذيرفته 
است. با اين حال طرفداران اين نظريه، برخي مصاديق 
اجاره هواپيما را از تعبير خود استثنا كرده اند، بدين نحو 
كه اگر هواپيمايي به صورت اجاره به شرط تمليك در 
تصرف شركت هاي هواپيمايي ايراني باشد، مي توان 
حس��ب مدت قرارداد اجاره و اختي��ار يا عدم اختيار 
مستاجر در خصوص خريد هواپيماي مورد اجاره، حكم 
به مالكيت ايرالين ايراني داده و آن را در كش��ور قابل 
ثبت دانست. فراتر از آن اگر هواپيمايي به صورت اجاره 
سرمايه اي يا تامين مالي در اختيار شركت هاي ايراني 
قرار گرفته باشد، با توجه به آنكه آن هواپيما براي مدت 
عمر مفيد آن يا بخش غالب عمر آن در اختيار شركت 
هوايي ايراني قرار دارد، بايد آن را در حكم هواپيمايي 

دانست كه در ملكيت ايرالين ايراني است. 
- »تعل��ق« در ماده 11 قانون هواپيمايي كش��وري، 
مفهومي چون »تصرف« ي��ا »دارندگي« دارد و تنها 
محدود به مالكيت عين نيست. قانون مدني به نيكي 
گوياي اين واقعيت است كه عالقه )تعلق( اشخاص به 
اموال مي تواند هم شامل مالكيت عين يا منفعت باشد و 
هم شامل حقوق )غير اعيان و غير منافع( . بر بنياد ماده 
29 قانون مدني، ممكن است اشخاص نسبت به اموال، 
عالقه هايي از جمله مالكيت )اعم از عين يا منفعت( يا 
حق انتفاع داشته باشند. بنابراين بعيد است كه مفهوم 
»تعل��ق« در ماده 11 قانون هواپيمايي كش��وري را 
محدود به مالكيت عين بدانيم و براي شناسايي امكان 
ثبت هواپيماهاي اجاره اي، آن هم پاره اي از انواع اجاره، 
به ناچار دست به دامان نهادهايي چون فرض حقوقي 
)استعاره حقوقي( شويم. ،مفاد ماده 1 آيين نامه ثبت 
و تابعيت هواپيماهاي كشوري را هم نمي توان مويدي 
براي نظريه س��وم دانست، زيرا اين ماده بدين مساله 
اش��اره مي كند كه تقاضاي ثبت بايد از طرف مالك 
يا نماينده او روي ورقه مخصوص تنظيم و به مرجع 
صالح تقديم ش��ود. به همين دليل، ماده 1 آيين نامه 
حداكثر مانعي اداري يا تش��ريفاتي در تقاضاي ثبت 
هواپيماي استيجاري به نظر مي رسد. حتي مستاجر با 
انعقاد قرارداد اجاره هواپيما، نماينده مالك در تنظيم و 
تقديم تقاضاي ثبت هواپيما شده است. مالكي كه با عقد 
اجاره هواپيما، به مستاجر اجازه استفاده از هواپيماي 
خود را مي دهد، بدون ترديد مستاجر را نسبت به لوازم 
اجراي اين حق، از جمله تقاضاي ثبت، نماينده خود 
قرار مي دهد. در نهايت احتجاج به ماده 1 آيين نامه ثبت 
و تابعيت براي تفسير ماده 11 قانون، به دليل اختالف 
در مرجع تصويب  دو حكم، چنان با اصول تفسيري 
حقوق سازگار به نظر نمي رسد. در عوض بايد كاري 
كرد تا آيين نامه در راستاي اهداف قانون تفسير شود، 

در غير اين صورت، نتايج ناگواري پديد خواهد آمد.

  هوشنگ شهبازي:
 خريد هواپيما با عمر باالي 10 س�ال ديگر 
صرفه اقتصادي ندارن�د كه اين موضوع به 
دليل ايجاد مشكل در قطعات و فرسودگي 
هواپيماست، در واقع با افزايش سن هواپيما، 
چك ها پرخرج مي شود، هزينه نگهداري 
افزايش مي يابد و ... و ايرالين هاي دنيا هم 
پس از گذشت 10 سال از عمر هواپيما، اقدام 

به تعويض هواپيما مي كنند
  در شرايط كنوني هم راهي جز خريد هواپيما 
با عمر باالي 15 سال نداريم چون گزينه ديگري 
براي خريد هواپيما ب�راي ايرالين هاي ايراني 
وجود ندارد.شهبازي اظهار مي كند: تا زماني 
كه روابط سياسي و ديپلماتيك ايران با ساير 
كشورها بهبود نيابد نمي توان در انتظار خريد 

هواپيماي نو يا دست دوم با عمر پايين بود
  هما در تأمين حقوق پرسنل و بازنشستگان 
خود با مش�كل مواجه اس�ت و دولت بايد 
بودجه هم�ا را افزايش دهد تا بدهي هايش 

را تسويه كند

برش
  داوود ربيعي:

  ن�وع قطع�ات، موت�ور، تعداد س�اعات 
پ�روازي و ... در خريد هواپيماي دس�ت 
دوم مهم اس�ت به عنوان نمونه اگر موتور 
هواپيماهاي دس�ت دوم خريداري شده 
عوض شده باشد، كابين آن به روزرساني 
شده و ... مي تواند گزينه مثبتي براي خريد 

از سوي ايرالين ها باشد
  يك شركت هواپيمايي بنگاهي اقتصادي 
است كه بايد زنده و سرپا بماند و براي ادامه 
حيات باي�د ناوگان خود را نوس�ازي كند 
و تنه�ا راهكار پيش رو خري�د هواپيماي 

دست دوم است
  ايران اير مي تواند پروازهاي اروپايي خود 
را افزايش دهد اگرچه با توجه به اظهارات 
مديرعام�ل هما اين احتم�ال وجود دارد 
كه از ظرفيت اين سه فروند ايرباس براي 
پروازهاي داخلي اس�تفاده ش�ود كه اين 
موضوع به سياس�ت ها و اس�تراتژي هاي 

هما باز مي گردد

برش



دانش و فن10اخبار

با مجوز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت گرفت

اتصال 200 دانشگاه به شبكه علمي كشور
گروه دانش و فن   مرجان محمدي|

شبكه علمي كش��ور را مي توان يكي از مهم ترين 
پروژه هاي ملي دانس��ت،  چرا كه يكي از مهم ترين 
افتخارات زيرس��اختي توس��عه علمي كشور، بعد 
از انقاب اس��امي محس��وب مي ش��ود و شاهراه 
ارتباط��ي و انتقال دهن��ده دانش بين مش��تركان 

خاص خود است.
اين شبكه از يك سو نيازمند خدمات زيرساختي 
خ��اص مانن��د س��رويس هاي پرس��رعت، بدون 
تأخير و امكانات ابري پردازش��ي خاص و از طرف 
ديگرتوليدكنن��ده، توس��عه دهنده و ارايه كننده 
خدمات و اطاعاتي اس��ت كه در بس��تر اينترنت 
دس��تيابي به آنها يا ممكن نيست يا هزينه بااليي 

دارد. 
بر اساس اين گزارش، نسل اول شبكه علمي كشور 
سال ۷۷ به بهره برداري رسيد و در مدت هشت ساله 
دولت هاي هفتم و هش��تم تقريبا در تمامي مراكز 
اس��تان ها و دانش��گاه هاي منتخب مورد استفاده 

قرار گرفت. 
نسل دوم اين شبكه در سال ۸۶ ميان وزارت علوم 
و وزارت ارتباطات طراحي و اجراي آن آغاز ش��د و 
در سال ۹۰ به سرانجام رس��يد. نسل سوم شبكه 
علمي كش��ور نيز با حضور دولت تدبي��ر و اميد با 
تغييرات اساسي در نگاه به شبكه هاي ارتباطي از 

سال ۱۳۹۲ آغاز و به سرانجام رسيد. 
شبكه علمي كشور كه يك س��ازمان دولتي است 
و مالكيت آن در اختي��ار وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري قرار دارد وظايف مهمي چون دسترس��ي 
از راه دور دانش��جويان به ش��بكه هاي دانشگاهي 
براي اس��تفاده از منابع علمي و آموزشي، شاهراه 
اجرايي نقشه جامع علمي كشور، پوشش كاربري 
مش��تركان در كان شهر ها و مراكز استان ها و ... را 

برعهده دارد . 
پوشش كاربري مشتركان، مجموعه اي از متقاضيان 
دانش��گاهي، مراكز تحقيقاتي، مراك��ز درماني و 
آموزش پزشكي، حوزه هاي علميه و كتابخانه هاي 

تخصصي كشور از جمله مهم ترين برنامه هاي نسل 
سوم ش��بكه علمي كشور است. بطوري كه در اين 
شبكه هيچ مشتركي مصرف كننده نيست و خود 
توليدكننده خدمات و محتواي علمي خواهد بود. 
حال پس از بهره برداري فاز سوم اين شبكه، با مجوز 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و با 
هدف ايجاد عدالت آموزشي و استفاده از محتواي 
شناسنامه دار ۲۰۰ دانشگاه به شبكه علمي كشور 

متصل شده است.
در همين خصوص سادينا آبايي رييس هيات مدير 
شبكه علمي كشور با اش��اره به افتتاح پروژه هاي 
شبكه علمي ايران، گفت. اغلب كشورهاي دنيا يك 
شبكه علمي دارند كه اين شبكه كليه دانشگاه ها، 
مراكز علمي و تحقيقاتي و پژوهش��ي را با استفاده 
از فيبر نوري به هم متصل مي كند و سرويس ارايه 

مي دهد.
وي گفت هدف شبكه علمي ايجاد عدالت آموزشي 
اس��ت و ش��رايطي را به وجود خواهيم آورد تا اگر 
كسي در راه علم در دانشگاه و كتابخانه اي تحقيقي 

انجام مي دهد بقيه نيز از آنها منتفع شوند.
رييس هيات مديره ش��بكه علمي ايران با اشاره به 
اينكه، اين اپراتور از محتواي شناسنامه دار استفاده 
مي كند و در آن خب��ري از اطاعات فيك و جعلي 
نيست، گفت: يكي از اهداف اين شبكه ممانعت از 
سرقت هاي علمي و ايجاد ارتباطات تنگاتنگ بين 
صنعت و علم است تا شرايط دسترسي به اطاعات 

واقعي را براي كاربران نهايي فراهم آورد.
وي در ادامه با اش��اره به اينكه در حال حاضر كليه 
كتابخانه ها و بيمارس��تان ها از طريق شبكه علمي 
خ��ود مي توانند ب��ا يكديگر ارتباط برق��رار كنند، 
اظهار داش��ت: در حال حاضر اين شبكه به شبكه 
علمي ژئانت اروپا متصل شده و اميدواريم بتوانيم 
با سعي و كوشش به ساير ش��بكه هاي علمي دنيا 

متصل شويم.
همچنين حسن مقدم فر مدير پروژه شبكه علمي 
نيز در توضيح اين ش��بكه، گفت: شبكه علمي در 

سال ۹5 طي توافق نامه مابين سازمان پژوهش هاي 
علمي و صنعتي ايران، س��ازمان فناوري اطاعات 
ايران به عنوان طرف هاي دولتي و هلدينگ سيمرغ 
سامانه به عنوان طرف خصوصي منعقد شد و جزو 
اپراتورهايي است كه توسط سازمان تنظيم مقررات 
و زيرنظر اين مجموع��ه و مبتني بر پروانه فعاليت 
خود را آغاز كرده و در حال حاضر شبكه مستقلي 
است كه با اس��تفاده از فيبر نوري مشتركين را به 

يكديگر متصل مي كند.
وي با بيان اينكه ش��بكه علمي با سه بخش وزارت 

علوم و تحقيقات، بهداش��ت و درم��ان و آموزش 
پزش��كي و مجموعه هاي حوزوي كشور در ارتباط 
است، اظهار داش��ت: در حال حاضر ۲۰۰ دانشگاه 
براي اتصال به اين ش��بكه قرارداد امضا كرده اند و 
به نس��بت مهر ماه ۸۶ كه فقط از ۷۲ مركز ش��هر 
تهران به ۱۶ مركز سرويس مي داديم امروز امكان 
دسترسي در۱۸ مركز اس��تان را فراهم آورده ايم 
و براي س��اير اس��تان هاي كش��ور نيز پس از رفع 
مشكات مخابراتي در آينده نه چندان دور امكان 

دسترسي به شبكه علمي را فراهم مي كنيم.

وي در ادامه گفت: در سمت مشترك ترافيك هاي
G ۱داريم اما هم اكنون براي نخستين بار در كشور 
توانسته ايم سه مشتري با ترافيك G ۱۰ به شبكه 

علمي متصل كنيم.
گفتني اس��ت، اين ش��بكه امكان اتصال به ساير 
شبكه هاي علمي معتبر جهاني مانند شبكه علمي 
اروپا را دارد، همچنين دانشگاه ها، حوزه هاي علميه 
و مراكز علمي و پژوهش��ي دولت��ي و غير دولتي از 
مشتركان مهم اين شبكه هستند كه به آن متصل 

شده اند. 

انگجت| شركت كوالكوم كه مدتي است به توليد ربات 
عاقه مند شده، اولين پلتفرم خود را براي توليد انواع 

ربات با كاركردهاي گوناگون عرضه كرد.
پلتفرم يادش��ده  RB۳ نام دارد كه مجهز به پردازنده 
اسنپ دراگون ۸۴5 است. اين تراشه به منظور سازگار 
شدن با نيازهاي رباتيك بطور جدي تغيير كرده است.

پلتفرم RB۳ ب��راي توليد انواع ربات و حتي ربات هاي 
پرن��ده و پهپاد و برخ��ي ربات هاي اتوماس��يون قابل 
استفاده است. توليد ربات هاي هوش مصنوعي و داراي 

حسگرهاي متعدد نيز با اين پلتفرم قابل انجام است.
از اي��ن پلتفرم مي ت��وان براي تولي��د محصوالتي به 
منظور پشتيباني از شبكه هاي ال تي اي و نيز ارتقاي 
امنيت اس��تفاده كرد. قابليت ب��االي اعمال تغييرات 
 RB۳ . و شخصي س��ازي مزيت ديگر اين ربات اس��ت
عاوه بر قابليت ايجاد تغييرات سخت افزاري با طيف 
گسترده اي از سيس��تم عامل ها و حتي لينوكس نيز 

سازگاري دارد.
دسترسي عمومي به اين پلتفرم ظرف ماه هاي آينده 
ممكن مي شود و گفته مي ش��ود شركت هايي مانند 
ال جي و Naver  از كره جنوبي و برخي شركت هاي 
ديگر نيز درصدد استفاده از آن هستند. همچنين نسخه 
سازگار با استاندارد مخابراتي نسل پنجم اين پلتفرم هم 

در اواخر سال ۲۰۱۹ عرضه مي شود.

 توليد انواع ربات پلتفرم 
براي كوالكوم

آسوشيتدپرس| نخس��تين فضانورد امارات متحده 
عربي در ماه س��پتامبر به ايس��تگاه فضاي��ي بين المللي 
فرستاده مي شود. درهمين راستا يك خلبان ارتش و يك 
مهندس آم��وزش ديده اند كه در نهايت يك نفر از آنها به 
فضا مي رود. نخستين فضانورد امارات متحده عربي در ۲5 
سپتامبر به ايستگاه فضايي بين المللي مي رود. احتماال 
از بي��ن »هزاع المنصوري« )خلبان ارتش( يا »س��لطان 
النيادي« )مهندس( يك نفر انتخاب مي شود و به عنوان 
نخس��تين فضانورد از امارات به فضا سفر مي كند. ارسال 
فضانورد به فضا، بخشي از برنامه فضايي بلندپروازانه اين 
كشور است. به هرحال اين دو فرد از ميان بيش از ۴ هزار 
درخواست كننده انتخاب شده اند. هر دوي آنها تمرين هاي 
س��ختي را در مركز فضايي Star City در خارج مسكو 
پشت سر گذاش��ته اند. اين تمرين ها شامل آزمايش اتاق 
فشار، تست سانتريفوژها، آموزش هاي نجات در زمستان 
مي شوند. المنصوري در اين باره مي گويد: من يك خلبان 
هستم و مي توانستم در برابر نيروي گرانش G- ۹ مقاومت 
كنم. اما اكنون بايد در گرانش G-۰ تمرين مي كردم. اما 
به گفته نيادي بزرگ ترين چالش اين تمرينات مربوط به 
يادگيري زبان روس��ي بود. او مي گويد: روسي تنها زباني 
اس��ت كه ما از آن براي برقراري ارتباط با خدمه ايستگاه 
فضايي استفاده مي كنيم. عاوه بر آن تمرينات در مركز 

فضايي نيز به زبان روسي بود.

 نخستين فضانورد اماراتي
 به فضا مي رود

نيواطلس| ناس��ا در تاش است با انجام آزمايش هايي 
جديد در ايستگاه فضايي بين المللي وضعيت آب و هواي 
فضا را در مقياسي گسترده مورد بررسي قرار داده و بتواند 

دقت پيش بيني هاي خود را در اين زمينه افزايش دهد.
ناس��ا قصد دارد با صرف هزين��ه اي ۴۲ ميليون دالري 
آزمايشي را براي بررسي امواج اتمسفر در اطراف كره زمين 
انجام دهد. البته زمينه چيني و آماده سازي شرايط براي 
انجام آزمايش يادشده تا آگوس��ت سال ۲۰۲۲ به طول 

خواهد انجاميد.
دانشمندان با انجام اين آزمايش درك بهتري از وضعيت 
آب و هواي فضا و تغيي��رات ناگهاني آن پيدا مي كنند و 
قادر خواهند بود توفان هاي مهيب فضايي را كه مي تواند 
فعاليت هاي علم��ي را مختل كند به ش��كلي دقيق تر 

پيش بيني كنند.
تغييرات آب و هواي فضا نتيجه تعامل بادهاي خورشيدي 
با ميدان مغناطيسي زمين است كه گاهي باعث توفان هاي 
س��همگيني در فضا مي ش��ود كه مي توان��د حتي جان 
فضان��وردان را به خطر بين��دازد. اخت��ال در عملكرد 
سيستم هاي ناوبري، از كار انداختن ارتباطات راديويي، 
از دس��ترس خارج شدن ماهواره ها و حتي آسيب ديدن 
تجهيزات الكترونيك بخشي از تبعات توفان هاي فضايي 
اس��ت و پيش بيني آنها مي تواند از وارد آمدن خسارات 

سنگين مادي و معنوي جلوگيري كند.

پيش بيني دقيق آب و هواي فضا 
با آزمايش هاي ناسا

ديلي ميل|يك شركت خودروسازي قابليت شناسايي 
نگاه راننده را رونمايي كرده است. اين قابليت مسير نگاه 
راننده را در داخ��ل يا خارج خودرو رص��د مي كند. اين 
شركت خودروساز در كنگره بين المللي موبايل از فناوري 
شناس��ايي نگاه افراد رونمايي كرده اس��ت. اين فناوري 
به رانندگان اجازه مي دهد فقط با كمك چش��مان خود 
وضعيت درون خودرو را كنترل كنند. براي اين منظور يك 
دوربين با وضوح باال روي داشبورد خودرو نصب مي شود و 
سر و چشمان راننده را به دقت رصد مي كند تا مسير نگاه 

او را در داخل يا خارج خودرو تعيين كند.
اين شركت خودروساز ادعا مي كند رانندگان مي توانند 
هنگام سفر از شيش��ه جلويي خودرو رس��توراني را در 
مس��ير خود برانداز كنند و منو و س��اعت سرويس دهي 
آن را دريابن��د و حت��ي يك مي��ز رزرو كنن��د. فناوري 
شناس��ايي نگاه براي نخستين بار در  مدل جديد ۲۰۲۱ 
عرضه مي ش��ود. همراه اين فناوري قابليت هاي بهبود 
 يافته شناس��ايي حركات و صوت نيز در بس��ته اي به نام

 Natural interaction  عرض��ه خواهن��د ش��د. 
»كريس��تف گروت« نايب رييس ارش��د اين ش��ركت 
خودروس��از در اين باره مي گويد: مشتريان اين شركت 
مي توانند با خودروي هوشمندش��ان به شيوه اي كاما 
طبيعي ارتباط برقرار كنند. اين سيستم گامي بسيار مهم 

در آينده خودروهاي خودران به حساب مي آيد. 

 خودروهاي آينده مسير نگاه 
راننده را رصد مي كنند

انگجت|  محققان يك ردياب الكترون ابداع كرده اند 
كه مي تواند تصاوير را در مقياس اتمي ۶۰ بار سريع تر 
از هر ردياب مشابهي ثبت كند. اين سريع ترين ردياب 
الكترون در حال حاضر اس��ت. محققان بخش انرژي 
آزمايش��گاه »الرنس بركلي« در امري��كا، يك ردياب 
الكترون جديد ابداع كرده اند كه مي تواند تصاوير را در 
س��طح اتمي با سرعتي بسيار بيشتر از قبل ثبت كند. 
يكي از موارد استفاده احتماال اين فناوري درك بهتر از 
اتفاقاتي است كه در مقياس بسيار كوچك در باتري ها 
و ميكروتراش��ه ها مي افتد. به اين ترتي��ب مي توان از 
ايجاد خس��ارات جلوگيري كرد. از س��وي ديگر يك 
ميكروسكوپ الكتروني مي تواند اختاالت در سطح 
اتم��ي را رديابي كند. در حال حاضر اين س��ريع ترين 
ردياب موجود اس��ت و مي تواند راهگشاي اكتشافات 
جديدي باش��د. ردياب مذكور تصاوي��ر را در مقياس 
اتمي ۶۰ بار سريع تر از هر نمونه ردياب مشابهي ثبت 
مي كند. دانشمندان با كمك اين فناوري مي توانند كل 

يك آزمايش را فيلمبرداري كنند.
ردياب الكترون كه ۴D Camera نيز ناميده مي شود 
مقدار انبوهي داده )حدود ۴ ترابايت در دقيقه( توليد 
مي كند. »پيتر اريكس« يكي از محققان فعال در اين 
آزمايشگاه مي گويد: مقدار داده توليد معادل تماشاي 

۶۰ هزار فيلم با كيفيتHD بطور همزمان است. 

 ابداع سريع ترين
 ردياب الكترون 
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رويداد

 زددي نت |استفاده از كلمات عبور براي ايمن سازي 
اپليكيشن هاي اندرويدي فعا يك ضرورت است، اما در 
آينده نزديك نيازي به استفاده از كلمه عبور در اين نوع 

گوشي ها نخواهد بود.
اگ��ر چ��ه فناوري هاي مختلف��ي براي ايمن س��ازي 
برنامه هاي اندرويدي عرضه شده، اما هيچ يك از آنها 
خالي از نقص و ضعف نيس��تند. روز گذشته در كنگره 
جهاني موبايل در بارس��لون اسپانيا دو شركت گوگل 
و فيدو الينس از روش��ي جايگزين به جاي استفاده از 
كلمات عبور براي گوش��ي هاي اندروي��دي رونمايي 

كردند.
FIDO Alliance  يك انجمن صنعتي است كه روي 
يكپارچه سازي فناوري هاي ايمن سازي متمركز است و 
شركت هايي مانند آمازون،  اي آر ام، گوگل، اينتل، لنوو 
و مايكروسافت در آن عضويت دارند. اين مجموعه تا به 
حال استانداردهاي ايمني متنوعي را ابداع كرده كه از 
 FIDO UAF و  FIDO U۲F جمله آنها مي توان ب��ه

اشاره كرد.
اين مجموعه يكي از استانداردهاي جديد خود موسوم 
به  FIDO۲ را با گوش��ي هاي اندرويدي سازگار كرده 
است كه ورود به محيط برنامه ها يا سرويس هاي آناين 
 YubiKey مانند FIDO را از طريق كليدهاي امنيتي

يا ويژگي هاي بيومتريك خاص هر فرد مانند اثرانگشت، 
ويژگي هاي صورت و غيره امكان پذير مي كند.

اس��تفاده از اين اس��تاندارد امنيتي نه تنها مانع از نفوذ 
هكرها به اپليكيشن هاي مختلف مي شود، بلكه منجر 
به شناسايي نقاط ضعف و حفره هاي امنيتي به منظور 

برطرف كردن آنها مي شود.
به زودي توسعه دهندگان برنامه هاي تحت وب و طراحان 
اپليكيشن هاي اندرويدي مي توانند از اين استاندارد براي 
طراحي نرم افزارهاي بدون نياز به كلمه عبور استفاده 

كنند يا نرم افزارهاي فعلي خود را به روز كنند.
گوگل هنوز زماني را براي ممكن ش��دن استفاده از اين 
فناوري اعام نكرده اس��ت. در عين حال مرورگرهاي 
مشهوري مانند كروم، اج، فايرفاكس و سافاري در حال 

برنامه ريزي براي ارايه اين خدمات هستند.

بي نيازي گوشي ها و برنامه هاي اندرويدي از كلمه عبور 
كاربر

ايس�نا |  اثر حم��ات ديداس، ارس��ال ترافيك كاذب 
بسياري به سرور و از كار انداختن آن است؛ اتفاقي كه اخيراً 
براي برخي از كسب وكارهاي ايراني رخ داده و بهترين راه 
جلوگيري از آن، استفاده از سرويس هاي امنيتي و به روز 

نگه داشتن آنهاست.
 بارها اتفاق افتاده كه برخي از وب سايت ها بر اثر حمات منع 
سرويس توزيع ش��ده )DDOS( از دسترس خارج شوند. 
حمات ديداس به نحوي رخ مي دهد كه فرد مهاجم كه قصد 
حمله به سرويسي را دارد، ترافيك بسياري را كه عمدتاً حاوي 
تقاضاي كاذب است، روي يك سايت يا سرور مي فرستد و 
باعث مي شود آن سرويس دهنده ديگر نتواند جواب دهد و 

از كار بيفتد يا از دسترس خارج شود.
در اي��ن ب��اره، امي��ر صف��ري فروش��اني - كارش��ناس 
نرم افزاره��اي امنيتي ح��وزه فناوري اطاع��ات - با بيان 
اينك��ه انج��ام حم��ات ديداس كار س��ختي نيس��ت، 
به ايس��نا گفت: ه��ر آلودگ��ي مي تواند باع��ث حمات 
 ديداس ش��ود. حمات APT يا تهديد پيشرفته مستمر 
)Advanced persistent threat( كه راهي براي به 
دس��ت آوردن اطاعات افراد است، يا حماتي كه از طرف 
بات نت ها اتفاق افتاده و موجب آلوده شدن شبكه مي شوند 

و مي تواند براي ايجاد حمات ديداس نيز استفاده شوند.
وي در پاس��خ به اينك��ه آيا نصب برخي اپليكيش��ن ها و 

دسترسي هاي آنها به تجهيزات كاربران، مي تواند به آلودگي 
منجر ش��ود، گفت: اين هم مي تواند يكي از داليل باش��د؛ 
اما خ��ود كاربر بايد خيلي م��وارد را رعايت كند، اينكه هر 
اپليكيشني را نصب نكند و آنتي ويروس معتبر داشته باشد. 
اما كسب وكارها هم بايد سرويس هاي امنيتي خود را داشته 
باشند، از جمله سرويس هاي آنتي ديداس كه دچار مشكل 

خاص نشوند.
اين كارشناس نرم افزارهاي امنيتي همچنين اظهار كرد: اكثر 
كاربران نسخه هاي غيررسمي و غيراصل تلگرام را استفاده 
مي كنند كه امنيت پايين تري دارند و كسي كه نرم افزار را 
نوشته، دستش باز است و مي تواند هر پيام يا فايلي را از سمت 
كاربر بفرستد يا اقدامات ديگري انجام دهد. بنابراين برخي 
از حماتي كه به كاربران مي شود، به اين خاطر است كه با 
هدف استفاده از تلگرام ضدفيلتر، نسخه هايي مانند تلگرام 

ايكس فيك را نصب مي كنند كه اين با هم سرشان مي آيد.
صفري با اش��اره به لزوم جدي دانستن امنيت دستگاه ها 
توسط كاربران توضيح داد: متأسفانه بخش زيادي از كاربران 
درباره تأمين امنيت خود در فضاي مجازي دچار سهل انگاري 
هستند و از طرفي بلد نيستند چگونه دستگاه هاي خود را 
ايمن كنند و بسياري هم اطاعات و باورهاي نادرستي درباره 
مسائل امنيت سايبري دارند. البته در حال حاضر افراد بسيار 
كمي هس��تند كه آنتي ويروس استفاده نكنند، اما بخش 
زيادي از كساني كه استفاده مي كنند يا از نسخه هاي فيك 
استفاده مي كنند، يا از محصوالت رايگان كه حفاظت درست 

ندارد و اين يك معضل جدي است.
وي ادامه داد: همچنين بس��ياري از اف��راد آنتي ويروس، 
سيستم عامل يا اپليكيشن هايشان را آپديت نمي كنند. 
مثًا شنيدند كه اگر ويندوز را آپديت كني، دستگاه سنگين 
مي شود. درواقع يك سري باورهاي اش��تباه وجود دارد و 
برخي از اين باورها هم توس��ط كساني است كه تعميركار 
كامپيوتر يا نصاب اينترنت هستند و اصطاح متخصص را 
به دوش مي كشند، اما نظريات اشتباه مي دهند. اين افراد 
آنتي ويروس فيك نصب مي كنند كه خودش��ان به نوعي 
ويروس و تهديد سايبري محسوب مي شود، زيرا برايشان 
سود دارد و به كاربر هم مي گويند ويندوزش را آپديت نكند، 

چون سنگين مي شود.

