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سرمقاله

 جاي خالي بسته  محرك 
در بودجه 98

بودجه س��ال  اليح��ه 
ش��رايطي  در   1398
آماده اراي��ه به مجلس 
شوراي اس��امي است 
كه توفان تحريم امريكا 
كه از 8 ماه پيش وزيدن 
گرفته بود ب��ه اوج خود 
رسيده اس��ت . اين اوج 
را مي توان در واكنش مقامات امريكايي و س��فر 
آنها به كش��ورهايي كه با ايران م��راودات مالي و 
پولي دارند مش��اهده كرد . حال اينكه اين توفان 
چقدر به اقتصاد ايران آسيب زده به دليل آشوبي 
كه در حال حاضر در عرصه بين المللي وجود دارد 
به درستي ارزيابي نش��ده اما با توجه به شواهد و 
آث��ار آن و ني��ز پي��ش بيني هايي ك��ه نهادهاي 
معتبر اقتصادي جه��ان مبني بر منفي ش��دن 
رش��د اقتصادي ايران كرده اند مي توان حدس و 

گمان هايي زد .با توجه به اين شرايط است كه ...

منصور بيطرف

 صفحه12  

اقتصاد اجتماعي

خزر تكان نمي خورد 
ريحانه جاويدي|

طرح هاي انتق��ال آب از درياه��ا، درياچه ها و 
رودخانه ه��اي پرآب ب��ه اس��تان هاي كويري 
و خش��ك، از آن طرح هايي اس��ت كه از زمان 
رياست جمهوري محمود احمدي نژاد باب شد 
و از همان زمان تاكنون هر از چندي زمزمه هاي 
اجراي آن از س��وي مس��ووالن مختلف مطرح 
مي شود. اما نه تنها كارشناسان محيط زيست 
معتقدند اين طرح ها اكوسيس��تم استان هاي 
مبدا و مقصد را دس��تخوش تغيير ق��رار داده و 

تخريب مي كند...

كالن

نوبخت : مردم از تورم 
مصون خواهند ماند

»خانوارهاي ايراني همه كاالها را با ارز ۴۲۰۰ توماني 
از دولت دريافت خواهند ك��رد تا مردم از تحريم ها 
مصون باشند. براي بنگاه ها نيز ما به التفاوت سود 
تسهيات در نظر گرفتيم تا از ركود توليد جلوگيري 
كنيم. بنابراين در مصارف، منابع و اهداف بودجه، اثر 
تحريم را پيش بيني كرديم و اميدواريم با اين بودجه 
از تنگناها عبور كنيم.« اينها بخش��ي از اظهارات 
رييس سازمان برنامه و بودجه در جلسه رونمايي 
از اليحه بودجه 98 بود كه روز پنج شنبه در محل 
سازمان برنامه برگزار شد. تاكيد نوبخت و معاونش 
بر اينكه در بودجه سال آينده سعي شده درآمدها 
طوري محاسبه شوند كه تحريم ها نتواند بر ميزان 
آنها اثرگذار باش��د و از س��وي ديگر مساله عدالت 
اجتماعي و تقويت قدرت معيش��ت اقشار مردم به 
ويژه فرودستان را در دس��تور دارد. به نظر مي رسد 
دولت در روزهايي كه زير فش��ار مطالبات انباشت 

شده اقتصادي قرار دارد، تاش مي كند...
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خودرو، بي مجوزگران شد

بازار سرمايه

شاخص ها روي خط نوسان

5 7

سفير كش��ورمان در الهه گفت، الزمه موفقيت ديوان 
بين المللي كيفري، عدم اعمال استاندارد دوگانه و عدالت 
گزينشي اس��ت. به گزارش ايس��نا، جمهوري اسامي 
ايران در دومين روز از هفدهمي��ن اجاس دولت هاي 
عضو ديوان كيفري بين المللي كه با حضور هيات هاي 
نمايندگي كشورهاي عضو و ناظر در الهه برگزار شده 
اس��ت، ضمن تش��ريح ديدگاه ها و نظر خود نسبت به 
آخرين تحوالت و رويكردهاي اين ديوان از تهديد امريكا 
عليه ديوان بين المللي كيفري ابراز تاسف كرد. عليرضا 
جهانگيري، سفير جمهوري اسامي ايران و سرپرست 
هيات ايراني شركت كننده در اين اجاس طي سخناني، 

نظر و مواضع جمهوري اس��امي ايران را تشريح كرد. 
سفير كشورمان در هلند با اشاره به بيستمين سالگرد 
تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي موسوم به 
اساسنامه رم، تاس��يس ديوان كيفري بين المللي را به 
عنوان يكي از دستاوردهاي مهم جامعه بين المللي براي 
تعقيب، محاكمه و مجازات مرتكبين جنايات جنگي، 
جنايات عليه بشريت، جنايت نسل كشي و جنايت تجاوز 
برشمرد. وي در ادامه گفت: صلح و عدالت به عنوان دو 
ارزش مهم جهاني، از طريق ديوان كيفري بين المللي 
مورد توجه همزمان قرار مي گيرد. صلح دايم با استقرار 

عدالت، معنا و مفهوم مي يابد.

ابرازتاسفازتهديدامريكاعليهديوان

ديپلماسي

منصور بيطرف|
سردبير |

اليحه بودجه س��ال 1398 در ش��رايطي آم��اده ارايه به 
مجلس شوراي اسامي است كه توفان تحريم امريكا كه از 
8 ماه پيش وزيدن گرفته بود به اوج خود رسيده است . اين 
اوج را مي توان در واكنش مقامات امريكايي و سفر آنها به 
كشورهايي كه با ايران مراودات مالي و پولي دارند مشاهده 
كرد . حال اينكه اين توفان چقدر به اقتصاد ايران آس��يب 
زده به دليل آشوبي كه در حال حاضر در عرصه بين المللي 
وجود دارد به درستي ارزيابي نشده اما با توجه به شواهد و 
آثار آن و نيز پيش بيني هايي كه نهادهاي معتبر اقتصادي 
جهان مبني بر منفي شدن رشد اقتصادي ايران كرده اند 
مي توان حدس و گمان هايي زد .با توجه به اين ش��رايط 
است كه دولت اليحه بودجه س��ال 1398 را آماده تقديم 
به مجلس كرده است . اليحه اي كه براساس داده هاي آن 
قيمت ارز 57۰۰ تومان به ازاي هر دالر و قيمت نفت 5۴ 
دالر به ازاي هر بشكه اس��ت .  اليحه بودجه 98 و شرايط 
اقتصادي و بين المللي كشور – در واقع تنهايي ايران - ما 
را به ياد دوره هشت ساله جنگ تحميلي مي اندازد . در آن 
دوره كه ايران تك و تنها با كشور عراق كه اكثر كشورهاي 
عربي و غربي و حتي بلوك شرق پشتيبان آن بودند، نبرد 
مي ك��رد و در آن دوران دولت وقت بايد هم اقتصاد جنگ 
را تامين مي كرد و هم اقتصاد غيرجنگ را . هرچند كه در 
آن دوران همدلي مردم با انقاب پشتوانه معنوي را براي 
نظام و دول��ت وقت فراهم ك��رده بود كه نمي ت��وان وزنه 
سنگين آن را محاس��به كرد، اما واقعيت سخت آن است 
كه حس��اب و كتاب بودجه مس��ير خود را طي مي كند و 
ساز خود را مي زند . و ش��ايد به خاطر همين دليل بود كه 
مرحوم هاشمي رفسنجاني در پايان جنگ آن نامه معروف 
خود را به امام )ره( نوشت كه منجر به قبول قطعنامه 598 
شد . ولي با وجود همه اين مشكات دولت وقت توانست 7 
سال جنگ را تحمل كند بدون آنكه دغدغه اقتصادي مردم 
سبب شورش شود. زيرا بسياري از جنگ ها بوده است كه 
پس از گذشت دو يا سه سال منجر به شورش مردمي شد و 
دولت ها را ناچار به قبول شكست مي كردند. اما اين اتفاق در 

ايران به چند دليل روي نداد كه مهم ترين آن در كنار اعتقاد 
مردم به انقاب، بسته هاي محرك اقتصادي بود كه دولت 
تدوين مي كرد . اين موضوع را مي توان در نگاهي به لوايح و 
قوانين بودجه آن دوران ديد. در اصل، اليحه بودجه صرفا 
جدول درآمدها و هزينه هاي دولت نيست، بلكه مسيري 
است كه مي تواند يا رونق را به همه بخش هاي اقتصادي 
و فعال در كشور برساند يا ركود را . اين مهم ترين خصلت 
تدوين بودجه هر كش��وري اس��ت با توجه به اين برنامه 
مالي يكساله دولت است كه او مي تواند هواي تازه اي را به 
كالبد هاي بي جان و فرو افتاده و راكد اقتصاد كشور بدمد و 
آنها را احيا كند . اما نكات مهمي كه از بودجه 98 به بيرون 
درز كرده مثل نرخ تسعير ارز به ازاي هر دالر 57۰۰ تومان، 
چشم انداز نويني را براي سال آينده ترسيم نمي كند . اين 
به معناي آن اس��ت كه يك تورم ارزي 5۰ درصدي را در 
سال آينده در بودجه 98 شاهد هستيم . اين درحالي است 
كه رييس جمه��وري وعده افزاي��ش ۲۰ درصدي حقوق 
كاركنان دولت را داده است . اگر هزينه هاي جانبي ديگر 
را هم، مانن��د افزايش قيمت حامل هاي ان��رژي، حداقل 
دس��تمزد، ماليات بر ارزش افزوده و... را به حساب آوريم 
هزينه تمام شده توليد و خدمات بدون شك سر به فلك 
خواهد زد، آن موقع اين سوال مطرح مي شود كه مردم، اعم 
از كارفرما، كارگر، كارمند و بازنشسته، چه بايد بكنند . اگر 
در كنار اين موضوع اين مهم را هم اضافه كنيم كه ش��ايد 
درآمدهاي پيش بيني ش��ده دولت هم به خاطر اتفاقات 
بين المللي تحقق نيابد و در نتيج��ه يك بحران ديگر هم 
به بحران هاي موجود افزوده مي شود، و موانع پيش روي 
دولت بلندتر و بلندتر خواهد شد. اقتصاد كشور ما شرايط 
ويژه اي را مي گذراند و دولت هم بهتر است با توجه به اين 
شرايط اليحه بودجه ويژه خود را تنظيم كند. كما اينكه 
در دوران هشت سال جنگ تحميلي، دولت وقت چنين 
مي كرد و در درون آن بس��ته هاي محرك تعبيه مي كرد 
فشارهاي اقتصاد جنگ را اين بسته هاي محرك كاهش 
مي دادند تا مردم توان زندگي كردن را داش��ته باشند . آيا 
اين بس��ته هاي محرك در اليحه بودجه سال آينده ديده 

شده است؟ 

جايخاليبستهمحركدربودجه98
سرمقاله خبر

معاون اول ق��وه قضاييه گفت: در اس��تجازه اي كه 
از رهبر معظ��م انقاب درباره تش��كيل دادگاه هاي 
ويژه ص��ورت گرفت، پيش بيني ش��د آيين نامه اي 
براي اين كار تنظيم ش��ود كه براين اس��اس هفته 
گذش��ته در 35 بند و 8 تبصره اباغ شد. به گزارش 
قوه قضاييه، محسني اژه اي در نشست دادستان ها با 
موضوع بررسي مش��كات و چالش ها در رسيدگي 
به پرونده هاي جرايم اقتصادي در محل دادستاني، 
افزود: با توجه به مشكات و موانعي كه در مبارزه با 
مفاسد اقتصادي وجود داشت، رياست قوه قضاييه در 
نامه اي به رهبر معظم انقاب مواردي را درخواست 
و ايش��ان نيز موارد را تاييد كردند كه آيين نامه آن 
تدوين و اباغ ش��د. او تصريح كرد: اي��ن آيين نامه 
و اس��تجازه رهبر معظم انقاب، به دس��تگاه هاي 
ذي ربط و رييسان كل دادگستري ها اباغ شد. وي 
گفت: اكنون مبنا »استجازه و آيين نامه آن است كه 
الزم االجراست و بايد طبق آن عمل شود«؛ در مورد 
هر چيزي كه در آيين نامه مصرح نبود، طبق قوانين 
و مقررات عمل مي ش��ود. س��خنگوي دستگاه قضا 
اضافه كرد: طبق اين آيين نامه، دادگاه هاي ويژه در 
دادگاه هاي انقاب تهران يا هر اس��تاني كه از سوي 
رياست قوه تشخيص داده ش��ود، برگزار مي شود و 
صاحيت دادگاه هاي ويژه تهران عام و كشوري است.  
وي افزود: مواردي ك��ه براي اباغ، اعتراض و تجديد 
نظر خواهي وجود دارد در اين آيين نامه كاهش يافته 
است؛ به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدايي از 1۰ به 
پنج روز و همچنين زمان قرار اعتراض به دادنامه نيز 
كاهش يافته و احكامي كه توسط اين دادگاه ها صادر 
مي شود، به غير از اعدام قطعي است و بايد در دادسرا، 
دادگاه و ديوان عالي كشور شعب ويژه تشكيل شود. او 
خاطرنشان كرد: اگر دادگاه به تشخيص قاضي علني 
برگزار شد قابليت انتشار در رسانه ملي و عمومي را 
دارد و پس از صدور حكم قطعي ب��ا رعايت ماده 36 
قانون مجازات اسامي، انتش��ار آن الزامي است. او 
گفت: ارج��اع پرونده ها به محاكم وي��ژه در تهران و 
استان ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاييه است. 
طبق آيين نام��ه دبيرخانه اي در معاون��ت اول قوه 
قضاييه براي پيگيري امور تشكيل شده است. اژه اي 
افزود: با توجه به اينكه در م��اده ۲86 قانون مجازات 
اس��امي و قانون مصوب س��ال 69 و اصاحات بعد 
درخصوص اخالگران در نظام اقتصادي كش��ور از 
واژه هايي، چون اخال عمده، كان، فراوان و خسارت 
گسترده اس��تفاده ش��ده، اما كلمات عمده، كان، 
فراوان و گسترده تعريف نشده است و مورد اختاف 
برداش��ت بود لذا در ماده 5 آيين نامه تا حدودي به 
اين مساله پرداخته شده است تا بتواند براي قضات 
راهگش��ا باش��د. او خاطرنش��ان كرد: كان بودن و 
خس��ارت وارده فقط به تحصيل مال نيس��ت؛ بلكه 

ممكن است اثري باشد كه بر مردم گذاشته است. 

 آيين نامه موارد استجازه از
 رهبر معظم انقالب ابالغ شد

گزارش»تعادل«از2روزپرفرازونشيبدروين

ايرانازكاهشتوليدمعافشد

هديه سال نو اوپك به نفت



روي موج خبر

  كش�ورها در مقاب�ل يكجانبه گراي�ي 
امريكا ايس�تادگي كنند؛ ايرن�ا |   معاون اول 
رييس جمهوري در گفت وگو با خبرگزاري »كيودو« 
ژاپن ضمن تاكيد بر حفظ استقالل كشورها از طريق 
ايس��تادگي در مقابل يكجانبه گرايي امريكا، گفت: 
اگر ژاپن و س��اير متحدين امريكا از توافقات جهاني 
حمايت كنند حتماً برجام حفظ خواهد شد. اسحاق 
جهانگيري با تاكيد بر اهميت ايستادگي كشور هاي 
جهان در برابر سياس��ت هاي امريكا، تصريح كرد: 
امريكايي ها اص��رار دارند سياس��ت هاي يكجانبه 
خودشان را بر همه دولت ها و كمپاني هاي دنيا اعمال 
كنند و اصرار دارند كه اين سياس��ت ها را با تهديد و 
تحريم ديگران در سطح بين المللي تثبيت كنند. ما 
اميدواريم همه دولت ها از جمله دولت ژاپن در مقابل 
اين سياست ها ايستادگي و از توان خودشان استفاده 
كنند تا مانع يكجانبه گرايي امريكا ش��ده و بتوانند 

استقالل خودشان را در دنيا حفظ كنند.

  اجراي بسته پيش�نهادي اروپايي تا پايان 
سال ميالدي؛ تسنيم|  رييس سازمان انرژي اتمي 
گفت: براساس وعده اي كه اروپايي ها داده اند، اميدوار 
هستيم تا پايان سال ميالدي جاري، بسته پيشنهادي 
اروپا اجرايي شود. علي اكبر صالحي افزود: براساس 
خبري كه اخيرا دريافت كرده ام و كميس��يونر اروپا 
نيز بر آن تأكيد داشت، از اين پس، قرار است تمامي 
معامالت نفتي اتحاديه اروپا با كشورهاي ديگر كه 
حجمي بالغ بر 300 ميليارد يورو را در برمي گيرد،   
فقط با يورو انجام شده و دالر كنار گذاشته شود. رييس 
س��ازمان انرژي اتمي گفت: تا پيش از اين، اتحاديه 
اروپا 85 درصد از هزينه نفت خريداري شده از ديگر 
كشورها را به شكل دالر پرداخت مي كرده است كه 
با اين مكانيس��م، از اين پس تمامي هزينه ها با يورو 

پرداخت خواهد شد.

  درخواس�ت واعظ�ي ب�راي لغ�و جلس�ه 
۱۵آذرمجل�س؛ مهر|  بهروز نعمتي عضو هيات 
رييسه مجلس در خصوص اظهارات نوبخت مبني 
بر ارسال اليحه بودجه ۹8 به مجلس شوراي اسالمي 
گفت: تقديم بودجه با ارسال بودجه متفاوت است. 
بودجه از س��وي رييس جمهور ب��ه مجلس تقديم 
مي شود. او داد: طبق قانون دولت بايد اليحه بودجه 
را ۱5 آذرم��اه به مجلس ارايه كند. هيات رييس��ه 
مجلس اعالم كرد كه آمادگي برگزاري جلس��ه در 
روز پنجشنبه براي تقديم بودجه سال ۹8 از سوي 
دولت به مجلس را دارد. نعمتي اظهارداشت: طبق 
ماده ۱8۲ آيين نامه داخلي دول��ت بايد ۱5 آذرماه 
اليحه بودجه را به مجلس تقديم كند. آقاي واعظي 
رييس دفتر رييس جمهور با آقاي الريجاني صحبت 
كرد و اعالم كرد آقاي رييس جمهور به دليل حضور 
در سفر س��منان نمي توانند در جلسه كميسيون 
حضور يابند، بنده نيز با آقاي اميري معاون پارلماني 
رييس جمهور صحبت كردم و ايشان هم اعالم كردند 
آقاي رييس جمهور در سفر هستند و نمي توانند در 

مجلس حضور يابند.

  امريكا »هواوي« را به دليل نقض تحريم هاي 
اولي�ه ايران تحريم كرد؛ تعادل|  س��فير ايران 
در لندن مي گويد ش��ركت »هواوي« به دليل نقض 
تحريم هاي اوليه ايران، توس��ط امريكا تحريم شده 
اس��ت. بعيدي نژاد در توييتي با اشاره به ابعاد جديد 
جنگ تجاري )امريكا و چين( نوشت: امريكا به دليل 
نقض تحريم هاي اوليه و نه ثانويه عليه ايران، »هواوي« 
يك رقيب جدي در تكنولوژي ارتباطات را تحريم كرد 
تا سقف پروازي آن را در سطح بين المللي محدود كند. 
وي همچنين اعالم كرد: انگليس نيز در هفته جاري 
)چهارشنبه( تفاهم خود با شركت »هواوي« را به علت 
حضور يك كشور خارجي در »تاسيسات زيربنايي 

حساس« لغو كرد.

  پيش�نهادهاي رييس فراكس�يون حقوق 
ش�هروندي مجلس براي محروميت زدايي؛ 
ايسنا|  رييس فراكسيون حقوق شهروندي مجلس 
در نامه اي به رييس جمهور پيشنهادهايي در راستاي 
مقابله با مشكالت استان ها و مناطق محروم و پيشبرد 
برنامه هاي دولت در جه��ت محروميت زدايي ارايه 
كرد. عبدالكريم حس��ين زاده در بخشي از اين نامه 
نوشته است: »آقاي رييس جمهور، مي دانم كه باور 
داريد كولبري در شأن ايرانيان نيست. لذا از جنابعالي 
درخواس��ت دارم باتوجه به اين معضل و اعمال اين 
موارد در بودجه سال ۹8 كل كشور، اسباب توسعه، 
امنيت، آباداني و آرامش كشور و مرزهاي عزيز اين 

سرزمين را فراهم آوريد.«

  هديه س�ردار سليماني به مفتي اهل سنت 
عراق؛ايسنا|  سردار قاسم سليماني يك شمشير 
نمادين از شمشير امام علي)ع( به مفتي اهل سنت 
عراق، هديه داد. سردار قاسم سليماني فرمانده سپاه 
قدس در جريان سفر به عراق در ديدار با مهدي بن 
احمد الصميدعي مفتي اهل سنت عراق، يك شمشير 
نمادين از شمشير امام علي)ع( را به نشانه صداقت و 

توجه به مساله آزادي فلسطين به وي هديه داد.

  سردار عبداللهي مشاور فرمانده كل سپاه 
است؛سپاه نيوز|  سخنگوي سپاه گفت: سردار 
عبداللهي در س��مت مش��اور فرمانده كل سپاه، در 
حال انتقال تجارب در مسير سازندگي كشور بوده 
و فضاسازي رسانه اي دشمن در تخريب چهره سپاه 
محكوم به شكست است. در پي انتشار برخي شايعات 
و فضاسازي هاي رسانه هاي معاند در خصوص فرمانده 
سابق قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا )ص(، سردار 
سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف تصريح كرد: سردار 
عبداللهي از مديران با تجربه، كاركشته، جهادي و 
انقالبي سپاه است كه خدمات و اقدامات برجسته و 
مهمي را در عرصه سازندگي و خدمت رساني به مردم 
داشته و كماكان نيز از اين تجربيات ارزنده در ارتقاي 
روحيه و خودباوري در نسل جديد به ويژه در مراكز 

علمي و دانشگاهي استفاده مي شود .
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بررسي راهكار اروپايي براي دور زدن تحريم ها از نگاه دو نماينده مجلس

عايدي »اس پي وي« براي ايران چيست؟
گروه ايران|

اروپايي ها وعده داده اند كه به زودي سازوكار ويژه 
مالي )اس پي وي( را راه اندازي مي كنند؛ سازوكاري 
ك�ه بر اس�اس آن اي�ران مي تواند به م�راوده مالي 
با ش�ركت هاي اروپاي�ي ادامه دهد. ه�ر چند آنان 
پيش تر وعده داده بودند كه ت�ا ۱3 آبان، به صورت 
نمادين اين سازوكار را راه اندازي كنند و تا پايان سال 
مي�الدي آن را به اجرا در آورند؛ اما در عمل به وعده 
اولي ناكام ماندند. با اين حال، اروپايي ها توانستند 
مقامات ايراني را قانع كنند كه اين سازوكار آنان حتما 
اجرايي مي شود و عمل به اين وعده طوالني نخواهد 
شد. ايران هم ظاهرا ضرب االجلي براي اروپايي ها 
مشخص نكرده است. پيش تر اين را مقامات وزارت 
خارجه گفته بودند، يكي از نمايندگان مجلس هم در 

گفت وگو با »تعادل« آن را تاييد مي كند.

جزيياتياز»اسپيوي«
 حميده زرآب��ادي در اين باره به تع��ادل مي گويد: »زمان 
مشخصي براي اروپايي ها به منظور راه اندازي سازوكار ويژه 
مالي مشخص نشده است، در عين حال به آنها گوشزد شده 
كه فرصت آنها بي پايان نيست. از اين رو هر گاه جمهوري 
اسالمي احساس كند طرف مقابل ايران در توافق هسته اي، 
امكان تامين مطالبات ايران، ي��ا آنچه مزاياي برجام براي 
ايران خوانده مي ش��ود را ندارد، درباره ادامه يا پايان توافق 
تصميم گيري خواهد كرد. مقامات وزارت خارجه بارها در 
ديدار با مقامات اروپايي به آنها هشدار داده اند كه صبر ايران 

بي پايان نيست.«
اين عضو فراكس��يون اميد درباره مش��كالت اروپا براي 
اجرايي ك��ردن »اس پي وي« توضيح مي دهد: » اگرچه 
اروپايي ها ت��ا به امروز، حمايت هاي سياس��ي غيرقابل 
انتظاري از توافق هسته اي داشته اند، اما قدم هاي عملي 
آنان كافي نبوده است. »مقررات بازدارنده اتحاديه اروپا« 
كه دقيقا از آغاز دور اول تحريم هاي اياالت متحده امريكا 
عليه ايران به اجرا درآمد، همانطور كه پيش بيني مي شد، 
نتوانست مانع خروج شركت هاي اروپايي از ايران شود. 

درواقع ابزار اروپا براي مقابله با تحريم هاي امريكا عليه 
ايران، يا هر كش��ور ديگري، كارآمد نيس��ت.« او ادامه 
مي دهد: »بخش ديگري از مش��كل اروپا براي مقابله با 
تحريم هاي امريكا هم مربوط به ترديدهايي اس��ت كه 
آنها دارند. به هر حال بايد پذيرفت كه اروپا ش��ريك اول 
تجاري امريكا اس��ت، از اين رو ايستادن در برابر اياالت 
متحده براي آنان هزينه هاي زيادي دارد و اين موضوع 
باعث شده آنان كج دار و مريز پيش بروند. چنانكه مشاهده 
كرديم، كش��ورهايي مانند اتريش ي��ا لوكزامبورگ از 
پذيرش ميزباني سازوكار ويژه مالي خودداري كردند و 

دليل آن هم هزينه هايي بود كه ميزباني س��ازوكار براي 
آنها داشت.« اين نماينده مجلس درباره برخي ادعاها كه 
سازوكار ويژه مالي، فروش نفت را در بر نمي گيرد، مي گويد: 
»بخش عمده درآمدهاي ارزي كشور از طريق فروش نفت 
است؛ از اين رو راه اندازي هر سامانه اي بايد تضمين كننده 
دريافت كاال و خدمات، در ازاي فروش نفت باشد. در غير 
اينصورت اين س��ازوكار هيچ عايدي براي اي��ران ندارد. 
براساس شنيده ها، در س��ازوكاري كه اروپايي ها به ايران 
وعده داده اند، ايران مي توان��د از درآمد فروش نفت خود 
به كشورهاي اروپايي، هر كاال و خدماتي، اعم از صنعتي، 

تجاري و... را خريداري كند.« او درباره امكان مراوده مالي با 
كشورهاي غير اروپايي نيز مي افزايد: » از سال ها قبل- حتي 
پيش از توافق هسته اي- براي كاهش وابستگي اقتصاد كشور 
به دالر، ايران در پي امضاي توافق نامه هاي دو و چندجانبه 
با ديگر كشورها بوده كه بر اساس آن، مبادالت ميان ايران با 
اين كشورها با ارزهاي دو كشور انجام شود. در حال حاضر با 
توجه به سياست هاي اقتصادي دولت ترامپ، ديگر كشورها 
هم از اين ايده استقبال مي كنند و در اين رابطه بايد وزارت 
خارجه و بانك مركزي تالش بيشتري به خرج دهند. البته 
اين سياست احتماال در كوتاه مدت آنچنان موثر نخواهد بود، 

اما در طوالني مدت ريسك رابطه تجاري با ايران را كاهش 
مي دهد و اين عدم اطميناني ك��ه در مراودات اقتصادي با 
ايران براي ديگر كشورها وجود دارد، كم رنگ خواهد شد.«

نيازبهخروجاز»چرخهمعيوب«
اما يكي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اميد به مذاكره 
با اروپ��ا و اجراي وعده هايي همچون س��ازوكار ويژه مالي 
فايده آنچناني ندارد و اي��ران بايد رويكرد خود را در عرصه 
سياست خارجي تغيير داده و به حل مشكل روابط سياسي 
با همه كشورهاي جهان، از جمله امريكا بينديشد. غالمرضا 
حيدري، وضعيت فعلي را به “چرخه اي معيوب “ تش��بيه 
مي كند و به »تعادل« مي گويد: » بهت��ر بود پس از توافق 
هسته اي به گونه اي عمل مي كرديم كه در اين چرخه معيوب 
گرفتار نشويم. امروز هم مشخص نيست كه چه زماني از اين 

چرخه معيوب خارج مي شويم.« 
اين نماينده اصالح طلب مجلس با اشاره به تحريم و جنگ 
در 40 سال اخير، تاكيد مي كند كه گفته هاي او به معناي 
ناديده گرفتن ظلم امريكا به ملت ايران نيست: » امريكايي ها 
همواره به ملت ايران ضربه زده اند؛ از كودتا عليه دولت مردمي 
مرحوم مصدق گرفته تا ژاندارم كردن محمدرضا پهلوي از 
جيب مردم ايران. همينطور حمايت از صدام در جنگ ايران 
و عراق و ده ها ظلم ديگر كه قابل چشم پوشي نيست. با اين 
همه ما بايد منافع ملي را در عرصه ديپلماس��ي و سياست 
خارجي مالك قرار دهيم.« او با بيان اينكه خط قرمز ما بايد 
منافع ملي باشد، مي گويد كه »همان تغيير رويكردي كه 
نسبت به اروپا داشتيم و نگاهي كه امروز به آنان داريم را بايد 

تعميم دهيم.«
به اعتقاد حيدري، »بايد شاخص هايي كه منافع ملي كشور را 
تامين مي كند، بدانيم و بر اساس توان و ظرفيت خود مذاكره 
را در دستور كار قرار دهيم. در اين بين هيچ چيز را نبايد فداي 

امنيت ملي خود كنيم.«
او تاكيد مي كند كه »بايد در نظر داشت، اروپايي ها در برخورد 
با ايران، به دنبال تامين منافع ملي خودشان هستند و اگر 
ببينند در موازنه سياسي، حمايت از ايران زيانش بيشتر است، 

مطمئنا به سوي ما نمي آيند.«

»تعادل« از حادثه تروريستي اخير در  چابهار گزارش مي دهد

جوخههايتروركوردرشهر
گروه ايران|

عقربه هاي ساعت به عدد ۹ و 55 دقيقه صبح روز پنج شنبه 
۱5آذرماه رسيده بود كه يك عامل انتحاري با يك دستگاه 
وانت نيس��ان كه مواد منفجره را به همراه داشته به قصد 
عمليات انتحاري به سمت مقر نيروي انتظامي چابهار حركت 
كرد؛ تروريست ها زماني كه با استحكامات غير قابل نفوذ مقر 
انتظامي مواجه شدند در بيرون مقر اقدام به انفجار كردند كه 

در اثر آن ۲نفر كشته و 57 نفر نيز مجروح شدند.
اگرچ��ه بالفاصله بعد از وقوع حادثه تروريس��تي گروهي 
ذيل عنوان انصار الفرقان مسووليت اين حادثه را به عهده 
گرفت، اما واقعيت آن است كه ريشه اصلي اين نوع حركات 
تروريستي در فعاليت هاي فكري و عقيدتي مسمومي است 
كه عربستان سال ها در سطح منطقه گسترش مي دهد و در 
اثر اين نوع عقايد انحرافي است كه يك روز گروه تروريستي 
القاعده سر از خاك بر مي آورد؛ روز ديگري داعش در راس 
مي نشيند و روز ديگر احرار شام در نهايت گروه تروريستي 
انص��ار الفرقان. اما هدف اصلي تروريس��ت ها، انس��جام و 
همبس��تگي ملي و رودررو قراردادن ملت ايران است. اين 

اقدام با نمادي روشن همراه است.
تحركاتي ك��ه تجربه هاي تاريخي نش��ان داده گروه هاي 
تروريستي و آمران اين تحركات هرگز در انجام آن توفيقي 
نخواهند داشت و مردم ايران با قدرت و صالبت از اين فراز و 
نشيب هاي فاجعه بار به سالمتي عبور خواهند كرد. اين بار 
هم سپاه پاس��داران ضمن تسليت به خانواده شهداي اين 
حادثه اعالم كرد كه تروريستها و عامالن آنها را در هر مكاني 