ترافيك كاذب اينترنتي دردسر آفرين شد
فراسو

تاخير ارايه خدمات مخابراتي 
نسل پنجم در امريكا 

ورج| در شرايطي كه پيش بيني مي شد، ارايه 
خدمات مخابراتي نسل پنجم در امريكا در نيمه 
اول سال ۲۰۱۹ ميادي آغاز شود، حاال مشخص 
شده كه خدمات مذكور در نيمه دوم سال ۲۰۱۹ 

ارايه مي شوند.
تي – موبايل يك��ي از اپراتوره��اي بزرگ تلفن 
همراه در امريكا اعام كرده كه ارايه خدمات نسل 
پنجم خود را به مشتركان به تاخير انداخته، زيرا 
گوشي هاي هوشمند س��ازگار با اين شبكه هاي 
مخابراتي تا آن زمان در دسترس نبوده و حاضر 

نمي شوند.
پيش از اين وريزون، اسپرينت و اي تي اند تي هم 
اعام كرده بودند كه ارايه خدمات نس��ل پنجم 
خود را به تاخير مي اندازند. مشكل اصلي آن است 
كه شركت هاي سازنده گوشي هنوز نتوانسته اند 
طيف متنوعي از گوشي هاي نسل پنجم را براي 
استفاده عموم مردم توليد كنند و قيمت معدود 
مدل هاي توليد ش��ده از اين گوش��ي هم بسيار 

باالست.
پيش از اين تي موبايل از ايجاد زيرس��اخت هاي 
الزم براي ارايه خدمات نسل پنجم در حدود سي 
شهر امريكا تا پايان س��ال ۲۰۱۸ خبر داده بود. 
البته در آن زمان قرار بود گوشي هاي نسل پنجم 
در ابتداي سال ۲۰۱۹ به وفور در دسترس باشند. 
اما اين اتفاق در عمل رخ نداد و لذا زيرساخت هاي 

ايجاد شده هم بدون استفاده باقي مي مانند.
عاوه بر كمبود گوش��ي هاي نس��ل پنجم، يك 
مشكل ديگر ناس��ازگاري طيف هاي فركانسي 
ش��بكه هاي نس��ل پنجم با برخي گوشي هاي 
توليدي است و تا زمان حل اين مشكل برخي از 
اين گوشي ها غيرقابل استفاده باقي خواهند ماند. 
هنوز ارزيابي دقيقي در مورد زمان برطرف شدن 

اين مشكات وجود ندارد.

 شنيدن ۱۰۰ ساعت موسيقي
با موبايل بدون نياز به شارژ

مك رومرز| »انر جايزر« موبايلي با باتري ۱۸ هزار 
ميلي آمپري در كنگره جهان��ي موبايل به نمايش 
گذاشته اس��ت كه كاربر مي تواند به وسيله آن بدون 
نياز به ش��ارژ، ۲ روز ويدئو تماشا كند يا ۱۰۰ ساعت 

موسيقي گوش كند.
ش��ركت »انرجايزر« كه براي توليد باتري مش��هور 
است، در اين اواخر اعام كرده بود انبوهي از موبايل ها 
را رونمايي مي كند كه يكي از آنها باتري ۱۸ هزار ميلي 

آمپري دارد.
 درهمين راستا اين شركت اكنون موبايل هاي خود 

را در كنگره جهاني موبايل به نمايش گذاشته است.
 Energizer Power Max P۱۸K Pop موبايل
بسيار حجيم است و به نظر مي رسد پاوربانكي با يك 
نمايشگر باشد! به هرحال باتري ۱۸ هزار ميلي آمپري 
اين دستگاه 5 برابر باتري ۳۱۷۴ ميلي آمپري آيفون 
XS Max است. طبق اطاعات موبايل مذكور مجهز 
به سيس��تم عامل اندرويد ۹.۰ است و ۱۸ ميلي متر 
ضخامت دارد. اما در تصاوير به نظر مي رسد ضخامت 
آن بسيار بيشتر از ۱۸ ميلي متر باشد. وزن دستگاه 
نيز اعام نشده اما تصور مي شود حدود يك پوند باشد.

 Energizer Power Max P۱۸K به هرح��ال
Pop ب��ا چنين بات��ري را مي توان چن��د روز بدون 
شارژ اس��تفاده كرد. از سوي ديگر عمر باتري آن نيز 

با موبايل هاي موجود در بازار قابل مقايسه نيست. 
شركت توليد كننده ادعا مي كند كاربر بدون نياز به 
شارژ مي تواند ۲ روز ويدئو تماشا كند، به مدت ۱۰۰ 
س��اعت موس��يقي گوش كند يا ۹۰ ساعت با تلفن 

مكالمه انجام دهد.
اما بقيه مشخصات اين دستگاه چندان جالب نيستند. 
Energizer Power Max P۱۸K Pop مجهز 
به يك تراشه مدياكور ۲ گيگاهرتزي است اما ضد آب 

و ضد ضربه نيست.

توئيت جديد »الون ماسك« 
دوباره دردسرساز شد

آسوش�يتدپرس| توييت جديد الون ماسك، 
دوباره دردسرس��از ش��ده اس��ت. درهمين راستا 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار امريكا از دادگاهي 
خواسته تا او را براي رعايت نكردن مفاد توافقنامه با 

سازمان مجازات كند.
عادت تويي��ت كردن »الون ماس��ك« دوباره يك 
چالش قانوني ايجاد كرده و قانونگذاران نگران آن 
هستند كه او به وسيله حساب كاربري اش در اين 

شبكه اجتماعي سرمايه گذاران را گمراه مي كند.
درهمين راس��تا كميس��يون بورس و اوراق بهادار 
امريكا از يك دادگاه فدرال در نيويورك خواسته تا 
ماسك را براي رعايت نكردن مفاد توافقنامه با اين 
س��ازمان مجازات كند. طي اين توافقنامه قرار شد 
ماسك از رياست شركت تسا كناره گيري كند و ۴۰ 
ميليون دالر جريمه بپردازد. به هرحال اين سازمان 
ادعا مي كند ماس��ك با توييت كردن بدون تاييد 
شركت قوانين اين تس��ويه را زير پا گذاشته است.  
ماسك در ۱۹ فوريه توييتي را منتشر و اعام كرد 
شركت خودروسازي تسا در ۲۰۱۹ ميادي 5۰۰ 
هزار دستگاه خودرو توليد مي كند. كميسيون بورس 
و اوراق بهادار ادعا مي كند نه تنها اين پيام نادرست 
اس��ت بلكه هيات مديره نيز آن را تاييد نكرده اند. 
در اين پيام توئيتري آمده است: »تسا در ۲۰۱۱ 
ميادي هيچ خودرويي نس��اخت. ام��ا در ۲۰۱۹ 
ميادي حدود 5۰۰ هزار خودرو مي س��ازيم.« ۴ 
ساعت بعد ماسك در پيام ديگري نوشت: »منظورم 
اين بود كه نرخ توليد ساالنه در پايان ۲۰۱۹ ميادي 
احتماال حدود 5۰۰ هزار خودرو است. بطور مثال 
در هفته ۱۰ خودرو مي سازيم اما هنوز هم تخمين 
زده مي شود در اين سال حدود ۴۰۰ هزار خودرو به 

مشتريان تحويل داده شود.«
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نماينده فائو در اتاق تعاون ايران:

فائودرزمينهمديريتآبخيزداريواحيايآبدرايرانفعاليتميكند
گروهبنگاهها|

رييس اتاق تعاون ايران ديروز با جرالد بودكر نماينده 
سازمان جهاني خواروبار كشاورزي )FAO( در ايران 
ديدار و گفت وگو كرد. ديداري كه در جريان آن راه هاي 
توسعه مناسبات ارتباطي بخش تعاون ايران با سازمان 

جهاني خواروبار كشاورزي )FAO( بررسي شد.
نماينده فائو در ايران گفت: قصد داريم توليد گندم را با 
همين سطح زير كشت در مناطق آبي و ديم باال ببريم 
و در اين زمينه الگوي كش��ت، رقم گن��دم، مديريت 
مزرعه و اصالح ارقام گن��دم را مدنظر داريم تا بتوانيم 
مصرف كمتري در زمينه آب داش��ته باش��يم و آن را 

مديريت كنيم.
به گزارش تع��ادل از پايگاه خبري ات��اق تعاون ايران، 
جرالد بودكر نماينده فائو در ايران در نشست مشترك 
كميس��يون كش��اورزي اتاق تعاون ايران در رابطه با 
فعاليت هاي فائو در اي��ران اظهار كرد: فعاليت هاي ما 
تقريبا به صورت محدود است و در سطح محلي انجام 
مي شود. به همين دليل زماني كه الزم باشد بسته هاي 
آموزشي را به شما عرضه مي كنيم. ما اميدواريم بتوانيم 
يك مشاركت فعال و خوب را با اتاق تعاون ايران داشته 
باشيم تا بتوانيم گستره فعاليت هاي فائو در ايران را از 

سطح محلي به تمام مناطق افزايش دهيم.
وي اف��زود: م��ا مي خواهيم از اين موقعيت اس��تفاده 
كنيم تا اقدامات فائو در ايران به تمام اين كشور برسد. 
تاكنون طرف مش��اركت فائو در اي��ران وزارت جهاد 
كش��اورزي بود البته تفاهمنامه هايي را با دانشگاه ها و 
وزارتخانه هاي ديگر هم داشته ايم اما با نهاد خصوصي 
تا به حال مشاركتي نداشته ايم. بودكر در رابطه با پروژه 
آبخيزداري خاطرنش��ان كرد: ما با سازمان جنگل ها 
پ��روژه اي را در زمينه مديريت آبخي��زداري در حال 
انجام داريم كه هدف آن ديد يكپارچه به كنترل آب و 
منابع آبخيزداري در ايران است تا تغيير الگوي بارش، 
سيالب ها، تخريب و فرسايش خاك مديريت و كنترل 
شود كه اين پروژه در حال نگارش است و شامل كنترل 
سيالب، كنترل فرسايش خاك و كنترل رانش زمين 
مي شود. وي با اشاره به تامين اعتبار اين پروژه گفت: فائو 
اين پروژه را به صورت UTF كه صندوق اماني يكجانبه 
محسوب مي شود راه اندازي كرده و دولت ايران پول آن 
را پرداخت خواهد كرد. تفاهمنامه هاي امضا شده با فائو 

براي هيچ كدام از طرفين بار مالي ندارد.
نماينده فائ��و در ايران در رابطه ب��ا همكاري با بخش 
خصوصي تصريح كرد: براي همكاري با بخش خصوصي 

ما نياز ب��ه اجازه كار از دفت��ر فائ��و در رم داريم. البته 
فعاليت هايي كه با شركت هاي تجاري خصوصي انجام 

مي شود قراردادهاي مشخصي خواهد داشت.
وي با اشاره به پروژه بهره وري توليد گندم در ايران اذعان 
داشت: پروژه جديدي كه در مراحل اوليه آن هستيم 
در خصوص سيس��تم هاي گن��دم، افزايش بهره وري 
و عملكرد آن اس��ت ك��ه مي تواند با پ��روژه دانه هاي 
روغني به خصوص در زمينه ماشين آالت و كشاورزي 
حفاظتي منطبق ش��ود. در اين پروژه طرف ايراني ما 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و معاونت 
توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي است. ما براي 
فعاليت هاي مختلف در اين منطقه نگاه مان بيشتر به 
كشورهاي شمال ايران است كه مي تواند فعاليت هاي 

مشتركي را با ايران داشته باشد.
بودكر با اش��اره به اهميت تبادل اطالعات و يادگيري 
تاكيد كرد: تبادل اطالعات و يادگيري در فائو بس��يار 
مورد اهميت است و ما بر آن تاكيد داريم به همين دليل 
زمينه همكاري و تبادل اطالعات را بين كشورها فراهم 
مي كنيم. البته اين تبادل اطالعات بين كش��ورهاي 
جنوب- جنوب بسيار مهم است. ما مي خواهيم از شما 
به عنوان شريك استفاده كنيم تا بتوانيم تمام مناطق 
ايران را به يك شكل مديريت كرده و اطالعات را به تمام 

نقاط تعميم دهيم.
او افزود: بسياري از افراد حاضر به پذيرش ريسك براي 
اجرايي سازي تجربيات و تحقيقات فائو نيستند و اين 
ترويج را اتاق تعاون ايران مي تواند برعهده بگيرد. اتاق 
تعاون مي تواند راه را براي همكاري هاي بيشتر و افزايش 

سطح پروژه ها هموار كند.
نماين��ده فائو در اي��ران گفت: تغيير اقلي��م و افزايش 
جمعيت در سرزمين خشكي مانند ايران مشكل ايجاد 
كرده اما فائوي ايران ه��م بر اين موضوع تمركز دارد و 
در زمينه حسابرسي آب فعاليت مي كند. پروژه هايي 
در زمينه توليد وجود دارد كه قصد داريم توليد گندم 
را با همين سطح زير كش��ت در مناطق آبي و ديم باال 
ببريم و در اين زمينه الگوي كشت، رقم گندم، مديريت 
مزرعه و اصالح ارقام گن��دم را مدنظر داريم تا بتوانيم 
مصرف كمتري در زمينه آب داش��ته باش��يم و آن را 

مديريت كنيم.

     بررسي زمينه هاي همكاري در دستور كار
  بهمن عبداللهي رييس اتاق تع��اون ايران، در اين 
نشس��ت با بيان اينكه تعداد كثيري از تعاوني ها در 

بخش كشاورزي فعال هس��تند و بخش عمده اي از 
توليدات شيالت در بخش كش��اورزي تعاون توليد 

مي شود، ارتباط با اين سازمان بسيار مهم است.
وي در ادامه به مهم ترين بخش ه��اي مورد نياز در 
بخش كشاورزي تعاون اشاره كرد و گفت: مهم ترين 
اولويت در بخش كشاورزي دستيابي به فنون جديد 
كشاورزي در حوزه هاي مختلف است. وي افزود: بايد 
توجه داشت كه ۹۰ درصد توليدات شيالت در بخش 
تعاون تهيه مي ش��ود و اين بخش نيازمند فناوري و 

آموزش هاي جديد است.
اين مقام مس��وول در بخش ديگري از نشس��ت به 
مديريت منابع آب كشور اشاره كرد و گفت: با توجه 
به اينكه كشور در منطقه كم آب و خشك قرار دارد، 
به ش��دت نيازمند آموزش مديريت در حوزه منابع 

آب هستيم.
عبدالله��ي تصريح ك��رد: يكپارچه س��ازي اراضي 
كش��اورزي از نكات مهم حوزه كشاورزي است كه 

كمتر رعايت شده و امكان روش هاي مكانيزاسيون را 
كمتر كرده است بهره گيري از اين روش ها و افزايش 

راندمان نياز ديگر ماست.
اين مقام مس��وول خاطرنش��ان كرد: ايران يكي از 
كشورهاي توليدكننده اصلي ميوه در دنياست و تنوع 
ميوه در ايران با توجه به اقليم، زياد اس��ت. اما نبود 
صنايع تبديلي، اين حوزه را با مشكل مواجه مي كند 
و نيازمند اين هس��تيم كه در حوزه صنايع تبديلي 

ميوه از كمك هاي فائو بهره مند شويم.
عبداللهي افزود: توليد عس��ل و زنبورداري صنعت 
سنتي و قديمي كشور اس��ت اما شرايط اقليمي در 
چند س��ال اخير ب��ه اين صنعت لطمه زده اس��ت و 
توليد عس��ل را كاهش داده است و نيازمند استفاده 

از روش هاي نوين هستيم.
در ادامه اين مقام، از اعالم آمادگي اتاق تعاون براي 
برگزاري دوره هاي آموزشي در داخل و خارج كشور 

با استفاده از متخصصين فائو خبر داد.

در ادامه اين نشس��ت جرالدبودكر نماينده سازمان 
جهان��ي خواروب��ار كش��اورزي )FAO( در ايران، 
آمادگي سازمان متبوعش را براي زمينه كشاورزي 
و عس��ل اعالم ك��رد و گفت: در بعض��ي بخش هاي 
كشاورزي در حال فعاليت هستيم و بررسي شرايط 

موجود و اقليمي در حال انجام است.
وي ادام��ه داد: در بخش ش��يالت و آبزي پروري در 
داخل ايران مشغول هستيم. وي گفت: ما نياز داريم 
در بخش آموزش در بخش كشاورزي و خاك در ماه 
آينده بررسي كنيم. وي خاطرنشان كرد: در نهايت 
باي��د زمينه هاي همكاري با اتاق تع��اون با توجه به 

پتانسيل ها مورد بررسي قرار گيرد.
عبداللهي اف��زود: براي انجام همكاري با س��ازمان 
فائو در قالب يك تفاهمنامه بين اتاق تعاون ايران و 
سازمان فائو برنامه ريزي كنيم كه وظايف هر طرف 
مش��خص ش��ود و در آينده نزديك ب��راي كارهاي 

كشاورزي به نقطه مشترك برسيم.

 فروش ۹درصد سهام ايران ترانسفو 
در ۱۲ اسفندماه قطعي شد

۹ درصد سهام ايران ترانسفو در ۱۲ اسفند ماه جاري 
به صورت يكجا و تجميعي روي ميز فروش بورس قرار 
مي گيرد. به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق 
تعاون ايران، ۳۳۷ ميليون و ۴۹۱ هزار و ۳۵۲ س��هم 
معادل ۹ درصد از سهام شركت ايران ترانسفو به وكالت 
از ش��ركت صنعت و تجارت آداك ب��ه صورت يكجا و 
تجميعي به قيمت ۵۸۷۷ ريال در ۱۲ اسفندماه جاري 

آماده فروش مي شود.
براس��اس اين گزارش، در صورت خريد سهام شركت 
مذكور توسط بخش خصوصي يا تعاوني واقعي موضوع 
بند ۲ شيوه نامه تشويق بخش خصوصي به منظور جلب 
مشاركت در واگذاري شرايط زير لحاظ مي شود: افزايش 
سقف كل زماني و مجموع تعداد اقساط براي خريداران 
بخش خصوصي تا ميزان يك س��وم و براي خريداران 
بخش تعاوني تا ميزان دو پنج��م جمع مدت و تعداد 
اقساط مصوب همچنين بازپرداخت پلكاني اقساط با 

شيب ۱۰ درصد رشد ساالنه براي خريداران بخش هاي 
خصوصي و تعاوني، به ماخذ ۱۰۰ براي رقم ميانه دوره 
اقساط لحاظ مي شود. سود فروش اقساطي تا ميزان ۳ 
درصد پايين تر از ساير خريداران براي خريداران بخش 
خصوصي و ۳.۶ درصد پايين تر براي خريداران بخش 
تعاوني، از ديگر شرايط لحاظ شده براي خريداران بخش 

تعاوني و خصوصي است.

 

رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون  در پاسخ به نماينده فائو:

تحريم ما را متوقف نخواهد كرد
رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران گفت: 
تحريم ها هزينه ها را افزايش داده و اين طبيعي است 
ام��ا ما را متوقف نخواهد كرد. انتظ��ار ما از فائو اين 
اس��ت كه در مباحث انتقال تكنولوژي به ما كمك 
كند، همان طور كه ما در مبحث انتقال تكنولوژي 

به بسياري از كشورها كمك كرده ايم.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، ارسالن قاسمي رييس كميسيون كشاورزي 
اتاق تعاون ايران در پاسخ به سوال نماينده فائو در 
خصوص اينكه فائو مي خواه��د بداند به چه نحو از 
مشكالت و تحريم رد شديد؟ اذعان داشت: ما حدود 
۴۰ سال اس��ت كه تحريم هستيم و با اين تحريم و 
دور زدن آن كاماًل آش��نا هستيم. ما ساالنه نزديك 
به ۱۰ ميلي��ون تن دان��ه وارد مي كنيم و حدود ۷ 
ميليارد دالر صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع 

غذايي داريم.

وي اف��زود: بازارهاي هدف ما هم جز كش��ورهاي 
همسايه در بسياري از كشورهاي دنيا وجود دارد. 
دو نوع ذرت دانه اي و خوشه اي وجود دارد كه ذرت 
دانه اي را به دليل اينكه كشت آن تابستانه و آب بر 
است وارد مي كنيم اما در زمينه ذرت خوشه اي ما 
خودمان كشت مي كنيم و اين كار براي ما به صرفه 
اس��ت. به همين دليل سياست هايي كه ما و دولت 

داريم به نحوي اس��ت كه از هر بخش بازار به صرفه 
اقتصادي آن ب��راي ايران توجه داري��م. البته نگاه 
اس��تراتژيك ما به برخي كاالها مانند گندم وجود 

دارد و قصدي در واردات آن نداريم.
قاس��مي تاكيد كرد: تحريم هاي فعل��ي دو لطمه 
به ما وارد كرده اس��ت كه يك��ي از آنها اختالل در 
تبادالت بانكي است و باعث شده ما مشكل تبادل 
پول با بازارهاي هدف را داش��ته باش��يم و مشكل 
ديگر ما اشكال در سيستم انتقال تكنولوژي بخش 
كشاورزي با كش��ورهاي ديگر اس��ت. در غير اين 

صورت ما نگران تامين منابع نيستيم.
وي اف��زود: تحريم ها هزينه ها را افزايش داده و اين 
طبيعي اس��ت اما ما را متوقف نخواهد كرد. انتظار 
ما از فائو اين است كه در مباحث انتقال تكنولوژي 
به ما كمك كند، همان طور كه ما در مبحث انتقال 

تكنولوژي به بسياري از كشورها كمك كرده ايم.

 اشغال ۹0  درصدي 
هتل  آپارتمان هاي مشهد

رض�وي| خراس�ان
اتحادي��ه  نايب ريي��س 
و  ن ه��ا  تما ر پا هتل آ
مهمان پذيران مشهد گفت: 
معموال در ايام پايان س��ال 
از ۲۷ اسفند ماه تا چهارم و 
پنجم فروردين ماه، عمده 
ظرفيت ها به اش��غال ۹۰ درصدي مي رس��د و از هفته 
دوم، كاهش اش��غال ظرفيت را شاهد هستيم. مهدي 
آجيليان در گفت وگو با ايسنا، در خصوص ميزان اشغال 
هتل  آپارتمان ها و مهمان پذيرهاي مشهد در ايام نوروز و 
نظارت بر آنها اظهار كرد: معموال در ايام پايان سال از ۲۷ 
اسفند ماه تا چهارم و پنجم فروردين ماه، عمده ظرفيت ها 
به اشغال ۹۰ درصدي مي رسد و اگر بخواهيم محاسبه 
كنيم، به طور متوسط طي ساليان گذشته، در پايان سال 
ظرفيت اشغال واحدهاي ما ۶۵ تا۷۵ درصد بوده است. 
وي پيرامون تعداد هتل آپارتمان ها و مهمان پذيرهاي 
مشهد و س��طح بندي آنها ادامه داد: ما در مشهد ۳۱۰ 
هتل آپارتمان داريم، همچنين ۳۵۰ مهمان پذير داراي 
مجوز داريم. مهمان پذيرها به صورت درجه يك تا پنج 
طبقه بندي مي شوند و هتل آپارتمان ها هم به صورت يك 
تا سه ستاره طبقه بندي مي شوند. ظرفيت هركدام از آنها 
هم در مجموع ۳۰ هزار سقف در شب است. نايب رييس 
اتحاديه هتل آپارتمان  ها و مهمان پذيران مشهد تصريح 
كرد: طبق روال هر سال، اسفند ماه فصلي است كه عمده 
همكاران ما هم در بخش مهمان پذير و هم هتل آپارتمان 
مشغول بازسازي و نوسازي هستند و در اين ايام غيرپيك، 

خودشان را براي ايام پاياني سال  آماده مي كنند.

 ايميدرو و فوالد مباركه 
تعامل بسيار موثري دارند

اصفهان|خداداد غريب پور 
معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت ب��ا تأكيد بر نقش 
ف��والد مبارك��ه در صنعت 
فوالد كش��ور خاطرنشان 
ك��رد: ايمي��درو و ف��والد 
مباركه ارتباط موثري دارند. 
موضوع��ات ايميدرو و فوالد مبارك��ه به خوبي در حال 
پيشرفت است و در يك كالم بايد گفت، ايميدرو و فوالد 
مباركه تعامل بسيار موثري دارند. او در پاسخ به اين سوال 
كه ايميدرو براي حمايت از فوالدسازان چه راهكارهايي 
در نظ��ر دارد، اظهار ك��رد: با مش��اركت صنعتگران و 
واحدهاي ب��زرگ توليدي، بانك مركزي و نيز گمرك، 
جلس��ه هاي متعددي برگزار كرده ايم كه خوشبختانه 
تسهيالتي ايجاد شده و همكاري خوبي هم از جانب بانك 
مركزي شكل گرفته است. معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت درخصوص راهكارهاي حمايتي از فوالد مباركه 
خاطرنشان كرد: تأمين مواد اوليه يكي از مهم ترين مسائل 
فوالد مباركه اس��ت كه خوشبختانه با همكاري خوب 
ايميدرو با اين شركت فوالدي اين امر صورت پذيرفته و 
موضوعاتي همچون تسهيالت گمركي و همكاري بانك 

مركزي نيز در حال پيگيري است.
وي اضافه كرد: ساير موضوعات مطرح شده و موردنياز 
ش��ركت فوالد مباركه ب��ا ايميدرو داخلي، اس��ت كه 
مديران فوالد مباركه عزم خود را جزم كرده اند و پاي كار 
ايس��تاده اند؛ اما بايد در نظر داشت كه بخشي از مسائل 
به ساير نهادهايي بازمي گردد كه تصميماتشان در اين 

زمينه موثر است.

تخفيف ۲4 درصدي عوارض 
ساختماني تمديد نمي شود

خراسانرضوي| با اتمام 
بازه زماني تخفيفات در ۱۳ 
اسفند ماه سال جاري رقم 
تخفيفات ب��ه ۲۰ درصد تا 
پايان س��ال كاهش خواهد 
ياف��ت و بر اس��اس مصوبه 
شوراي ش��هر به هيچ وجه 
تمديد نمي ش��ود. به گزارش رواب��ط عمومي معاونت 
اقتصادي شهرداري مشهد، رضا خواجه ناييني عنوان 
كرد: شهرداري مشهد در پايان هر سال با توجه به تقاضاي 
شهروندان و با هدف س��هولت در امر پرداخت عوارض 
ساختماني تخفيفاتي را لحاظ مي كند، تا ۱۲ بهمن ماه 
س��ال جاري عوارض ساختماني تنها شامل ۱۸ درصد 
تخفيف بوده اس��ت. وي افزود: به مدت يك ماه در تمام 
مناطق شهر ۲۴ درصد تخفيف براي پرداخت نقدي و 
صدور پروانه در نظر گرفته شده كه با اتمام اين بازه زماني 
در ۱۳ اسفند ماه سال جاري رقم تخفيفات به ۲۰ درصد تا 
پايان سال كاهش خواهد يافت و بر اساس مصوبه شوراي 
شهر به هيچ وجه تمديد نمي گردد.  او بيان داشت: نكته 
قابل توجه اين اس��ت كه تعيين مبلغ س��االنه عوارض 
ساختماني بر اساس ميزان تورم اعالم شده   كه با توجه 
به شرايط اقتصادي كشور اعالم تورم بيش از ۲۰ درصد 
قابل پيش بيني است، از طرفي بنابر مصوبه شوراي شهر 
مشهد پرداخت نقدي بدهي هاي ساختماني در سال آتي 
۱۶ درصد خواهد شد، بنابراين حداقل تفاوت پرداخت در 
اين دوره با سال آينده ۲۸ درصد است، لذا به شهروندان 
مشهدي توصيه مي شود در صورت داشتن توان مالي از 

تخفيفا ت لحاظ شده در سال جاري استفاده نمايند.

 توليد ساالنه يك ميليون
 و ۲00 هزارتن ماهي در كشور
البرز| مع��اون وزير جهاد 
كشاورزي و رييس سازمان 
ش��يالت اي��ران گفت كه 
ساالنه يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار تن ماه��ي و ميگو در 
كشور پرورش و استحصال 
مي ش��ود. نب��ي اهلل خون 
ميرزايي ديروز در حاش��يه جش��نواره طبخ آبزيان در 
كرج، افزود: ۷۲۵ هزار تن از اين توليدات از طريق صيد 
و مابقي با پرورش آبزي به دست مي آيد. او بيان داشت: 
طبق برنامه ريزي قرار است تا پايان برنامه ششم توسعه 
ميزان توليد و صيد آبزيان كشور به يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار تن برسد. خون ميرزايي گفت: روند توليدات آبزي 
كشور مطابق با الگو و شاخص جهاني با سرعت خاصي 
پيش مي رود. وي ادامه داد: اكنون صيد در منابع آب هاي 
ساحلي كشور با محدوديت هايي روبرو است كه نمي توان 
بيش از آن از اين منابع برداشت و مجوز صيد صادر كرد.

رييس سازمان ش��يالت كش��ور بيان داشت: مطالعه 
صيد فراس��احل از اقيانوس هند و خ��ارج از محدوده 
ساحلي كشور بيش��تر فانوس ماهيان هستند، انجام 
شده است . خون ميرزايي افزود: عمده رويكرد افزايش 
توليدات ش��يالتي در آبزي پروري اس��ت كه پرورش 
گونه هاي مختلف سردابي، گرمابي، ميگو و... است. رييس 
سازمان شيالت كش��ور گفت: در پيوست حكمي كه 
رييس جمهوري به وزير جهاد كشاورزي دادند تكاليفي 
مشخص كردند كه ما اولويت هاي عمومي و به خصوص 
اولويت اختصاصي پيوست اين حكم را مدنظر داريم و در 

جهت گيري توليد آنها را عملي خواهيم كرد.

 گاهي تبعيض جنسيتي 
در بخش توليد اعمال مي شود
مازندران|مريم نصيري 
خليلي، عضو هيات رييسه 
كانون زنان بازرگان ايران با 
بيان اينكه زنان در عرصه هاي 
اقتصادي كش��ور حضوري 
چشمگير دارند، اظهار كرد: 
فقط در كانون زنان بازرگان 
مازندران بيش از ۷۰ عضو توانسته اند هزار شغل مستقيم 
ايجاد كنند. خليلي در گفت وگو با ايسنا در مورد فعاليت 
زنان بازرگان عضو اتاق بازرگاني مازندران بيان كرد: زنان 
فعال اقتصادي مازندران در بخش هاي مختلف صنايع 
توليدي، تبديلي، كشاورزي، معدني، تجاري و آموزشي 
مشغول به فعاليت هستند. او با بيان اينكه تعدد حضور 
زنان در عرصه اقتصادي نسبت به سال هاي قبل افزايش 
پيدا كرده اس��ت، تصريح كرد: فعاليت توليدي در ايران 
سخت و دشوار است اما بسته به تمامي مشكالت پيش 
رو، آينده فعاليت زنان در عرصه هاي اقتصادي و توليدي 
بسيار روشن به نظر مي رسد. نصيري با اشاره به مشكالت 
پيش روي زنان عرصه اقتصاد و توليد در مازندران، گفت: 
متاسفانه گاهي تبعيض جنسيتي نسبت به زنان اعمال 
مي شود و زنان نسبت به ش��رايطي كه در آن قرار دارند 
مواجه با برخي نابرابري هاي جنس��يتي هستند. وي با 
بيان اينكه نابرابري هاي جنسيتي قانوني نيست و عرفي 
است، تاكيد كرد: هميشه زنان در اولويت دوم هستند، هر 
چند آنها بسته به وجه مادري خود نمي توانند شان شان 
را زير سئوال برده و براي پيشبرد اهداف خويش دست 
به هر كاري بزنند از اين رو فرصت شغل هاي خوب را از 

دست مي دهند.
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اردبيل عضو مجمع 
كالن شهر هاي ايران شد

اردبيل| شهردار اردبيل از عضويت اردبيل در مجمع 
كالن شهر هاي كشور خبر داد. حميد لطف اللهيان 
ش��هردار اردبيل گف��ت: با توجه به رش��د و افزايش 
جمعيت شهر اردبيل، اقدامات الزم براي كالن شهر 
شدن اردبيل انجام شده و هم اكنون شهر اردبيل عضو 
مجمع كالن شهر هاي ايران شد. وي افزود: با توجه به 
ارتقاي زيرساخت هاي شهري كه يكي از مولفه هاي 
الزم براي پيوستن هر شهري به مجموعه كالن شهر ها 
اس��ت و ش��هر اردبيل با داش��تن اهميت سياسي، 
اقتصادي، تجاري، فرهنگي، ورزشي و گردشگري و 
نيز با جمعيت بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در آينده اي نزديك 
جزو كالن شهر هاي كشور محس��وب خواهد شد. 
لطف اللهيان با تاكيد بر مزاياي كالن شهر شدن اردبيل 
بيان كرد: تامين اعتبارات كالن شهر ها توسط دولت، 
مي تواند شهر اردبيل را نيز در مسير توسعه قرار دهد 
و با اختصاص بودجه هاي عمراني ويژه كالن شهرها، 
امكان توسعه حمل و نقل و ايجاد تسهيالت رفاهي 

بيشتري براي شهروندان فراهم شود.

كشف 31 تن مرغ منجمد 
فاسد در همدان

همدان| رييس اداره دامپزشكي شهرستان همدان 
از كشف ۳۱ تن مرغ منجمد فاسد در يكي از مناطق 
شهر خبر داد. اميرحسين نقي پور با اعالم اين خبر بيان 
كرد: با توجه به گشت و بازرسي روزانه كارشناسان اداره 
دامپزشكي از رستوران ها و انبارهاي نگهداري گوشت 
و مرغ، طي بازرس��ي چند روز گذشته كارشناسان 
انباري را كشف كردند كه ۳۱ تن مرغ منجمد فاسد 
در آن نگهداري مي شد. وي ادامه داد: پس از كشف 
بازرسان و انجام آزمايشات چند روزه روي مرغ هاي 
انبار شده متوجه شدند كه اين مرغ ها فاسد و غيرقابل 
مصرف هستند. نقي پور خاطرنشان كرد: پس از اعالم 
نتايج آزمايشات امحاء اين مرغ هاي فاسد با اخذ مجوز 
مقام قضايي در دستور كار اداره دامپزشكي قرار گرفت 

و با فرد خاطي به شدت برخورد خواهد شد.

 استعفاي يك فرماندار
با ابالغيه جديد وزارت كشور

يزد| فرماندار اردكان به دنبال ابالغ جديد وزارت 
كشور در مورد محل زندگي فرمانداران از مسووليت 
خود استعفا داد. هادي مقيمي، فرماندار اردكان به 
دنبال الزام وزارت كشور به سكونت فرمانداران در 
محل ماموريت خود، اس��تعفا كرد. مقيمي كه از 
كاركنان باسابقه وزارت كشور و جانباز هشت سال 
دفاع مقدس است، خرداد ۱۳۹۵ به عنوان فرماندار 

اردكان جايگزين حسين اسماعيلي شد. 

انتصاب رييس  كارگروه مقابله با 
قاچاق فرآورده ها در مازندران

ساري|مسوول روابط عمومي منطقه ساري گفت: 
در آغ��از فصل زراعي جديد، كارگروه پيش��گيري و 
مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي تشكيل شد. عباس 
خليل پور از تشكيل هشتمين كارگروه پيشگيري و 
مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي با محوريت نحوه 
تامين و تخصيص سوخت به چاه هاي فاقد پروانه و 
سطح زير كش��ت با توجه به آغاز شخم و شيارسال 
زراع��ي ۹۸-۹۷ گفت و بيان ك��رد: طي حكمي از 
سوي حسن اسحاقي دبير كميسيون برنامه ريزي، 
هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان 
مازندران، سبحان رجب پور به عنوان رييس كارگروه 
پيشگيري و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبكه 

فرآورده هاي نفتي استان مازندران منصوب شد .
عباس خليل پور اذعان داشت: اين كارگروه به منظور 
ايجاد هماهنگي، پشتيباني و پيگيري عمليات اجرايي 
تشكيل و در اين جلسه وضعيت چاه هاي غيرمجاز 
ونحوه تامين و تخصيص س��وخت به چاه هاي فاقد 

پروانه مورد بررسي قرارگرفت .

برگزاري آيين تجليل از 
مهندسين شركت گاز مازندران

ساري| همزمان با روز مهندس، مراسم تقدير از 
مهندسين شركت گاز استان مازندران با حضور 
مديرعامل برگزار شد . جعفر احمدپور مديرعامل 
شركت گاز استان در ابتداي اين مراسم با تبريك روز 
مهندس اظهار داشت: بدون شك جايگاه مهندس 
و مهندسي در جامعه امري ارزشمند است كه اگر 
با تعهد و تخصص همراه شود قطعا  موجب پويايي 
در امور عمران و آباداني مي شود. وي با بيان اينكه 
مهم ترين قشري كه نقشي را در كيفيت زندگي 
مردم ايفا مي كنند جامعه مهندسان است، افزود: 
هر جايي حضور متعهدانه و خالقانه مهندسان را 
مي بينيم در كنار آن توس��عه، سازندگي و اصالح 
را به وضوح مشاهده مي كنيم . مديرعامل شركت 
گاز مازندران گفت: شركت گاز استان با همه توان 
در تالش است تا گاز طبيعي را به روستاهاي باالي 
۲۰ خانوار برساند و در ادامه اين راه نيازمند تالش و 
همكاري همه نهادهاي خدمات رسان و همچنين 

تأمين اعتبارات است.

انتصاب سرپرست شركت آب 
و فاضالب استان مركزي

اراك|طي حكمي از س��وي مديرعامل ش��ركت 
مهندس��ي آب و فاضالب كش��ور، مهندس يوسف 
عرفاني نسب به عنوان سرپرست شركت آب و فاضالب 
استان مركزي منصوب شد. به گزارش روابط عمومي 
شركت آب و فاضالب استان مركزي، در حكم ارسالي 
از سوي حميدرضا جانباز مديرعامل شركت مهندسي 
آب و فاضالب كش��ور آمده است: با عنايت به مراتب 
شايستگي و سوابق مفيد جنابعالي به موجب اين حكم 
با حفظ سمت تا تعيين تكليف و انتخاب مديرعامل 
شركت به عنوان سرپرست ش��ركت آب و فاضالب 

استان مركزي منصوب مي شويد.

چهرههاياستاني
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اما و اگرها بر سر خسارت مالچ پاشي براي طبيعت ادامه دارد

كارزار آزمون و خطا در زمين هاي خشك
بارش هاي پاييز و زمستان امسال در استان خوزستان 
به حدي بود كه بررسي هاي مسووالن محيط زيست 
اين استان حكايت از آن دارد كه تا تابستان سال آينده 
كانون هاي ريزگرد داخلي فعال نمي شوند، اما ميزان 
باالي بارش ها هم س��بب نمي شود موضوع ريزگردها 
از صدر اخبار اين اس��تان حذف شود، چرا كه نزديك 
به يك دهه است كه خوزستان در مقطع مشخصي از 
سال زير بار گرد و غبار پنهان مي شود و خاك و ريزگرد 
تمام جلگه را قلمرو خود مي كند. خش��كي تاالب ها و 
درياچه ها و تامين نشدن حقابه رودها هم مزيد بر علت 
شده تا كانون هاي گرد و غبار هر روز وسيع تر و به حجم 

ريزگردها اضافه شود. 
گرچه تامين حقابه، راه حل اصلي براي مقابله با حركت 
ريزگردهاست، اما باز هم مالچ پاشي با همه هشدارهاي 
كارشناسان محيط زيس��ت درباره آثار مخربي كه بر 
طبيعت دارد، به ميدان آمده است؛ شيوه اي قديمي كه 
از سال 47 براي مقابله با گرد و غبار و حركت شن هاي 
روان رايج شد و در س��ال هاي اخير هم پس از مصوب 
ش��دن طرح  مقابله با ريزگردها از طريق كشت نهال، 
مالچ پاش��ي، تامين حقابه و... عملي��ات اجرايي آن از 
زمستان سال 95 و بهار 96 آغاز شد و همان زمان 10 
هزار هكتار از شنزارهاي غرب خوزستان زير سياهي 
مالچ نفتي رفت اما هشدارهاي فعاالن محيط زيست در 
حالي است كه مسووالن معتقدند مالچ پاشي آسيبي 
به طبيعت وارد نمي كند و با همين رويكرد از چندي 
پيش مالچ راه خود را به طبيعت خوزستان باز كرد. اين 
در حالي است كه سال گذشته احمد مطيعي، مديركل 
وقت منابع طبيعي خوزستان اعالم كرد:  «در خوزستان 
به هيچ وجه مالچ پاشي نمي كنيم چون اين كار براي شن 
زار بايد انجام شود ولي ما براي بيابان هاي منشأ گرد و 

غبار كار انجام مي دهيم.« 

    مالچ، راه حل كوتاه مدت 
ميان ديدگاه كارشناسان محيط زيست و مسووالن بر 
سر آسيب هاي مالچ نفتي براي طبيعت اختالف نظر 
وجود دارد. مس��ئئوالن معتقدند مالچ نفتي آسيبي 
به طبيعت به خصوص پوش��ش گياهي وارد نمي كند 
در حالي كه فعاالن محيط زيس��ت نظر ديگري دارند. 
آنها معتقدند آس��يب هاي مالچ براي محيط زيس��ت 

به اندازه اي اس��ت كه جانوران و پس��تانداران كوچك 
نخستين قربانيان مالچ پاشي در شنزارهاي خوزستان 
هستند. محمد رضايي، فعال محيط زيست درباره اين 
موضوع به تعادل گفت: مالچ پاشي شايد در كوتاه مدت 
بتواند گ��رد و خاك هاي موس��مي را بخواباند اما پس 
از مدتي به آفتي بزرگ براي كش��ور تبديل مي شود و 
از نظر محيط زيس��تي، اقتصادي و گردشگري تاثير 
مخرب و جبران ناپذي��ري دارد. براي تهيه مالچ نفتي 
ابتدا بايد نفت به قير تبديل ش��ود. بعد قير شل شود و 
سرانجام، در كارخانه، مالچ نفتي با استفاده از 48 درصد 
قير، 50 درصد آب و 2 درص��د ماده ممزوج كننده )يا 
آنيون يا كاتيون يا رس( تهيه ش��ود تا قابليت پاشيده 

شدن را پيدا كند.
او اف��زود: از مض��رات اقتصادي مالچ پاش��ي هم نبايد 
غافل ش��د. تبديل كردن نفت به  قي��ر در يك فرايند 
هزينه بر، شل كردن قير براي تبديل شدن به مالچ در 
كارخانه هايي با هزينه باال، تهيه ماشين هاي مالچ پاشي 
و اس��تفاده از آنها در 2 ماه از سال و دوام كوتاه مدت آن 
سبب مي شود كه هزينه هاي اضافي به اقتصاد تحميل 
شود. بنا بر اظهارات كارشناسان، گازي كه از مالچ نفتي 
بلند مي شود و با وزش باد به هر سو مي رود، بوي نفت 
سوخته دارد و استشمام آن سرطان زاست. همچنين 
رنگ سياه مالچ نفتي ضريب حرارتي زمين را باال مي برد 
و باد گ��رم ايجاد مي كند كه همين عامل در درازمدت 

رطوبت خاك را از بين مي برد.
اي��ن فعال محيط زيس��ت بيان كرد: كوچ حش��رات، 
پرندگان، خزندگان و س��اير حيوان��ات از منطقه هم 
ازجمله نتايج اثبات شده پاش��يدن مالچ نفتي است. 
همچنين چون مالچ غيرقابل نفوذ است، آب باران امكان 
نفوذ به خاك را ندارد و همين سبب مي شود كه خاك 
حداقل در يك دوره 3  ساله خشك بماند كه اين موضوع 
وضعيت كانون هاي بحراني را تشديد مي كند. بهترين 
راه، تامين حقابه اين اراضي اس��ت. شايد در نگاه اول 
خيلي ها معتقد باشند كه سيالب ها مخرب هستند اما 
اگر سازمان آب و برق اين سيالب  ها را به سمت شنزارها 

هدايت كند، به مالچ پاشي نيازي نخواهد بود.

    50   سال مالچ پاشي هيچ خسارتي را   نشان  نداد
اظهارات اين كارشناس محيط زيست در حالي است 

كه مسووالن استان خوزستان نظر متفاوتي نسبت به 
مالچ پاشي و تاثير آن در طبيعت دارند. عبدالرضا دانايي، 
معاون منابع طبيعي خوزس��تان درب��اره اين موضوع 
بيان كرد: از ابتدا تابه حال 127 هكتار مالچ پاش��ي در 
خوزستان انجام و امسال هم 11 هزار هكتار مالچ پاشي 
توأم با نهال كاري در حال اجرا اس��ت. اگر مالچ آسيبي 

داشت اصاًل درخت رشد نمي كرد.
وي با اشاره به اينكه مالچ پاشي روي تپه هايي كه ديگر 
راهي براي تثبيت فوري آنها نيس��ت انجام مي شود، 
مي گويد: با مالچ مي توانيم روستا، جاده، باغ، مزرعه و 
منابع آب را حف��ظ كنيم و چون بارندگي هم طي اين 
روزها مناسب بوده ما هم بعد از اولين بارندگي مالچ پاشي 
را ش��روع و حدود 20 روز بعد هم نه��ال كاري را انجام 
مي دهيم چراكه بع��د از اولين بارندگي رطوبت خوبي 

ايجاد مي شود. همچنين مالچ پاشي توأم با نهال كاري 
است، اضافه مي كند: با اجراي پروژه مالچ پاشي بخش 
زيادي از كانون هاي فرس��ايش بادي )بيشتر در نقاط 
مسكوني، جاده ها، باغات و زمين هاي زراعي( كه تحت 
ماسه هاي روان هستند را تثبيت كرديم. در اين 50 سال 
كار هم هيچ موردي كه مبين آثار سوء براي منابع آبي، 

خاكي، گياهي و جانوري باشد را مشاهده نكرده ايم.
از طرف ديگر مديركل منابع طبيعي خوزستان هم مالچ 
را مخرب ندانسته و بيان كرد: تجربه 5 دهه مالچ پاشي در 
استان خوزستان بيانگر اين واقعيت است كه استفاده از 
مالچ نفتي يكي از شيوه هاي موفق و كارآمد براي تثبيت 

شنزارها و مقابله با كانون هاي گردوغبار است. 
عليرضا جمشيديان گفت: شنزارهاي متحرك و فعال 
در استان كه تاسيسات اقتصادي، راه هاي مواصالتي، 

شهرها و روستاها و اراضي كشاورزي را مورد هجوم قرار 
مي دهند و خسارات هنگفتي به آنها وارد مي كنند، با 
اجراي برنامه هاي مالچ پاشي به عرصه هاي جنگلي و 
سرسبز و تثبيت شده تبديل شده اند. گواه آن عرصه هاي 
جنگلي و سرس��بز در منطقه الباجي، ام الدبس دشت 
 آزادگان، اميديه و نقاط ديگر است كه عالوه بر كنترل 
شنزارها، فضاي مناس��بي براي گذران اوقات  فراغت 

شهروندان فراهم كرده است.
 از طرف ديگر بايد بر اين نكت��ه تاكيد كرد كه اجراي 
پروژه ه��اي مالچ پاش��ي خ��ارج از مح��دوده مناطق 
حفاظت ش��ده محيط  زيس��ت و با رعايت حريم آنها 
صورت مي گيرد. همچنين نهاي��ت دقت و نظارت در 
انجام اين كار در مناطق بدون پوشش گياهي و بحراني 

صورت مي گيرد.

رييس سازمان غذا و دارو بيان كرد

قطع واردات دارو شدني نيست
روز گذشته سعيد نمكي، وزير بهداشت درمان و آموزش 
پزشكي به حداقل رساندن واردات داروي خارجي و تقويت 
توليد داخلي را سياست اين وزارتخانه در شرايط تحريمي 
دانست. اظهارنظر وزير در حالي بود كه از چندي پيش و با 
تاكيد بر تجويز داروهاي داخلي به جاي مشابه خارجي اين 
اظهارنظر مطرح شد كه دولت قصد دارد واردات داروهاي 
خارجي را حذف كند اما رييس س��ازمان غ��ذا و دارو در 
نشست خبري روز گذش��ته خود اعالم كرد قصد حذف 
داروهاي خارجي را ندارند و قطع واردات ش��دني نيست، 
زيرا با توجه به نياز بيماران بايد واردات دارو وجود داشته 
باش��د. از اين به بعد هم واردات داروهاي مورد نياز كشور 
ادامه مي يابد درحالي كه در زمان تحريم صنعت داروسازي 

كشور مي تواند به ما كمك كند. 
 مهدي پيرصالحي توضيحاتي هم درباره وضعيت داروهاي 
توليد داخل ارايه و بيان كرد: بر اساس آمار منتشر شده، 
95 تا 97 درصد نياز كشور را داروهاي توليد داخلي تأمين 
مي كنند كه از نظ��ر ارزش ريالي 70 درصد داروها توليد 
داخل و سه درصد داروهاي وارداتي هم 30 درصد ارزش 
بازار را در اختيار دارند. اگر نتوانيم داروهاي مورد نياز را در 
داخل تأمين كنيم، نظام سالمت توانايي مالي براي واردات 

همه آنها را نخواهد داشت.
به گفت��ه وي توليد داخلي داروه��اي وارداتي در اولويت 
شركت هاي داروس��ازي قرار دارد و شركت ها براي توليد 
اين داروها استقبال مي كنند، البته فرايند توليد داروهاي 
جديد و ورود آن به چرخه درماني، زمان بر است؛ اين داروها 
پس از طي مراحل توليد، آزمايش هاي الزم و كسب تاييديه 

سازمان غذا و دارو وارد بازار دارويي كشور مي شوند. رييس 
سازمان غذا و دارو افزود: از بهمن سال گذشته تا بهمن سال 
جاري 120 قلم دارو توسط شركت هاي داخلي دارو توليد 
و با كسب پروانه در بازار عرضه شده است. از اين 120 قلم 
40 مورد داروي شيميايي، 40 مورد طبيعي، سنتي و 40 
مورد بايولوژيك، مواد اوليه و... هستند.  او با اشاره به نقش 
موثر فعاليت هاي صنعت دارويي داخلي در زمان تحريم ها، 
عنوان كرد: با كمك اين بخش توانستيم با وجود كمبودها 
و تحريم ها، بازار را مديريت كنيم، اگرچه كمبود حتي يك 
دارو نيز نبايد وجود داش��ته باشد، اما اين موضوع در دنيا 

اجتناب ناپذير است و گاهي شرايطي اتفاق مي افتد كه حتي 
برخي داروها در بازار جهاني هم دچار كمبود مي شوند.

پيرصالحي خاطرنش��ان كرد: براساس آخرين ليست در 
حال حاضر در كشور 21 قلم كمبود است و در حوزه دارو 
هم��كاري خوبي با بانك مركزي در راس��تاي تخصيص 
ارز داريم، اما وج��ود كمبودها به دليل اختالف زماني در 
تخصيص ارز است. وي افزود: اگر نتوانيم از صنعت دارويي 
كش��ور حمايت كنيم، نمي توانيم از طريق واردات، بازار 
دارويي را كنترل كنيم، زمانيكه با ارز 4200 توماني دارو 
را تامين مي كنيم، مخاطراتي مانند قاچاق معكوس نيز 

وجود دارد. در اين زمينه سازمان غذا و دارو براي مديريت 
توزيع دارو برنامه هايي دارد. معاون وزير بهداشت درمورد 
سهميه بندي دارو توضيح داد: ما هيچ گونه سهميه بندي 
دارويي براي بيماران نداريم بلكه اين سهميه بندي در حوزه 
توزيع، توليد و واردات دارو انجام شده است تا دارو هميشه 
در بازار وجود داش��ته باشد. وي با اشاره به پيشرفت هاي 
داروسازي در زمينه توليد داروهاي بيوتكنولوژي، گفت: 
اولين نگراني سازمان غذا و دارو به عنوان متولي سالمت 
موضوع كيفيت و سالمت داروهاس��ت. بر اين اساس به 
دارويي كه از نظر كيفي مناسب نباشد اجازه ورود به بازار را 
نمي دهيم و اگر هم در بازار متوجه مشكلي در دارو شويم، 
به سرعت داروها را ريكال مي كنيم.  وي با بيان اينكه اگر 
قيمت دارو افزايش پيدا نكند، باعث از بين رفتن صنعت 
دارو مي شود، گفت: از صنعت دارو درخواست كرده ايم كه 
در شرايط سخت اقتصادي پيش رو با سازمان غذا و دارو 
تعامل داشته باشد و با اعمال كمترين افزايش قيمت باري 

را به نظام سالمت و بيماران تحميل نكند.

    داروه�اي تولي�د داخل امتح�ان خود را 
پس داده اند

معاون وزير بهداشت درمورد ممنوعيت واردات داروهاي 
مشابه توليد داخل و احتمال كمبود برخي داروها، گفت: 
قسمتي از داروهاي كشور وارداتي هستند كه مشابه توليد 
داخل  آن هم وجود دارد. واردات داروهاي مش��ابه توليد 
داخل بر اساس ش��رايط ممنوع اعالم شده است درمورد 
داروهايي كه در داخل دچار كمبود هم نيس��ت، دليلي 

وجود ندارد كه ارزي را كه به س��ختي تأمين مي شود، به 
آنها اختصاص دهيم. در ح��وزه داروهاي بيماران خاص 
اين موضوع اعمال نمي شود و داروهاي اين بيماران وارد 

مي شود.
 پيرصالحي با بيان اينكه براي تامين مواد اوليه داروهاي 
تولي��د داخل 600 ت��ا 700 ميلي��ون دالر ارز اختصاص 
مي يابد، گف��ت: 1300 ميلي��ون دالر ص��رف داروهاي 
وارداتي مي ش��ود. حال اگر واردات داروهاي مشابه توليد 
داخل را حذف كنيم، از اين ميزان مي توانيم 200 ميليون 
دالر صرفه جويي كنيم. به هر حال م��ا در حوزه دارويي 
سناريوهاي مختلفي را مد نظر داريم كه به وضعيت ارزي 

كشور بستگي دارند.
رييس سازمان غذا و دارو درمورد كيفيت داروهاي توليد 
داخل گف��ت: در حوزه كيفي��ت دارو ضوابط بين المللي 
داريم كه همه ملزم به رعايت آنها هس��تند. در راس��تاي 
كيفيت با نهادهاي بين المللي هم هم��كاري داريم. هر 
دارويي براي ورود به بازار كشور ابتدا در آزمايشگاه مرجع 
سازمان غذا و دارو آزمايش شده و مطالعات باليني مورد 
نياز برايش انجام مي شود. وي با تاكيد بر اينكه هيچ دارويي 
با حذف فرآيندهاي الزم وارد بازار نمي شود، عنوان كرد: 
خوشبختانه داروهاي توليدي از نظر كيفي امتحان خود 
را پس داده اند. ممكن است بدن برخي بيماران به داروي 
خاصي پاسخ ندهد كه داروي ديگري برايشان جايگزين 
مي شود، اما اگر برخي پزشكان به داروهاي وارداتي تمايل 
دارند بايد بگوييم كه شرايط كشور به گونه اي نيست كه 

بتوان به تمايل شان پاسخ داد.
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شهریه مدارس غيردولتی 
واقعی می شود

مديرکل مدارس غيردولتی وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينکه پيش ثبت نام م��دارس غيردولتی در 
اسفندماه نداريم و قطعا بعد از سال جديد خواهد بود 
گفت: البته پيش ثبت نام اگر صرفا نام نويسی باشد 
مشکلی ندارد. محمد محسن بيگی در پاسخ به اينکه 
در سال های گذشته پيش ثبت نام مدارس غيردولتی 
از اسفندماه شروع می شد، آيا امسال نيز پيش ثبت 
نام مدارس را ش��اهد خواهيم بود؟ اظهار کرد: پيش 
ثبت نام مدارس غيردولتی را در اسفندماه نداريم و 
قطعا بعد از سال جديد خواهد بود. وی افزود: به دنبال 
آن هستيم که اطالعات شهريه مدارس غيردولتی 
را از طريق موسسان را تا پايان اسفندماه وارد سامانه 
تعيين شهريه کنيم و شهريه را قبل از شروع ثبت نام ها 
مشخص کرده و در اختيار مردم قرار دهيم. مديرکل 
مدارس و مراکز غيردولتی وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينکه پيش ثبت نام اگر صرفا نام نويسی باشد 
مشکلی ندارد عنوان کرد: اما اگر مبلغی به منظور پيش 
ثبت نام تعيين و دريافت شود قطعًا به منزله تخلف 
خواهد بود. محس��ن بيگی همچنين درباره شهريه 
مدارس دولتی به ايس��نا گفت: هنوز ميزان و درصد 
رشد شهريه مدارس مش��خص نيست، اما همانند 
سال گذشته و مطابق آيتم های الگوی شهريه تعيين 
می شود. وی افزود: تغييرات بسياری نسبت به سال 
گذشته در آيتم ها و پارامترهای موجود ايجاد شده 
به عنوان مثال اطالعات پرس��نلی، فضای فيزيکی، 
برنامه های کيفيت بخشی و اجاره بها به صورت دقيق 
و کارشناسی شده در سيستم بارگذاری می شود و 

شهريه به سمت واقعی شدن پيش می رود.

بودجه 10 هزار ميليارد ریالي 
براي بازیافت پسماندهاي مخرب

سخنگوی وزارت کشور از اختصاص ١٠ هزار ميليارد 
ريال به وزارت کشور براى بازيافت پسماندهاى مخرب 
خبر داد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با 
اشاره به نشست علنی صبح امروز )سه شنبه 7 اسفند 
ماه( مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: نمايندگان 
ملت در جريان بررسی بخش هزينه ای اليحه بودجه 
98 کل کشور بند )ی( تبصره 6 را به تصويب رساندند.