كه باشند دستگري و به مجازات خواهند رساند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري بالفاصله پس 
از وقوع حادثه در پيامي با ابراز تاسف از حادثه تروريستي در 
چابهار، شهادت دو نفر از فرزندان خدوم و غيور ملت ايران 

در نيروي انتظامي را تسليت گفت. تشريح جزييات حادثه 
توسط سرپرست فرمانداري چابهار بالفاصله پس از وقوع 
اين حادثه روايت هاي مستندي درخصوص آن ارايه شد؛ 
رحمدل بامري، سرپرست فرمانداري چابهار در گفت وگو 
با شبكه خبر صداوسيما درباره حادثه تروريستي چابهار 
گفت: س��اعت ۹ و 55 دقيقه صبح روز پنجش��نبه يكي از 
عوامل اس��تكبار اقدامي انتحاري را انج��ام داد. اين عامل 
انتحاري در يك وانت نيسان مواد منفجره به همراه داشته و 
قصد ورود به فرمانداري انتظامي شهرستان چابهار را داشت 
كه با مقابله نيرو هاي انتظامي موفق به ورود نشد و در ورودي 
مقر فرمانداري مواد را منفجر كرد. وي ادامه داد: متأسفانه 
شدت و حدت مواد آنقدر بوده كه چند شهيد داشته ايم و 
چند نفر نيز مجروح شده اند كه از مردم، كاسبان و به عبارتي 
شهروندان چابهار بوده اند. بامري خاطرنشان كرد: اين نشان 
مي دهد كه دشمن به مقابله با مردم برخاسته است؛ مردمي 
كه پاي ارزش ها و پاي نظام ايس��تاده اند و اتحادشان مثال 
زدني اس��ت. نيرو هايي كه جان خودشان را براي امنيت و 
آسايش به اين مردم تقديم كرده اند. شايد تصور دشمن اين 
است كه مي تواند با اين عمليات ها، خللي در نظام و مسووالن 
براي خدمت رساني ايجاد كند، اما اين آرزو را به گور خواهند 
برد. وي افزود: هم اكنون شرايط شهر عادي است و نيرو هاي 
عمل كننده در شهر مس��تقر هستند. در ميان مجروحان 
شماري زن و كودك نيز به چشم مي خورند كه به بيمارستان 

امام علي)ع( چابهار منتقل شده اند.

شهادتفرماندهانتظاميچابهاركذباست
 سردار محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي كه به سرعت در محل عمليات تروريستي 
چابهار حضور پيدا كرده بود، در گفت وگو با تسنيم گفت: بنده 

و فرمانده قرارگاه قدس سپاه در محل عمليات تروريستي 
هستيم. متاسفانه در اين عمليات چند نفر از نگهبانان مقابل 

در ورودي ستاد فرماندهي شهيد و زخمي شده اند.
سردار پاكپور با بيان اينكه شهر در امنيت كامل است، اظهار 
داشت: نيرو هاي سپاه در محل حضور دارند و هشيار هستند. 
اخبار منتش��ره مبني بر اينكه فرمانده انتظامي چابهار در 
اين عمليات تروريس��تي به شهادت رسيده، كذب است و 
اصال خودروي انتحاري نتوانسته به داخل مقر فرماندهي 
انتظامي چابهار وارد شود.  سپاه عوامل تروريستي چابهار 
را رهگيري و تنبيه مي كند پس از روشن شدن ابعاد قضيه 
سخنگو ومسوول روابط عمومي كل سپاه از رهگيري و تنبيه 
شديد عوامل حادثه تروريستي در چابهار خبر داد. به گزارش 
سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ دوم پاس��دار رمضان شريف در 
حاشيه همايش تبيين تاريخ ورامين انقالبي درباره عمليات 
تروريستي چابهار، با بيان اينكه »گروهك هاي تروريستي 
عمدتا با سرويس هاي امنيتي بيگانه مانند كشور عربستان 
مرتبط هستند و همواره سعي دارند ناامني هايي را در مناطق 
مرزي ما ايجاد كنند« به تشريح حادثه پنج شنبه در چابهار 
پرداخت و اظهار كرد: در اين مورد نيز يك خودرو انتحاري 
تالش ك��رد خود را به مقر نيروي انتظامي در چابهار وارد و 
تلفاتي ايجاد كند، اما قبل از اينكه اقدام خاصي انجام دهد به 
همت ماموران نيروي انتظامي هدف قرار گرفت. در اثر انفجار 
اين خودرو تعدادي از پرسنل نيروي انتظامي به شهادت 

رسيدند و تعدادي نيز مجروح شدند.
وي تاكيد كرد: اين حمالت تروريستي پاسخ هاي كوبنده اي 
در پي دارد و عالوه بر تلفات ميداني كه اين افراد مي دهند 
رهگيري و گروه هاي پشتيبان كننده آنها نيز تنبيه مي شوند.

وي همچنين به تهديد هاي امريكا عليه ايران اشاره كرد و 
افزود: در اكثر مقاطع تاريخ انقالب اسالمي، پيچيده ترين 

طرح هاي نظامي و غير نظامي امري��كا برضد مردم ايران 
شكست خورد و پاس��خ ثابت و مداوم مردم، رهبر معظم و 
نيروهاي مسلح ما اين بود كه ما قادريم از منافع، جغرافياي 
كش��ور و حاميانمان دفاع كنيم. س��خنگوي سپاه پاسخ 
عيني به تهديدات دشمن را برگزاري رزمايش هاي سپاه 
وارتش دانس��ت و گفت: مهم ترين جنبه اين رزمايش ها 
بازدارندگي بود تا ديگر شاهد تهديدات دشمن نباشيم. او با 
بيان اينكه »تهديدات مختلف امريكا فقط براي عربستان و 
رژيم صهيونيستي مصرف دارد« افزود: مردم ما به اينگونه 
ياوه گويي ها عادت كرده اند، با اين وجود همه امكانات مورد 

نياز براي پاسخ محكم به نيروهاي متجاوز را داريم

تالشبرايشناس�اييودستگيرياعضاي
گروهتروريستيچابهار

در واكنش به دستگيري عوامل اين حادثه تروريستي فرمانده 
نيروي انتظامي گفت: ما هوش��ياري الزم را داريم و تعداد 
زيادي از اعضاي تيم تروريستي چابهار در مرز ناموفق بودند 

و حركاتشان خنثي شده و به هالكت رسيدند.
سردار حسين اشتري در گفت وگو با مهر، با اشاره به حادثه 

تروريستي روز پنج شنبه چابهار اظهار داشت: همانطور كه 
اطالع داريد، حدود ساعت ۹:55 دقيقه صبح روز پنج شنبه 
يك دستگاه وانت كه حامل مواد منفجره بوده براي عمليات 

انتحاري به مقر انتظامي شهرستان چابهار حمله مي كند.
وي ادامه داد: خوشبختانه با هوشياري، رشادت و شجاعت 
ماموران نيروي انتظامي، فرد مهاجم ناكام شد و قبل از اينكه 
بتواند داخل آن مقر شود خودروي فرد مهاجم منفجر و به 
هالكت مي رسد. سردار اش��تري اضافه كرد: البته ۲ نفر از 
كاركنان عزيز نيروي انتظامي كه يكي از آنها مامور ما بوده، 
با شجاعت جلوي اين فرد مهاجم ايستاده بود و به شهادت 
رس��يد. وي با اشاره به شايعات مطرح شده درباره شهادت 
فرمانده انتظامي شهرستان چابهار تصريح كرد: فرمانده 
انتظامي چابهار هيچ گونه آس��يبي نديده و خبر شهادت 
وي كذب است. سردار اشتري درباره تدابير نيروي انتظامي 
براي مقابله با تروريست ها افزود: ما هوشياري الزم را داريم و 
تعداد زيادي از اينها در مرز ناموفق بودند و حركاتشان خنثي 
شده و به هالكت رس��يدند. اقداماتي هم صورت گرفته و 
ان شاءاهلل بتوانيم ايادي ديگر اين گروه را شناسايي و تحويل 

قانون بدهيم.

نفوذي ها تالش مي كنند ضربه 
اقتصادي دشمن را كاري كنند

كش��ور  كل  دادس��تان 
گفت: بر اس��اس اطالعاتي 
ك��ه داري��م نفوذي ه��ا در 
بخش هاي مختلف اقتصاد 
كش��ور تالش مي كنند كه 
ضربه اقتصادي دش��من را 
كاري كنند و نبايد بگذاريم 
كه اينها بتوانند اهداف خودش��ان را محقق س��ازند. به 
گزارش تعادل از دادس��تاني كل كشور، حجت االسالم 
محمدجعفرمنتظ��ري افزود: اگ��ر بخواهيم به نتيجه 
مطلوب برسيم حتما بايد در كارها برنامه ريزي همراه با 
تدبير داشته باشيم و از زياده روي و افراط و تفريط اجتناب 
ورزيم. منتظري با اشاره به وضعيت امروز كشور تصريح 
كرد: ما در يك جنگ جدي دشمن قرار گرفته ايم. جنگي 
كه هم اقتصاد كشور را و هم ارزش هاي ديني و انقالبي و 
هم امنيت ما را در حوزه هاي مختلف هدف گيري كرده 
است. دادستان كل كش��ور از وزارت اطالعات خواست 
تا دستگاه هاي اقتصادي را رصد كند و گفت: بر اساس 
اطالعاتي كه داريم نفوذي ه��ا در بخش هاي مختلف 
اقتصاد كشور تالش مي كنند كه ضربه اقتصادي دشمن 
را كاري كنند و نباي��د بگذاريم كه اينها بتوانند اهداف 

خودشان را محقق سازند. 

حاال كه دالر ارزان شده، چرا 
كاالها را ارزان نمي كنيد

خطيب نم��از جمعه اين 
هفت��ه تهران با اش��اره به 
قيم��ت دالر  كاه��ش 
گفت: حاال كه دالر ارزان 
ش��ده، چرا كاالها را ارزان 

نمي كنيد؟
به گزارش ايسنا، آيت اهلل 
موحدي كرماني در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه 
تهران، با اش��اره به تقديم بودجه س��ال ۹8 توسط 
دولت به مجلس نيز گفت: سه قوه و مسووالن نسبت 
به كاهش هزينه هاي جاري اقدام كنند از ريخت و 
پاش ها اجالس ها، پذيرايي ها كه در شرايط كنوني 
كشور هيچ ضرورتي ندارد جلوگيري كنند. اين روند 

رو به افزايش هزينه هاي جاري بايد متوقف شود.
وي تصريح كرد: تقاضاي من اين است كه افزايش 
حقوق ها با عدل و انصاف صورت گيرد. پيش��نهاد 
مي كنم دولت يك مبلغ مش��خص را به همه اضافه 
كند. من به اين امر اصرار دارم و حاضرم با آقايان هرجا 
بخواهند بنشينم بحث كنم و ثابت كنم عدالت اين 
است نه آن افزايش ۲0 درصدي. خوشبختانه دولت، 
دولت تدبير اس��ت. در اين افرايش اقشار كم درآمد 

در اولويت باشند.

 افزايش رويكرد تجاري ايران به 
چين بعد از خروج امريكا از برجام
رييس مجلس تاكيد كرد: 
اگر امريكا تخلف كند و ساير 
كش��ورهاي عض��و اقدامي 
نكنند، برجام فايده اي براي 
ايران نخواهد داشت از اين 
رو نق��ش چين، روس��يه و 
كشورهاي اروپايي در حفظ 

پيمان هسته اي بسيار مهم ارزيابي مي شود.
علي الريجاني در دي��دار با چن زو نايب رييس مجلس 
ملي جمهوري خلق چين كه ب��راي حضور در دومين 
كنفرانس روساي مجالس 6 كشور آسيايي براي مقابله 
با تروريسم به ايران سفر كرده است با اشاره به نقش مهم 
چين در شرايط پيچيده كنوني منطقه و بين الملل گفت: 
خوش��بختانه روابط ايران و چين در سطح بااليي قرار 
دارد و رايزني هاي سياسي دو كشور در سطوح مختلف 
نشان دهنده عمق روابط است. الريجاني در ادامه تصريح 
كرد: همكاري هاي 6 كشور ايران، چين، پاكستان، تركيه، 
روسيه و افغانستان در مقابله با تروريسم بسيار مهم است 
به ويژه اينكه امريكا طي س��ال گذشته اقدام به انتقال 
تعدادي زيادي از داعشي ها به افغانستان كرده كه مي تواند 
مجددا همان دردسري كه در عراق و سوريه به وجود آورد 

در مناطق ديگري از آسيا به وجود بياورد.

بنزين سهميه بندي نشود 
وارد كننده مي شويم

يك نماينده مجلس مطرح 
كرد: اگر بنزين سهميه بندي 
نش��ود مجددا در سال ۹۹ 
واردكننده بنزين خواهيم 
ش��د. كاظ��م جالل��ي در 
گفت وگو ب��ا ايلن��ا، درباره 
پرداخت س��بد كااليي به 
۲0ميليون خانوار ايراني و محل تأمين اين پرداخت ها آن 
هم در شرايطي كه دولت براي پرداخت يارانه نقدي ماهانه 
با مشكل رو به رو است، گفت: اين كار دشوار است؛ از اول 
هم ما به اين موضوع نقد داشتيم زيرا شناخت گروه هاي 
هدف بسيار س��خت اس��ت. وي افزود: گفته مي شود 
كارمنداني كه ميزان دريافتي آنها زير سه ميليون تومان 
است، اين سبدها را دريافت خواهند كرد، خب همه كه 
كارمند نيستند بخشي از جامعه را كشاورزان و دامداران 
تشكيل مي دهند. بيان كردن اين موارد بسيار گنگ است 
و گپ هايي را به وجود مي آورد بهترين كار طرحي است 
كه ما ارايه داده ايم يعني از طريق پرداخت يارانه بنزين 
به افراد كمك رساني كنيم شايد بهتر از اين طرح باشد. 
وي درباره طرح مذكور اظهار داشت: تامين يارانه بنزين از 
محل فروش بنزين است؛ وقتي مردم بنزيني را كه سهميه 
دارند مصرف نكردند دولت از آنها خريداري خواهد كرد.

تالش براي مبارزه با پول شويي 
نقطه قوت نظام است

س��خنگوي وزارت خارجه 
گف��ت: تالش ب��راي ايجاد 
ساختار مبارزه با پولشويي، 
نقطه قوت نظام اس��ت. به 
گزارش ايسنا، بهرام قاسمي 
گف��ت: متأس��فانه برخي 
رسانه ها با نقل قول اظهارات 
بطور ناقص يا حتي با انتش��ار مطالب ساختگي تالش 
دارند تا بر اس��اس آن تحليل و نتيجه گيري كرده و به 
مقصود سياسي خود دست يابند. بارها بيان شد كه وجود 
پولشويي در كشور ما مانند ساير كشورها، موضوع قابل 
انكاري نيست. آنچه كه اهميت دارد وجود اراده مبارزه 
با جرايم مالي و پولش��ويي اس��ت كه اين اراده از ميزان 
حساسيت همه اقشار مردم و مسووالن ايران به خوبي قابل 
درك است. قانون، ساختارها و رويه ها در اين خصوص از 
بيش از يك دهه گذشته اجرايي شده و مقابله با جرايم 
پولش��ويي مطابق قوانين داخلي از سوي دستگاه هاي 
ذي ربط با جديت در حال پيگيري است. وي ادامه داد: 
نهادهاي بين المللي در ارزيابي كشورها دقيقا به وجود 
بسترها، قوانين و سازوكارهاي اجرايي مقابله با پولشويي 
توجه مي كنند تا نفس وجود جرم پولشويي در هر كشور 

و به هر ميزان كه قوانين و بسترها فراگير و موثر باشند.
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چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

وعده نوبخت در جلسه رونمايي از اليحه بودجه 98

در ۴ بخش صنعت، معدن، آب و كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي توزيع شد

مردم از تورم مصون خواهند ماند

تسهيالت 3 هزار ميليارد توماني صندوق توسعه

گروه اقتصاد كالن|
»خانوارهاي ايراني همه كااله��ا را با ارز ۴۲۰۰ توماني از 
دولت دريافت خواهند ك��رد تا مردم از تحريم ها مصون 
باشند. براي بنگاه ها نيز ما به التفاوت سود تسهيالت در 
نظر گرفتيم. تا از ركود توليد جلوگيري كنيم. بنابراين در 
مصارف، منابع و اهداف بودجه، اثر تحريم را پيش بيني 
كرديم و اميدواريم با اين بودجه از تنگناها عبور كنيم.« 
اينها بخشي از اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه در 
جلسه رونمايي از اليحه بودجه 98 بود كه روز پنج شنبه 
در محل سازمان برنامه برگزار شد. تاكيد نوبخت و معاونش 
بر اينكه در بودجه سال آينده سعي شده درآمدها طوري 
محاسبه شوند كه تحريم ها نتواند بر ميزان آنها اثرگذار 
باشد و از سوي ديگر مس��اله عدالت اجتماعي و تقويت 
قدرت معيشت اقشار مردم به ويژه فرودستان را در دستور 
دارد. به نظر مي رس��د دولت در روزهايي كه زير فش��ار 
مطالبات انباشت شده اقتصادي قرار دارد، تالش مي كند 
با برنامه ريزي در مقابل كاهش چش��مگير قدرت خريد 
مردم بايستد. هر چند در شرايطي كه رشد اقتصادي پايين 
مي آيد و تحريم ها فشاري دوچندان مي سازند چنين كاري 
آسان نخواهد بود اما اگر روحاني و تيمش از پس اين كار 
برآيند مي توانند بيش از گذشته صالحيت و توانايي هاي 
خود را به رخ منتقدان به ويژه دست اندركاران دولت هاي 

نهم و دهم بكشند.
به گ��زارش »تعادل« محمدباقر نوبخ��ت در رونمايي از 
اليحه بودجه سال 98 كش��ور با بيان اينكه اليحه در ۶ 
جلد تنظيم شده است، گفت: صبح همراه با اليحه بودجه، 
سه جلد گزارش عملكرد دولت در خصوص اجراي برنامه 
ششم توسعه به مجلس تقديم شده است. همچنين دو 
جلد اهداف مباني اقتصادي و اجتماعي همه دستگاه ها 
را تحت عنوان سند بنيادين اليحه بودجه 98 به مجلس 

تقديم كرده ايم.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه بودجه 98، بودجه مبتني 
بر عملكرد است، گفت: براي اينكه نمايندگان مطمئن 
شوند كه بودجه مبتني بر عملكرد است، در يك جلد مباني 
قيمت تمام شده دستگاه ها را نيز به مجلس ارسال كرديم. 
به صورت شفاف يك كتاب در رابطه با طرح هاي عمراني 
كه قرار است واگذار شوند، تهيه كرده و به مجلس ارسال 

كرده ايم تا از رانت جلوگيري شود.
نوبخت با بيان اينكه تمامي دستگاه هايي كه از معافيت 
مالياتي برخوردار هس��تند را به مجلس معرفي كرديم، 
افزود: همچنين گزارشي تهيه كرديم مبني بر اينكه غير 
از ياران��ه نقدي كه پرداخت مي كني��م، چه ميزان يارانه 

غيرمستقيم پرداخت مي كنيم.
وي در خصوص بودجه يارانه نقدي براي سال آينده گفت: 
در اليحه پيشنهادي دولت، بودجه يارانه نقدي براي سال 
آينده ۴۲ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. در 
قانون بودجه سال 9۷ كل كشور، بودجه يارانه نقدي ۴۴ 

هزار ميليارد تومان است. 

   433 هزارميلياردتوم�ان درآم�د مالي�ات 
حقوق گمركي و ساير

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ادامه داد: ۴۳۳ هزار 
ميليارد تومان درآمد بودجه ناشي از ماليات، حقوق گمركي 
و ساير اس��ت، بنابراين براي پوشش هزينه ها مجبور به 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي هستيم كه نفت 
و گاز از جمله دارايي هاي س��رمايه اي اس��ت. همچنين 
دارايي هاي مالي از جمله اورراق، س��هام شركت ها را نيز 

واگذار مي كنيم.
نوبخت اظهار داشت: براي س��ال آينده ۳۱ هزار و 9۰۰ 
ميليارد تومان براي خريد اوراقي كه در سال هاي گذشته 
خريده و امسال بايد بازپرداخت كنيم، هزينه خواهيم كرد.

رييس سازمان برنامه و بودجه اوراقي كه طي سال هاي 
گذشته خريديم صرف طرح هاي عمراني كرديم، گفت: 
امس��ال ۳8 هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق فروختيم و 
سال آينده ۳۲ هزار ميليارد تومانش را مي خريم. اين در 
حالي است كه نوبخت در دفاع از انتشار اسناد خزانه اين 
صحبت ها را بر زبان آورد و منتقداني كه چنين اقدامي را 
خطرناك و آينده فروش��ي مي دانند را به توجه بيشتر به 

ضرورت استفاده از اين اسناد دعوت كرد.

وي با بيان اينكه يك ريال از خزانه پرداخت نمي ش��ود 
مگر براي تخصيص، گفت: با توجه به اينكه انضباط مالي 
داريم، اوراقي كه منتشر مي كنيم را در زمان سررسيدشان 

پرداخت مي كنيم. 
نوبخت در پايان به تش��كر از معاونان خ��ود پرداخت و از 
تالش هاي آنها براي تكميل اليحه سال آينده سپاسگزاري 

كرد.
در ادامه اين نشس��ت حميدرض��ا پورمحمدي، معاون 
سازمان برنامه و بودجه كشور، گفت: امسال در شرايطي 
هس��تيم كه تحريم هاي ظالمانه امريكا را داريم كه اين 
مساله محدوديت هايي را در منابع ايجاد مي كند، از اين رو 
حمايت از معيشت عمومي و بحث سالمت يكي از بارزترين 
ويژگي هاي بودجه اس��ت. همچنين در اين شرايط بايد 
مراقب باشيم واحدهاي توليدي كشور با ركود مواجه نشوند 
از اين رو بايد مورد حمايت قرار گيرند؛ از سويي ديگر براي 
اشتغال جوانان و افراد بايد برنامه ريزي كرد. بنابراين از ديگر 

ويژگي هاي بودجه 98 اشتغال و توليد است.
پورمحمدي با بيان اينكه پايداري بودجه در برابر تحريم ها و 
شوك ها ديگر ويژگي بودجه 98 است، گفت: امسال زواياي 
جديدي از بودجه شامل انواع معافيت ها در حوزه ماليات، 
گمرك و يارانه را ش��فاف كرده و سعي كرديم در معرض 

ديد عمومي بگذاريم.
وي با بيان اينكه يكي از مهم ترين مولفه هاي بازار اين است 
كه دولت چه ميزان ارز در اختيار بازار مي گذارد، گفت: ۱۴ 
ميليارد دالر، ارز با نرخ ۴۲۰۰ توماني براي كاالهاي اساسي 

در نظر گرفتيم. 

   7  هزارميلياردتومان
 براي حمايت از معيشت خانوارهاي نيازمند

پورمحمدي تصريح كرد: هفت هزار ميليارد تومان براي 
حمايت از معيشت خانوارهاي نيازمند، ۳۷ هزار ميليارد 
تومان براي حوزه سالمت، ۱۵ هزار ميليارد تومان براي 
توسعه متوازن منطقه و 8 هزار ميليارد تومان براي يارانه 
گندم در نظر گرفتيم. همچنين نوسازي بافت هاي فرسوده 
۳ برابر خواهد شد به گونه اي كه از ۱۰۰ هزار واحد در سال 

9۷ به ۳۰۰ هزار واحد در سال 98 افزايش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه حمايت از توليد و اشتغال در حوزه هاي 
مختلف به صورت ويژه در بودجه 98 مورد توجه اس��ت، 
گفت: همچنين در حوزه علم و فرهنگ، براي حمايت از 
پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري و مراكز نوآوري رشد 
۷۱ درصدي اعتبار هزينه ها را در نظر گرفتيم. تامين يك 
ميليارد دالر از تسهيالت تامين مالي خارجي به منظور 

تجهيز آزمايشگاه ها را در نظر گرفته ايم.
وي ادامه داد: براي رتبه بندي معلمان ۲ هزار ميليارد تومان 

در نظر گرفته شده است. اعتبارات آموزش و پروش از ۳۳ 
هزار ميليارد تومان به ۴۳ هزار ميليارد تومان رسيد. 9۰۰ 
ميليارد تومان از س��وي دولت و ۱۲۰۰ ميليارد تومان از 
سوي خيرين براي حمايت از ساخت مدارس در مناطق 

محروم در نظر گرفته ايم. 
معاون سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه با بيان اينكه 
براي س��ال آينده اعتبارات آب شرب رشد ۲۰ درصدي 
دارد، گفت: براي خريد تضميني آب از بخش خصوصي 
رشد ۱۰۰ درصدي در نظر گرفته ايم. براي اعتبار عمراني 
بخش محيط زيست رشد ۱8 درصدي در نظر گرفته ايم.

پورمحمدي همچنين به پايداري بودجه در برابر تحريم ها 
اش��اره كرد و گفت: دولت حجم وسيعي اموال منقول و 
غيرمنقول دارد كه بايد فعال ش��وند و در اختيار بخش 
خصوصي قرار بگيرد. همچنين اصالحات مالياتي و اصالح 
نظام يارانه اي و قيمت گذاري براي پايداري بودجه مورد 

توجه قرار گرفته است.
به گفته پورمحمدي در بودجه 98 تمام دس��تگاه هاي 
ملي استاني بودجه ريزي مبتني بر عملكرد خواهد بود. 
او در ادامه افزود: همچنين براي اولين بار »آشكار كردن 
معافيت هاي مالياتي« و »آشكار كردن يارانه هاي پنهان« 

را در دستو كار قرار داديم.
معاون س��ازمان برنام��ه و بودجه در ادامه س��اماندهي 
بدهي هاي دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: اصالحات 
نظام بانكي براي افزايش س��رمايه و پرداخت بخشي از 

بدهي ها و فعال كردن عمليات بازار باز در دستور كار است. 
در اليحه بودجه سال آينده، تامين اصل و سود اوراق مالي 
در سررسيد و تامين به موقع تعهدات بين المللي واستمرار 
سازوكار تهاتر مطالبات و بدهي هاي دولت در نظر گرفته 

شده است.

   وابستگي بودجه ۹۸ به نفت؛ ۲7 درصد
در ادامه اين نشست رييس س��ازمان برنامه و بودجه به 

سواالت خبرنگاران پاسخ داد. 
وي در پاسخ به اين س��وال كه براي مقابله با تحريم چه 
تدبيري انديشيده ايد، گفت: فروش روزانه نفت كه امسال 
۲ ميليون و ۴۱۰ هزار بش��كه بود را براي سال آينده ۱.۵ 
ميليون بشكه در نظر گرفته ايم و وابستگي بودجه به نفت 
حدود ۲۷ درصد خواهد بود. در مصارف هم در دو حوزه 
هزينه اي و عمراني تفكيك ايجاد كرديم. به همين جهت 
در بخش هزينه ها براي »ساير« رشد صفر و براي »حقوق و 
دستمزد«، ۲۰ درصد افزايش درنظر گرفته شد. البته حرف 

آخر را مجلس مي زند اما توان ما در حد ۲۰ درصد است.
نوبخت گفت: س��عي كرديم تورم را از دو جهت كنترل 
كنيم. خانوارهاي ايراني همه كاالها را با ارز ۴۲۰۰ توماني 
از دولت دريافت خواهند كرد تا مردم از تحريم ها مصون 
باشند. براي بنگاه ها نيز ما به التفاوت سود تسهيالت در 
نظر گرفتيم. تا از ركود توليد جلوگيري كنيم. بنابراين در 
مصارف، منابع و اهداف بودجه، اثر تحريم را پيش بيني 

كرديم و اميدواريم با اين بودجه از تنگناها عبور كنيم. وي 
در پاسخ به سوال ديگري در خصوص سازوكار ساماندهي 
يارانه هاي نقدي، گفت: مق��دار يارانه نقدي اعم از آنچه   
نقدي به خانوار مي دهيم و به بخش هاي ديگر مي دهيم 
را ما تعيين نمي كنيم بلكه بر اساس مابه التفاوتي است كه 
قانون هدفمندي مشخص كرده است. امسال براي اين 
اقدام، تصميم گرفتيم اين مسووليت را به استان ها بسپاريم 
زيرا آنها وضعيت مردمي كه در استان ها زندگي مي كنند 
را بهتر ميشناسند تا خانوارهاي غيرنيازمند را حذف كنند 
و هرچه مي ماند در طرح هاي عمراني استان هزينه كنند. 
امس��ال يك ريال از خزانه براي واريز يارانه ها برداش��ت 
نكرديم. رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه سازوكار آشكارسازي يارانه پنهان چيست؟ 
گفت: رقم قابل توجهي است و عدد دقيق را قبل از اينكه 
بودجه در مجلس به بحث گذاشته شود منتشر مي كنيم. 
وي در خصوص سهم صندوق توسعه ملي پايبندي دولت 
را به برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار داد و افزود: سهم 

۳۴ درصدي براي صندوق در نظر گرفتيم.
نوبخت با اشاره به فشارهاي غرب بر اقتصاد ايران و ضرورت 
تنظيم بودجه اي كه بتواند در هر شرايطي عملكرد مناسبي 
داش��ته باش��د، گفت: امريكا و بدخواهان ملت هركاري 
بخواهند بكنند، بودجه طوري تنظيم شده كه قابل اداره 
خواهد بود البته سختي هايي وجود دارد. وي ادامه داد: هر 
گونه افزايش مطالبات مردم از جمله مسائل عقب مانده 

همچون بازنشسته ها را در نظر گرفته ايم. 
نوبخت به قيمت خريد تضميني گندم اشاره و تصريح كرد: 
قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم را ۱۶۰۰ تومان 
در نظر گرفتيم اما حرف آخر را مجلس مي زند؛ حال اگر 
مجلس احساس كند مي تواند منابع ديگري براي افزايش 

اين نرخ در نظر بگيرد در اختيار خودش است.
معاون رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه چه برنامه اي 
براي بومي سازي توليدات داريد، گفت: تالش هاي ما براي 
گروه بندي كاالها، ممنوعيت واردات و ارزهاي ترجيحي 
نشان مي دهد ما به تقويت توليد ملي مي انديشيم. در سال 

آينده نيز به حمايت از توليد ادامه خواهيم داد.
وي در خصوص بسته هاي جبراني و حمايتي، اظهار داشت: 
ريالي از ما به التفاوت پتروشيمي ها را براي دولت در نظر 
نگرفتيم بلكه تمام اين مبلغ را براي بسته هاي حمايتي 
منظور كرديم. تاكنون يكي از بسته ها اعطا شده و تا پايان 

سال بسته ديگري اعطا خواهيم كرد.

   پيش�نهاد دول�ت، ثبات قيم�ت حامل هاي 
انرژي است

نوبخت در خصوص قيمت حامل هاي انرژي گفت: قيمت 
حامل ها ثابت مانده اس��ت اگر تغييري كن��د در قانون 

هدفمندي ديده مي شود و صرف مردم خواهد شد.
وي در رابطه با ماليات سكه و ارز، اظهار داشت: اين مسائل 
همان تيغ دو لبه اس��ت كه مي توان��د تاثيرات متعددي 
داشته باشد. از يك سو با اين اقدام هر نوع درآمد اتفاقي و 
رانتي به نفع مردم مصادره مي شود اما از سويي ديگر اگر 
ماليات اخذ شود باعث مي شود اين افراد به فعاليت هاي 
زيرزميني و اقتصاد پنهان بپردازند، از اين رو بايد در اين 
خصوص پخته عم��ل كرد كه فعال به جمع بندي در اين 

خصوص نرسيده ايم.
رييس سازمان برنامه بودجه در رابطه با قيمت بنزين گفت: 
افزايش قيمت بنزين آثار مثبتي مانند كاهش مصرف، 
كاهش قاچاق را به دنبال دارد اما از سويي آثار سويي مانند 
افزايش سطح عمومي قيمت ها به دنبال دارد كه به همين 

خاطر در شرايط فعلي از اين مورد دوري كرده ايم.