وی در ادامه افزود: بر اس��اس اين مصوبه، س��ازمان 
امور مالياتی کشور موظف ش��د از فروش کاالهايی 
که مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط 
زيست می شود عوارضی را که توسط دولت تعيين 
می شود دريافت و منابع وصولی آن را تا سقف ١٠هزار 
ميليارد ريال در اختيار وزارت کشور قرار دهد تا براى 
بازيافت پسماندها با ايجاد تاسيسات منطقه اى تبديل 
پسماند به مواد و انرژی با مشارکت بخش خصوصى 
مصرف شود. قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و 
هماهنگی اس��تان ها تأکيد کرد: در سال های اخير 
اس��تفاده از فناوری های نوين در موضوع مديريت 
پسماندها تحوالت چشمگيری را ايجاد کرده است و 
حمايت دولت از بخش خصوصی و شهرداری ها در 
اين خصوص می تواند منجر به ارتقای شاخص های 
زيست محيطی و رفع مشکالت عديده در بسياری از 

شهرهاى کشور شود.

داروهای کمياب را به ونزوئال 
صادر نمی کنيم

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: قرار نيست همان 
دارويی که در کشور کمبود داريم را به ونزوئال صادر 
کنيم. کيانوش جهانپور درباره صادرات دارو به کشور 
ونزوئال با توجه به کمبود دارويی در کش��ور به ايلنا 
گفت: در کشور حداقل در ماه های پايان سال کمبود 
دارو نداش��ته ايم و کمبودی که امروزه مطرح شده، 
مربوط به کمتر از 20 قلم دارو است. بيش از 3 هزار 
دارو در دارونامه رسمی کشور به ثبت رسيده است، 
از همين رو کمبود اين 20 قلم عدد بااليی نيس��ت.

هيچ وقت کمبود دارو صفر نيست و ممکن است 20 
تا 25 درصد کمبود دارو وجود داش��ته باشد. وی با 
اشاره به اظهارات پيرصالحی مبنی بر اينکه با کمبود 
دارو مواجه هستيم، گفت: قرار نيست  همان دارويی 
که در کش��ور کمبود داريم را صادر کنيم، ظرفيت 
توليد دارو در کش��ور از 3 تا 5 درصد اس��ت و با 97 
درصد داروی توليد داخل کمبودی نداريم. جهانپور 
همچنين افزود: اگر مانند گذشته شرايط صادرات 
به کشور دوست و برادر باشد، می توانيم با استفاده از 
ظرفيت مان به آنان کمک کنيم، زيرا بخشی از توان 
ما معطل مانده و اين روش سبب تقويت صادرات ما 
می شود، همچنين صادرات دارو به کشورهای ديگر 
سبب حضور ش��رکت های ايرانی در بازار می شود. 
سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: اگر کشوری 
واقعا نيازمند داروهای اساسی و ضروری باشد، حتی 
اگر روابط دوستانه ای هم با کشور ما نداشته باشد، ما 
می توانيم با استفاده از توان داخلی به آن کشور کمک 
کنيم که اين کار قطعا فارغ از مناسبات سياسی است. 
وی درخصوص کمب��ود دارو و صادرات آن به ديگر 
کشورها تصريح کرد: داروهای که در کشور با کمبود 
آنها مواجه هستيم و صرفا در حد نياز کشور خودمان 
است، قرار نيست صادر شود. بسياری از داروهايی که 
توليد داخل است، قابليت صادرات دارند و به 30 تا 
40 کشور دنيا صادر می شوند. امروزه در روسيه توليد 
دارو تحت ليسانس ايران داريم و به بازارهای منطقه، 
جنوب شرق آسيا، آمريکای التين و آمريکای جنوبی 
ورود کرده ايم، البت��ه اين موضوع جديد و عجيبی 
نيست. وی در ادامه گفت: از 97 درصد توليد دارو در 
داخل کشور برخی از آنها از صفر تا 100 درصد دارای 
مواد اوليه ايرانی هس��تند که بسياری نيز داروهای 
اساسی محسوب می شوند و کشوری مانند ونزوئال 
که دچار بحران شده يا هر کشور ديگر را با باالترين 
کيفيت دارويی و استفاده از توان داخلی که ممکن 
است معطل هم باشد، حمايت می کنيم. سخنگوی 
سازمان غذا و دارو همچنين افزود: وقتی توان داخلی 
در کش��ور بيش از 3 برابر ظرفيت فعلی است، يعنی 

می توانيم حداقل 3 برابر نياز بازار را برطرف کنيم.

تبعات اقتصادي و اجتماعي انتقال آب درياي خزر بررسي مي شود
رييس مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر با اشاره به 
ضرورت بررسي پيامدهاي محيط زيستي انتقال آب درياي 
خزر، تبعات اقتصادي و اجتماع��ي اين طرح و معاهدات و 
تعامالت منطقه اي مربوط به آن از برگزاري نشست چالش ها 
و فرصت هاي انتق��ال آب درياي خزر خب��ر داد. معصومه 
بني هاشمي، با اشاره به اينكه درياي خزر به عنوان بزرگ ترين 
آبگير بس��ته دنيا در منطقه ژئوپلتيك بسيار مهم اوراسيا 
قرار دارد، گفت: پنج كشور  آذربايجان، ايران، تركمنستان، 
قزاقستان و روسيه كشورهاي ساحلي پيرامون اين درياچه 
هستند. درياي خزر، كانون بيضوي ژئواستراتژيك ميان قاره 
آس��يا و اروپا است كه شش درصد ذخاير گاز و چهار درصد 
منابع نفتي دنيا در اين منطقه تمركز دارد. وي با بيان اينكه 
درياي خزر با ط��ول 1200 كيلومتر به موازات نصف النهار 
كشيده و اين موضوع سبب تاثير عوامل اقليمي  مختلف و 
شرايط هيدرولوژيك متنوع در آب  هاي ساحلي آن شده 
است، اظهاركرد: كش��يدگي دريا در جهت نصف النهاري 
و خصوصيات مورفومتري دريا س��بب تقس��يم آن از نظر 
طبيعي به سه بخش ش��مالي، مياني و جنوبي شده است 
و هريك داراي ويژگي هندسي خاصي است. رييس مركز 
ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر ادامه داد: درياي خزر 
با مساحت حدود 376 هزار كيلومتر مربع، يك و نيم برابر 
خليج فارس وس��عت دارد و حج��م آب آن حدود 78081 
كيلومتر مكعب است. در حال حاضر سطح تراز آب آن منفي 
27 متر پايين  تر از س��طح درياي آزاد )خليج فارس( است. 

بخش جنوبي اين دريا با حدود 39 درصد از وسعت دريا، 66 
درصد حجم آب را به خود اختصاص مي دهد و بخش شمالي 
با وسعت 24 درصدي به دليل عمق بسيار كم سهم ناچيزي 
از حجم آب را در خود جاي داده است. بني هاشمي با اشاره 
به اينكه تغييرات سطح آب دريا، ويژگي خاص درياي خزر 
است كه اصلي  ترين عامل آن شرايط اقليمي است، گفت: 
فعاليت  هاي رو به رشد انساني روي رودخانه هاي منتهي به 
دريا از ديگر داليل تغييرات درازمدت تراز آب درياي خزر به 
حساب مي آيد. ابتداي قرن بيستم ميالدي و سال هاي دهه 
30 با احداث و بهره  برداري از س��دهاي آبي و   برق  آبي روي 
رودخانه هاي حوضه درياي خزر، دوره اوج اثر فعاليت هاي 
انساني بر نوسان آب دريا محسوب مي شود. در شرايط كنوني 
عوامل اقليمي بيشترين س��هم را در نوسان تراز آب دارد. از 
مهم ترين عوامل ورودي آب به دريا، آبدهي رودخانه ها، بارش 
بر پهنه آبي دريا و جريان آب زيرزميني است و از مهم ترين 
عوامل هدر رفت آب، تبخير از سطح دريا و جريان به خليج 
قره بغاز است. وي ادامه داد: در سواحل جنوبي درياي خزر 
سه استان ساحلي مازندران، گيالن و گلستان با طول كرانه 
ساحلي حدود 865 كيلومتر قراردارد و معيشت بيش از 10 
هزار روستاي واقع در استان هاي ساحلي شمال كشور بطور 
مستقيم و غيرمستقيم با درياي خزر ارتباط دارد. به گفته 
رييس مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر، شوري 
بسيار كم آب درياي خزر )معادل 30 درصد آب اقيانوس  ها( 
سبب توجه كشورهاي حاشيه آن براي استفاده از منابع آب 

غير متعارف خزري شده اس��ت. در حال حاضر نيز با روند 
افزايش جمعيت و تغييرات آب و هوايي و تغيير در الگوي 
مصرف، زندگي انسان ها به سمتي پيش مي رود كه تأمين آب 
به مهم ترين دغدغه حيات در سال هاي آينده تبديل خواهد 
شد. در اين شرايط شناسايي منابع آبي جديد، كاهش اتكا به 
منابع آبي زيرزميني و توجه به مصرف بهينه از رويكردهاي 
مورد توجه جهت مديري��ت منابع آب به ش��مار مي رود. 
بني هاشمي با بيان اينكه در اين ميان فرايند نمك زدايي از آب 
دريا و استفاده از آن به عنوان يكي از راهكارهاي موثر و عملي 
براي جبران كمبود منابع آبي در زمان حال و آينده در نظر 
گرفته شده است، تصريح كرد: بر اساس مطالعات انجام شده 
توسط انجمن بين المللي آب شيرين كن )IDA(، در حال 
حاضر حدود 15000 واحد شيرين سازي با ظرفيت 71.7 
ميليون متر مكعب در روز در جهان وجود دارد كه حدود 60 
درصد از آب ورودي به اين واحدها، آب دريا است. در كشور 
ما نيز اس��تفاده از آب هاي مشرف به سواحل شمالي يكي 
راهكارهاي مطرح است. وي تاكيد كرد: در راستاي اجراي 
راهكار استفاده از آب هاي مشرف به سواحل شمالي، طرح 
انتقال آب خزر به فالت مركزي ايران مطرح و ضمن انجام 
مطالعات و ارايه پيشنهادات، موافقت ها و مخالفت هايي را در 
محافل علمي و جامعه در زمينه پيامدهاي محيط زيستي، 
تأثيرات آن بر منابع آب دريا، معاهدات و تعامالت منطقه اي، 
مالحظات انتقال آب بين حوضه اي و نيز تبعات اجتماعي و 

اقتصادي به همراه داشته است.

مردم نبايد به سمت امرار معاش با   يارانه هدايت شوند
معاون امور توس��عه روس��تايي و مناط��ق محروم 
رياس��ت جمهوري گف��ت: نبايد مردم را به ش��كلي 
هدايت كنيم كه ب��ه جاي اينكه اه��ل كار و تالش 
باشند و از دسترنج خود امرار معاش كنند، به دنبال 
استفاده از پول يارانه  باشند. محمد اميد در پاسخ به 
اين س��وال كه قبل از گراني هاي اخير برخي مردم 
در روس��تاها و مناطق محروم ب��ا توجه به بيكاري و 
عدم رونق كشاورزي و ....با پول يارانه گذران زندگي 
مي كردند، حال سوال اين اس��ت، بعد از گراني ها و 
كفاف ن��دادن پول يارانه براي ام��رار معاش، اوضاع 
زندگي در آن مناطق چگونه ش��ده اس��ت؟ گفت: 
نمي توانيم بگوييم روس��تاييان تنها ب��ا پول يارانه 
زندگ��ي مي كردند، چراكه فك��ر نمي كنم اين پول 
كفاف زندگي خان��واري را بدهد. البت��ه به صورت 
انگشت شماري خانواده هايي در اين خصوص مطرح 
مي شدند. وي ادامه داد: اين سياست، كه مردم را به 
سمتي ببريم كه با يارانه زندگي كنند، سياست غلط 
و اشتباهي اس��ت و نبايد مردم را به شكلي هدايت 
كنيم كه به جاي اينكه اهل كار و تالش باش��ند و از 
دسترنج خود امرار معاش كنند از يارانه ها استفاده 
كنند. او با اش��اره به مشكالت اقتصادي در ماه هاي 
اخير تصريح كرد: يك قش��ري از مردم خواه ناخواه 
دچار مشكل هستند و هم دولت هاي گذشته و هم 
دولت فعلي نس��بت به آنها اهتمام جدي داشتند به 

ويژه دولت دوازدهم كه به قشر محروم يا دهك هاي 
پايين  جامعه توجه ويژه  اي داشته است.

اميد به ايلنا گفت: در مورد مددجويان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي و اقشار ضعيف روستاييان 
دو اقدام را طي س��ه الي چهار س��ال گذشته شاهد 
بوديم، يك��ي از اي��ن اقدامات افزايش مس��تمري 
اين مددجويان تا س��ه برابر بوده و ديگري افزايش 
يارانه هاي اين اقشار بوده است. وي تصريح كرد: در 
بودجه سال 98 نيز 20 درصد افزايش براي مستمري 
اين افراد در نظر گرفته شده است. بطور قطع يقين 
با توجه به مش��كالتي كه در كش��ور وج��ود دارد، 
خانواده هاي ضعيفي كه تحت پوشش نيستند، قطعا 
دچار مشكل و سختي ش��ده اند. معاون امور توسعه 
روس��تايي و مناطق محروم رياست جمهوري ادامه 
داد: معتقدم بهترين راه براي كمك به اين افراد اين 
است كه به سمتي برويم كه براي آنها اشتغال پايدار 
ايجاد كنيم، اگر از تسهيالتي كه براي اين مناطق در 
نظر گرفته شده اس��ت، براي اشتغال استفاده شود، 
مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد. وي خاطرنشان كرد: 
معتقدم با واگذاري اعتبارات يارانه ها به اس��تان ها 
در سال 98، شعار هدفمندي يارانه ها كه از ابتدا در 
نظر گرفته ش��ده بود، بهتر رقم بخورد و استان ها به 
گونه اي اين يارانه ها را تقسيم كنند كه به افرادي كه 

نيازمند هستند، توجه بيشتري شود.
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جزييات اليحه جايگزين برج باغ ها در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

تعيين كاربري هاي غيرمسكوني در باغ هاي تهران
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

اليحه جايگزين مصوبه برج باغ مدت نسبتًا طوالني در 
سه كميسيون معماري و شهرسازي، محيط زيست 
و سالمت و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 
در جلسه روز يكشنبه و ديروز شوراي شهر تهران در 
صحن شورا مطرح و بررسي شد و احتماال در جلسه 
آينده نيز همچنان مورد بررس��ي قرار مي گيرد.زيرا 
شهرداري قرار است در قالب بسته هاي پيشنهادي 
زمينه س��رمايه گذاري در باغات را با تاكيد بر حفظ 

آنها ارايه كند.
بر اساس اين مصوبه ساخت و ساز در باغ ها به شدت 
كاهش پيدا مي كند، باغ ها به س��ه دس��ته تقس��يم 
مي شوند؛ باغ هايي كه مساحت آنها تا ۳ هزار مترمربع 
است، از ۳ تا ۵ هزار مترمربع و باغاتي كه مساحت آنها 
بيش از ۵ هزار متر مربع خواهد بود. بر همين اساس 
سطح اشغال، تراكم و تعداد طبقات نيز در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت.يكي از مهم ترين مصوبات روز گذشته 
شوراي شهر تهران تعيين مشاغل مجاز به فعاليت در 
باغات تهران بود. امكان مشروط ساخت چهار طبقه 
در ۳۰ درصد باغات شهر تهران، تعيين حدود ساخت 
و س��از با كاربري تجاري و اداري در باغات و تشكيل 
كميته فني باغ از ديگر مصوبات جلس��ه روز گذشته 

شوراي شهر تهران بود.
به گزارش تعادل، در جريان بررسي اليحه مرتبط با 
حفظ باغات شهر تهران موضوع تعيين مشاغلي كه 
مجاز به فعاليت در اين باغات هستند در دستور كار 
قرار گرفت.زهرا صدراعظم نوري رييس كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شورا با ارايه 
پيشنهادي در اين باره گفت: ما در موضوعات آموزشي 
پيش بيني ش��ده قائل به آموزش رسمي هستيم و 
معتقديم كه مدرسه طبيعت مي تواند در اين باغات 
تشكيل ش��ود. در موضوعات تجاري نيز كميسيون 
س��المت، خرده فروش��ي هاي در نظر گرفته شده را 
با استدالل تخريبي كه مي توانند براي باغ به همراه 

داشته باشند رد كرد.
صدراعظم نوري در ادامه به موضوعات اداري اشاره 
كرد و گفت: هرچند ما بايد از تشكل هاي مردم نهاد 
و خيريه ه��ا حمايت كنيم، اما مطالعه پيش��ينه آنها 
موضوع ديگري را نش��ان مي دهد و آن اين است كه 
در پوشش اين عناوين برخي از آنها، كارهاي ديگري 
را انجام مي دهند.محمد جواد حق ش��ناس، رييس 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي نيز با بيان اينكه بايد 
تالش كنيم تا باغ ها را س��ودده كنيم همچنين تمام 
نيازهاي شهر را اعم از آموزشي و تفريحي در كنار هم 
ببينيم، تصريح كرد: اگر آموزش عالي در اين باغات 

ديده شود، آسيبي به كار نمي زند. 
ناهيد خداكرمي در موافقت با پيش��نهاد كميسيون 
سالمت، محيط زيس��ت و خدمات ش��هري گفت: 
روزگاري باغ در اين كشور حرمت داشت و كسي آن 
را تخريب نمي كرد. در گذشته سياست گذاري در اين 
خصوص خيانت كرد و ايجاد ب��رج باغ را اجازه داد و 
ما نيز همان طناب را گرفته ايم و با آن جلو مي رويم.

ما نبايد خودمان جدولي از فعاليت ها را ارايه دهيم تا 
افراد يادشان بيفتد كه كارهاي ديگري را نيز مي توانند 
در باغ انجام دهند. در نهايت اين پيشنهاد راي الزم 
را كسب نكرد و جدول پيشنهادي كميسيون برنامه 
و بودجه به تصويب رس��يد. بر اين اس��اس در بخش 
فرهنگي، مجوز ايجاد سالن هاي كنسرت و نمايش، 
موزه هاي تاريخي، هنري، نمايش��گاه، فرهنگس��را، 
كتابخانه، گالري، نگارخان��ه، خانه فرهنگ و كانون 

پرورش فرهنگي مجاز اعالم شد.
عالوه بر اين ايجاد س��الن هاي ورزشي، محوطه هاي 

روباز، مجموعه هاي كوچك تفريحي، س��الن، تاالر 
برگزاري جش��ن نيز در باغ��ات مجاز اعالم ش��د و 
همچنين فعاليت هاي باغ گياه شناسي، جانورشناسي، 
فعاليت هاي پش��تيبان توليد محص��والت زراعي و 
همچنين فعاليت هاي مرتبط با توليد گياهان دارويي 
نيز در باغات مجاز اعالم شد. ايجاد دفاتر مطبوعات 
از ديگر موارد مجاز بود كه به تاييد ش��ورا رسيد. در 
بخش آموزش��ي نيز مجوز ايجاد مدرس��ه طبيعت، 
مهد كودك، م��دارس در پايه ه��اي مختلف، مركز 
فني و حرفه اي، نهضت سوادآموزي، مركز آموزشي 
خصوصي، خدم��ات تحصيلي وابس��ته و تخصصي 
)معلولين جسمي و ذهني و...( و مراكز تحقيقاتي و 

پژوهشي و فناوري نوين صادر شد.
عالوه بر اين، در بخ��ش اداري انجمن ها، كانون ها و 
تشكل هاي غيردولتي و موسس��ات خيريه مجاز به 
فعاليت در باغات ش��دند و در بخ��ش درماني ايجاد 
آسايشگاه معلولين، خانه سالمندان، شيرخوارگاه، 
كانون كارآموزي كودكان و نوجوانان، مراكز اجتماعي 
درمان محور، موسسه حمايت از كودكان سرطاني، 
مراكز مرتبط با دامپزشكي و ... نيز مجاز اعالم شدند. 
در بخش تجاري هم عملكردهاي خرده فروشي مجاز 
اعالم شد و براي ايجاد بازارچه هاي سنتي و تهيه غذا 

مجوز صادر شد.

   انتقاد به نگاه پادگاني براي حفظ باغات
بررس��ي ماده ۵ از اليحه جايگزين مصوبه برج باغ ها 
دستور بعدي جلسه بود. بر اساس اين ماده در صورت 
استفاده مسكوني، تامين يك واحد پاركينگ به ازاي 
هر واحد مسكوني الزامي است و در صورت استفاده 
غير مسكوني پاركينگ به ازاي هر صد مترمربع بناي 
خانه عملكرد پيشنهادي، صرفًا طبق جدول الزامي 
است.براس��اس جدول، براي كاربري تفريحي چهار 
پاركينگ، كاربري فرهنگي س��ه پاركينگ، كاربري 
ورزشي يك پاركينگ، كاربري اداري يك پاركينگ، 
كاربري تجاري چهار پاركين��گ و كاربري خدمات 
يك پاركينگ مجاز است.اين ماده با مخالفت برخي 
اعضاي ش��ورا مواجه ش��د. اعضا تأكيد كردند نبايد 
چنين كاربري هايي در باغات پيش بيني ش��ود كه 
اعالم شد منظور از فعاليت تجاري، ايجاد بازارچه ها 
و آشپزخانه است و در خصوص فعاليت هاي فرهنگي 
نيز سالن كنس��رت، نمايش و آمفي تئاتر و خيريه ها 
پيش بيني ش��ده كه اعضاي كميس��يون س��المت 

شوراي شهر با آن مخالفت كردند.
آرش حسيني ميالني، عضو كميسيون محيط زيست 
شوراي شهر در مخالفت با كاربري هايي كه از سوي 
كميسيون شهرسازي و معماري پيشنهاد شده بود، 
خواستار حذف كاربري تجاري و اداري شد و گفت: 
اگر منظور از كاربري تجاري، بازارچه هاي س��نتي و 
تهيه غذا باشد ما با پيش��نهاد شهرسازي و معماري 

مخالف هستيم.
عليرض��ا گلپايگاني، معاون معماري و شهرس��ازي 
ش��هردار تهران با تأكيد بر اينكه منظور ما از كاربري 
اداري، انجمن ها، كانون ها و تشكل هاي غير دولتي و 
موسسات خيريه است، گفت: ما بايد به فكر حفاظت 
پايدار از باغات باش��يم و حفاظ��ت پادگاني در اين 

خصوص نتيجه اي در بر ندارد.
به گفته او، تجربه س��ال هاي گذشته نشان مي دهد 
باغات��ي كه با ن��گاه پادگاني محافظت مي ش��وند به 
طريقي تخريب ش��ده است.او در اين خصوص ادامه 
داد: اگر مي��زان تخريب باغات پيش از س��ال ۸۰ را 
بررس��ي كنيم، مي بينيد زماني كه اين نگاه جريان 

داشت چقدر باغات تخريب شدند.

وي خطاب به خداكرمي يكي از مخالفان كاربري هايي 
مانند اداري و تجاري در باغات اظهار كرد: اطالعات 
من از خان��م خداكرمي در خصوص باغات بيش��تر 
است. تأكيد ما انجمن ها و خيريه ها هستند و تالش 
مي كنيم جريان زندگي در باغات ادامه داشته باشد. 
هر تجاري احداث پاساژ نيس��ت. نگاه ما به كاربري 
تجاري به باغات، بازارچه هاي س��نتي و مراكز تهيه 
غذا است كه اين كاربري ها نيز نياز به پاركينگ دارد.

زهرا صدر اعظم نوري نيز خطاب به گلپايگاني گفت: 
تخريب باغ ها قبل از س��ال ۸۰ و در دهه ۷۰ مربوط 
به خشكي و آفت زدگي و غيره مي شد اما زماني اوج 
تخريب باغ ها را شاهد بوديم كه مجوز برج باغ ها صادر 
شد.خيريه ها و موسسات زيادي را شاهد هستيم كه با 
اين اسم مجوز گرفته اما كاربري هاي ديگري دارند.

محسن هاشمي نيز خطاب به گلپايگاني گفت: اينقدر 
از نگاه پادگاني و كلمه پادگان استفاده نكنيد.

در ادامه جلسه حجت نظري خطاب به رييس شورا 
اظهار كرد: حفظ شأن اعضاي شورا بايد در مذاكرات 
صحن رعايت شود. حتما آقاي گلپايگاني از من بيشتر 
در خصوص باغات مي دانند اما با اين لحن خطاب قرار 
دادن عضو شورا درست نيس��ت و من نسبت به اين 

برخوردها تذكر مي دهم.

   امكان مشروط ساخت4 طبقه در باغ
همچنين اعضاي شوراي شهر تهران مصوب كردند 
در صورتي كه مالكان باغات ب��االي ۵هزار متر، ۷۰ 
درصد باغ خود را به ش��هرداري واگذار كنند، در ۳۰ 
درصد باقي مانده مي توانند تا چهار طبقه ساخت وساز 

كنند.
در ماده ۳ تبصره ۷ دو ديدگاه براي حفاظت و صيانت 
از باغ ها مطرح ش��د؛ باغ هايي با مساحت كمتر از ۵ 
هزار مترمرب��ع و باغ هايي با مس��احت باالي ۵هزار 
مترمربع. بر اساس اين ديدگاه، در صورت تبديل ۷۰ 
درصد از مساحت عرصه باغ به فضاي عمومي، امكان 
س��اخت بنا در ۳۰ درصد باقي مانده ملك مطابق با 
س��ند مالكيت و با حداكثر سطح اشغال ۶۰ درصد و 
حداكثر تراكم ۱۸۰ درصد و حداكثر تعداد ۳ طبقه 

مجاز اس��ت. در باغات با مس��احت ۵ هزار مترمربع 
و بيش��تر، در صورت تبديل ۸۰ درصد از مس��احت 
عرصه باغ به فضاي س��بز عمومي، ساخت بنا در ۲۰ 
درصد باقي مانده مطابق با س��ند مالكيت با حداكثر 
سطح اشغال ۶۰ درصد و حداكثر تراكم ۱۸۰ درصد 

و حداكثر تعداد سه طبقه مجاز است.
در ارتب��اط با اين م��اده و تبصره ها، دو كميس��يون 
معماري و شهرس��ازي و س��المت، محيط زيست و 
خدمات ش��هري، هر كدام ديدگاه ه��اي متعددي 

داشتند. 
بر اي��ن اس��اس دي��دگاه كميس��يون س��المت و 
محيط زيس��ت، صيانت و حفاظت از باغات و ديدگاه 
كميسيون معماري و شهرسازي، عالوه بر صيانت از 
باغات، تشويق مالكان براي واگذاري اين باغات است.

در اولين پيشنهاد، كميسيون سالمت بر اين باور بود 
كه شرايطي لحاظ شود تا مالكان باغات باالي ۵ هزار 
متر، ۲۰ درصد امكان ساخت و ساز داشته باشند و در 
نهايت تعداد طبقات نيز سه طبقه باشد اما كميسيون 
معماري و شهرس��ازي با ساخت ۳۰ درصد از عرصه 
ب��اغ و ۴ طبقه موافق بود كه در نهايت پيش��نهادات 

كميسيون معماري و شهرسازي به تصويب رسيد.

   ساخت حداكثر ۳ طبقه در باغات تا ۵ هزار متر 
در ادام��ه زهرا صدراعظم نوري، رييس كميس��يون 
سالمت و محيط زيست شوراي شهر گفت: رويكرد 
شوراي شهر در تدوين اليحه جديد جايگزين برج باغ 
بارگذاري حداقلي و كاهش طبقات در باغات اس��ت 
و برهمين اساس پيش��نهاد مي شود در باغات سه تا 
پنج مترمربع س��قف تراكم مج��از حداكثر با ارتفاع 

۱۳ متر باشد.
علي  اعط��ا در مخالفت ب��ا اين پيش��نهاد گفت: در 
زمان گذشته س��اختمان هايي كه در باغات ساخته 
مي ش��د ارتفاعي بيش از ۳۵ متر داش��تند، اما حاال 
س��قف ارتفاع ۱۵ متر ديده ش��ده اس��ت، چرا كه او 
ليس��تي از كاربري هاي مجاز در باغات تهيه كرديم 
كه مثال باغات به تاالر يا گالري تبديل شوند كه اين 
كاربري ها نيازمند س��قف بيش��تر طبقات هستند و 

ما بايد س��قف ارتفاع را كاهش دهيم و گرنه ليس��ت 
فعاليت هاي مجاز با ۱۳ مت��ر تعارض دارند. ميالني 
نيز در موافقت با اين پيش��نهاد گفت: پيشنهاد اوليه 
شهرداري ارتفاع ۱۵ متر بود، اما كارشناسان طبقات 
را محاس��به كردند و ديدند اگر سقف هر طبقه را از 
كف تا سقف سه متر در نظر بگيريم و همچنين اضافه 
كردن فضاي جان پناه، عدد ارتفاع  ساختمان كمتر از 
۱۵ متر مي شود. در نهايت با راي اكثريت آرا مصوب 
شد كه در باغات بين سه تا پنج هزار مترمربع سقف 
تراكم مجاز حداكثر ارتفاع ۱۵ متر باش��د كه حدود 

سه طبقه مي شود.

   تشكيل كميته فني باغ با اعضاي جديد
عالوه بر اين در جلس��ه روز گذش��ته اعضاي شوراي 
شهر تهران، شهرداري را مكلف كردند تا كميته فني 
باغ را با حضور نمايندگاني ك��ه آنها تعيين كرده اند، 
تشكيل دهند تا نسبت به باغات تصميم گيري شود. 
صدراعظ��م نوري در اين باره توضيح داد: پيش��نهاد 
مي ش��ود در كميته فني باغ عالوه بر حضور نماينده 
معاون��ت شهرس��ازي و معماري، نماينده س��ازمان 
بوستان ها و فضاي سبز، كارشناسان خبره متخصص 
اكولوژي، گياه��ي و ميراث فرهنگي نيز حضور يابند 
تا نسبت به باغاتي كه داراي ارزش فرهنگي هستند، 

تصميم گيري درستي اتخاذ شود.
محمد س��االري در مخالفت با اين پيش��نهاد گفت: 
نماينده فضاي سبز همان كاركرد اكولوژيك گياهي را 
دارد و در صورتي كه تعداد افراد در اين كميته افزايش 
يابد، تصميم گيري درباره آن س��خت خواهد بود.در 
نهايت اعضاي شوراي ش��هر توافق كردند تا نماينده 
ميراث فرهنگي و يك فرد با تخصص اكولوژي گياهي 
نيز در كميته فني باغ حضور داش��ته باشند.در ادامه 
جلسه، اعضاي ش��وراي شهر به ماده ۸ نيز راي دادند 
كه بر اساس آن شهرداري تهران مكلف است در جهت 
حفاظت حداكثري از باغات غيرخصوصي موجود در 
پهنه هاي مختلف پيشنهاد تغيير اين پهنه ها به فضاي 
سبز عمومي را به مراجع قانوني در مدت زمان ۶ ماه 

براي تصويب ارايه كند.

وزير راه و شهرسازي: توافق نامه سه جانبه ايران، هند و افغانستان اجرايي شد

چابهار آماده نقش آفريني در عرصه بين المللي
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در حاشيه همايش 
بين المللي توسعه چابهار همراه امام محمد وريماچ معاون 
وزير حمل و نقل افغانستان و توپال كريشنال معاون وزير 
حمل و نقل و كشتيراني هندوستان در پاسخ به سواالت 
خبرن��گاران، او با بيان اينكه توافق نامه س��ه جانبه ايران، 
هند و افغانستان اجرايي شده است، گفت: چابهار آماده 

نقش آفريني در عرصه بين المللي است.
اس��المي اظهار كرد: امروز روز چابهار اس��ت و ما در اين 
روز ش��اهد تحقق يكي از موافقت نامه هاي بين المللي و 
منطقه اي بين سه كشور ايران، افغانستان و هندوستان 
هستيم.وي ادامه داد: روز دوشنبه در بندر شهيد بهشتي 
شاهد اجرايي شدن اين توافق نامه و حضور اولين محموله 
صادراتي افغانستان به سمت هندوستان بوديم. بندر چابهار 
با پتانسيل بااليي در حمل ونقل كاالهاي ترانزيتي در فاز 
فعلي ظرفيت سازي شده و امروز آماده نقش آفريني موثر 

و تعيين كننده اي در تبادالت منطقه اي است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به فرصت هاي سرمايه گذاري 
در بندر چابهار گفت: در حال حاضر ش��رايط مناس��ب 
براي سرمايه گذاري در اين بندر مهيا بوده و شركت هاي 
داخلي و خارجي مي توانند به بهترين شكل در اين بندر 
س��رمايه گذاري كنند.وي افزود: در حال حاضر ش��اهد 
تسهيل و تسريع كار در اين بندر هستيم و روز گذشته با 
افتتاح تعدادي از طرح ه��اي در حال اجرا، بهره برداري از 

آنها شروع شد.

   برنامه ريزي براي 
جذب سرمايه هاي هندي 

توپال كريشنال، معاون وزير حمل ونقل و كشتيراني هند 
نيز در اين نشست با اش��اره به ارسال نخستين محموله 
صادراتي افغانس��تان به هند گف��ت: دو روز پيش اولين 
محموله افغانستان براي صادرات به هندوستان به چابهار 

ارسال ش��د و ديروز به بندر شهيد بهش��تي رسيد تا در 
كش��تي بارگيري ش��ود.وي ادامه داد: مناسبات تجاري 
زيادي بين افغانستان و هندوس��تان از طريق چابهار در 
حال انجام است و اميدواريم كشورهاي ديگر منطقه هم 
به اين توافق سه جانبه )توافقنامه چابهار( ورود كنند و از 
ظرفيت و مسير چابهار بهره ببرند.معاون وزير حمل و نقل 
و كشتيراني هندوستان از تجار هندي و سرمايه گذاران 
اين كشور خواست از فرصت سرمايه گذاري در بندر چابهار 
استقبال كنند.كريشنال ادامه داد: ايران داراي منابع نفت 
و گاز زيادي است و هندي ها مي توانند از اين فرصت براي 
س��رمايه گذاري اس��تفاده كنند. برنامه داريم جلسه اي 
با س��رمايه گذاران هندي برگزار كني��م تا از فرصت هاي 

سرمايه گذاري در بندر چابهار بيشتر بهره ببريم.

   برگزاري روز چابهار در افغانستان
همچنين امام محمد وريماچ، مع��اون وزير حمل ونقل 
افغانس��تان در اين نشس��ت گفت: همه ما در روز چابهار 
گرد هم جمع ش��ده ايم و ه��دف از اين گردهمايي جلب 
همكاري ه��اي اقتصادي و همچنين س��رمايه گذاري و 
نش��ان دادن فرصت هاي ترانزيتي و س��رمايه گذاري در 

چابهار است.
وي ادام��ه داد: از طرف ديگر نكته اي وجود دارد كه تعهد 
سه كشور ايران، افغانستان و هند براي توسعه اقتصادي و 

تجاري منطقه چابهار است.
معاون وزير حمل و نقل افغانستان با بيان اينكه سال آينده 
روز چابهار با موضوع فرصت هاي ترانزيتي در افغانستان 
برگزار خواهد شد، گفت: افغانستان يكي از شركاي بسيار 
اساسي ايران در بندر چابهار اس��ت و تاكنون ۱۱۴ تاجر 
افغاني حدود ۶۰ ميليون دالر در چابهار س��رمايه گذاري 
خواهند كرد.وي ادامه داد: تجار افغاني و بخش خصوصي 
افغانستاني به س��رمايه گذاري در بندر چابهار عالقه مند 

هس��تند، اما موضوعات كوچك وج��ود دارد كه بايد در 
نشس��ت هاي بعدي در مورد آنها صحب��ت كنيم. با رفع 
اين چالش هاي كوچك مي توانيم سرمايه گذاران و تجار 
افغاني را براي حضور در چابهار ترغيب كنيم.معاون وزير 
حمل ونقل افغانستان با بيان اينكه ايران،  هند و افغانستان 
مطالع��ات گس��ترده اي در حوزه اقتص��ادي و موقعيت 
ژئوپلتيكي منطقه خصوصا چابهار دارند، گفت: ضمن آنكه 
مطالعات گسترده اي درباره رقباي فعلي و آينده چابهار 
انجام داده ايم، تمام تالش ما اين است كه با ايجاد سهولت 
و بازار رقابتي بتوانيم سرمايه گذاران خصوصي را به حضور 

در بندر چابهار ترغيب كنيم.

   ارايه معافيت مالياتي به سرمايه گذاران
مرتضي بانك، دبير شوراي عالي مناطق آزاد نيز در همايش 
بين المللي چابهار گفت: با تكميل زيرساخت هاي فيزيكي 
و تسهيل فرآيندها، بندر چابهار به هاب ترانزيتي منطقه 

تبديل مي شود.
به گزارش مهر، بانك اظهار كرد: كمتر از دو س��ال پيش 
با امضاي موافقتنامه س��ه جانبه ايران، هند و افغانستان، 
تالش اين سه كشور براي توسعه روابط، جاني دوباره يافت.

وي با دعوت از ديگر كشورهاي منطقه همچون كشورهاي 
آسياي ميانه، خليج فارس و درياي عمان براي پيوستن به 
موافقتنامه چابهار و برخورداري از مواهب اين توافقنامه 
سياس��ي- اقتصادي افزود: بندر چابهار با قرار گرفتن در 
منطقه آزاد، از معافيت هاي مالياتي و مشوق ها برخوردار 
بوده و مكان مناسبي براي سرمايه گذاري به شمار مي رود.

مشاور رييس جمهور با اشاره به اهميت تكميل خط آهن 
چابهار- زاهدان براي افزايش س��رمايه گذاري در بندر 
چابهار گفت: دسترسي بيشتر افغانستان به هند از طريق 
بندر چابهار، مي تواند توسعه بيشتر منطقه را به دنبال 
داشته باش��د. همچنين چابهار بازارهاي يك ميليارد و 

۴۰۰ ميليوني اين سه كشور را به يكديگر نزديك مي كند.
بانك با تأكيد بر اينكه دسترسي چابهار به آب هاي آزاد، 
از مهم ترين مولفه هاي سرمايه گذاري در اين بندر است، 
تصريح كرد: صنايع جانبي بندر چابهار نيز در حال توسعه 
بوده كه از جمله آنها، صنايع پتروشيمي در اين منطقه 
اس��ت كه آماده سرمايه گذاري بيش��تر سرمايه گذاران 
خواهد بود. همچنين برنامه هاي توس��عه اي اين بندر، 
سرمايه گذاري ها را جذاب تر مي كند.دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد با بيان اينكه امكان دسترسي شبه قاره هند 
به اروپا، از طريق بندر چابهار تس��هيل مي شود، يادآور 
شد: چابهار دوره جديد ايفاي نقش ترانزيت جهاني را به 

اذهان تداعي مي كند.
وي افزود: س��ازمان منطقه آزاد چابهار تالش مي كند با 
تسهيل فرآيندها، تكميل زيرساخت هاي فيزيكي و رفع 
موانع سرمايه گذاري، اين بندر را به هاب ترانزيتي و اقتصاد 

دريامحور منطقه تبديل كند.
بانك اظهار كرد: مطمئنا همه س��رمايه گذاران در بندر 
چابهار، از حمايت كامل دولت ايران برخوردار خواهند شد.

   ارتباط هند با افغانستان از طريق چابهار
كوپال كريشنا، معاون وزير حمل و نقل و كشتيراني هند 
در همايش بين المللي توسعه چابهار با اشاره به اهميت 
اين بندر براي تجارت هند با افغانستان اظهار كرد: در حال 
حاضر بخش اعظم مبادالت اقتصادي هند با افغانستان از 
طريق بندر چابهار انجام مي ش��ود و ما چابهار را به عنوان 

نقطه پشتيبان دريايي هند در منطقه در نظر گرفته ايم.
معاون وزير حمل و نقل و كش��تيراني هند تصريح كرد: 
ارتباط هند و افغانس��تان قطعا از طري��ق چابهار صورت 
مي گيرد. نمونه آن ورود اولين محموله كاالهاي صادراتي 
افغانستان به بندر بمبئي هند از طريق بندر چابهار است.

كريشنا يادآور شد: اين بندر مي تواند به عنوان هاب ارتباطي 

هند با آسياي ميانه نيز در نظر گرفته شود.وي با اشاره به 
اهميت تكميل خط آه��ن چابهار و زاهدان براي افزايش 
تبادالت هند با افغانستان و لزوم تكميل زيرساخت هاي 
ارتباطي بندر چابهار گفت: خط آهن قزوين- رشت- آستارا 
نيز در صورت تكميل مي تواند در كنار خط آهن چابهار- 
زاهدان س��رخس به عنوان دو كري��دور ارتباطي هند با 

آسياي ميانه و قفقاز مورد استفاده قرار گيرد.
معاون وزير حمل و نقل و كش��تيراني هند يكي ديگر از 
مزاياي بندر چابهار را معافيت اين بندر از تحريم هاي امريكا 
دانس��ت و اظهار كرد: بندر چابهار به عنوان يكي از نقاط 
توسعه افغانستان از تحريم ها معاف شده است و مي توانيم 
از اين ظرفيت براي توسعه بيشتر افغانستان استفاده كنيم.

   ايجاد شركت كشتيراني افغانستان در چابهار 
امام محمد وري ماچ معاون وزير حمل و نقل افغانستان 
در همايش بين المللي توسعه چابهار با اشاره به اهميت 
دسترسي افغانستان به آب هاي آزاد از طريق بندر چابهار 
و اهميت اين بندر براي توسعه تجارت افغانستان گفت: 
افغانستان قرار اس��ت در بندر چابهار خط كشتيراني 
مستقلي ايجاد كند.وي با اشاره به اهميت اتصال خط 
آهن خواف – هرات به شبكه ريلي چابهار-زاهدان گفت: 
در حال حاضر اتصال افغانستان به چابهار زميني بوده و 
از همين رو به دنبال ايجاد شركت مستقل حمل و نقل 
چند وجهي زميني-دريايي براي اتصال افغانستان به 

چابهار هستيم.
اين مقام مس��وول وزارت حمل و نقل افغانستان امضاي 
موافقتنامه چابهار ميان ايران، هند و افغانس��تان را يك 
دستاورد بسيار مناسب براي افغانستان دانست.خاطرنشان 
مي ش��ود امام محمد ولي ماچ روز گذشته نيز از ورود ۲۳ 
كانتينر كاالي صادراتي افغانستان به هند از طريق بندر 

چابهار به اين بندر و بارگيري آن به كشتي خبر داده بود.
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 صدور مجوز پروازهاي 
داخلي و خارجي براي نوروز

مدير رواب��ط عموم��ي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري از صدور ۱۹ هزار و ۶۸۷ مجوز پرواز 
برنام��ه اي و فوق العاده براي نوروز س��ال ۹۸ 

تاكنون خبر داد.
به گزارش تسنيم، رضا جعفرزاده با بيان اينكه 
ايام پيك پرواز نوروزي امسال از ۲۵ اسفندماه 
۹۷ آغاز و تا ۱۷ فروردين ۹۸ ادامه دارد، افزود: 
در مس��يرهاي بين المللي براي ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي داخلي و خارج��ي ۵۰۴۸ مجوز 
و در مس��يرهاي داخل��ي ۱۴۶۳۹ پرواز صادر 

شده است.
جعفرزاده تصريح كرد: براي اينكه بتوان بليت 
هواپيماي بيش��تري به صورت سيس��تمي در 
اختيار متقاضيان سفرهاي بخش هوايي قرار 
گيرد تاكن��ون ۸۶۱ پ��رواز فوق العاده داخلي 
وخارجي صادر شده است و سازمان هواپيمايي 
كش��وري آماده اس��ت براي انجام پروازهاي 
فوق العاده نوروزي با رعايت اصول ايمني و توان 
شركت ها، براس��اس درخواست شركت هاي 
هواپيمايي مجوز پرواز در مس��يرهاي زيارتي 
و س��ياحتي صادر كند. او گف��ت: از اين تعداد 
پرواز فوق العاده براي مس��يرهاي بين المللي 
۳۹۵ مج��وز ب��راي ش��ركت هاي هواپيمايي 
داخلي و ۱۱۲ مجوز پرواز براي ش��ركت هاي 
خارجي و همچنين در مسيرهاي داخلي ۳۵۴ 
مجوز ب��راي ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي 
صادر شده است. وي همچنين افزود: مسافران 
مي توانند در صورت نياز و مش��اهده هر گونه 
تخلف در نحوه توزي��ع و قيمت بليت هواپيما 
ابتدا به شركت مربوطه تماس گرفته يا از طريق 
 سايت س��ازمان هواپيمايي كشوري به نشاني

https: //www.cao.ir، ش��كايت خود را 
ارسال نمايند.

آغاز ساخت شهرهاي جديد 
المرد و تيس در سال 98 

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت 
مادر تخصصي شهرهاي جديد كشور از ايجاد 
۲۱ شهر جديد در كش��ور خبر داد و گفت: در 
راستاي توسعه شهرهاي جديد در سطح كشور 
اقدامات خوبي صورت گرفته و طرح هاي مهمي 

در دست اجرا است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، حبي��ب اهلل طاهرخاني از 
هويت س��ازي در ش��هرهاي جديد ب��ه عنوان 
يك اولويت بس��يار مهم ياد ك��رد و ادامه داد: 
ايجاد مراك��ز فرهنگي و اجتماعي و توس��عه 
فعاليت هاي فرهنگي و هنري نقش مهمي در 

دست يابي به اين اهداف خواهد داشت.
مديرعامل ش��ركت مادر تخصصي شهرهاي 
جديد كش��ور يادآورشد: ش��كل گيري هويت 
فرهنگي از نيازهاي اساسي در شهرهاي جديد 
است كه تالش مي ش��ود با گسترش فضاهاي 
فرهنگي و اجراي برنامه ه��اي متتنوع در اين 

مسير حركت كرد.
طاهرخاني با تاكيد بر ايجاد نمادهاي فرهنگي 
و اجتماع��ي در ش��هرهاي جدي��د ادامه داد: 
در طراح��ي و اجراي س��اختمان ها و بناها در 
شهرهاي جديد بايد موضوع هويت و نماد مورد 

توجه قرار بگيرد.
اواز آغاز عمليات اجرايي ش��هر جديد تابناك 
در المرد فارس و شهر تيس در چابهار از سال 
آينده خبر داد و اضافه كرد: ۲۱ شهر جديد در 
كشور در حال ساخت اس��ت. از اين رو، تالش 
مي شود زيرساخت هاي اين شهرها توسعه يابد.

افت توليد مسكن
در سال هاي 9۵ و 9۶

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور 
با بيان اينكه اولين سود افزايش ساخت وساز به 
جيب مهندسان مي رود، گفت: سال هاي ۹۵ و 
۹۶ كمترين سال  توليد و ساخت مسكن در ۱۵ 

سال اخير بود.
به گزارش فارس، فرج اهلل رجبي افزود: در كشور 
طي سال هاي ۹۴ تا ۹۶ حدود ۴۰۰ هزار ملك 
ساخته  شده است كه حدود دو ميليون كمبود 

مسكن در كشور را نشان مي دهد.
او افزود: ب��راي جبران اين ميزان عقب افتادگي 
بايد اقدام ملي صورت گيرد، تا مش��كالت بازار 
مسكن، س��كه و خودرو حل ش��ود؛ همچنين 
بايد دانس��ت تنها امكان��ي ك��ه مي تواند آمار 
 قابل قبول��ي براي اش��تغال ارايه ده��د، رونق 

ساخت وساز است.
رجبي تصريح كرد: اين اتفاق در حالي روي داده 
كه در ش��رايط فعلي كمبود حدود ۲ ميليوني 
در حوزه مس��كن در كش��ور داريم، البته عمده 
ساخت وس��از ما منتهي به بخ��ش خصوصي و 
تس��هيالت بانكي اس��ت، درحالي كه مي توان 
از ظرفيت مهندس��ان براي ساخت وساز بسيار 

استفاده كرد.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور 
گفت: كمتر از ۴۷۰ هزار ميليارد تومان درآمد 
دولت در بودجه ۹۸ پيش بيني ش��ده است كه 
اگر ۲۰ درصد حقوق كاركنان دولت قرار باشد 
كه اضافه ش��ود يعني ۳۱۰ هزار ميليارد تومان 

صرف اين بخش خواهد شد.
او ادامه داد: همين يك موضوع نش��ان مي دهد 
كه اعتبارات تا چه ميزان محدود است؛ البته در 
همين بودجه ۹۸ به وزارت راه و شهرسازي اجازه 
داده ش��ده تا ۱۵۰۰ ميليارد تومان زمين براي 
تكميل پروژه هاي مسكن مهر بفروشد و ۳ هزار 
ميليارد تومان نيز منبع ديگ��ري براي اجراي 

برنامه هاي اين وزارتخانه صرف شود.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

در جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور سران سه قوه تشريح شد

تغيير شيوه دولت در توزيع كاال
تعادل|

نابساماني هاي اخير در بازار كاالهاي اساسي با رسيدن به 
روزهاي پاياني از سال جاري باعث شد تا سران سه قوه در 
ستاد تنظيم بازار گرد هم بيايند و براي تسهيل امور، كنترل 
گراني و تامين مايحتاج مردم، يك نسخه راهگشا بپچيند. 
خروجي اين نشست سه محور مهم از جمله »افزايش تعداد 
بازرسي ها براي كنترل بازار«، »تغيير رويه توزيع كاالهاي 
اساسي براي حذف واسطه ها« و »شناسايي دالالن و برخورد 
قضايي با آنها« بود، كه در دستور كار اين ستاد قرار گرفت. 
اما آنطور ك��ه وزير صنعت عنوان كرده، ه��دف از افزايش 
نظارت ها اطمينان حاصل ش��دن از رسيدن كاال به دست 
مصرف كننده واقعي و با قيمت معقول است. اما براساس 
تدابير جديد و به منظور جبران نابساماني ها در شيوه قبلي 
توزيع كاال وزارت صنعت قرار است با تغيير رويه در توزيع 
كاالها، اين فرآيند توزيع را از طريق تعاوني ها و اتحاديه ها 
انجام دهد. البته رضا رحماني دو خبر ديگري هم براي تنظيم 
بازارگوشت داشت. نخست به گفته او، براي واردات گوشت 
با ارز نيمايي تسهيالتي فراهم شده و بانك مركزي ارز اين 
دسته از واردكنندگان را با اولويت تامين مي كند. عالوه براين، 
دولت تعرفه واردات گوشت را به 4درصد كاهش داده است.

    كنترل توزيع كاالهاي وارداتي با ارز دولتي
جلسه ستاد تنظيم بازار با حضور مقامات عالي قوه قضاييه، 
وزير دادگس��تري، وزير صنعت و وزير جهاد كش��اورزي 
برگزارشد. در اين جلسه، مباحث مربوط به تنظيم بازار در 
روزهاي پاياني سال مطرح شد و گزارشات الزم از عملكرد و 
اقداماتي كه قرار است براي تنظيم بازار انجام شود، ارايه شد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه از تالش وزارتخانه 
متبوع در تامين كاالهاي اساس��ي مردم سخن گفت و بر 
حفظ وضعيت توليد، تنظيم بازار و تامين كاالهاي اساسي 
و پرمصرف با نرخ مناسب تاكيد كرد. رضا رحماني با اشاره 
به اينكه حفظ توليد و اشتغال توام با يكديگر است، گفت: 
س��تادهاي مختلفي براي پيشبرد برنامه ها از جمله ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد، ستاد تنظيم بازار، ستاد اقتصاد 
مقاومتي، جلسه سران قوا و... وجود دارد تا در تهاجم اقتصادي 
دشمن با عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري سربلند 
بيرون بياييم. به گفته او، در تامين مواد اوليه دغدغه هايي 
وجود داشت كه با همراهي و همكاري مديران، به خصوص در 
بخش هايي كه نياز به واردات بود، حل شد و مواد اوليه توليد 
تامين شد . رحماني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به تمهيدات در نظر گرفته براي براي تامين كاالهاي اساسي 
در پايان سال و ماه مبارك رمضان، گفت: ستاد تنظيم بازار 
نقش مهمي در اين شرايط بر عهده دارد اما برنامه ريزي شده 
تا كاالها با قيمت مناسب و به وفور در اختيار مردم قرار گيرد.

اما وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه جلسه تنظيم بازار، 
به ميان خبرنگاران آمد تا از نتايج اين جلسه سخن بگويد. او از 
افزايش نظارت بر توزيع كاالهاي اساسي و تمامي كاالهايي 
كه با ارز 4۲۰۰ توماني وارد كشور شده اند، خبر داد. رحماني، 
جلسه تنظيم بازار را جلسه اي تعاملي در جهت تسهيل امور، 
كنترل گراني و تامين مايحتاج مردم دانست و با تاكيد بر 
تشديد كنترل بر روند واردات و توزيع كاال، تصريح كرد كه 
هدف اصلي اين است كه نظارت بيشتري بر توزيع كاالهاي 

وارد شده با ارز دولتي داشته باشيم و تالش مي كنيم تا اين 
كاالها به دست مصرف كننده واقعي و با قيمت معقول برسد.

وزير صنعت از تشديد بازرسي ها توسط گشت هاي مشترك 
خبر داد و در رابطه با نظارت و كنترل بر بازار اظهار كرد: نظارت 
و كنترل ها توس��ط سازمان حمايت، تعزيرات حكومتي و 
اصناف تشديد شده اس��ت و در بعضي موارد دادستاني به 
اين موضوع ورود كرده است. او همچنين با اشاره به تشكيل 
گشت هاي مشترك اظهار كرد: به كمك اتحاديه ها و اتاق 
اصناف مقرر ش��ده در س��طح عرضه و كف بازار كنترل ها 
بيش��تر ش��ود و اين كنترل ها همچنين در فرآيند توليد، 
 واردات و توزيع هم انجام ش��ود. به گفته رحماني، كنترل 
توزي��ع كاالهاي وارداتي با ارز دولتي به گونه اي اس��ت كه 
مطمئن شويم اين كاالها به دست مصرف كننده مي رسد. او 
در مورد كنترل توزيع كاالهاي وارداتي با ارز غيردولتي نيز 
گفت: فرآيند كنترل بر كل زنجيره توليد و توزيع شروع شده 
تا كاالهاي با قيمت معقولي به دست مردم برسد. رحماني 
در بخش ديگري از سخنان خود، بر اين نكته تاكيد كرد كه 
بايد بين دستگاه هاي دولتي و ساير قوا در حوزه تنظيم بازار 
هماهنگي ايجاد شود. او همچنين در خصوص تغيير رويه 
دولت در توزيع اقالم اساسي گفت: تفاوت نرخ ارز موجب 
قاچاق دام به كشورهاي همسايه شده و بايد مطمئن شد 
گوشتي كه با ارز 4۲۰۰ توماني وارد كشور مي شود، به دست 
مصرف كننده واقعي مي رسد، بر اين اساس فرآيند توزيع را 
تغيير و از امروز اين گوشت از طريق تعاوني ها، اتحاديه ها و 
غيره توزيع مي شود. رحماني درباره اقدام هاي دولت براي 
مديريت بازار گوش��ت نيز گفت: براي واردات گوشت با ارز 
نيمايي تسهيالتي فراهم شد و هر شركتي مي تواند گوشت 
وارد كند و جهاد كشاورزي مانعي ايجاد نمي كند. به گفته او، 
بانك مركزي ارز واردات گوشت را با اولويت تامين مي كند 
و دولت نيز تعرفه واردات گوشت را به 4درصد كاهش داده 
اس��ت. به گفته رحماني، عمده خانواده ها در طول سال از 
گوشت توزيعي س��هم دارند و توزيع از بازنشسته ها شروع 
شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از برخورد 

قانوني با دالالن و سوءاستفاده گران خبر داد.

    چالش هاي ترخيص و توزيع گوشت
اما وزير جهاد كشاورزي افزايش قيمت كاالهاي اساسي را 
غير قابل قبول دانست و از نارضايتي ها در توزيع كاالهاي 
يارانه اي س��خن گفت. محمود حجتي با اش��اره به داليل 
افزايش قيمت گوشت و مرغ گفت: برخي مطرح مي كنند 
كه قيمت كاالهايي كه ارز  4۲۰۰ توماني مي گيرند، به جامعه 
هدف اصابت نكرده و گران به دست آنها مي رسد، در حالي 
كه قيمت ذرت بيش از 6۰ درصد رشد داشته، هزينه حمل 
و نقل نيز از 8۰ توماني براي هر كيلو گوشت به ۲5۰ تومان 
رسيده و هزينه انتقال ارز هم نسبت به سال گذشته افزايش 
داشته اس��ت.او در عين حال افزايش قيمت گوشت قرمز 
را با توجه به ميزان افزايش هزينه هاي توليد اين محصول 
غيرمنطقي دانس��ت و افزود: افزايش قيمت گوشت قرمز 
غيرقابل قبول اس��ت و ارتباطي نيز به حجم واردات ندارد، 
قاچاق هم كه مي گويند باعث افزايش قيمت شده درست 
نيست؛ چرا كه 58 ميليون دام سبك توليد مي شود، در حالي 
كه حجم قاچاق حدود يك ميليون راس است و اين مقدار 

نمي تواند نقش آنچناني در قيمت ها داشته باشد. وزير جهاد 
كشاورزي درباره مش��كالت در توزيع گوشت اظهار كرد: 
زماني كه تفاوت قيمت بين گوشت توزيعي و بازار وجود دارد 
و توزيع هم به صورت باز و محدود باشد، اين مشكالت رخ 
مي دهد كه برخي براي رفع آن پيشنهاد توزيع كوپن دادند 
كه رد شد و حال نيز توزيع هدفمند گوشت ضرورت دارد. 
او افزود: در حالي مطرح مي شود در واردات گوشت انحصار 
وجود دارد كه 97 ش��ركت گوشت گوساله و 17۰ شركت 
گوشت گوسفندي وارد كشور كرده اند. او در بخش ديگري 
از سخنان خود با بيان اينكه موجودي گندم كشور بيشتر 
از ميزاني است كه ابالغ شده، گفت: ۲5۰ كانتينر گوشت 
كه به دليل مشكالت ارزي در بنادر متوقف بود با حل اين 
مشكالت، ترخيص مي شود. حجتي با اشاره به انتقادات به 
عدم ترخيص گوشت در بنادر افزود: در هفته گذشته 116 
كانتينر ترخيص ش��د و 17۰ كانتينر جديد نيز وارد شد و 
اينطور نيست كه تعدادي كانتينر بطور ثابت در بندر مانده 
باشد. او در عين حال گفت: اما در اين بين، 55۰ كانتينر به 
دليل مشكالت تامين ارز در بنادر مانده است كه با اقدامات 
صورت گرفته مشكل ۲5۰ كانتينر آن حل شد. وزير جهاد 
كشاورزي اما در حاشيه اين جلسه و در جمع خبرنگاران از 
توزيع هدفمند گوشت خبر داد. او با اشاره به توزيع گوشت 
قرمز بيان گفت: در اين جلسه تاكيد شد تا اين كار به صورت 
هدفمند و جامع انجام ش��ود، البته كار توزيع شروع شده 
و اميدواريم كامل اجرا ش��ود تا مش��كالتي كه در رابطه با 
گوشت و نارسايي هايي كه در وضعيت توزيع اين كاال وجود 
داشت، مرتفع شود. بنابراين با توجه به حجم ذخاير و روند 
واردات اميدواريم ديگر مشكلي در اين ارتباط به وجود نيايد.