  رشد ۱۲ درصدي منابع بودجه
وي در رابطه با منابع عمومي گفت: به طو متوسط رشد 
منابع عموم��ي در بودجه ۱۲ درصد اس��ت ك��ه با اين 
اوصاف براي سال 98 بالغ بر ۶۵ هزار ميليارد تومان براي 
طرح هاي عمراني پيش بيني كرديم. براي سال جاري نيز 
از ۶۲ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني، ۳۱ هزار ميليارد 
تومان پرداخت كرده ايم. با توجه به اينكه به دنبال توليد و 
اشتغال هستيم حمايت از طرح هاي عمراني را در دستور 

كار قرار داده ايم.

گروه اقتصاد كالن|
عملكرد تسهيالت ريالي از محل منابع صندوق توسعه 
ملي نشان مي دهد، ۳ هزار ميليارد تومان در ۴ بخش 
صنعت، معدن، آب و كش��اورزي، صناي��ع تبديلي و 

تكميلي و گردشگري توزيع شده است.
به گزارش »تعادل« به نقل از فارس، عملكرد تسهيالت 
ريال��ي صندوق توس��عه مل��ي از مح��ل قراردادهاي 
سپرده گذاري ريالي نش��ان مي دهد، بالغ بر ۳ هزار و 
۳۰ ميليارد تومان س��پرده گذاري در بانك ها صورت 
گرفته كه از اين محل به ۴ بخش صنعت و معدن، آب و 
كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي و گردشگري بالغ 

بر ۳ هزارو ۵۷ ميليارد تومان توزيع شد.
در شش ماهه اول سال ۱۳9۷ و در اجراي يكي از قوانين 
مالي دولت )ماده )۵۲( قانون الحاق برخي مواد به قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( مبني بر پرداخت 
۲۰ درصد از منابع ورودي ساالنه صندوق به بخش هاي 
خصوصي و تعاوني و بنگاه ه��اي اقتصادي متعلق به 
موسسات عمومي غيردولتي به طرح هاي داراي توجيه 
فني، زيس��ت محيطي و مالي و اهلي��ت متقاضي به 
صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش هاي آب، 
كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و 
محيط زيست، صادرات محصوالت كشاورزي، صنعت، 
معدن، گردشگري و صادرات كاالهاي صنعتي و معدني 
صندوق توسعه ملي مبلغ ۳۰۳۰ ميليارد تومان )از محل 

منابع برگش��تي از محل سپرده  گذاري هاي سال هاي 
گذشته و بازپرداخت اقساط طرح هاي تأمين مالي شده 
از منابع قراردادهاي عامليت ريالي سال هاي ۱۳9۰ الي 
۱۳9۳( در ۱۵ بانك دولتي و خصوصي سپرده گذاري 

كرده است.
در توزي��ع اي��ن منابع عالوه ب��ر مي��زان عملكرد هر 
بانك، درخواس��ت هاي بانك ه��ا و مراجع ذي صالح 
مانن��د وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، وزارت جهاد 
كش��اورزي، وزارت نيرو، س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري، معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري و... نيز مدنظر قرار گرفته شده اند. 
در تاريخ۱۳9۷/۰۶/۳۱ ، مانده قابل تخصيص از محل 
قراردادهاي س��پرده گذاري ريالي فعال، مبلغ ۶۲۷۱ 

ميليارد تومان بوده است.
همچنين در ۶ ماهه اول سال جاري و در راستاي اجراي 
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق 
روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي، صندوق در مرحله دوم و با اعالم س��ازمان برنامه 
و بودجه كشور، نسبت به سپرده گذاري مبلغ ۱۵۰۰ 
ميليارد تومان در بانك هاي كشاورزي، توسعه تعاون، 
پست بانك و صندوق كارآفريني اميد و با هدف ارتقاي 
توليد و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق روس��تايي و 

عشايري اقدام كرده است.
بدين ترتيب ميزان كل سپرده گذاري هاي ريالي انجام 

شده توسط صندوق در بانك ها ۴۵۳۰ ميليارد تومان 
است.

   ۲۸ درصد كاهش نسبت به سال گذشته
اين آمارها نشان مي دهد كه مجموع مبلغ قراردادهاي 
سپرده گذاري ريالي منعقد شده در اجراي ماده )۵۲( 
قانون تنظيم، در شش ماهه اول سال ۱۳9۷ نسبت به 
مدت مشابه سال قبل )۴.۲ هزار ميليارد تومان( حدود 
۲8 درصد كاهش يافته است. علت اين كاهش را بايد 
در مانده سپرده هاي قابل تخصيص در بانك ها از محل 

قراردادهاي سپرده گذاري گذشته جست وجو كرد.
تمام سپرده گذاري هاي انجام شده در ۶ ماهه اول سال 
۱۳9۷ از محل منابع بازگشتي قراردادهاي سال هاي 
قبل انجام شده است، زيرا آيين نامه اجرايي بند )الف( 
تبصره )۱8( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳9۷ كل 
كش��ور )اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد( كه در 
مورد نحوه تخصيص منابع ماده )۵۲( قانون الحاق نيز 
تكاليفي را براي صندوق تعيين كرده است در جلسه 
مورخ ۱۳9۷/۰۴/۲۴ هي��ات وزيران تصويب و به اين 

صندوق ابالغ شده است.
در حال حاضر در انتظار انجام تكاليف محوله )از جمله 
تدوين فرآين��د اجرا، ميزان منابع مالي و ...( به س��اير 
عوامل اجرايي مذكور در اين آيين نامه بوده و هرگونه 
سپرده گذاري ريالي از محل تسعير منابع ارزي ورودي 
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دو  پيش شرط
براي خصوصي سازي 

ايس�نا|يك مقام مس��وول كارگري ب��ر ضرورت 
شناسايي صالحيت مديران و ارزش واقعي بنگاه هاي 
اقتصادي پيش از واگذاري تاكيد كرد. فتح اله بيات 
اهلي��ت را ش��رط اول واگذاري بن��گاه اقتصادي به 
بخش خصوصي دانست و گفت: اهليت افراد قبل از 
واگذاري ها بايد محرز شود و به افرادي كه توانايي اداره 
بنگاه اقتصادي را ندارند و فاقد هرگونه تجربه و سابقه 

كار در اين زمينه هستند واگذاري صورت نگيرد.
وي در ارزياب��ي دلي��ل ع��دم به��ره وري بنگاه ها و 
شركت هايي همچون هفت تپه و مشكالتي كه براي 
كارگران آن رخ مي دهد، گفت: خصوصي س��ازي با 
خصولتي سازي فرق دارد. متاس��فانه در سال هاي 
اخير به اس��م خصوصي سازي بسياري از بنگاه ها به 
افراد ناكارآمد و فاقد صالحيت سپرده شد و مشكالت 
عدي��ده اي را براي بنگاه ها، دول��ت و كارگران آن به 
وجود آورد. ريي��س اتحاديه كارگران ق��راردادي و 
پيماني تصريح كرد: معني واگ��ذاري يك بنگاه به 
بخش خصوصي اين نيست كه افراد با رانت شركت 
بزرگي را ب��ا نيروهاي كارش در اختي��ار بگيرند و با 
حداقل پرداختي از آن سوءاستفاده كنند. به اعتقاد 
بيات، عده اي از شركت هايي كه به بخش خصوصي 
واگذار مي شوند با هدف سوءاستفاده از منابع و اعتبار 
شركت يا گرفتن وام هاي كالن، بنگاه و كارگران را به 
وضع امروز مي رسانند و بعد از زير بار مسووليت شانه 
خالي مي كنند. وي گفت: چرا بايد از كارگران چنين 
بنگاه هايي بخواهيم براي مطالبات عقب افتاده خود 
سكوت كنند و از خانواده هايشان بخواهند هشت ماه 
حقوق نگرفتن را تحمل كنند؟ پس كارگران مطالبات 
صنفي و بي كفايتي مديران كارخانه را چگونه به گوش 
مسووالن برسانند؟ اين مقام مسوول كارگري در پايان 
با بيان اينكه در بحث خصوصي سازي نبايد واسپاري 
شود، افزود: وزارت كار و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در قبال شركتي كه واگذار مي شود، كسي كه آن را 
خريداري مي كند و ارزش واقعي آن مسووليت دارد و 
قبل از هر گونه واگذاري اهليت مديران را بايد شناسايي 
و بهره وري و س��ودآوري آن را بررس��ي كند. يكي از 
پرحاشيه ترين و دردسرسازترين شركت هاي ايران در 
دو دهه اخير شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه 
بوده است. وجود بحران هاي ناشي از مديريت ناصحيح 
و در پي آن اعتراضات كارگري در عدم رسيدگي به 
مطالبات كارگران و انباشت حقوق معوق، اين شركت 
را در سال هاي گذشته با مشكالت عديده مواجه كرده 
است.در چند روز اخير با تصميم اعضاي هيات مديره، 
مديريت اين شركت تغيير كرد و مديرعامل جديد 

نيشكر هفت تپه به كارگران معرفي شد.

 عدم همخواني استخدام ها
 با شايسته ساالري

صدا و سيما|رييس سازمان اداري و استخدامي 
با بيان اينكه استخدام هاي ما با معيارهاي شايسته 
س��االري همخواني ندارد، گفت: استخدام هاي 
تحميلي به نظام اداري آس��يب مي زند. جمشيد 
انص��اري، در س��ومين هماي��ش مديريت منابع 
انس��اني، گفت: اس��تخدام هاي ما ب��ا معيارهاي 
شايسته س��االري همخواني ندارد و اين مورد در 
بخش خصوصي بيش��تر مشهود اس��ت. معاون 
رييس جمهور ادامه داد: اگر س��رمايه گذاري ها 
پايين است، مي توانيم س��رمايه گذاري منفي را 
تحمل كنيم، ولي اگر سرمايه نيروي انساني را به 
عنوان بخش عظيمي از سرمايه اجتماعي كشور از 
دست بدهيم، برنامه هاي توسعه دولت به خوبي 
پيش نخواهد رفت. وي با بيان اينكه استخدام هاي 
تحميلي به نظام اداري آسيب مي زند، خاطرنشان 
كرد: بس��ياري از مشكالت ناش��ي از تصميمات 
مديران نيست، بسياري از مديران به جاي اينكه 
خود را مس��وول بدانند، هم��ه تقصيرها را گردن 
نيروي انس��اني مي اندازند. رييس سازمان اداري 
و استخدامي كشور تصريح كرد: مشكل از جايي 
شروع شده است كه اداره كشور را با بنگاه اقتصادي 
اشتباه گرفته ايم و نيروي انساني را كساني مي دانيم 
كه وظيف��ه دارند ماموريت هاي اصل��ي دولت را 
محقق و برنامه ها را تبيين و اجرا كنند و مس��ائل 

ديگر به حاشيه رفته است.

اقدام گمرك  براي جلوگيري 
از خروج غيرقانوني پوست 

تس�نيم|دفتر ص��ادرات گمرك اع��الم كرد كه 
تشريفات صادرات پوس��ت، چرم وساالمبور براي 
جلوگي��ري از خروج غيرقانوني دقيق مي ش��ود تا 
از خ��روج غيرقانوني اين محص��والت جلوگيري 
ب��ه عمل آيد. دفت��ر ص��ادرات گمرك با انتش��ار 
مصوبه اي اعالم ك��رد: باعنايت ب��ه تفاوت قيمت 
داخلي و بين المللي پوست، چرم، ساالمبور و ساير 
محصوالت وابسته به صنعت چرم و احتمال اظهار 
خالف، جاس��ازي، كم اظهاري ارزش اقالم مذكور 
)جهت عدم پرداخت ع��وارض صادراتي يا خروج 
غيرقانوني آنها( و همچنين با توجه به بخش��نامه 
ش��ماره ۱۲۳۳۳۰۵ /9۶ /۲8۲ م��ورخ 8 /۱۱ /9۶ و 
بخش��نامه هاي پيروي آن )موضوع اقالم مشمول 
عوارض صادرات��ي(، مجدداً تأكيد مي گردد هنگام 
پذيرش محموالت صادراتي موصوف ضمن اعمال 
كنترل هاي دقيق، بررسي اسنادي، ارزيابي كامل، 
نظر نماينده اداره كل دامپزشكي را نيز اخذ نموده 
و بارعايت كلي��ه ضوابط و مق��ررات مربوطه اقدام 
نمايند و بر سالم بودن محفظه كانتينر وسيله حمل، 
الصاق پلم��ب و هدايت آن تا هن��گام خروج از مرز 
نظارت الزم را معمول نمايند. بديهي است مفاد اين 
بخش��نامه صرفا براي گمركات تخصصي مجاز به 
صادرات پوست، چرم و ساالمبور بوده و ابالغ آن به 

سايرگمركات صرفًا جهت آگاهي است.
لذا شايسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را به كليه 
واحدها و گمركات تابعه نيز ابالغ و بر حسن اجراي 

امر نظارت مستمر مبذول دارند.

در سال ۱۳9۷ )تبديل ارز به ريال( پس از تعيين تكليف 
چگونگي اجراي اين آيين نامه ميسر خواهد بود.

بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه مديريت فرآيند 
تسهيالت صندوق توسط بانك ها، در شش ماهه اول 
سال ۱۳9۷ از محل قراردادهاي فعال )تمام قراردادهاي 
منعقد شده در سال ۱۳9۷ و قراردادهاي منعقده قبلي 
كه طي ۶ ماه اول س��ال ۱۳9۷ فعال بوده اند(، مبلغي 
بالغ بر ۳ ميليارد تومان به متقاضيان اختصاص يافته 
است:  در ۶ ماهه اول سال ۱۳9۷ و بر اساس بند )الف( 
از ماده )۶( آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و 
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، كه 
بر اساس آن صندوق توسعه ملي موظف شد به ميزان 
سهم تعيين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، 

نس��بت به انعقاد قراردادهاي س��پرده گذاري ريالي با 
بانك ها/صندوق هاي مشخص شده در قانون اقدام كند.

با توجه به نامه ش��ماره ۲۳8۷۵ مورخ ۱۳9۷/۰۱/۲۶ 
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، ۴ فقره قرارداد در مجموع ب��ه مبلغ ۱.۵ هزار 

ميليارد تومان در اجراي قانون مذكور منعقد شد.
تسهيالت موضوع اين قانون به طرح هاي غيردولتي در 
حوزه كشاورزي، منابع طبيعي، معادن كوچك، فناوري 
اطالعات گردشگري، صنايع دستي، كليه فعاليت هاي 
مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستايي 
و عشايري و همچنين براي تأمين سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي 
و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت اختصاص مي يابد.

  تعيي�ن ۴33 هزارميليارد تومان منابع درآمدي براي دولت در س�ال آين�ده از محل ماليات، 
واگذاري ها، نفت و ...