حجتي با بيان اينكه جلسه ستاد تنظيم بازار بيشتر حالت 
همكاري و تعامل بين قوه قضاييه و مجريه در مورد شبكه 
توزيع بود، گفت: در اين جلسه نقطه نظارت متقابل شنيده 
و جمع بندي شد. او با بيان اينكه براساس همان احجام كه 
در ستاد تنظيم بازار مصوب شده سيب خريداري و به مراكز 
استان ها منتقل شده است، گفت: پرتقال هم براساس حجم 
مصوب خريداري و 7۰ درصد آن به مراكز استان ها منتقل 

و مابقي آن تا 15 اسفند به مراكز استان ها منتقل مي شود.

    هيچ بنگاه توليدي نبايد تعطيل شود
از ديگر سو، دادس��تان كل كشور كه در اين جلسه حضور 
داشت، با بيان اينكه قوه قضاييه در رابطه با توليد، توزيع و 
نظارت در كنار دولت است، گفت: قوه قضاييه تمام تالش 
خود را به كار مي بندد تا هيچ بنگاه توليدي تعطيل نشود و 
در اين ارتباط از هيچ كوششي دريغ نمي كند. حجت االسالم 
والمسلمين محمد جعفر منتظري ضمن تاكيد براينكه بايد 
آسيب ها را شناخت و راه درمان آنها را پيدا كرد، افزود: آسيبي 
كه امروز در جامعه وجود دارد، مس��ائل اقتصادي است كه 
منشأ بخشي از آنها تحريم هاي ظالمانه دشمن محسوب 
مي شود كه عليه مردم و كشورمان به كار گرفته است. به گفته 
منتظري، بخشي از آسيب ها به تصميم گيري هاي داخلي 
مربوط است و بايد شناسايي و رفع شود و مسووالن اجرايي 
بايد اين كار را انجام دهند. به گفته او، برگزاري جلساتي كه 
به منظور تنظيم بازار تشكيل مي شود، در واقع فرصتي براي 
شناسايي نقاط ضعف و ايرادات است تا در حد توان نسبت 
به رفع آنها اقدام شود. دادس��تان كل كشور گفت: دولت، 
دستگاه قضايي و ساير دستگاه هاي مربوط بايد تالش كنند 

تا مشكالت تامين كاالهاي مورد نياز مردم رفع شود، در عين 
حال براي تامين برخي از كاالها، مشكالتي وجود دارد كه 
بايد براي رفع مشكالت آنها اقدام شود. او تصريح كرد: برپايه 
دستور رييس قوه قضاييه با محوريت استانداران در استان ها، 
هرجا گره اي در كار است، دس��تگاه قضايي آمادگي دارد 
كمك كند و از دولت و مردم حمايت به عمل آورد. منتظري 
خاطرنشان كرد كه دستگاه قضايي در رابطه با مساله توليد، 
توزيع و نظ��ارت در كنار دولت قرار دارد و از توان خود براي 
رفع مشكالت استفاده مي كند و در اين شرايط مردم بايد 

كمترين مشكل را داشته باشند. 

    افزايش سه برابري تعداد گشت هاي تعزيرات 
از آنسو، وزير دادگستري نيز در جلسه ستاد تنظيم بازار از 
افزايش سه برابري تعداد گشت هاي تعزيراتي شب عيد سال 
جاري نسبت به سال گذشته خبر داد و از دستگاه قضايي 
خواست تا براي نظارت بر بازار شب عيد به كمك تعزيرات 
بيايد. سيدعليرضا آوايي با اشاره به همكاري دستگاه قضايي 
با دولت در حوزه تنظيم بازار گفت: ضرورت دارد دستگاه هاي 
دولتي ضمن اطالع رساني، با دستگاه قضا تبادل اطالعات 
داشته باشند كه از يكسو مقامات قضايي در جريان مسائل 
قرار گيرند و از سوي ديگر از ظرفيت آنها براي حل مشكالت 
استفاده شود. او افزود: گشت هاي تعزيرات براي نظارت بر 
بازار از امروز با سه برابر ظرفيت سال گذشته آغاز مي شود و 
تا 16 فروردين ماه ادامه دارد. آوايي تاكيد كرد: تعزيرات به 
تنهايي نمي تواند اثرگذاري حداكثري داش��ته باشد كه از 
مس��ووالن قضايي مي خواهيم تا پايان گشت ها به كمك 

تعزيرات بيايند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران مطرح كرد

توسعه اقتصادي كشور در گرو تقويت برندها
تعادل| سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران، رشد 1۰ هزار درصدي 
صادرات ايران در چهار دهه گذشته را حاصل تالش نشان هاي تجاري 
كش��ور عنوان كرد. محمدرضا مودودي در مراسم دومين جايزه ملي 
برندهاي برتر كه در سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد، افزود: در 
جهان امروز شتاب و سرعت موجب به وجود آمدن عصر پيچيدگي هاي 
انتخاب شده است. او ادامه داد: زماني كارخانجات، سرمايه ها، سرمايه 
هوشي و نوآوري ها تعيين كننده قدرت اقتصادي بودند، اما امروز برندها 
تعيين كننده جايگاه كش��ورها هستند. به گفته مودودي، امروز 1۰۰ 
برند برتر جهان يك هزار و 97۲ ميليارد دالر ارزش دارند كه معادل 11 
درصد كل صادرات جهان است؛ در اين ميان، 1۰ برند نخست حدود 
4۲ درصد از كل ارزش برندها و پنج درصد از مجموع صادرات جهان را 
تشكيل مي دهند. او گفت: سهم ايران با 1.۲ درصد جمعيت، جغرافيا 
و توليد ناخالص داخلي جهان از صادرات كمتر از سه دهم درصد است. 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت يادآور ش��د: در نيم قرن گذشته 
اقتصاد ايران 6.6 برابر ش��ده در حالي كه اقتصاد هند 13 برابر، مالزي 
۲۰ برابر و چين 6۰ برابر شده و بخش عمده اين بزرگ شدن بر عهده 
برندها بوده است. دبير كميسيون ملي برند ايران يادآور شد: در چهار 
دهه گذشته پس از انقالب در حوزه توليد و صادرات رشد چشمگيري 
داشته ايم و امروز بيشترين واردات مربوط به مواد اوليه است. از آنسو، 
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم، رقابت امروز شركت هاي 
دنيا را مسابقه اي ميان برندها دانست و گفت: تقسيم بازار، امروز ميان 
كشورها نيست. رضا رحماني با بيان اينكه نشان هاي تجاري راهكاري 
براي اعتمادسازي ميان مصرف كنندگان به شمار مي رود، گفت: در دنيا 

اقتصادهاي برتر رقابت خود را ميان برندهايشان شكل مي دهند و اين 
كشورها نيستند كه در بازارهاي جهاني رقابت مي كنند بلكه برندها 
نقش آفرين ش��ده اند. او افزود: اكنون در عرضه جهاني، كشورها با هم 
رقابت ندارند بلكه رقابت هاي خود را از طريق حضور برندها در بازارهاي 
صادراتي به ثمر رس��انده و روي ايجاد برندهاي خود س��رمايه گذاري 
مي كنند. به گفته رحماني در برند اول دنيا متعلق به كشورهاي توسعه 

يافته است كه نشانگر اهميت اين فاكتور در اقتصاد جهاني دارد.

    قرائت پيام رييس جمهوري
در ادامه اين مراس��م، پيام رييس جمهوري به مناسبت دومين جايزه 
ملي برند تجاري برتر ايران قرائت شد. در بخش هايي از اين پيام آمده 
است: در چهلمين سالگرد انقالب شكوهمند اسالمي ايران، شاهد آنيم 
كه دشمنان اين كشور اعتماد، باور و اميد مردم ايران را هدف قرار دادند 
غافل از اينكه در اين تقابل آشكار ظرفيت هاي غني و بي شمار فرهنگي 
و تمدني، ارزش هاي مذهبي، دارايي هاي سرشار طبيعي و توان فني 
علمي و اقتصادي و نيروي جوان و با انگيزه به خوبي قادرند از داشته هاي 
اين سرزمين حراست كنند. در ادامه اين پيام آمده است: ايران سرزمين 
سرمايه هاي بزرگ تاريخي، مادي و انساني است. بسيار بجاست كه اين 
سرمايه عظيم را قدر دانسته و در مسير گسترش اميد به سوي ساختن 
ايراني آباد تر حركت كنيم؛ از اين رو ارج نهادن به مقوله نشان تجاري 
اقدامي بسيار شايسته و كارآمد براي معرفي ظرفيت ها و توانمندي هاي 
اين كشور است. در اين مراسم از ۲3 برند برتر كشور با اهداي تنديس و 

لوح يادبود قدرداني شد.

عضو هيات مديره اتحاديه پوشاك مطرح كرد

آسيب واردات بدون انتقال ارز
عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك، با 
ابراز تعجب از مصوبه دولت براي آزادسازي واردات در مناطق آزاد گفت: 
به نظر مي رسد دولت با قاچاق، مماشات مي كند. مسعود شاه بختي در 
گفت وگو با مهر گفت: دولت به تازگي با دستورالعملي كه در حوزه لغو 
ممنوعيت واردات در مناطق آزاد صادر كرده، مش��كالت زيادي براي 
برخي كاالهاي داخلي فراهم كرده كه با ممنوعيت واردات، اجازه رشد 
و شكوفايي يافته بودند، اين در حالي است كه در حوزه پوشاك به عنوان 
يكي از مصاديق اين موضوع، رشد و توسعه صنعت را در دوران ممنوعيت 
ش��اهد بوديم؛ ضمن اينكه واردات پوش��اك، طبق دستورالعمل ها و 
قوانين مصوب، ممنوع است و اين ممنوعيت در مناطق آزاد و حتي در 
جغرافياي كشور نيز، تسري داده شده و پابرجا است. عضو هيات مديره 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوش��اك افزود: هم اكنون با 
مجوز دولت براي واردات از مناطق آزاد، به نظر مي رسد تمام دلخوشي 
توليدكنندگان پوشاك در ايام پاياني س��ال نقش بر آب شود؛ اين در 
حالي است كه فلس��فه وجودي مناطق آزاد، ايجاد پايگاه هايي براي 
صادرات بوده؛ ولي اكنون متاس��فانه مناطق آزاد تبديل به درگاه هاي 
ورود قاچاق شده و انواع و اقسام كاال به كشور از طريق اين درگاه ها وارد 
مي شوند كه شايد توليدات داخلي در حد اعال به لحاظ كيفيت، قابليت 
پاسخگويي به نياز مردم را داشته باشند. اينچنين رويكردي به مناطق 
آزاد، واقعا جاي تاس��ف دارد. او تصريح كرد: اتحاديه توليدكنندگان و 
صادركنندگان پوشاك، در اين رابطه بررسي هاي مختلفي را صورت 
داده كه نشان مي دهد مناطق آزاد كشور بالاستثنا به مراكزي براي ورود 
غيرقانوني كاال به سرزمين اصلي تبديل شده اند و مركزي براي قاچاق 

هستند؛ پس دولت بايد جلوي آن را بگيرد و اگر دولت مصوبه مي دهد، 
همه جوانب آن را بسنجد؛ در غير اين صورت، مسلما مماشات با مبارزه 
با قاچاق را در دس��تور كار قرار داده و اين، ضربه وحشتناكي به توليد و 
صادرات پوشاك وارد مي آورد. به گفته شاه بختي، واردات پوشاك به 
كشور مدت ها ممنوع بود و توليدكنندگان جان تازه اي گرفتند، اگرچه 
در همين مدت محدوديت و ممنوعيت نيز، اكثر فروشگاه هاي پوشاك 
خارجي، پوشاك مد روز و فصل )نيوكالكشن( عرضه مي كردند كه اين 
توزيع، عرضه كاالي قاچاق است؛ چراكه واردات و ثبت سفارش ممنوع 
بوده اس��ت؛ پس اگر دوباره واردات در مناطق آزاد، آزاد ش��ود، همين 

داستان تكرار خواهد شد.
او اظهار كرد: توليدكنندگان هيچگونه مشكلي با تامين بازار شب عيد با 
كاالهاي باكيفيت ندارد و اجناس باكيفيت عرضه خواهند كرد؛ ضمن 
اينكه در تمام نمايشگاه هاي نوروزي هم حضور دارند و البسه باكيفيت 
توزيع خواهند كرد؛ ضمن اينكه در كنار پوشاك، كيف و كفش زنانه و 
مردانه هم عرضه مي شود و كمبودي در اين زمينه وجود ندارد؛ همانطور 
كه هر فروشگاهي از برندهاي خارجي در ماه هاي گذشته تعطيل شده، 
برندهاي ايراني يك شبه جاي آنها را پر كرده اند؛ اما اگر فردي مي گويد كه 
پوشاك داخلي توانايي تامين بازار شب عيد را ندارد، حتما مدافع قاچاق 
است. ش��اه بختي از برگزاري فروش هاي فوق العاده نوروزي در سطح 
واحدهاي صنفي پوشاك خبر داد و گفت: نمايشگاه بين المللي جمهوري 
اسالمي ايران نيز از 14 تا ۲۰ اسفندماه، با عرضه ۲۰ آيتم كااليي از جمله 
پوشاك، مايحتاج مورد نياز مردم را تامين مي كند. او اظهار كرد: هم اكنون 

با توجه به ممنوعيت قاعدتا بايد واردات پوشاك صفر باشد.

يك مقام مسوول در وزارت صنعت خبر داد
شناسنامه دار شدن فرش دستباف ايراني 

مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات ايران )ايران 
كد( از ارايه پروژه هويت بخشي به فرش دستباف ايراني در 
اجالس جهان��ي )GS1( خبر داد و گفت: به زودي اين هنر 
صنعت ايراني براي جلوگيري از توليد و فروش فرش هاي 
تقلبي در بستر بالك چين شناسنامه دار مي شود. سيدحسين 
پارياب در گفت وگو با ايرنا، از ارايه سه پروژه هويت بخشي 
به فرش دس��تباف ايراني در بستر بالك چين، اصالت كاال 
و كدين��گ خدمات براي نخس��تين بار در اجالس جهاني 
جي اس1 خبر داد. او افزود: در اين دوره جمهوري اسالمي 
ايران همراه با ۲۲ كشور ديگر در حوزه »آسيا و اقيانوسيه« 
حضور يافت كه در نهايت اين حوزه توانست با ارايه نوآوري 
و خالقيت در طرح ها و پروژه ها رتبه نخست را در ارزيابي ها 
به خود اختصاص دهد. او خاطرنشان كرد: براي نخستين بار 

در ۲4 سال گذشته، جمهوري اسالمي ايران در حوزه آسيا و 
اقيانوسيه به ارايه سه پروژه نوين پرداخت كه مورد استقبال 
مس��ووالن اين سازمان جهاني و ساير كشورها قرار گرفت. 
مديرعامل ايران كد ادامه داد: شناسنامه دار كردن و هويت 
بخش��ي به فرش دستباف ايراني در بس��تر بالك چين به 
منظور جلوگيري از توليد و فروش فرش هاي تقلبي از جمله 
اين پروژه ها بود.او توضيح داد: در حال توس��عه و راه اندازي 
پلتفرمي هس��تيم كه از طريق آن مي توان فرش دستباف 
را در گام نخس��ت شناس��ايي كرد؛ اين مهم با بهره گيري 
از كليد هاي شناس��ايي جي اس 1 انجام ش��ده و پس از آن 
رديابي اين محصول ايراني امري آسان خواهد بود؛ رديابي 
كه از مرحله طراحي نقشه تا بافت و تحويل به خريدار انجام 
مي شود. پارياب ادامه داد: از آنجايي كه شناسايي، رديابي 

و نگهداري اطالع��ات مربوط به فرش دس��تباف به دليل 
ظرافت هاي پيچيده و جايگاه ارزشمند خود بايد از امنيت 
قابل توجهي برخوردار باشد، در اين پلتفرم تصميم گرفته 
شد تا با استفاده از فناوري روز بالك چين، امنيت اطالعات 
در سطح قابل توجهي حفظ شود. به گفته او، با فراهم شدن 
زيرساخت هاي الزم، پروژه شناس��نامه دار كردن و هويت 
بخش��ي به فرش دستباف ايراني در بس��تر بالك چين در 
بزرگ ترين رويداد بين المللي تجارت الكترونيكي در ايران 
كه ارديبهشت ماه آينده به ميزباني تهران برگزار مي شود، 
رونمايي ش��ود. مديرعامل ايران كد گفت: پروژه دوم ارايه 
شده از سوي ايران در اين اجالس جهاني، پروژه »كدينگ 
خدمات« بود كه قرار است براي نخستين بار در كشور انجام 
شود؛  جي اس 1 ايران سامانه اي را براي مديريت اطالعات 

خدمات و فعاليت هاي اقتصادي طراحي كرده و توس��عه 
داده كه در آن خدمات بر مبناي استانداردهاي اين سازمان 
بين المللي شناس��ايي و كدگذاري مي شوند. اين مسوول 
وزارت صنعت اضافه كرد: با اجرايي شدن اين مهم از حدود 
يك ماه ديگر به نوع خدمت و همچنين خدمت دهنده كد 
تعلق مي گيرد تا يكديگر را شناسايي كنند. او همچنين از ارايه 
پروژه »اصالت كاال« به عنوان سومين پروژه ايران در اجالس 
جهاني بروكسل ياد كرد و گفت: اين پروژه به منظور حمايت 
از مصرف كننده نهايي و برند توليد كنندگان راه اندازي شده 
كه هم اكنون به صورت پايلوت براي شركت هاي توزيع برق 
در استان هاي خراسان، يزد و كرمان در حال اجرا است.پارياب 
توضيح داد: ايده شكل گيري اين پروژه از آنجا شكل گرفت 
كه يكي از مشكالت فعلي شركت هاي توزيع برق ناتواني در 

كنترل كاالهاي ورودي به شبكه توزيع از مبدا توليد كاال تا 
محل مصرف آن است؛ استفاده از كاالهاي نامرغوب و جعلي 
هزينه هاي زياد و خاموش��ي هاي طوالني مدت به شبكه 
توزيع تحميل كرده است. او ادامه داد: ايران كد با استفاده از 
استانداردهاي رديابي جي اس 1 اقدام به طراحي و توسعه 
سامانه تاييد اصالت و رديابي سريالي محصوالت كرده كه در 
آن، ب��ا صدور كد بين المللي جي اس 1 براي همه كاالهاي 
تامين كنندگان و تخصيص كد سريالي به آنها، قابليت رديابي 
همه محصوالت از نقطه توليد تا مصرف ايجاد مي شود. او 
يادآور شد: تاكنون سازمان جهاني جي اس1 فقط به 11۲ 
كشور يادشده مجوز و حق عضويت داده و ساير كشورها بايد 
از توانمندي كش��ورهاي عضو براي محصوالت و توليدات 
خود استفاده كنند كه فرصت بسيار خوبي براي ايران است. 

  Wed. Feb 27.  چهار  شنبه   8 اسفند 1397   21 جمادي الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1330  2019 

 FATF تبعات عدم تصويب 
در بازار

ايلنا|رييس كميس��يون پول و س��رمايه اتاق 
بازرگان��ي تهران گف��ت: اگ��ر »اف اي تي اف« 
تصويب نشود، عمال در ليس��ت سياه مي رويم 
و همين ان��دك ارتباطي كه ام��روز وجود دارد 
از دس��ت مي دهيم. اگر مي خواهي��م با جهان 
ارتباط داشته باشيم و فعاليت تجاري كنيم بايد 
اصول آن را بپذيريم. عباس آرگون در خصوص 
نوسانات قيمت ارز گفت: پس از چند هفته ثبات 
نرخ ارز ش��اهد نوس��ان در بازار هستيم كه اين 
عملكرد هيجاني ب��ه دليل وقوع برخي اتفاقات 
و يكس��ري موضوعات اس��ت كه مهم ترين آن 
»اف اي تي اف« اس��ت كه هن��وز تكليف آن در 
داخل تعيين نش��ده و سيگنال هاي مثبتي نيز 
براي تصويب آن به بازار ارس��ال نمي ش��ود. او 
تصريح كرد: نكته ديگر اين است كه همه ساله 
در اين ايام با توجه به نزديك شدن به تعطيالت 
ن��وروز نياز فيزيكي ب��ازار ارز باالتر مي رود. اين 
دو عامل به هم��راه برخي عوام��ل ديگر باعث 
شده هيجان بازار تشديد ش��ود. بانك مركزي 
بايد براي اين روزها برنامه ريزي داشته باشد تا 
ثبات و آرامش به بازار بازگردد. دولت به عنوان 
اصلي تري��ن تامين كننده ب��ازار ارز بايد نقش 
مديريتي خود را ايفا كند ت��ا فعاالن اقتصادي 

بتوانند براي آينده برنامه ريزي كنند.

 سامانه طرح تاپ 
آماده رونمايي شد

ايرن�ا| مرحله نخس��ت س��امانه ط��رح ملي 
توانمندس��ازي توليد و توسعه اش��تغال پايدار 
)تاپ(، با هدف ثبت نام بنگاه هاي صنعتي، معدني 
و تجاري و نيز ثبت نيازهاي پژوهشي و فناورانه 
آنها روز گذش��ته توس��ط وزارت صنعت، معدن 
وتجارت رونمايي شد. در آيين اين مراسم، معاون 
آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن 
وتجارت اظهار كرد: اجراي اين طرح ملي به توسعه 
صادرات، اش��تغال پايدار جوانان دانش آموخته 
و استاندارد كردن محصوالت خواهد انجاميد و 
اطمينان داد كه تحوالت اساسي در بخش صنعت 

كشور را ايجاد خواهد كرد. 
به گفته برات قبادي��ان، با اجراي اين طرح ملي، 
بخش صنعت، معدن و تجارت؛ از توانمندي هاي 
دانش آموختگان مش��مول خدمت س��ربازي، 
دانشجويان تحصيالت تكميلي و اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي و 
پژوهشي بهره مند مي شوند. او ادامه داد: بنگاه هاي 
متقاضي اين طرح، پس از ثبت نام و ثبت نيازهاي 
فناورانه و پژوهش��ي خود در س��امانه »ايران  اي 
تاپ« به نشاني www.iranetop.ir براساس 
ش��يوه نامه س��نجش صالحيت ط��رف تقاضا، 
مصوب وزارت صنعت، از سوي سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها مورد بررسي و تاييد 
قرار مي گيرند. مرحل��ه دوم اين طرح ملي پس 
از اجراي موفقيت آميز پايلوت آن در س��ال 98 
اجرايي خواهد شد و پس از آن به صورت تدريجي 

به بخش خصوصي واگذار مي شود.

بررسي قيمت خودرو
در كميسيون اصل 90

ايس�نا|رييس كميس��يون اصل 9۰ مجلس 
شوراي اسالمي از بررسي افزايش قيمت خودرو 
در روزهاي جاري، در جلسه فرداي اين كميسيون 
خب��ر داد. داوود محم��دي در جمع خبرنگاران 
گفت: كميسيون اصل 9۰ مجلس شوراي اسالمي 
فردا با وزير صنعت، معدن و تجارت با نمايندگان 
خودروس��ازان جلس��ه دارد. اين جلسه به دليل 
افزايش قيمت خودرو در ماه هاي اخير و همچنين 
بدقولي خودروسازان در تحويل به موقع خودرو 
به مردم تشكيل مي شود. او در ادامه تصريح كرد: 
قرار بود با فروش فوري خودروهاي داخلي قيمت 
آنها روند كاهشي داشته باشد اما متأسفانه نه تنها 
اين اتفاق نيفتاد بلكه باز هم شاهد افزايش قيمت 

خودرو در روزهاي گذشته بوديم. 

ثبت سفارش خودرو ها
در سال 9۸ منتفي است

باش�گاه خبرن�گاران ج�وان| سرپرس��ت 
سازمان توسعه تجارت ايران گفت: تا آخر هفته 
خودرو هايي كه تا 16 مرداد ثبت سفارش شده اند 
با ابالغيه س��ران سه قوه ثبت س��فارش مجدد 
مي شوند. محمد مودودي، افزود: ارز كشور صرف 
واردات خودرو هاي در گمرك مانده شده است و 
مش��ترياني در داخل كشور بابت خريد آنها پول 
پرداخت كرده اند و منتظر ترخيص خودرو هاي 

خود از گمركات هستند.
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ايران، اظهار 
ك��رد: جداي از موض��وع تخلف ي��ا عدم تخلف 
واردكنندگان، موضوع ترخيص خودرو هاي در 
گمرك مانده مورد بررس��ي قرار گرفته و وزارت 
صمت براي موضوع ثبت سفارش خودرو مصوبه 
و آيين نامه اي صادر كرده است و ثبت سفارش اين 
خودروها، منتظر ابالغيه شوراي عالي سران سه 
قوه است و فقط خودروهايي كه تا 16 مرداد امسال 
ثبت سفارش شده اند مجوز تكميل مدارك دارند 
تا ثبت سفارش مجدد را براي تحويل خودروهاي 

خود انجام دهند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در 
ش��رايط كنوني مديريت منابع ارزي، ارز حاصل 
از صادرات را بايد صرف تأمين كاال هاي اساسي، 
تأمين دارو و همچنين مواد اوليه و تجهيزات مورد 
نياز صنعت كند و به همين منظور در س��ال 98 

براي واردات خودرو اولويتي نداريم.



15 جهان

از عرش به فرش جنبش 5ستاره در ايتاليا 

ائتالف پوپوليستي در آستانه فروپاشي
گروه جهان| طال تسليمي| 

حزب راست افراطي جنبش 5ستاره با ظهور و پيشروي 
ناگهان��ي خود در صدر سياس��ت ايتالي��ا، جهانيان را 
شگفت زده كرد، اما عملكرد آن در انتخابات محلي نشان 
داد كه سقوط اين حزب مي تواند به اندازه صعود آن سريع 
باشد. انتخابات منطقه اي در ايتاليا اتفاقي تحقيرآميز 
براي اين حزب بود و شريك آن در دولت ائتالفي يعني 
حزب »ليگ« هم اگرچه عملكرد بهتري در اين انتخابات 
داشت، اما همچنان براي به دست آوردن قدرت مطلق 
در دولت بايد تالش و از فرصت ها به خوبي استفاده كند. 
به نوش��ته بلومب��رگ، در انتخابات هفته گذش��ته در 
»ساردينيا«، دومين جزيره بزرگ درياي مديترانه، نامزد 
حزب پوپوليستي جنبش 5ستاره حتي موفق نشدن 
10 درصد آراء را به دست آورد و پس از نامزدهاي حزب 
جناح راس��تي ليگ و حزب چپ ميانه در جايگاه سوم 
دموكراتيك قرار گفت. شدت اين شكست تعجب آور بود. 
در همين انتخابات اخير سراسري ايتاليا در ماه مارس 
گذشته، جنبش 5ستاره توانسته بود 40 درصد آراء را 
به دست آورد و با فاصله فاحشي از ديگر احزاب، جايگاه 

محبوب ترين حزب ايتاليا را به دست آورد.
»لوئيجي دي مايو« رهبر اين حزب و معاون نخست وزير 
ايتاليا تالش كرده نتايج اين انتخابات محلي را بي اهميت 
جلوه دهد. او به اين مساله اشاره كرده كه 5ستاره همواره 
در انتخابات محلي عملكرد ضعيفي داشته و از اين رو، 
قياس نتايج انتخابات س��اردينيا با انتخابات سراسري 
بي معني و به مثابه »مقايسه سيب با پرتقال« است. اما 
شدت شكست ساردينيا از آن نظر اهميت دارد كه چند 
هفته پيش جنبش 5س��تاره در انتخابات در »آبروزو« 
يكي ديگر از مناطق جنوبي كه در انتخابات سراسري از 
اين حزب حمايت كرده بود، نيز عملكرد بدي داشت و 

نامزد آن در جايگاه سوم قرار گرفت.
خارق العاده ترين داس��تان سياسي ايتاليا در يك دهه 
گذشته از يك بحران هويتي عميق رنج مي برد. جنبش 
5ستاره كه به ناگاه به بزرگ ترين حزب ايتاليا تبديل شد، 
از زمان تشكيل دولت تاكنون بهره چنداني از حمايت 

گسترده اي كه به دست آورده بود، نكرده است. اين حزب 
تصميم گرفت با حزب ضدمهاجرتي ليگ دولت ائتالفي 
تش��كيل دهد كه در عمل، ش��ريك كوچك تر دولت 
محسوب مي شد. اما متئو سالويني رهبر كاريزماتيك 
حزب ليگ در نقش رهبر حقيقي دولت عمل مي كند و 
بر جوزپه كونته نخست وزير تكنوكرات انتخاب شده از 

سوي جنبش 5ستاره، سايه انداخته است.
مساله ديگر فهرست بلندباالي وعده هاي تحقق نيافته 
جنبش 5ستاره است. اين حزب هنوز موفق به تعطيل 
كردن كارخانه تولي��د فوالد »آي ال وي اي« در منطقه 

جنوبي »پوگيال« نشده و اين در حالي است كه تعطيلي 
اين كارخانه از وعده هاي انتخاباتي حزب راست افراطي 
در زمينه محافظت از محيط زيس��ت بوده اس��ت. اين 
حزب در تحقق به وعده ممانعت از س��اخت خط لوله 
»تي اي پي« در همان نزديكي هم موفقيتي نداش��ته 
است. در نهايت هم جنبش 5ستاره با گفتن اينكه نبايد 
با سياستمداران متفاوت از شهروندان عادي رفتار شود، 
س��الويني را از محاكمه احتمالي در پي امتناع از كناره 
گرفتن كش��تي مهاجران در سيس��يلي نجات داد. در 
خصوص ماندن ايتاليا در منطقه يورو هم هر دو حزب 

دول��ت ائتالفي از زم��ان روي كار آمدن بارها نظر خود 
را تغيير داده اند؛ اما همزمان با پيش��رفت سالويني در 

نظرسنجي ها، دي مايو در حال غرق شدن بوده است.
فروپاشي ائتالف پوپوليست ها در ايتاليا از بسياري جهات 
اجتناب ناپذير بود. آنها با وعده هاي بسيار به محبوبيت 
دست يافتند كه در عمده موارد عمل به آنها غيرممكن 
بود. جنبش 5س��تاره كه يك حزب اپوزيسيون بدون 
تجربه حقيقي سياسي و دولت داري بود، سعي كرد 5 
جايگاه در دولت را با نامزدهاي مناسب پر كند. ليگ كه 
حدود 3دهه سابقه فعاليت داشت، نامزدهاي كاركشته 

و قابلي براي مشاغل دولتي معرفي كرد و خيلي سريع به 
شرك باتجربه در دولت ائتالفي تبديل شد.