  رشد ۱۲ درصدي منابع بودجه
  وابستگي ۲۷ درصدي بودجه به نفت

  فروش روزانه ۱.۵ ميليون بشكه نفت براي سال آينده با قيمت بشكه اي ۵۴ دالر
  تعيين نرخ ۵۷۰۰ تومان، به عنوان نرخ تسعير ارز

  ثابت ماندن قيمت سوخت و تداوم عرضه بنزين به قيمت ليتري ۱۰۰۰تومان درسال ۹۸
   واريز 3۴ درصد از درآمدهاي نفتي دولت به صندوق توسعه ملي درسال ۹۸

  اختصاص ۱۴ ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني براي تامين كاالهاي اساسي
  اختصاص ۴۲هزارميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي

  افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان
   تخصيص ۷ هزار ميليارد تومان براي مقابله با فقر مطلق و حمايت از اقشار ضعيف
  افزايش بودجه عمراني كشور از ۶۲ هزار ميليارد تومان به ۶۵ هزار ميليارد تومان

  رشد سه برابري بودجه حمايت از طرح بازآفريني شهري و بازسازي 3۰۰ هزارمسكن فرسوده
  تامين يك ميليارد دالر تسهيالت تامين مالي خارجي به منظور تجهيز آزمايشگاه ها

  رشد ۸۴ درصدي اعتبارات محيط زيست

برش
بندهاي كليدي اليحه بودجه
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دبيركلكانونصرافان:

تامين 6.8 ميليارد يورو ارز واردات در نيما

بازار ارز به آرامش خوبي رسيده است

گروه بانك و بيمه|
در حالي كه مجموع معامالت سامانه نيما از نيمه مرداد 
تاكنون از ۱۰.5 ميليارد يورو عبور كرده و تا ۱5 آذر به ۱۰ 
ميليارد و ۸۳۶ ميليون يورو رسيده است، روابط عمومي 
بانك مركزي اعالم كرد كه از آغاز فعاليت سامانه نيما 
تاكنون معادل ۶.۸ ميليارد يورو ارز بابت واردات كاالها 
و خدمات مورد نياز كشور براي واردكننده صرفًا تامين 

ارز از طريق سامانه نيما بوده است. 
به گزارش »تع��ادل«، همچنين مجم��وع فروش ارز 
حاصل از صادرات در همين مدت يعني از نيمه مرداد 
تاكنون به پنج ميليارد و ۷5۱ ميليون يورو رسيده و در 
مقابل مجموعه تأمين ارز براي واردات در مدت مذكور 
از محل ارز صادراتي به پنج ميليارد و ۸5 ميليون يورو 

رسيده است.
  بر اساس اطالعات موجود، محصوالت برقي، الكترونيكي 
و مخابراتي ب��ا ۱.۳5۳ ميليون يورو و ماش��ين آالت، 
تجهيزات و قطعات خودروسازان با ۱.2۰5 ميليون يورو 

در رتبه هاي اول و دوم تامين ارز سامانه نيما قرار دارند.
س��اير گروه هاي كاالي وارداتي به ش��رح زير از محل 
ارز حاصل از صادرات در نيما تامين ارز ش��ده اس��ت: 
الس��تيك، پالس��تيك و مواد و محصوالت شيميايي 
و س��لولزي۱.۱۳2 ميليون ي��ورو- تجهيزات حمل و 
نقل ٦٧٧ ميليون ي��ورو- صنايع معدني ٤٣٥ ميليون 
يورو- كشاورزي ٢٥٣ ميليون يورو- محصوالت غذايي، 
آشاميدني و دخاني٢٥٤ ميليون يورو- پتروشيمي و 
گاز ماي��ع ١٧٩ ميليون يورو- محصوالت فلزي و لوازم 
خانگي ١٢٩ ميليون يورو- مواد معدني١٣٨ ميليون 
يورو- نساجي، چرم و پوشاك ١١٣ ميليون يورو- ساير 

موارد ٩٦٦ ميليون يورو.
 آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي در حالي است كه 
اخيرا كسرايي پور، مديركل سياست ها و مقررات ارزي 
بانك مركزي گفته بود كه تاكنون تنها 5.۷ ميليارد يورو 
ارز حاصل از صادرات به س��امانه نيما وارد ش��ده است 
و طبيعتا مي��زان تامين ارز ب��راي واردات نبايد تفاوت 
چشم گيري با ارز وارد شده داشته باشد.از سوي ديگر، 
آمار كل صادرات غيرنفتي ايران در س��ال جاري بيش 
از 2۷ ميليون يورو بوده كه با احتساب صادرات ريالي، 
ميعانات گازي و از اين دست موارد، بيش از ۱5 ميليارد 
يورو از پولي كه بايد بر اس��اس مقررات به سامانه نيما 
مي آمده، مشخص نيست كجاس��ت و در خارج از اين 
سامانه فروخته شده است. رييس كل بانك مركزي نيز 
چندي پيش گفته بود كه مشخص نيست ارزهايي كه 
به سامانه نيما وارد نشده كجاست، اما اين در حالي است 
كه دولت با تغييرات سياس��ت هاي ارزي صادرات در 
سال جاري از صادركنندگان براي فروش ارز حاصل از 
صادرات خود تعهد ارزي مي گيرند و با توجه به اينكه آمار 
كامل ثبت  سفارش ها و كاالهاي واردشده در سازمان 
توس��عه تجارت و گمرك ايران وج��ود دارد، پيگيري 
صادركنندگاني كه ارز خود را وارد سامانه نيما نكردند، 
كار چندان دش��واري به نظر نمي رسد. در صورتي كه 
همه صادركنندگان ارز خود را در سامانه نيما بفروشند، 
مي توان اميدوار بود كه تامين ارز براي واردات كاالها به 
ايران با قيمت س��امانه نيما انجام شود و در اين صورت 

قيمت كاالها نيز مي تواند كاهشي باشد.

 افزايش اندك طال و سكه
روز جمعه انس جهاني طال به ۱24۱ دالر رسيده و پيش 
بيني مي شود كه قيمت طال و سكه اندكي افزايش داشته 
باشد. روز پنج شنبه ۱5 آذر 9۷، نيز قيمت طال و سكه 
افزايش جزئي داشت. قيمت سكه تمام بهار طرح جديد 
و طرح قديم به ترتيب سه ميليون و 9۰۰ هزار تومان و 

سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. 

همچنين نيم س��كه دو ميليون تومان، ربع سكه يك 
ميليون و ۱5۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۶۶۰ هزار 
تومان به فروش مي رسد. قيمت هر گرم طالي ۱۸ عيار 
و هر مثقال طالي آب شده ۱۷ عيار به ترتيب ۳49 هزار 

و ۷۰۰ تومان و يك ميليون و 5۱5 هزار تومان است.
هر انس طالي جهاني نيز روز پنج شنبه به ۱2۳۶ دالر 
رسيد كه نسبت به روز چهارشنبه افزايش جزئي داشته 
است.در اين رابطه ابراهيم محمدولي - رييس اتحاديه 
فروشندگان و س��ازندگان طال و جواهر تهران - با بيان 
اينكه قيمت طال نس��بت به روزهاي گذشته افزايش 
جزئي داش��ته، تغييرات نرخ ارز را عام��ل اين افزايش 

قيمت دانست.

 نرخ هاي خريد و فروش
از س��وي ديگر، بانك ها دالر را ۱۱ هزار و 22۸ تومان از 
مردم خريدند و ارز مس��افرتي )يورو( را ۱۳ هزار و ۱9۸ 
تومان فروختند. نرخ خريد يورو در بانك ها نيز نسبت به 
روز گذشته اندكي كاهش داشت و هر يورو را به قيمت 
۱2 هزار و ۷45 تومان به بانك ها فروختند. در بازار آزاد 
نيز نرخ دالر بين ۱۱2۸۰ تا ۱۱55۰ معامله شده است. 
همچنين براساس اعالم صرافي ها، نرخ فروش لير در 
بازار غير رسمي 2۱۱9 تومان، نرخ فروش درهم ۳۰94 
تومان و نرخ فروش پوند نيز ۱4 هزار و 4۳۷ تومان است 
كه كاهشي ماليم را نشان مي دهدبا اين همه آن چيزي 
كه بيش��تر از همه جالب به نظر مي رسد نرخ پايين تر 
يورو در بازار آزاد نسبت به يورو مسافرتي قابل عرضه در 
بانك ها اس��ت. يورو در بازار آزاد ۱2 هزار و ۸۸۷ تومان 
و در بانك ها تحت عنوان ارز مسافرتي ۱۳ هزار و ۱9۸ 
تومان به فروش مي رسد.شعب ارزي بانك ها همچنين 
در ص��ورت تكميل بودن مدارك مس��افراني كه قصد 
سفر به كشورهاي همسايه و مشترك المنافع را دارند 
تا 5۰۰ يورو و براي ساير كشورها تا سقف ۱۰۰۰ يورو 
با قيمت ۱۳ هزار و 2۰۰ تومان مي فروش��ند. بر اساس 
اعالم صرافي ها، نرخ فروش لير امروز در بازار غير رسمي 
2۳۰۳ تومان، نرخ فروش دره��م ۳۱54 تومان و نرخ 
فروش پوند نيز ۱4 هزار و ۷۷9 تومان است.قيمت هر 
يورو در صرافي بانك ملي نيز ۱2 هزار و 945 تومان بوده 
است. در حالي كه ارز مسافرتي كه به صورت محدود به 
مسافران عرضه مي شود، با احتساب كارمزد ۱۳ هزار و 
۳۶۱ تومان است.به اين ترتيب، بررسي قيمت ها در بازار 
آزاد و ارز مسافرتي نشان مي دهد كه قيمت ارز مسافرتي 

باالتر از بازار آزاد است.

 يورو در بازار ثانويه ۹۵۰۰ تومان
همچنين نرخ يورو در بازار ثانويه روز پنجشنبه با افزايش 
قيمت نسبت به يك شنبه ۱۱ آذر به 952۳ تومان رسيد.  
مجموع معامالت در سامانه نيما از نيمه مرداد تاكنون 
از ۱۰.5 ميليارد يورو عبور كرد و به ۱۰ ميليارد و ۸۳۶ 
ميليون يورو رسيد.با اعالم بانك مركزي، مجموع فروش 
ارز حاص��ل از صادرات در همين م��دت يعني از نيمه 
مرداد تاكنون به پنج ميليارد و ۷5۱ ميليون يورو و در 
مقابل مجموعه تأمين ارز براي واردات در مدت مذكور 
به پنج ميليارد و ۸5 ميليون يورو رسيده است.دولت با 
تغيير سياست هاي ارزي خود از فروردين  سال جاري 
تصميم گرفت برنامه اي را اجرايي سازد كه بر اساس آن 
صادركنندگان و واردكنن��دگان بتوانند ارز موردنياز و 

صادرات خود را در بازار ثانويه معامله كنند.
با اجراي اين سياس��ت ها، به تدريج ميزان ورود ارز به 
اين سامانه افزايش يافت اما معافيت هايي براي برخي 
صادركنندگان در نظر گرفته شده بود كه باعث شد به 
اندازه انتظار ارز به اين سامانه وارد نشود. در همين راستا، 
از نيمه مرداد دولت تصميم گرفت تا با لغو معافيت ها، 

همه صادركنندگان ارزي را وارد اين سامانه كند تا عالوه  
بر تأمين ارز موردنياز براي واردكنندگان، ورود ارز به اين 
سامانه را نيز افزايش دهد. با اين حال هنوز، انتظار مي رود 
كه با توجه به ميزان صادرات قطعي اعالم شده توسط 
گمرك، باز هم حجم ورود ارز به اين سامانه افزايش پيدا 
كند؛ در واقع انتظار از اين س��امانه بيشتر از اين ارقامي 

است كه تاكنون وارد شده است.

 تسهيالت ارزي
 از سوي ديگر، حدود ۱۶ ميليارد دالر از مجموع حدود 
4۰ ميليارد دالر درخواس��ت پذيرفته ش��ده از سوي 
صندوق توسعه ملي براي ارايه تسهيالت ارزي پرداخت 
شده اس��ت. مبلغ كل تس��هيالت ارزي پذيرش شده 
توسط صندوق )اعالم وصول ش��ده( تا پايان شهريور 
امسال حدود 4۰ ميليارد ۳95 ميليون دالر بوده است 
كه از اين رقم حدود ۳۷ ميليارد و ۷4۷ ميليون دالر به 
مرحله تخصيص رسيده و به عبارتي بانك مركزي نامه 
مسدودي آن را صادر كرده است. از مجموع تسهيالت 
ارزي كه مسدود شده حدود 22 ميليارد و 4۱ ميليون 
دالر به طرح هاي بخش خصوصي، 94 ميليون دالر براي 
طرح هاي بخش تعاوني و ۱5 ميليارد 44 ميليون دالر 
به طرح هاي بنگاه هاي اقتصادي متعلق به موسسات 
عمومي غير دولتي و تا 5۶9 ميليون دالر در ساير موارد 
تخصيص يافته است.از كل مبلغ مسدود شده يعني از ۳۷ 
ميليارد و ۷4۷ ميليون دالر كه براي پرداخت تسهيالت 
از طري��ق قراردادهاي عامليت ارزي اس��ت حدود ۱۶ 
ميليارد و ۸۶۰ ميليون دالر با همكاري بانك هاي عامل 
و بانك مركزي به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان 

رسيده است.

 كاهش دالر امريكا در برابر ين ژاپن 
 از س��وي ديگ��ر، ارزش دالر امريكا در ب��ازار معامالت 
آس��يايي روز پنجش��نبه تحت  تاثير افت شديد سود 
اوراق خزان��ه داري اي��االت متحده و تش��ديد نگراني  
سرمايه گذاران در روند رش��د اقتصاد جهاني، در برابر 
ين ژاپن كاهش يافت.به گزارش ايس��نا، پس از آنكه 
روز چهارشنبه بازار سهام جهاني كه شامل بورس وال 

استريت و به دنبال آن بازار سهام هاي آسيايي مي شود، 
تحت  تاثير كاهش شديد سود اوراق خزانه داري امريكا 
به شدت بر خود لرزيد، نگراني سرمايه گذاران در مورد 
وقوع ركود اقتصادي و روند نزولي رشد اقتصاد جهاني 
نيز تشديد ش��د. همچنين افزايش ترديدها در مورد 
اينكه چين و امريكا بتوانند در طول دوره صلح موقت 
خود، به توافقي براي ح��ل  و فصل اختالفات تجاري 
دست پيدا كنند، به شدت روي بازارهاي جهاني سهام 
و ارز تاثير گذاش��ت به گونه اي كه ارزش دالر امريكا با 

۰.4 درصد كاهش به ۱۱2.۷2 ين رسيد.
بازار ارز در روز پنجش��نبه نيز تحت تاثير دستگيري 
مدير ارشد مالي شركت چيني هواوي در كانادا به اتهام 
نقض تحريم هاي امريكا قرار گرفت كه به گفته بسياري 
از تحليلگران مي تواند جرقه اي براي ش��عله ور شدن 
آتش تنش هاي سياس��ي و جنگ تجاري ميان چين 
و اياالت متحده امريكا باشد.گس��ترده ترين شاخص 
سهام آسيا-اقيانوسيه ام اس سي آي در خارج از ژاپن، 
هم ۱.9 درصد سقوط كرد و نيكي ژاپن هم 2 درصد از 
ارزش خود را از دست داد.يوكيو ايشيزوكي، تحليلگر 
 Daiwa Securities ارشد بازارهاي جهاني ارز در
مي گويد: به نظر مي رس��د تضعيف اوراق خزانه داري 
امريكا دالر را همچنان در برابر ين ژاپن پايين نگه دارد 
كه البته هنوز ب��راي پيش بيني هاي آتي در خصوص 
احتمال سرمايه گذاري و تمايل معامله گران بازارهاي 
جهاني ارز در ارزهاي مهم ديگر به جز دالر امريكا زود 
اس��ت.طبق اعالم قبلي ف��درال رزرو، بانك مركزي 
اياالت متحده امريكا قرار است در جريان نشستي كه 
در تاريخ ۱9 – ۱۸ دسامبر سال جاري ميالدي برگزار 
مي ش��ود، نرخ بهره را افزايش دهد ك��ه البته بازار ارز 
بيشتر تحت  تاثير تعداد دورهاي افزايش نرخ بهره در 
سال 2۰۱9 ميالدي قرار خواهد گرفت كه متعاقبا از 
سوي سخنگوي فدرال رزرو اعالم خواهد شد.براساس 
گزارش رويترز، يورو نيز در بازار معامالت آسيايي روز 
پنجشنبه با ۰.4 درصد كاهش در ۱2۷.۸۷ ين ايستاد، 
دالر اس��تراليا با ۱ درصد كاهش به ۸۱.45 ين رسيد 
و پوند انگليس نيز ب��ا ۰.5 درصد كاهش در ۱4۳.4۰ 

ين معامله شد.