با وجود همه اين تفاسير سرعت سقوط جنبش 5ستاره 
نفس گير است و بيش از همه لوئيجي دي مايو و ديويد 
كاسالگيو رهبر در سايه حزب كه مسوول همه عمليات 
مهم اينترنتي آن است، در اين كاهش محبوبيت مقصر 
هس��تند. دو فعال جوان بعد از بپه گريلو كمديني كه 
جنبش را تاسيس كرد و گيانروبرتو كاسالگيو پدر ديويد 
كه صاحب ايده دموكراسي مستقيم مبتني بر اينترنت 
بود، قدرت را در جنبش 5ستاره در دست گرفتند. اين 
دو بودند كه با وجود نارضايتي هاي جناح چپ حزب به 
همكاري و تشكيل دولت با سالويني تصميم گرفتند. 
كاس��الگيو و دي مايو اكنون با چشم انداز يك شكست 

بزرگ در انتخابات پارلماني مواجه هستند.
سقوط جنبش 5س��تاره براي سالويني هم درس هاي 
مهمي دارد. ح��زب ليگ هم در انتخاب��ات محلي در 
س��اردينيا عملكرد چندان خوبي نداشت، اما توانست 
با همكاري متحدان راس��ت ميانه خود از جمله حزب 
فورتزا ايتالياي سيلوي برلوسكني، رياست اين منطقه 
را به دست آورد. اين حزب در انتخابات آبروزو نيز پيروز 
شد و اكنون نتايج نظرسنجي ها حاكي از آن است كه 
اگر انتخابات سراسري امروز برگزار مي شد، حزب ليگ 
به سادگي بيشترين  آراء را به دست مي آورد. سالويني 
تاكنون احتمال برگزاري انتخاب��ات جديد را رد كرده 
است. بحران اقتصادي ايتاليا مي تواند موقعيت ائتالف 
چپ ميانه را بي��ش از پيش تضعيف كن��د. در چنين 
شرايطي فروپاشي دولت پس از انتخابات پارلماني اروپا 
ترغيب كننده به نظر مي رسد. چنين اتفاقي موقعيت 
جنبش 5ستاره را عجيب تر مي كند. اين حزب بايد به 
راي دهندگان خود نشان دهد كه هويت مستقلي دارد، 
اما هر اندازه كه از سالويني فاصله بگيرد، بيشتر با مخاطره 
برگزاري انتخابات زودهنگام مواجه مي شود. در تاريخ 
حزب ديگري نبوده كه به مثابه جنبش 5ستاره در فاصله 
زماني تا اين اندازه كوتاه از اوج محبوبيت چنين سقوطي 

را تجربه كرده باشد.

رييس جمهور امريكا به پيروزي در سياست خارجي نياز دارد 

پاشنه آشيل ترامپ در كنگره
گروه جهان|

دونالد ترامپ روزهاي سرنوشت سازي را در پيش دارد. 
مايكل كوهن وكيل س��ابق او، سه شنبه و چهارشنبه 
اطالعات جديدي را درباره پروژه هاي اقتصادي او در 
روسيه پس از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري اش 
در اختيار نمايندگان امريكا ق��رار مي دهد. رويترز به 
نقل از يك منبع آگاه نوش��ته كه كوهن قرار است به 
نمايندگان امريكاي��ي بگويد كه ترامپ پس از قطعي 
ش��دن نامزدي اش از س��وي ح��زب جمهوري خواه، 
چندين بار از او خواس��ته تا پروژه آسمان خراشش در 
مسكو را پيگيري كند. ادعاي كوهن ثابت خواهد كرد 
ك��ه ترامپ حتي پس از قطعي ش��دن نامزدي اش در 
انتخابات شخصا عالقه مند بوده تا كسب وكار خود را در 

روسيه ادامه دهد. 
خبرگزاري آلمان با اش��اره به ديدار مهم ترامپ و كيم 
جونگ اون رهبر كره شمالي در ويتنام نوشته: دونالد 
ترامپ در صورتي كه بتواند در هانوي )پايتخت ويتنام( 
در زمينه معاهده صلح به توافق برسد، از نظر سياست 
خارجي به موفقيتي مهم دست يافته؛ اما تقريبا همزمان 
با اين رويداد، يك واقعه ناخوش��ايند در كنگره آينده 
سياسي او را تهديد مي كند. زيرا كوهن وكيل سابق او يا 
به اصطالح »مامورش براي انجام كارهاي ناخوشايند« 

قرار است درباره رازهاي مگوي او شهادت دهد.
از آنجا كه مايكل كوهن س��ال هاي طوالني به عنوان 
دالل كارهاي جنجالي ترامپ را هم انجام داده، در برابر 

نمايندگان و سناتورها بطور مفصل و با ارايه جزييات 
اعتراف خواهد كرد. س��ي ان ان نوشته: »اين هفته در 
انتظار دو رويداد بسيار بزرگ هستيم: نشست هانوي و 
شهادت كوهن؛ يكي از اين دو رويداد مي تواند پايه هاي 
رياست جمهوري ترامپ را بطور اساسي به لرزه دربياورد؛ 
و هر دو اتف��اق تقريبا همزم��ان روي مي دهد. درباره 
شهادت كوهن بايد گفت، آرزوي ترامپ دال بر كسب 
موفقيتي كه شايستگي دريافت جايزه نوبل را داشته 
باشد، ممكن است تحت الشعاع گذشته تاريكش قرار 
بگيرد، زماني كه او در بخش س��اخت و خريد و فروش 

امالك فعاليت داشت.«
با توجه به گزارش هاي پراكنده متع��ددي كه درباره 
وضعيت غيرش��فاف مال��ي خانواده ترام��پ و ارتباط 
احتمالي س��تاد انتخاباتي او با روس ه��ا در انتخابات 
2016 مصرح شده، نمايندگان عضو حزب دموكرات 
سواالت متعددي از مايكل كوهن دارند از جمله درباره 
“پرداخت حق الس��كوت به اس��تورمي دنيل��ز بازيگر 
فيلم هاي غيراخالقي و زنان ديگ��ري كه ادعا دارند با 
ترامپ رابطه داشته اند، پروژه ساختماني موسوم به »برج 
ترامپ« در مسكو و به خصوص اينكه آيا رييس جمهور 
امريكا وكيل سابقش را از طريق تطميع يا ارعاب مجبور 
به اداي ش��هادت دروغ كرده است يا خير. در صورتي 
كه دونالد ترامپ واقعا چنين كاري انجام داده باشد، از 
اجراي عدالت جلوگيري كرده و ممانعت از فعاليت هاي 
قضايي يكي از شروط به جريان انداختن روند استيضاح 

و بركناري رييس جمهور در اياالت متحده است.
ماي��كل كوه��ن خ��ود م��اه دس��امبر در مصاحبه با 
»اي بي س��ي« تاكيد كرده بود كه هيچ كاري را بدون 
دس��تور دونالد ترامپ انجام نداده است. او در اين باره 
گفته بود: »در سازمان ترامپ هيچ كاري بدون نظر آقاي 
ترامپ انجام نمي شد. او به من دستور داد به اين زنان پول 
بدهم و به اين مسائل رسيدگي كنم.« بنابراين دونالد 
ترامپ بسيار تحت فشار است كه با كسب موفقيت در 
هانوي، اخبار منفي از واشنگتن را كم اهميت جلوه دهد. 
در روند خلع سالح هس��ته اي در كره شمالي تاكنون 
تقريبا هيچ پيش��رفتي صورت نگرفته و به اين خاطر 
ترامپ به شدت تحت فشار است كه در هانوي موفقيتي 

در اين زمينه ارايه كند. 
انعقاد احتمالي معاهده صلح ميان اياالت متحده امريكا 
و كره  شمالي مي تواند تحوالت داخلي امريكا را تاحدي 
كمرنگ كند. با اين حال ناظران با اشاره به سابقه تاريخي 
مقاومت كره شمالي در برابر خلع سالح هسته اي تاكيد 
مي كنند كه ترامپ كار بسيار دشواري در هانوي خواهد 
داشت. رييس جمهوري امريكا با علم به همين مساله 
پيش از پرواز به ويتنام، نسبت به انتظارات سطح باال از 
روند خلع سالح اتمي در شبه جزيره كره هشدار داده 
و گفت: »عجله ندارم. تا زماني كه آزمايش هاي جديد 

موشكي يا هسته اي انجام نشود، راضي هستيم.«
شهادت روز سه شنبه مايكل كوهن پشت درهاي بسته 
خواهد بود و مشخص نيست كه خبري از آن به بيرون 

درز مي كند يا خير. شهادت روز چهارشنبه )امروز( اما 
بطور علني برگزار خواهد شد. مايكل كوهن محكوم به 
سه سال حبس ش��ده و بايد از ابتداي ماه مي به زندان 
برود. در همين حال نشريه وال استريت ژورنال نوشته، 
كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا مداركي در 
دست دارد كه ثابت مي كند دونالد ترامپ از دادستان 
سابق خواسته است تحقيقات مايكل كوهن را به يكي از 

دادستان هاي حامي وي بسپارد. 
گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن هستند كه كميته 
قضايي مجلس نمايندگان اسنادي در دست دارد كه 
اتهام ترامپ مبني بر درخواست از متيو ويتكر دادستان 
كل موقت سابق امريكا، به منظور گماشتن جفري برمن، 
يكي از حاميان مالي كمپين ترامپ در انتخابات 2016 

ميالدي براي رس��يدگي به تحقيق��ات درباره مايكل 
كوهن را تاييد مي كند. البت��ه مدركي مبني بر اقدام 
ويتكر در راستاي اين درخواست وجود ندارد. برمن كه 
به كمپين دونالد ترامپ در انتخابات 2016 كمك مالي 
كرده، خود را فاقد شرايط رسيدگي به پرونده تحقيقات 

مايكل كوهن اعالم كرده است. 
اما شهادت وكيل پيشين تنها نگراني ترامپ در بخش 
سياس��ت داخلي نيس��ت. مجلس نمايندگان اياالت 
متحده امريكا سه شنبه با اكثريت آراي حزب دموكرات 
يك قطعنامه عليه اعالم وضعيت اضطراري توس��ط 
ترامپ تصويب كرد. همچنين گفته شده كه هفته آينده، 
گزارش نهايي راب��رت مولر بازرس ويژه در مورد روابط 

ترامپ و روسيه به دست وزارت دادگستري مي رسد.

دريچه

كوتاه از منطقه

اخباري درباره تعيين جانشين 
براي بوتفليقه در الجزاير

گروه جهان| خبرگزاري رويترز به نقل از منابع نزديك 
به حاكميت در الجزاير از تعيين رمطان لعمامره مشاور 
سياسي عبدالعزيز بوتفليقه، رييس جمهور الجزاير به 
عنوان كانديداي جانشين وي به هدف كاستن از موج 
اعتراضات در اين كشور خبر داده است. به گزارش رويترز، 
منابعي در محافل نزديك به حاكميت الجزاير گفته اند كه 
بوتفليقه به دليل كهولت سن و مريضي احتماال از رقابت 
در انتخابات انصراف داده و مشاور سياسيش لعمامره را 
به عنوان كانديداي جانشين خود وارد اين انتخابات كند.
رويترز نوشته، تعيين احتمالي اين ديپلمات و وزير خارجه 
سابق به جانشيني عبدالعزيز بوتفليقه مي تواند آرامش 
نسبي را در الجزاير برقرار كرده وانسجام نظام سياسي 
را تضمين كند. استفاده از ش��بكه هاي اجتماعي نزد 
جوانان الجزايري به عنوان يك منبع دريافت اطالعات 
رواج زيادي دارد و رمطان لعمامره 66 ساله نيز از شبكه 
اجتماعي توييتر به عنوان يك امتي��از براي خود بهره 
مي برد. بر اساس اعالم دفتر رياست جمهوري الجزاير، 
بوتفليقه براي انجام يك س��ري آزمايشات معمول به 
سوييس سفر كرده اس��ت. به گفته حسني عبيدي، از 
صاحب نظران سياسي الجزاير، اين سفر تعيين كننده 
خواهد ب��ود. در 22 فوريه، مخالفان نامزدي عبدالعزيز 
بوتفليقه در انتخابات الجزاير در شهرهاي اين كشور از 
جمله پايتخت و همچنين شهر پاريس به خيابان ها آمدند 
و مخالفت خود با وي را اعالم كردند. الجزاير، سيزدهمين 
كشور وسيع كره خاكي و داراي يكي از بزرگ ترين منابع 
گاز جهان اس��ت و مهم ترين شريك تجاري آفريقايي 
فرانسه به شمار مي آيد و تا دهه 60 بزرگ ترين مستعمره 

اين كشور بود. 

 ژانت يلن: ترامپ نقش 
بانك مركزي را نمي فهمد

گروه جهان|  رييس س��ابق بانك مركزي امريكا 
گفته ترام��پ سياس��ت اقتصادي و نق��ش بانك 
مركزي را نمي فهمد. به گزارش سي ان بي سي، ژانت 
يلن رييس اس��بق بانك مركزي امريكا، در دوران 
رياس��ت جمهوري باراك اوباما و عضو انديش��كده 
بروكينگز گفته: »رييس جمهور از سياست اقتصادي 
سر در نمي آورد.« او از برخورد دوگانه ترامپ با فدرال 
رزرو و مساله تجارت با چين به عنوان دو مثال براي 
ناآشنايي ترامپ با اقتصاد سياسي نام برده است. يلن 
با انتقاد از تمركز بيش از ح��د ترامپ براي كاهش 
تراز حساب تجاري با امريكا گفته: »در اخبار مدام 
مي شنويم كه رييس جمهور از تمركز روي كاهش 
واردات و افزاي��ش صادرات س��خن مي گويد. فكر 
مي كنم تقريبا همه اقتصاددانان هم عقيده اند كه 
چيزي به نام كسري حساب تجاري به صورت واقعي 
وجود ندارد.« يلن بار ديگر با انتقاد از مخالفت ترامپ 
با افزايش نرخ بهره توسط بانك مركزي امريكا گفته: 
»نظرات رييس جمهور در خص��وص جروم پاول و 
بانك مركزي، مرا نگران مي كند. فكر مي كنم اگر به 
نظر ترامپ در سياست گذاري پولي توجه شود آثار 
بدي خواهد داشت.« ترامپ سال گذشته جروم پاول 
را به عنوان نامزد رياست بر بانك مركزي جايگزين 
يلن كرد. او با اين حال بارها از پاول به دليل افزايش 
نرخ بهره انتقاد كرده اس��ت و حتي برخي خبرها از 
تالش هاي مخفيان��ه رييس جمهوري امريكا براي 
فراهم كردن مقدمات بركناري جرومي پاول حكايت 
دارد، اخباري كه در پي ايج��اد نگراني در بازارها از 

سوي وزير خزانه داري امريكا تكذيب شده است.

مخالفت    با ايجاد مراكز 
پناهجويان در قاره سياه

گروه جهان|روزنامه گاردين در تازه ترين گزارش خود 
درباره بحران پناهجويان خب��ر داده كه اتحاديه آفريقا 
با طرح اتحاديه اروپا مبني ب��ر ايجاد »مراكز نگهداري 
ويژه پناهجوي��ان« در كش��ورهاي مختلف آفريقايي 
مخالف است. به نوشته اين روزنامه، اتحاديه كشورهاي 
آفريقايي اين طرح را با توجه به مقررات حقوق بين الملل 
نخواهد پذيرفت. اين طرح به ابت��كار امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه، در سال گذشته به تصويب 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا رسيد تا بدين طريق مانع 
عبور گسترده پناهجويان از درياي مديترانه به قاره سبز 
باشد. گاردين افشا كرده 55 كشور عضو اتحاديه آفريقا به 
رهبري مصر با طرح بروكسل مخالفت هستند. اين طرح 
اتحاديه اروپا بطور ناقص از س��وي كشور ليبي در حال 
اجراست اما موارد متعدد گزارش ها مبني بر شكنجه، 
برده داري و مرگ پناهجويان سازمان هاي حقوق بشري 
جهان را نگران كرده است. 20 هزار تن از پناهجويان در 
حال حاضر در مراكز نگهداري ليبي زنداني شده اند. در 
دو سال گذشته ۸00 هزار پناهجوي آفريقايي براي عبور 
از مديترانه به ليبي رفته اند و در اين كشور گرفتار شده اند. 
ماتئو سالويني وزير كشور مهاجرستيز ايتاليا، خواهان 
ايجاد مراكز نگهداري پناهجويان در كشورهاي آفريقايي 

از جمله مراكش، نيجر، چاد، مالي و سودان شده است.
در نشست اخير اتحاديه اروپا و برخي از كشورهاي اروپايي 
در شرم الش��يخ، مقام هاي آفريقايي ب��ه طرح اتحاديه 
اروپا اعتراض كرده اند. با اين حال تحليلگران معتقدند 
به دليل نفوذ كش��ورهاي اروپايي بر برخي كشورهاي 
قاره آفريقا امكان تغيير رويه اين كشورها درباره ايجاد 
مراكز نگهداري و حبس پناهجويان آفريقايي وجود دارد.

حزب كارگر در انديشه 
همه پرسي دوم برگزيت

گ�روه جهان|ح��زب كارگر به عن��وان مهم ترين 
حزب اپوزيس��يون بريتانيا اعالم كرده اس��ت كه در 
صورت تمديد زمان خروج اين كشور از اتحاديه اروپا 
از برگ��زاري دومين همه پرس��ي برگزيت، حمايت 
مي كند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، در حال حاضر 
اختالفات بر سر برگزيت به باالترين حد خود رسيده 
است. گمانه زني هايي وجود دارد مبني بر اينكه لندن 
زمان بيش��تر براي مذاكرات خروج از اتحاديه اروپا را 
خواستار مي شود. دونالد تاسك رييس كميسيون اروپا 
اعالم كرد كه او درباره تمديد احتمالي برگزيت و روند 
حقوقي آن با ترزا مي نخست وزير بريتانيا در حاشيه 
اجالس شرم الشيخ مصر گفت وگو كرده است. او افزود: 
»بر اين باورم با توجه به ش��رايط حاكم، تمديد زمان 
خروج مي تواند راه حل معقولي باشد، اما نخست وزير 
بريتانيا هنوز معتقد است مي تواند از اجراي اين سناريو 
دوري كند.« گروه مذاكره كننده بريتانيايي براي دور 
جديدي از گفت وگوها به بروكس��ل رفته اس��ت. با 
نزديك شدن ضرب االجل برگزيت در 29 ماه مارس، 
نگراني ها درباره جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون 
توافق افزايش يافته است چراكه اين اتفاق مي تواند هر 
دو طرف را دچار بحران كند. در اين ميان حزب كارگر با 
افزايش فشارها بر دولت ترزا مي اعالم كرده كه به دنبال 
برگزاري دومين راي گيري بر سر برگزيت است. جرمي 
كوربين رهبر اين حزب گفت: »ما از اصالحيه اي براي 
برگزاري راي گيري دوم برگزيت حمايت مي كنيم.« 
اين در حالي است كه به نوشته روزنامه تايمز، هرگونه 
همه پرسي مجدد درباره جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا 

به تعميق اختالفات در بريتانيا مي انجامد. 

جرد كوشنر كليات معامله قرن 
را اعالم كرد

گروه جهان| مشاور ارشد رييس جمهوري امريكا و 
فرستاده اين كشور در روند صلح خاورميانه از مهم ترين 
اصول طرح صلح امريكا براي حل بحران بين فلسطين و 
اسراييل موسوم به »معامله قرن« پرده برداشت، طرحي 
كه به گفته ناظران حقوق فلسطيني ها را ناديده گرفته 
است. به گزارش اس��كاي نيوز، جرد كوشنر گفته: »از 
2س��ال پيش براي طرح صلح تالش مي كنيم و آماده 
ارايه آن هستيم. تاكنون توانسته ايم بيشتر جزييات 
طرح را محرمانه نگه داريم و اين بس��يار مهم است. در 
مذاكرات قبلي ديديم كه جزييات قبل از اينكه به نتيجه 
برسيم فاش مي شود و همين مساله سياستمداران را 
مجبور به فرار از طرح مي كند.« كوشنر افزود: »به دنبال 
ايجاد راهكارهاي واقع بينانه و عادالنه در سال 2019 
هس��تيم و بر 4 اصل در طرحمان تكيه كرده ايم: اصل 
اول آزادي است؛ مي خواهيم مردم از آزادي مذهبي، 
اجتماعي و عبادت و احترام برخوردار باشند. اصل ديگر 
امنيت است؛ ما اينجا در ابوظبي ساختمان هاي فاخر 
و بزرگ و تجارت شكوفايي مي بينيم، اما بدون امنيت 
كسي اينجا زندگي يا س��رمايه گذاري نمي كند.« به 
گفته كوشنر، پيامدهاي اقتصادي طرح جديد تنها به 
اسراييلي ها و فلسطيني ها محدود نمي شود و شامل كل 
منطقه از جمله اردن، مصر و لبنان نيز مي شود. كوشنر 
درباره موعد اعالم طرح صلح گفت: »ما تا پايان انتخابات 
اسراييل كه 9آوريل برگزار مي شود، منتظر مي مانيم. ما 
مذاكرات زيادي با اسراييلي ها و فلسطيني ها و تعدادي 
از رهب��ران عربي و طرف هاي ذي ربط داش��ته ايم. ما 
اميدواريم كه زماني كه اين طرح اعالم ش��ود مردم از 

يك بعد جديد به اين مساله نگاه كنند.« 
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 راي 87  درصد كوبايي ها 
به قانون اساسي جديد 

گ�روه جهان| بي��ش از ۸۷ درصد م��ردم كوبا به 
اصالحيه قانون اساسي اين كشور راي مثبت دادند 
و آن را تاييد كردند. به گزارش آسوش��يتدپرس، بر 
اس��اس اين قانون اساس��ي جديد، نظام تك حزبي 
سوسياليستي و اقتصاد برنامه ريزي شده مركزي حفظ 
مي شود، اما برخي از قوانين جنايي، انتخاباتي و مالي 
به روز مي شوند. حاشيه خطاي اين پيروزي در كشوري 
كه احزاب اپوزيسيون و كمپين هاي آنها غيرقانوني 
محسوب مي شود و پيشنهادهاي رسمي به صورت 
روتين در بيش از 90 درصد موارد تاييد مي شوند، به 
نسبت پايين است. كميسيون ملي انتخابات كوبا گفته 
كه ۷ميليون و ۸4۸ هزار و 343 نفر در همه پرسي روز 
يك شنبه درباره تغيير قانون اساسي راي دادند كه به 
عنوان ابزاري براي تداوم يكي از آخرين كش��ورهاي 
كمونيس��ت جهان ديده مي ش��ود. اين كميسيون 
همچنين اعالم كرد كه 6ميليون و ۸16 هزار و 169 نفر 
به نفع اين قانون اساسي جديد راي دادند. راي حدود 
300 هزار نفر هم نامعتبر اعالم شده چون اوراق راي 
آنها سفيد يا مخدوش بوده است. همچنين ۷06 هزار و 
400 راي هم عليه اين قانون اساسي جديد اعالم شده 
است. قانون اساسي كنوني كوبا در همه پرسي سال 
19۷6 از سوي 9۷.۷ درصد از مردم اين كشور تاييد 
شده بود. دولت ميگوئل دياز-كانل رييس جمهوري 
كوبا در هفته هاي اخير يك كمپين بدون توقف براي 
ترغيب مردم اين كشور در دادن راي »آري« به اين 
همه پرسي راه انداخته و گفته بود آنهايي كه راي منفي 
مي دهند، ضد انقالبي ها و دشمنان كشور هستند. در 
كنار كمپين آري به اين قانون اساسي جديد، كمپين 
»نه« نيز به صورت فراگير از طريق ش��بكه اينترنت 
موبايل در كوبا در ماه هاي گذش��ته به راه افتاده بود. 
حدود 2ميليون نفر از كوبايي ها براي نخس��تين بار 
در دسامبر سال گذشته ميالدي به خدمات شبكه 
اينترنت موبايل دسترسي يافته اند. به استثناي چند 
وب سايت مستقل، همه رسانه هاي كوبا در اختيار 
دولت هستند و اخبار ارسالي از طريق آنها در چند 
وقت گذشته پر بوده از پيام هايي كه مردم را به راي 
»مثبت« به اين قانون اساسي جديد ترغيب مي كرده 
اس��ت. قانون اساس��ي جديد كوب��ا تجارت هاي 
خصوصي و مش��ترك را در كن��ار امور اقتصادي 

دولتي به رسميت مي شناسد.

حمله هند به مقر شبه نظاميان 
در پاكستان 

هند اعالم كرده شبه نظامياني كشميري كه در 
داخل خاك پاكستان در منطقه باالكوت مستقر 
بوده اند را ه��دف حمله هوايي قرار داده اس��ت. 
به گفته مقامات هندي اين حمله عليه نيروهاي 
جيش محمد بوده اس��ت كه مس��ووليت حمله 
انتحاري 15 فوريه در كشمير تحت كنترل هند 
را برعهده گرفته است. وزارت خارجه هند گفته 
در اين حمله تعداد زيادي شبه نظامي كشته شده 
اما هيچ غيرنظامي در ميان كشته شدگان وجود 
ندارد. پاكستان اين حمله را تاييد كرده اما گفته اند 

اين اقدام هند خساراتي به بار نياورده است. 

 ديدار پادشاه عربستان 
با مركل در »شرم الشيخ«

پادشاه عربس��تان در مقر برگزاري اجالس سران 
عربي اروپايي در ش��رم الش��يخ مصر با صدراعظم 
آلمان ديدار كرده است. به گزارش واس، ملك سلمان 
بن عبدالعزيز در ديدار با آنگال مركل درباره تقويت 
روابط دوجانبه و مسائل مشترك و آخرين تحوالت 
منطقه گفت وگو كرده است. شرم الشيخ يك شنبه 
و دوشنبه ميزبان نشست سران عربي و اروپايي بود. 
در اين نشست مسائل استراتژيكي كه بر ثبات منطقه 
و جهان تأثير مي گ��ذارد از جمله موضوع مبارزه با 

تروريسم مورد بررسي قرار گرفت.

 ابراز نگراني تركيه 
درباره وضعيت مسلمانان چين

وزير خارجه تركيه گزارش ه��ا درباره نقض حقوق 
ترك هاي اويغور و ديگر مسلمانان چين را نگران كننده 
خوانده است. به گزارش آناتولي، مولود چاووش اوغلو 
در چهلمين نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل 
در ژنو گفته: »نگراني چين درباره تروريسم را درك و 
بر ضرورت تفكيك ميان تروريست ها و غيرنظاميان 
تاكيد مي كنيم. پكن بايد موازين حقوق بشر، ازجمله 

آزادي عقيده و بيان اويغورها را رعايت كند.«

ماكرون به عراق مي رود 
رييس جمهوري فرانسه اعالم كرده تا پايان 2019 
و در راستاي حمايت كشورش از بازسازي عراق، 
سفري به اين كش��ور خواهد داشت. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، امانوئل ماكرون در ديدارش 
با برهم صالح، همت��اي عراقي خود در كاخ اليزه 
از دعوت ش��دنش به عراق خبر داده و تا چند ماه 
ديگر به اين كشور سفر خواهد كرد. ماكرون گفته 
عراق اين توانايي را دارد كه نقش��ي محوري در 

منطقه ايفا كند.