 ركورد پنج ماهه قيمت طال شكست
 همچنين قيمت طال روز جمعه تحت تاثير افت ارزش 
دالر امريكا افزايش يافت و در مس��ير ثبت بزرگ ترين 

افزايش هفتگي در ۱5 هفته اخير قرار گرفت.
هر انس طال براي تحويل ف��وري در روز جمعه، بازار 
سنگاپور ۰.2 درصد افزايش پيدا كرد و به ۱2۳9.9۰ 
دالر رسيد. بهاي معامالت اين بازار تا مرز ۱244 دالر 
پيش رفته بود كه باالترين رك��ورد در پنج ماه اخير 
بود. طال با افزاي��ش ۱.5 درص��دي در هفته جاري، 
با بزرگ ترين رش��د هفتگي خود در بيش از س��ه ماه 
گذش��ته روبروس��ت. در بازار امريكا، ه��ر انس طال 
براي تحويل در فوريه با اندكي افزايش، در ۱244.2 
دالر ايس��تاد. بازارها منتظر انتش��ار گزارش اشتغال 
ماهانه امريكا براي ارزيابي روند سياس��ت پولي اين 
 كشور هس��تند. طال از اوج قيمتش در آوريل، حدود
۱۰ درصد كاهش پيدا كرده زيرا دالر امسال به دليل 
جنگ تجاري امريكا و چين و افزايش نرخ هاي بهره 
امريكا، به دارايي مورد عالقه س��رمايه گذاران تبديل 
شده است. اين فلز ارزشمند به افزايش بيشتر نرخ هاي 
بهره امريكا حس��اس اس��ت زيرا هزين��ه نگهداري 
اين فلز كه س��وددهي ندارد، باال م��ي رود و جذابيت 
س��رمايه گذاري كمتري پيدا مي كند. شاخص دالر 
تحت تاثير نگرانيها نسبت به بازده كمتر اوراق قرضه 
بلندمدت امريكا در معام��الت روز جمعه دچار افت 
ش��د. براس��اس گزارش رويترز، دالر هفته گذشته 
پس از اينكه جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا 
گفت: نرخ هاي بهره پايين محدوده خنثي هستند و 
انتظارات را براي پايان يافتن سيكل افزايش نرخ هاي 
بهره برانگيخت، تحت فشارهاي كاهشي قرار گرفت. 
بازارها اكنون روي چهارمين دور افزايش نرخ هاي بهره 

امريكا در نشست دسامبر حساب مي كنند.
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، هر انس نقره براي 
تحويل فوري تغيير چنداني نداشت و به ۱4.4۷ دالر 
رسيد. هر انس پاالديوم براي تحويل فوري يك درصد 
كاه��ش پيدا كرد و ب��ه ۱۱9۷ دالر رس��يد. هر انس 
پالتين براي تحويل ف��وري با ۰.2 درصد كاهش، در 

۷۸5.24 دالر ايستاد.

دبيركل كانون صرافان ايرانيان با اعالم اينكه اكنون بازار 
ارز به آرامش خوبي رس��يده است، ابراز اميدواري كرد با 
تصميم گيري نهاده��اي موثر، مردم و فعاالن اقتصادي 

احساس امنيت بيشتري كنند و اين آرامش تداوم يابد.
به گزارش ايرنا، بازار ارز در هفته هاي اخير روند كاهشي 
قيمت ها را آغاز كرده است كه فعاالن اقتصادي بخشي 
از آن را ناشي از تصميم بانك مركزي در مديريت جريان 
نقدينگي، محدود كردن تبادل پول از طريق تراكنش هاي 
بانكي و نيز ممنوعيت انتقال چك هاي تضميني مي دانند.

در كن��ار آن، بانك مرك��زي دو بخش��نامه را در حوزه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته است كه از يكسو 
صادركنندگان خ��رد را از پيمان س��پاري ارزي معاف 
مي كند و از سوي ديگر به صرافي ها اجازه مي دهد ارز اين 
گروه از صادركنندگان را خريداري كنند.وي با تاكيد بر 
اينكه قيمت تعادلي در بازار بايد از طريق عرضه و تقاضا 
تعيين شود، افزود: زماني مي توان گفت كه بازار به نقطه 
تعادل رس��يده است كه توليد نس��بت به واردات صرفه 

داشته باشد.

  نيازمند اتاق شفاف ارزي هستيم
دبيركل كانون صرافان همچنين درباره ايده رييس كل 
بانك مركزي براي ايجاد بازار متشكل ارزي به ايرنا گفت: 
ايجاد شفافيت در بازار ارز ضرورتي اجتناب ناپذير است 
و ضرورت اين شفافيت در اقتصاد ايران بيش از ۷۰ سال 
است كه احساس مي ش��ود.وي افزود: از زماني كه نفت 
در اقتصاد ايران نقش تعيين كننده يافته اس��ت، انتظار 
از سيس��تم ارزي و بانكي اين بوده كه عرضه ارز ناش��ي 
از صادرات نفت براي بازيگران اقتصادي ش��فاف شود.

تركاشوند ادامه داد: با توجه به اينكه دولت بخشي از نياز 
ريالي خود را براي تامين هزينه هاي جاري و عمراني از 
طريق ف��روش ارز حاصل از صادرات نفت در بازار تامين 

مي كند، همه كشور نيازمند اين شفافيت است تا مشخص 
شود خريدار و فروشنده ارز چه كساني هستند.وي افزود: 
دستاورد ديگر شفاف س��ازي ارزي، روشن شدن روش 
كشف قيمت است كه با تعادل عرضه و تقاضا، قيمت ها 
مشخص مي شود، نه اينكه نرخ ها در كف بازار و توسطه 
دالالن تعيين شود. تركاش��وند يادآورشد: نظام بانكي 
كشور با وجود قدمت، از نظر كشف قيمت و شفافيت ارز 
از برخي كشورهاي همسايه كه اقتصاد ضعيف تري دارند، 
عقب تر و در موضوع قيمت گذاري ارز اهمال داشته است.

 اراده جدي براي راه اندازي بازار ارزي
دبيركل كانون صرافان ايرانيان اظهار داشت: اراده خوبي 
براي راه اندازي بازار متش��كل ارزي وج��ود دارد و بانك 
مركزي، كانون صراف��ان، بانك هاي خصوصي و دولتي 
براي راه اندازي اين بازار تالش دارند تا هرچه زودتر اين كار 
شكل بگيرد؛ البته مقدمات كار در بانك مركزي بايد انجام 
شود.تركاشوند اظهار داشت: بطور طبيعي با راه اندازي 
اين بازار، ارز مداخله اي، ارز دولتي و نيمه دولتي و نظاير 
آن جمع مي شود و همه چيز در بستر يك نظام يكپارچه 

شكل مي گيرد.
به گفته وي، قرار نيس��ت با راه اندازي اين بازار، س��امانه 
نيما و سازوكار آن جمع شود بلكه وقتي بازارهاي ديگر 
تجميع و يكي شد، بازار نيما نيز در اين بستر ساماندهي 
مي شود.تركاشوند گفت: هيچ مقاومتي از ناحيه بانك ها 
براي تاخير در راه اندازي اين بازار ديده نمي شود و در عين 
حال بانك مركزي با اختياراتي كه براي ساماندهي نظام 
پولي و ارزي از سران سه قوه دريافت كرده است، به جد 
اين موضوع را پيگيري مي كند.وي ادامه داد: با راه اندازي 
بازار متشكل ارزي، همه شركت ها، بانك ها و صرافي ها، 
متقاضيان و دارندگان ارز در نظامي يكپارچه مبادالت 

خود را انجام مي دهند.

 امكان خريد و فروش ارز خارجي
براي صرافي ها فراهم شد

دبيركل كان��ون صرافان درب��اره بخش��نامه اخير بانك 
مركزي مبني بر مجاز ش��دن صرافي ها ب��راي خريد ارز 
از صادركنندگان خرد كه س��االنه كمت��ر از يك ميليون 
يورو صادرات دارند، اظهار داشت: پيش از اين، صرافي ها 
مي توانس��تند براي 2۳ مورد ارز خدماتي در داخل ارز را 
تامين كنند اما با اين بخشنامه اجازه يافته اند كه اين مصارف 

را به شكل ارز حواله اي و ارز در خارج نيز پوشش دهند.
وي توضيح داد: براي نمونه اگر مسافري بخواهد ارز خود را 
به صورت حواله دريافت كند، اين امكان براي صراف فراهم 
اس��ت كه اين ارز را به ص��ورت ارز خارجي از صادركننده 
دريافت و براي مس��افر حواله كند و ديگر نيازي به انتقال 
ارز به شكل اسكناس نيست.وي درباره اينكه بازخورد اين 
بخشنامه در بازار چه خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به 
اينكه دس��ت صرافي ها براي تامين تقاض��اي ارزي مردم 
بازتر از گذش��ته شده است، اين بخشنامه راهگشا خواهد 
بود؛ هرچند كه براي صادركنندگان جزو نيز اين امكان را 

مي دهد كه با فراغت بيشتري ارز خود را بفروشند.

كاهش سقف تراكنش هاي بانكي
بازار را كنترل كرد

وي درب��اره كاه��ش س��قف تراكنش ه��ا در پايانه هاي 
فروشگاهي نيز گفت: علت اصلي اين كار اين بود كه برخي 
دالالن دستگاه هاي كارتخوان را از كشور خارج كرده و نه 
فقط به عراق، افغانس��تان و كشورهاي همسايه، حتي به 
امريكا، كانادا، كش��ورهاي اروپايي انتقال داده و از طريق 
اينترنت يا رومينگ س��يمكارت هاي ايران��ي كار خروج 

سرمايه از كشور را انجام مي دادند.
تركاشوند گفت: با كاهش سقف تراكنش ها به 5۰ ميليون 
تومان در ش��بانه روز، مقداري از التهاب ها كاس��ته شد، 

هرچند دستورالعمل بانك مركزي در زمينه ممنوعيت 
انتقال چك هاي تضميني نيز بر بازار اثر گذاشت و مقداري 

از معامالت كف بازار را كاست.
وي در ارزيابي خود از وضعيت بازار ارز اظهار داشت: اكنون 
بازار با كنترل تقاض��اي كاذب از طريق اعمال محدوديت 
در تراكنش ها و چك هاي تضميني مواجه شده است.وي 
افزود: در كنار آن شاهد سهولت عرضه ارز به بازار هستيم و 
از اين رو وقتي عرضه در بازار بيشتر شود، قيمت ها شروع به 
ريزش مي كند و به همين دليل عده اي هم براي جلوگيري 
از زيان فروش��نده مي شوند.تركاش��وند به درپيش بودن 
سال نو ميالدي و سررسيد تس��ويه شركت ها با شركاي 
خارجي خود اش��اره كرد و گفت: الزم است بانك مركزي 
براي مديريت اين بخش از تقاضا در بازار وارد عمل شود و 
نياز شركت ها را تامين كند تا تقاضاي ناشي از آن به بازار 

تحميل نشود.
وي در پاس��خ به اينكه ريزش قيمت ها تا چه زماني ادامه 
مي يابد، گفت: اين ريزش تا سقفي خواهد بود كه در كف 

بازار باشد و عرضه و تقاضا به نقطه تعادلي برسد.
تركاشوند ادامه داد: اكنون بازار ارز به آرامش خوبي رسيده 
اس��ت و اميد مي رود با برنامه ريزي نهادهاي تصميم گير، 
احس��اس امنيت به مردم و فعاالن اقتص��ادي بازگردد و 
مردم از امنيت س��رمايه هاي خود اطمين��ان يابند.وي با 
بيان اينكه هنوز امكان خروج سرمايه از كشور وجود دارد، 
اظهار داش��ت: مهم تر از خروج سرمايه، نيروي انساني هر 
كشور اس��ت كه س��رمايه اصلي هر جامعه اي به حساب 
مي آي��د زيرا پول را مي توان خلق كرد اما نيروي انس��اني 
كارآفرين و خالق به راحتي به دست نمي آيد از اين رو بايد 
فكري كنيم كه سرمايه هاي اصلي از كشور خارج نشوند.

وي تاكيد كرد: اكنون در شرايط جنگ اقتصادي هستيم 
و بايد تصميم هايي گرفته شود كه از خروج ارز به هر شكل 
از كشور جلوگيري و منابع و مصارف كشور مديريت شود.

 دولت نرخ ها را براي صادركنندگان عمده
آزاد كند

دبيركل كانون صرافان ايران درباره اينكه چرا صادركنندگان 
عمده از عرضه ارز در نيما امتناع مي كنند، گفت: از آنجا كه 
صادركنندگان بزرگ با دولت مراوده و دادوستد دارند، بهتر 

مي توان اين بخش را مديريت كرد.
تركاشوند توضيح داد: پيشنهاد ما اين است كه براي نمونه 
دولت نرخ خ��وراك، آب، برق و ديگ��ر امكانات اين گروه 
صادركنندگان را با نرخ آزاد محاس��به و يارانه هاي دولتي 
را حذف كند؛ با اين كار آنها اين امكان را مي يابند كه نرخ 
محصول خ��ود را آزاد كنند و در نتيجه ب��ازار در نقطه اي 
به تعادل مي رس��د.وي افزود: مشكل اينجاست كه دولت 
مي گويد چون توليدكنندگان و صادركنندگان بزرگ از 
يارانه برخوردارند، بايد دولت در قيمت گذاري ها دخالت 

كند در حالي كه بهتر است دولت به منطق بازار تن دهد.
تركاشوند افزود: از دولت انتظار مي رود حمايت هاي خود را 
همچون ساير كشورها به توليد برخي محصوالت راهبردي 
به ويژه در حوزه كشاورزي و صنايع هاي تك )فناوري هاي 

موثر و نو( محدود كند.