 پوتين تولد اردوغان 
را تبريك گفت

رييس جمهوري روسيه در تماس تلفني با اردوغان 
تولد او را تبريك گفته و درباره آماده سازي نشست 
ش��وراي همكاري عاليرتبه روسيه- تركيه رايزني 
كرده است. به گزارش اسپوتنيك، والديمير پوتين 
ضمن تبريك تولد 65 سالگي رجب طيب اردوغان ، 
براي توسعه روابط دو كشور ابراز تمايل كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

كاريكهازعهدهادبياتبرنميآيد
كاوه ميرعباسي با بيان اينكه تغيير جامعه از عهده ادبيات برنمي آيد، مي گويد: اگر ادبيات نقشي غير از جايگاه ادبي خودش بازي كند، 
معموال شعارگونه مي شود و ماهيت ادبي اش را از دست مي دهد. اين مترجم و نويسنده درباره تأثير و كاركرد ادبيات در نقد شرايط 
جامعه، اظهار كرد: من شخصا فكر مي كنم ادبيات روي فرد مي تواند تأثير بگذارد و اگر فرد را بخشي از جامعه بدانيم، مي توان ادبيات 
را در نقد جامعه تأثيرگذار دانست. اما اگر با اين ديد نگاه كنيم كه ادبيات بخواهد جامعه را عوض كند، اين كاري نيست كه از عهده 
ادبيات بربيايد و قطعا به علوم ديگر مربوط است. او افزود: من شخصا به اين جور ادبيات و كاركرد مثبت ادبيات متعهد اعتقادي ندارم، 

چون ديگر ادبيات نيست. اگر كسي مي خواهد جامعه را اصالح كند، بايد از متون ديگر استفاده كند. 

بازارهنر ايستگاه

داستانموراكامي
كهدرسينمادرخشيد

فيلمس��از مطرح كره اي 
اع��الم ك��رد:  پيش��نهاد 
اقتب��اس س��ينمايي از 
داس��تان كوتاه نوش��ته 
»هاروك��ي كوراكامي« را 
به اين دلي��ل پذيرفته كه 
ب��ه خوبي نش��ان دهنده 
احس��اس و خشم جوانان 

كش��ورش است. به گزارش »آس��اهي«، »لي چانگ 
دونگ« فيلمساز كره اي فيلم »سوختن« را بر اساس 
داستان كوتاه »س��وزاندن انبار« نوش��ته »هاروكي 
موراكامي« س��اخته اس��ت؛ فيلمي كه در جشنواره 
كن س��ال گذش��ته رونمايي و با تحس��ين گسترده 
منتقدان سينمايي روبرو شد. »سوختن« امسال به 
عنوان نماينده سينماي كره جنوبي در جوايز اسكار 
معرفي شده بود و توانست به عنوان اولين فيلم كره اي 
به فهرس��ت كوتاه اس��كار خارجي راه يابد. توجه ها 
به اين فيلم زماني به اوج رس��يد كه »ب��اراك اوباما« 
رييس جمهور سابق امريكا نيز اين فيلم را در فهرست 
فيلم هاي مورد عالقه خود در سال ۲۰۱۸ قرار داد. »لي 
چانگ دونگ« كارگردان كره اي، كه اين فيلم موفق را بر 
اساس داستان كوتاه »سوزاندن انبار« نوشته »هاروكي 
موراكامي« نويسنده مطرح ژاپني نوشته گفت: داستان 
موراكامي به خوبي نش��ان دهنده احساسات و خشم 
جوانان كره اي است و از همين رو به پيشنهاد ساخت 
فيلمي بر اساس آن پاسخ مثبت دادم. او همچنين با 
اشاره به شرايط كشور كره جنوبي كه همچون ژاپن 
ش��اهد افزايش فاصله طبقاتي است توضيح داد: اين 
روزها جوانان به اجبار وارد رقابت با يكديگر مي ش��د 
و از اينك��ه هيچ انتخابي جز دوي��دن و دويدن ندارند 
وحشت زده اند. آنها از جامعه اي عصباني هستند كه 
معيار ارزش انساني در آن مفيد بودن يا نبودن است. اين 
روزها همه از چيزي عصباني هستند و هدف من كاوش 

در ريشه هاي اين احساس خشم است. 

ردادعايبازيگرهلندي
عليهلوكبسون
دادگاهي در پاريس ادعاي 
تجاوز عليه لوك بس��ون 
كارگردان نامدار فرانسوي 
را به دليل نبودن شواهد، 
پس از ۹ م��اه تحقيق رد 
كرد. به گزارش ورايتي، در 
حالي كه تحقيقات اوليه 
دادگاه فرانسه براي بررسي 

ادعاي يك بازيگر هلندي-بلژيكي مبني بر اتهام تجاوز 
عليه لوك بسون از ماه مه  )ارديبهشت( آغاز شده بود، 

ديروز اين ادعا رد شد.
دفتر دادستاني فرانسه ديروز با صدور بيانيه اي اعالم 
كرد از اين اتهامات رفع اثر شده زيرا تحقيقات پليس 
به اثبات جرمي نرسيده است. بسون يك بار از سوي 
پليس در ماه اكتبر براي بررسي موضوع احضار شد و 
»ون روي« مدعي اين شكايت نيز در ماه دسامبر به 

سوال هاي پليس پاسخ گفت.
بسون به شدت ادعاي اين بازيگر را رد كرد و وكالي 
وي با رضايت از تصميم رد پرونده دادستان استقبال 
كردند. در بيانيه دفتر بسون از افرادي كه در اين مدت 

از وي حمايت كردند تشكر شده است.
اين بازيگر زن كه نقش كوچكي در فيلم »والرين و شهر 
هزار سياره« داشت دو شكايت مبني بر آزار جنسي 
توسط بس��ون به دادگاه برده بود. بسون ۵۹ ساله از 
شناخته شده ترين چهره هاي سينمايي فرانسه در 
جهان اس��ت. »آبي بيكران«، »تاكس��ي«، »عنصر 
پنجم«، »لئون« و »لوس��ي« از جمله فيلم هاي وي 
است. آخرين اثر س��ينمايي او »والرين و شهر هزار 
سياره« كه با بودجه اي عظيم ساخته شد در گيشه به 

موفقيت چنداني دست نيافت.

نقشه هاي متفاوت »زرياب« در تاالر وحدت 
سرپرس��ت گروه عود »زرياب« در آستانه 
برگزاري كنسرت اين مجموعه موسيقايي 
در تاالر وحدت از اجراي يك برنامه متفاوت 

در حوزه موسيقي تلفيقي سخن گفت.
مجيد ناظم پور نوازنده، آهنگساز، در آستانه 
برگزاري كنس��رت روز ۱۱ اسفند ماه اين 
مجموعه موسيقايي در تاالر وحدت تهران 
توضيح داد: به اعتقاد من مهم ترين ويژگي 

كنسرت پيش رو كه ش��ايد آن را از ساير كنسرت ها در 
ايران متمايز مي كند، اين است كه براي اولين بار در ايران 

سه نسل ساز با همديگر همنوازي و گفت وگو مي كنند.
او افزود: اين كنسرت بر اساس آلبوم »زرياب« من كه قبأل 
منتشر شده بود طراحي و اجرا مي شود، با اين تفاوت كه با 
بهره گيري از انواع ديگر ساز گيتار آن را به فرم وسيع تري 
نس��بت به آلبوم اجرا خواهم كرد. آلب��وم »زرياب« در 
زمان انتشار از سوي مخاطبان بسيار مورد استقبال قرار 
گرفت و به نوعي براي خود من هم در حكم شيرين ترين 
و عزيزترين اثرم را دارد. البته پس از انتشار آلبوم مرتب 
از سوي عالقه مندان اين اثر پيشنهاد كنسرت آن داده 
مي شد اما باالخره به همت موسس��ه »راد نو انديش« 
تصميم به اجراي اين كنسرت به شكل وسيع تر از آلبوم 
گرفتم. اين كنسرت شامل دو بخش است كه بخش اول 
تك نوازي خواهم داشت و قطعاتي از ساخته هاي خود در 
فضاي موسيقي ايراني و همچنين قطعاتي از موسيقي 
كالسيك جهاني را با ساز عود اجرا مي كنم. در قسمت 

دوم هم با همكاري گروه عود »زرياب« آلبوم 
زرياب را اجرا مي كنم. ناظم پور در پاسخ به 
اين سوال كه چرا نام »زرياب« را براي گروه 
و آلب��وم خود انتخاب ك��رده، توضيح داد: 
زرياب يا علي ابن حسن نافع موسيقيدان 
و نوازنده عود ايراني اس��ت ك��ه در دوران 
عباسيان ساز عود را به آندلس )اسپانياي 
كنوني( برد و از آنجا اين ساز را به جهانيان 
معرفي نمود. پژوهشگران تاريخ عود وي را مخترع گيتار 
و اولين موسس هنرستان موسيقي به شكل كنوني در 
اروپا مي دانند. همين موضوع نيز بهانه اي شد تا نام گروه 
را »زرياب« انتخاب كنم كه تصور مي كنم مناسب ترين 

گزينه براي انتخاب نام بود.
كنسرت همنوازي عود و گيتار »زرياب« به سرپرستي 
و آهنگسازي مجيد ناظم پور ساعت 3۰: ۲۱ روز شنبه 
يازدهم اس��فندماه به همت موسسه فرهنگي و هنري 
»رادنوانديش« و همكاري موسس��ه فرهنگي و هنري 
»سراي عود زرياب« در تاالر وحدت تهران برگزار مي شود. 
در اين كنسرت كه با همنوازي ساز باستاني عود و همراهي 
انواع گيتار و سازهاي كوبه اي همراه خواهد بود، قطعاتي 
منتخب از آلبوم پرمخاطب »زرياب« به آهنگسازي مجيد 
ناظم پور نوازنده شناخته شده عود، آهنگساز و پژوهشگر 
موسيقي اجرا مي شود. آهنگساز در اين اثر كوشيده بود تا 
سه ژانر موسيقايي ايراني، عربي و فالمنكو را در هم آميخته 

و فضايي جديد را خلق كند.

كالس رانندگي در جشنواره »كارتاگنا« كلمبيا
فيلم كوت��اه مرضيه رياح��ي به پنجاه 
و نهمي��ن جش��نواره جهان��ي فيل��م 
»كارتاگنا« كلمبيا راه يافت. جشنواره 
»كارتاگنا« قديمي ترين جشنواره فيلم 
امريكاي التين، مورد تأييد فدراسيون 
بين المللي اتحاديه هاي تهيه كنندگان 
فيل��م )فياپف( و م��ورد تأييد آكادمي 

اسكار است.
فيلم كوتاه »كالس رانندگي« ساخته مرضيه رياحي 
به عنوان تنها نماينده سينماي ايران در بخش مسابقه 
فيلم كوتاه جشنواره حضور دارد. بهترين فيلم كوتاه 

جشنواره به آكادمي اسكار معرفي خواهد شد.
نخستين نمايش جهاني »كالس رانندگي« در چهل 
و نهمين جشنواره جهاني فيلم هاي كوتاه »تامپره« 
فنالند خواهد بود. عوامل كالس رانندگي عبارتند از: 
كارگردان: مرضيه رياحي، فيلمنامه: مرجان رياحي، 
بازيگران: ليندا كياني، عليرضا ثاني فر، ساالر خمسه، 

ساناز مصباح، مدير فيلمبرداري: مجيد 
گرجيان، مدير صداب��رداري: محمود 
كاشاني، طراح صدا: يونس اسكندري، 
جلوه هاي بصري و اص��الح رنگ و نور: 
محمد آهنگر، تدوين: حسين نشاطي، 
دستيار كارگردان: درنا مدني، دستيار 
دوم: عارف ابراهيمي، طراح گريم: حميد 
پورسيفي، مجريان گريم: ميثم رستمي، 
نيلوفر مرادي، عكاس: احس��ان مجد، مترجم: بونا 
الخاص، گ��روه تصوير: داري��وش معصومي، فرهاد 
شكري، داريوش رجايي، مهرداد كاظمي، دستيار 
صدا: حسام مژدهي نيا، دستيار صحنه: ميثم كرمي، 
تداركات: عليرضا حكيم زاده، فيلمبردار پشت صحنه: 
فائزه حس��يني، طراح پوس��تر: محسن نوربخش، 
تهيه كنندگان: بابك رضايي و مرضيه رياحي. پنجاه 
و نهمين جشنواره جهاني فيلم »كارتاگنا« كلمبيا 6 

تا ۱۱ مارس برگزار مي شود. 

زوم جشنواره »ادينبورگ« روي سينماي ايران

دهمين جش��نواره فيلم ه��اي ايراني 
»ادينبورگ« اسكاتلند امسال با نمايش 
آخرين ساخته عباس كيارستمي آغاز 
مي ش��ود و در مجموع ميزبان ۱6 فيلم 

كوتاه و بلند از سينماي ايران است.
در اين رويداد سينمايي كه از تاريخ اول 
تا هفتم مارس سال جاري ميالدي )۱۰ 

تا ۱6 اسفند( در كشور اس��كاتلند برگزار مي شود، 
فيلم »۲۴ فريم« آخرين ساخته عباس كيارستمي 
كارگردان درگذشته سينماي ايران به عنوان فيلم 
افتتاحيه به روي پرده مي رود و پس از آن يك جلسه 
بحث و گفت وگو پيرامون اين فيلم با حضور احمد 
كيارستمي )فرزند اين هنرمند( برگزار خواهد شد. 
فهرست ساير فيلم هاي جشنواره فيلم هاي ايراني 
ادينبورگ كه به همت فاطم��ه معتمد آريا و دكتر 
نسيم پاك شيراز اس��تاد دپارتمان مطالعات فيلم 
دانشگاه ادينبورگ انتخاب شده اند، شامل »حكايت 
دريا« )بهمن فرمان آرا(، »بنفشه آفريقايي« )مونا 
زندي حقيق��ي(، »بمب، يك عاش��قانه« )پيمان 

معادي(، مس��تند بلند »من مي خوام 
شاه بش��م« )مهدي گنجي(، »خشت 
و آينه« )ابراهيم گلس��تان(، »هندي و 
هرمز )عباس امين��ي(، »يك كاميون 
غروب« )ابوالفضل صف��اري( و »برگ 
ج��ان« )ابراهيم مختاري( مي ش��ود. 
همچنين قرار اس��ت پ��س از نمايش 
دو فيلم با ب��ازي فاطمه معتمد آريا در 
اين جشنواره س��ينمايي، دكتر نسيم پاك شيراز 
يك جلس��ه بحث و گفت وگو پيرامون چالش هاي 
س��اخت، انتخاب و توزيع فيلم هاي ايراني با حضور 
فاطمه معتمدآريا و نسرين ميرشب، پخش كننده 
بين المللي فيلم برگزار كند. همچنين ۷ فيلم كوتاه 
»صبور باش« به كارگرداني علي درخشنده، »بدون 
صبح« از محمد باغي، »درياي تلخ« ساخته فاطمه 
احمدي، »فروزان« به كارگرداني ميرعباس خسروي 
نژاد، »يك نوك سوزن نور« ساخته كسري كريمي، 
»م��رغ خصوصي« از رويا عط��ارزاده اصل، »كارت 
ترامپ« ساخته محمدرضا امين آبادي در اين رويداد 

به نمايش درمي آيند.

میراثنامه

اينجابهشتقاچاقچيانآثارتاريخياست
مجموع��ه تاريخي ركنيه ك��ه از بناه��اي تاريخي و 
ش��گفت انگيز علمي در ايران محس��وب مي شود، با 
انجام اقدامات مرمتي و فعاليت هاي پژوهش��ي جان 
تازه اي مي گيرد. مجموعه ركنيه كه شامل رصدخانه، 
مدرسه، آب انبار و پاياب تقسيم آب و ميداني موسوم به 
وقت الساعت بوده در گذر دوران دستخوش تخريب و 
نابودي شده به طوري كه در حال حاضر از اين مجموعه 

گسترده، تنها مدرسه آن باقي مانده است.
بقعه »س��يد ركن الدين« يا همان مدرس��ه ركنيه به 
عنوان تنها بخش باقي مانده از اين مجموعه تاريخي 
و ش��گفت انگيز، در مجاورت مسجد جامع كبير يزد 
بنا شده و گنبد فيروزه اي رنگ آن از جاي جاي بافت 
تاريخ��ي خودنمايي مي كند. اين بن��اي تاريخي كه 
قدمتي بيش از ۷۰۰ سال دارد، توسط »سيد ركن الدين 
محمد قاضي حسيني يزدي« دانشمند، عارف و قاضي 
خيرمند آن دوران پايه گذاري و سپس وقف شده است.

مدرسه ركنيه بعدها محل دفن بينانگذار خود يعني 
سيد ركن الدين شد به طوري كه اكنون اين بقعه تاريخي 
يكي از بناهاي تاريخي و مقدس در استان يزد به شمار 
مي رود و هر چهارش��نبه زنان يزدي ضمن برگزاري 
مراس��م هاي مذهب��ي و روضه خوان��ي در اين مكان 

تاريخي، سفره هاي نذورات مي گسترانند.
البته همين بناي باقيمانده از مجموعه بزرگ ركنيه نيز 
به مرور زمان دچار آسيب هايي جدي در بافت و كالبد 
خود شده و هر چند مرمت هايي در مورد آن نيز صورت 
گرفته ولي ترميم اساسي اين بناي نادر تاريخي نيازمند 
تخصيص اعتباراتي ويژه از سوي ميراث فرهنگي است.

مدير پايگاه ميراث ش��هرجهاني يزد معتقد است كه 
مرمت اين مجموعه تاريخي به لحاظ ويژگي هاي خاص 
معماري و طراحي هاي آن نيازمند بازه زماني بلندمدتي 
است. »عليرضا پورسلمان« در گفت وگو با ايسنا در اين 
مورد اظهار مي كن��د: گچبري ها و طراحي هاي درون 
مجموعه ركنيه به ويژه مدرسه آنكه تنها آثار باقي مانده 

از اين مجموعه نادر تاريخي اس��ت، بس��يار خاص و 
متفاوت بوده و ترمي��م آنها نيز با توجه به خاص بودن 
طراحي زمانبر خواهد بود كه به همت يكي از طراحان 
ماهر در حال انجام است. او يكي از بخش هاي مهم اين 
مجموعه تاريخي را رصدخانه آن ذكر مي كند و در باب 
اهميت آن مي گويد: اين رصدخانه باستاني در درون 
خود ساعتي به احتمال زياد آبي داشته كه همانند يك 
آسياب آبي كار مي كرده است لذا پژوهش و شناسايي 
اين مجموعه و اثبات عملكردهاي رصدخانه به يكي از 
پژوهش��گران حوزه ميراث فرهنگي سپرده شده و در 
حال انجام است. با اين حال، سرپرست معاونت ميراث 
فرهنگي استان يزد موضوع اعتبارات را براي مرمت اين 
مجموعه مطرح مي كند و علت تاخير از عمليات مرمتي 
را كمبود اعتبارات مي داند. »علي اصغر صمدياني« در 
اين باره به ايسنا مي گويد: هر چند بنا بر وعده هاي قبلي 
قرار بود كه مرمت قسمت داخلي مدرسه ركنيه تا پايان 
سال جاري انجام شود اما به دليل كمبود اعتبارات اتمام 
مرمت به تاخير افتاده است. او از در نظر گرفتن اعتباري 
۵۰ ميليون توماني براي كاشي كاري هاي داخل اين 

بنا خبر مي دهد و اظهار مي كند: متاسفانه اين اعتبار 
امسال با وجود تخصيص داده شدن، جذب نشد و مرمت 
و ترميم طراحي هاي منحصر به فرد داخل بناي مدرسه 
نيز در انتظار اعتبارات سال آينده خواهد ماند. البته در 
عين حال نيز رييس كميسيون عمراني شوراي اسالمي 
شهر يزد از ساماندهي ميدان وقت الساعت براي ايام 
نوروز خبر مي دهد.  »محسن عباسي هرفته« در اين 
رابطه مي گويد: طرح هايي براي ميدان وقت الساعت 
از مجموعه شگفت انگيز ركنيه در نظر گرفته شده كه 

توسط مشاور در دست تهيه است.
او در رابط��ه ب��ا طرح هاي اي��ن مجموعه ني��ز بيان 
مي كند: طرح ترافيك ميدان، طرح پيشنهادي براي 
عملكردهاي پيرامون��ي و فعاليت هاي داخل ميدان، 
طرح كف سازي، طرح ساماندهي بدنه و طرح مبلمان 
شهري از جمله مهم ترين اين طرح هاست. به گفته اين 
مسوول، تامين روشنايي مناسب اين مجموعه نيز از 
سوي شهرداري در حال برنامه ريزي است كه به دنبال 
اجراي برنامه هاي مرمتي نوروز توسط اين ارگان اجرا 

خواهد شد. 

تاريخنگاري

بازداشتواخراجسرلشكرقرنيازارتش
هش��تم اس��فند ۱336، رژي��م پهلوي سرلش��كر قرني 
معاون ستاد مش��ترك ارتش و رييس اداره دوم را به اتهام 
سوءاستفاده از اختيارها و دخالت در امور سياسي كشور 
بازداشت و از ارتش اخراج كرد.  سيدمحمدولي قرني )متولد 
۱۲۹۲- درگذش��ت 3 ارديبهشت ۱3۵۸، مدفون در قم( 
نخستين رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 
ايران بود. او در سال ۱3۰۹ وارد دانشكده افسري شد و پس 
از كودتاي ۲۸ مرداد به رياست ركن دوم ارتش شاهنشاهي 
رسيد. در مهرماه سال ۱336 موفق به اخذ درجه سرلشكري 
شد، ولي كمتر از يك سال بعد در تيرماه ۱33۷ در پي كشف 
طرح كودتا عليه رژيم پادشاهي دستگير و پس از محاكمه 
و سه سال زندان از ارتش اخراج گرديد. قرني حدود دو دهه 
بعد در اوج انقالب بار ديگر وارد كارزار شد و به اردوي انقالب 
پيوست و پس از انقالب فرمانده ارتش شد ولي به سرعت از 
كار بركنار شد.  سرلشكر محمد هادي شادمهر كه در دوران 
رياست شهيد سپهبد قرني بر ستاد كل ارتش، قائم مقامي 
او را بر عهده داشت درباره چگونگي استعفا يا بركناري شهيد 

قرني مي گويد: »يك روز به من گفت استعفاي من را بنويس. 
من كه موقعيت او را درك مي كردم برايش نوشتم. استعفاي 
خود را به قم نزد امام راحل )ره( برد. امام استعفاي او را گرفت 
و گفت خير شما بفرماييد سركارتان. چند روز بعد بازرگان 
ايشان را به دفتر خود دعوت كرد و گفت مي خواهم شما را 
به عنوان سفير به اسپانيا بفرستم. سرلشكر قرني در پاسخ 
گفته بود اتفاقا زمان شاه هم همين مسووليت و همين كشور 
را براي من در نظر گرفته بودند كه من نپذيرفتم. بازرگان 
گفته بود اگر بگويم استعفايت را قبول كرده ام چه فرمايش 
داري؟ گفته بود من كه به ش��ما استعفا ندادم؛ من به امام 
استعفا دادم؛ بازرگان گفته بود اگر بگويم كه امام استعفاي 
شما را پذيرفته است چه فرمايش داري كه سرلشكر قرني 
با شنيدن اين حرف از همان دفتر بازرگان به من تلفن كرد 
و گفت من رفتم منزل ديگر نمي آيم؛ من هم بلند شدم از 
ستاد بيرون آمدم. مي خواستند براي من ماشين بياورند 
گفتم نمي خواهم و با تاكسي به منزل رفتم.«  محمدولي 
قرني چند ماه پس از انقالب در روز سوم ارديبهشت ٥۸ به 

ضرب گلوله اعضاي گروهك فرقان در خانه اش شهيد شد. 
پس از شهادت قرني، خياباني به نام شهيد قرني در مركز 

شهر تهران نامگذاري شد. 

تاج:مونتال...؟نشنيدهام

شهرام هروي: اميدوارم كاراته در المپيك ۲۰۲۴ بماند

رييس فدراس��يون فوتبال با رد اس��امي 
مطرح شده براي س��رمربيگري تيم ملي 
فوتبال تاكيد ك��رد كه پروس��ه انتخاب 
س��رمربي در حال انجام اس��ت و مش��كلي از اين بابت 
وجود ندارد. مهدي تاج رييس فدراسيون فوتبال درباره 
گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي ايران و شايعه حضور 
مونتال در تيم ملي گفت: انتخاب سرمربي يك پروسه است 
و دارد انجام مي شود. هر اسمي كه مطرح مي شود من تا 
به حال آنها را نش��نيده ام و از آن اطالع ندارم. كار در حال 
انجام است و به زودي اعالم خواهد شد. او افزود: ساختمان 
پك از ساختمان هاي معتبر فوتبالي است و در آسيا به اين 
شكل وجود ندارد. فكر مي كنم در قطر و در يك كشور ديگر 
وجود دارد. در آنجا براي تيم ملي بزرگسال، اميد، نوجوانان، 
جوانان و نونهاالن هر كدام يك اتاق دارند تا موجب شود 
همه رده ها با يك رويه فوتبال بازي كنند. چيزي كه آنجا 
را با بقيه جاها ممتاز كرده، اين است كه آنجا اتاق انديشه 

است و در كنار هم رويه را مشخص مي كنند.

سرمربي تيم ملي كاراته ابراز اميدواري كرد با رايزني هايي 
كه از سوي كشورهاي مختلف و فدراسيون جهاني صورت 
مي گيرد شاهد حضور كاراته در المپيك ۲۰۲۴ باشيم. 
شهرام هروي درباره آخرين وضعيت تيم ملي كاراته ايران 
در آستانه اعزام به ليگ جهاني سري A در اتريش، اظهار 
كرد: ديروز سه شنبه، آخرين تمرين تيم ملي براي اعزام به 
اين رقابت ها برگزار شد و ان شاء اهلل امروز چهارشنبه، عازم 
اتريش هستيم تا در اين مسابقات با تمام توان حاضر شويم. 
خوشبختانه ش��رايط تيم ملي خوب است و همه بچه ها 
آماده اند تا با تمام توان به مصاف رقبايشان بروند. سرمربي 
تيم ملي كاراته افزود: در مجموع ۴ رويداد سري آ را در سال 
۲۰۱۹ در پيش داريم كه رقابت هاي سري آ در اتريش اولين 
رويداد سري آ در س��ال ۲۰۱۹ محسوب مي شود. سري 
آ ش��رايط خاص خودش را دارد و به اين دليل كه تمامي 
بازيكناني كه در رنكينگ نيز حضور ندارند مي توانند در كنار 
قهرمانان بزرگ و رنكينگ دار در اين رويداد حاضر شوند، 
اين مسابقات از سطح كمي و كيفي بسيار بااليي برخوردار 

است. به عنوان مثال در وزن 6۷ كيلوگرم ۲۲۰ كاراته كا 
حضور دارند و در س��اير اوزان نيز ۱۸۰ يا ۲۰۰ ورزشكار 
حضور خواهند داشت. اميدوارم روند موفقيت كاراته ايران 
در اين مسابقات نيز ادامه داشته باشد و اين روند را تا پايان 
سال ادامه دهيم تا با انرژي مضاعف رويدادهاي سال ۹۸ را 
آغاز كنيم. او درباره تركيب نفرات اعزامي به اين مسابقات 
نيز گفت: با همان تركيب نفراتي كه در امارات حاضر شدند 
در اين رويداد نيز حضور خواهيم داشت. هروي درباره كنار 

گذاشته شدن كاراته از المپيك ۲۰۲۴ پاريس نيز به ايسنا 
گفت: در اين برهه زماني كه تا المپيك ۲۰۲۰ زمان داريم، 
يك مقدار اعالم اين موضوع تعجب برانگيز است. اميدوارم با 
رايزني هايي كه در اين باره از سوي كشورهاي مختلف انجام 
خواهد شد اين موضوع حل شود و كاراته در المپيك ۲۰۲۴ 
نيز حضور داشته باشد. سرمربي تيم ملي كاراته خاطرنشان 
كرد: مهم ترين ماموريت ما اين است كه ابتدا براي كسب 
سهميه در المپيك ۲۰۲۰ توكيو و سپس كسب بهترين 
نتايج و رسيدن به مدال هاي خوشرنگ در اين رويداد تمركز 
داشته باشيم. در اين شرايط حساس كه بايد براي كسب 
موفقيت در توكيو گام برداريم قطعًا فكرمان را به المپيك 
۲۰۲۴ معطوف نمي كنيم. اميدوارم با رايزني هايي كه در 
اين باره صورت خواهد گرفت، كاراته در المپيك ۲۰۲۴ 
نيز حاضر باشد. او در پايان درباره مصدومان احتمالي تيم 
ملي نيز گفت: هامون درفشي پور در جريان تمرينات دچار 
آسيب ديدگي شد و بايد ۲ هفته استراحت كند تا بار ديگر 

تمرينات خود را پيگيري كند.

ورزشي
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