 ب�ا راه ان�دازي كانال ه�اي جدي�د نق�ل و 
انتقال ها برقرار است

دبي��ركل كانون صراف��ان درب��اره اينكه پ��س از اعمال 
تحريم هاي دور دوم امريكا آيا محدوديت ها در نقل و انتقال 
پول بيشتر ش��ده اس��ت، گفت: همانطور كه پيش بيني 
مي شد، با اعمال تحريم ها برخي كانال هاي پيشين دچار 
مشكل شدند و به تناسب آن، كانال هاي جديد با شكل هاي 

جديد راه اندازي شد.
وي يادآور شد: حتي پس از برجام نيز همه كانال هاي مالي 
به روي ايران باز نبود و بسياري از نقل و انتقال هاي مالي تجار 
را صرافي ها انجام مي دادند كه اين رويه همچنان ادامه دارد.
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 مسووليت  اجتماعي
در نظام تأمين مالي

يحي�ي لطفي نيا|نظام تأمين مالي اس��المي در 
مقايسه با نظام تأمين مالي متعارف به صورت كاماًل 
درون زا به دنبال پيگيري فعاليت هاي مسووالنه در 

چارچوب مسووليت پذيري اجتماعي است.
با گسترش صنعتي شدن جوامع و همچنين ايجاد 
شكاف درآمدي بين ملت ها و افراد جوامع، موضوع 
فعاليت هاي مسووالنه شركت ها در قالب مفاهيم و 
اصالحات متعدد چون مسووليت پذيري اجتماعي 
ش��ركت ها در تمامي نهادها و بنگاه هاي اقتصادي 
به عن��وان يك موض��وع مهم و ضروري ب��راي رفع 
چالش هايي چون تخريب محيط زيست، گرم شدن 
زمين و همچنين معضل ها و چالش هاي اجتماعي و 

اقتصادي چون فقر دنبال مي شود.
اين موضوع در خص��وص فعاليت هاي تأمين مالي 
نهادهاي مالي و بانكي نيز به قوت و با جديت از سوي 
مديريت و متوليان امر تحت عنوان مسووليت پذيري 
اجتماعي بانك ها، بانك هاي اجتماعي، بانك داري 
اخالقي و ... پيگيري مي ش��ود. بر همين اساس در 
اين يادداشت درصدد تبيين جايگاه ها فعاليت هاي 
مس��ووالنه در نظام تأمين مالي اس��المي هستيم 
در واقع در ادامه به اين بحث پرداخته مي ش��ود كه 
مس��ووليت پذيري اجتماعي در نظام تأمين مالي 
اسالمي برخالف نظام تأمين مالي متعارف به عنوان 
يك موضوع درون زا مطرح است نه يك موضوع برون زا 

و تحميلي با توجه به شرايط امروز جوامع.
در نظ��ام س��رمايه داري تمامي نهاده��اي مالي و 
بانكي به دنبال حداكثر س��ازي س��ود هس��تند. در 
واقع تحقق اين امر ب��دون توجه به اثرات محيطي و 
اجتماعي كاركردهاي بنگاه هاي اقتصادي زمينه ساز 
چالش هاي اجتماعي و اقتصادي چون تخريب محيط 
زيست و همچنين ايجاد فاصله طبقاتي بين جوامع و 
افراد شده است كه در ادامه به منظور رفع چالش هاي 
مذكور، مس��ووليت پذيري اجتماعي به عنوان يك 
قيد براي پيگيري هدف اصلي )حداكثر سازي سود 
بنگاه( از س��وي آنها دنبال مي گردد كه نتيجه اين 
موضوع شكل گيري اصطالحات متعددي در حوزه 
فعاليت هاي مربوط به تأمين مالي چون تأمين مالي 
اخالقي، تأمين مالي س��بز و ... براي كاهش فاصله 
طبقاتي و همچنين رفع فق��ر و تبعيض و حفاظت 
از محيط زيس��ت و تخريب طبيع��ت در چارچوب 
فعاليت ه��اي اقتصادي تأمين مالي ش��ده در نظام 

مذكور است.
در مقابل با بررسي مباني فقهي شكل گيري تأمين 
مالي اسالمي به آشكارا مالحظه مي شود كه پيگيري 
اين اهداف تحت عنوان فعاليت هاي مس��ووالنه به 
صورت درون زا در مباني و اصول اساسي تأمين مالي 
اسالم در نظر گرفته شده است. پر واضح است كه در 
مهم ترين اصول تأمين مالي اسالمي شامل ممنوعيت 
ربا، ممنوعيت ضرر، ممنوعيت غرر و اكل مال به باطل 
به عنوان چهار اصل اساسي و پايه اي پذيرفته شده در 
روش هاي تأمين مالي اسالمي است به اين مفهوم كه 
هر يك از روش ها و س��اختارهاي تأمين مالي به كار 
گرفته شده در نظام اسالمي بايد بنگاه ها و نهادهاي 
مالي با رعايت اين اصول به دنبال حداكثر سازي سود 
باشند. در واقع بررسي هر يك از اين اصول نشان دهنده 
جايگاه پيگيري فعاليت هاي مسووالنه در درون نظام 
تأمين مالي اسالمي است كه خود گوياي درون زا بودن 
فعاليت هاي مسووالنه در نظام تأمين مالي اسالمي در 

مقايسه با نظام تأمين مالي متعارف است.
از اصلي ترين داليل ممنوعيت ربا در فعاليت تأمين 
مالي بحث استثمارگرايانه فعاليت هاي ربوي است 
كه اين امر منجر به ايجاد شكاف روز افزون بين طبقه 
غني و فقير است در واقع اين صاحب سرمايه است كه 
به نوعي طرف مقابل را با اين سازوكار )معامله ربوي( به 
استثمار خود در مي آورد كه نظام تأمين مالي اسالمي 
با ممنوعيت فعاليت هاي ربوي به دنبال خشكاندن 

ريشه هاي شكاف طبقاتي و فقر است.
دومين اصل اساسي در نظام تأمين مالي اسالمي نفي 
ضرر است كه به عنوان يكي ديگر از اصول فعاليت هاي 
مسووالنه در ادبيات مسووليت پذيري اجتماعي مطرح 
است به اين صورت كه در نظام تأمين مالي اسالمي 
تمامي فعاليت هايي كه به نحوي از انحاء زمينه ضرر 
به طرفين معامله و قرارداد يا ساير ذي نفعان جامعه 
اسالمي و نوع بشر باشد را رد نموده و اجازه فعاليت به 
طرفين را نمي دهد. اين امر در تمامي ابعاد تخريب هاي 
محيط زيستي و نفع يك گروه در مقابل ضرر گروه هاي 

ديگر را شامل مي شود.
در ارتباط با اصل غرر نيز مي توان به اين نكته اش��اره 
كرد كه شارع مقدس با ممنوعيت غرر در فعاليت هاي 
اقتصادي و تأمين مالي زمينه كسب درآمد و سود از 
فعاليت هاي غير اخالقي همچون قمار و شرط بندي و 
همچنين فعاليت هاي ناشي از جهل، كتمان و تقلب را 
براي كارگزاران اقتصادي محدود نموده است كه يكي 
از اصلي ترين جنبه هاي پيگيري فعاليت هاي اخالقي 
در رويكرد تأمين مالي اخالقي به عنوان يكي از شقوق 

فعاليت هاي مسووالنه است.
در خص��وص اصل اساس��ي اكل مال ب��ه باطل نيز 
مي توان به اين بحث اشاره نمود كه شارع مقدس با 
ممنوع كردن فعاليت هاي مبتني بر اكل مال به باطل 
به دنبال خشكاندن ريشه كسب درآمد بدون انجام 
كار مثبت اقتصادي اس��ت. در واقع شارع مقدس با 
اين حكم صريح زمينه كسب درآمد از طريق جهد، 
تالش و كوشش براي آباداني، توليد و خدمت فراهم 
نموده است كه اين نيز يكي ديگر از شقوق فعاليت هاي 

مسووالنه در نهادي نظام تأمين مالي است.
عالوه ب��ر اين بايد به اين نكته توج��ه كرد كه عالوه 
ب��ر اصول اساس��ي تأمين مالي اس��المي هر يك از 
روش هاي مورد تأييد تأمين مالي اسالمي )مرابحه، 
اجاره، مشاركت و ...( داراي احكام اختصاصي هستند 
كه به نوبه خود شارع با بيان اين احكام درصدد حفظ 
منافع طرفين و مصالح جامع اسالمي بوده كه پيگيري 
فعاليت هاي مسووالنه ش��ركت ها هدفي جز اين را 
دنبال نمي كند كه نظام تأمين مالي اسالمي به صورت 
درون زا و از طريق مباني شريعت در پي تحقق آن است.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«وضعيتبازارهايماليايرانوجهانرادرپيرخدادهايبزرگجهانيبررسيميكند

شاخص ها روي خط نوسان
گروه بورس|سميرا ابراهيمي|  

هفته اخير مي��الدي، هفته اي پر از تالطم در س��طح 
ديپلماس��ي بين الملل و به تبع آن پر تالطم در سطح 
بازارهاي فيزيكي و مالي بين المللي بود. ابتدا نشست 
گروه G( 20-20( برگزار شد كه در روزهاي منتهي به 
اين نشس��ت در هفته آخر نوامبر تاثيرات پر از ترس و 
ابهامي را در بورس هاي جهاني ايجاد كرد. اما در نهايت 
با توافق نسبي چين و امريكا، به نظر مي رسد كه فعال 
آتش بس ميان اين قطب بزرگ اقتصادي جهان شكل 
گرفته و از اين س��و، ثبات و آرامش به بازارهاي مالي و 
بازار كاالهاي اساس��ي آمده است.  آتش بس 90 روزه 
مي��ان دو اقتصاد اول جهان به اين صورت قرار اس��ت 
اجرايي شود كه طبق توافق، امريكا افزايش تعرفه 200 
ميليارد دالري بر واردات كاالهاي چيني از 10 درصد 
به 25 درصد را به مدت 90 روز به تعويق بيندازد. البته 
به شرطي كه چين اقدامات اساسي در خصوص پوشش 
مازاد تجاري خود با امري��كا انجام دهد تا نگراني هاي 
امريكا در اي��ن خصوص بطور قابل مالحظه اي مرتفع 
شود. طبق برنامه قبلي قرار بود اياالت متحده از ابتداي 
س��ال 2019 تعرفه واردات كااله��اي چيني را به 25 
درصد افزايش ده��د. در مقابل چين نيزتضمين كرد 
كه حجم گسترده اي از محصوالت امريكا را خريداري 
كند. خريد محصوالت كشاورزي كه به گفته مقامات 
امريكايي از طرف چين بايد فورا آغاز شود و همچنين 
خريد محصوالت صنعتي و انرژي كه خودرو و نفت در 
صدر آنها قرار خواهد گرفت. اين توافق مي تواند حداقل 
در كوتاه مدت و بطور كارآمد مانع از تشديد اختالفات 
اقتصادي دو قدرت اول جهان شود و مي توان گفت يكي 
از بهترين س��ناريو هاي ممكن رخ داد.  در هفته اخير، 
بخت يار كاالهاي اساسي بود و اكثر آنها روند رو به رشد 
داشتند. بطوري كه مشاهده مي شود روي 1 درصد و 
مس و آلوميني��وم هر يك با نيم درصد افزايش قيمت 
مواجه بودند. هر چند شاخص بورس هاي مهم جهاني 
 DJIA ،ش��اخص نفت جهاني ،S&P ،همچون نزدك
طالي جهان��ي، بطور هماهنگ مثب��ت نبودند، بلكه 
شاخص نفت، S&P و DJIA به ترتيب 2.4 درصد، 0.1 
درص��د و 0.3 درصد ريزش در آخرين روز هفته كاري 
ميالدي را تجربه كردن��د، در حالي كه نزدك و طالي 

جهاني رو به رشد بودند و به ترتيب 0.4 درصد و 0.06 
درصد رشد داشتند.  اما تاثيرات اين اقدامات در بورس 
تهران، ش��ايد به اندازه اي كه مي تواند براي بازيگران 
جهاني جذاب و مثبت باش��د، روند ب��ه جلو را تداعي 
نكند. دليل آن هم اين است كه چين در توافق با امريكا، 
در خصوص خريد نفت نيز وعده هايي داده اس��ت كه 
مغاير با عملكرد قبلي اين كشور است. پيمان حدادي، 
كارش��ناس بازار سرمايه ضمن تشريح اين موضوع در 
گفت وگو با »تع��ادل« گفت: بزرگ ترين خريدار نفت 
ايران، حال متعهد شده است كه از دشمن ديرينه ايران 
نفت خريداري كند. بنابراين پس از اين توافق، مي توان 
عدم تمديد معافيت خريد نفت ايران توس��ط چين از 
سوي امريكا را متصور شد. عدم خريد يا كاهش خريد 
نفت ايران توسط چين، مي تواند درآمد دولت و توازن 
بودجه كشور را به شدت دچار خدشه كند چرا كه بسيار 
بعيد است كشوري با شرايط حجم خريد چين بتواند 
جايگزين اولين مشتري نفتي ايران شود. عدم توازن 
بودجه توسط دولت و كس��ري آن، اتفاق خوبي براي 
بازار سهام كشور نيست. وي افزود: در چنين شرايطي 
محتمل است كه دولت جهت كسري درآمد خود دست 
به استقراض بزند يا دست در جيب صنايع كند يا آنكه 
اعتبارات عمراني را كاهش دهد كه هر سه اقدام براي 
بازار سرمايه مضر است. اگر دولت بخواهد بودجه خود را 

منقبض كند، بر ركود اقتصادي خواهد افزود. 

  دوگانه سود و ضرر تصميمات گروه 20 
در تهران 

حدادي اظهار كرد: البته اگر فرض كنيم كاهش فروش 
نفت باعث افزايش قيمت ارز شود، مي توان متصور بود 
بازار سهام بر اس��اس افزايش قيمت ارز مجدد شاهد 
افزايش مقطعي قيمت ها باشد. اين مورد در خصوص 
تاثير توافق نفتي روسيه و عربستان نيز صدق مي كند 
چرا كه هر دو كشور اعالم كرده اند از قيمت هاي كنوني 
نفت راضي هستند. به گفته اين كارشناس اقتصادي، 
خريد نفت ايران توسط چين عمدتا با واردات كاالهاي 
مختلف چيني توس��ط ايران تهاتر مي شود. با در نظر 
گرفتن كاهش خريد نفت ايران توسط چين، مي توان 
اين انتظار را داشت كه واردات كاالهاي چيني به ايران 

كاهش يابد. البته بعيد اس��ت چين ب��ازار خوبي مثل 
ايران را به راحتي از دست بدهد. فرض كاهش واردات 
كاالهاي چيني مي تواند باعث رش��د برخي صنايعي 
ش��وند كه تا پيش از اين در اثر وجود كاالهاي چيني، 
توليد خود را كاهش داده بودند.  حدادي خاطرنش��ان 
كرد: به هر حال نتيجه جلسات گروه 20 براي بازارهاي 
جهاني خوب بوده اس��ت. رش��د قيمت فلزات پايه و 
اساسي، براي برخي صنايع بورسي خبر خوبي است.  
توقف كاهش قيمت نف��ت نيز در كوتاه مدت مي تواند 
براي صنايع پااليشگاهي و پتروشيمي مثبت ارزيابي 
ش��ود. با اين حال توافق اقتصادي كوتاه مدت چين با 
امريكا، مي تواند گرايش يكي از متعهدان سياسي ايران 
يعني چين را تا حدودي نسبت به غرب تلطيف كند كه 

اين موضوع مي تواند در ادامه ريسك سياست خارجي 
را افزايش دهد كه به هيچ وجه نمي تواند خبر خوبي براي 

بورس تهران باشد.

  در اوپك چه مي گذرد  
طي روزهاي اخير، نشست اعضا و غيراعضاي اوپك در 
وين براي دستيابي به توافقي كه بتواند كاهش توليد 
نفت را پيش روي توليدكنن��دگان قرار دهد، در حال 
برگزاري اس��ت. اما آنطور كه خبره��اي خروجي اين 
اجالس بيان مي كند، روسيه تمايلي براي كاهش توليد 
ندارد.  از س��وي ديگر، بي ژن زنگنه، وزير نفت به دليل 
آنكه ايران در شرايط تحريمي است، معافيت ايران از 
كاهش توليد را طبيعي قلمداد و اعالم كرده است كه 

ايران نمي تواند كاهش توليد داشته باشد، اما با كاهش 
توليد اوپك مشكلي ندارد و اين مساله به تصميم اكثريت 
اعضا وابسته است. با اين حال ايران تا زمان رفع كامل 
تحريم ه��ا به هيچ توافقي ب��راي كاهش توليد ملحق 
نمي شود. با اين حال، هرچند پس از اولين روز اجالس 
اوپك قيمت نفتي اندكي رو به باال رشد كرد، اما اكنون 
قيمت نفت نزولي بوده و به زير 60 دالر رس��يده است. 
بنابراين اكنون تمام بازيگران بورس هاي جهاني براي 
تصميمات خريد و فروش خود، چش��م به تصميمات 
نهايي اعضا و غيراعضاي اوپك دوخته اند كه نه تنها بطور 
مستقيم در قيمت نفت تاثير مي گذارد، بلكه در ادامه در 
بازار محصوالت پتروشيمي و ساير كاالهاي اساسي نيز 

تاثيرگذار خواهد بود. 
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  عملكرد فلزي هاي بورس در هش�ت ماه: 
ش��ركت هاي فلزي از مهم ترين صنايع بورس��ي 
هستند. اين شركت ها حجم قابل توجهي از ارزش 
بازار بورس تهران را در اختيار دارند. گزارش ها حاكي 
از تعديل مثبت بسياري از اين شركت ها طي 6 ماهه 
ابتداي سال است. به گزارش سنا، از سوي ديگر با 
وج��ود تحريم هاي امريكا در نيمه دوم س��ال اين 
شركت ها در بحث صادرات نيز عملكرد قابل قبولي 
داشته اند و محاسبه نرخ ارز بر اساس سامانه نيما 
از مهم ترين تحوالت آنها در ماه هاي اخير بود كه 
توانست بر سودآوري اين شركت ها اثرگذار باشد. در 
اين گزارش به بررسي عملكرد 8 ماهه اين شركت ها 
پرداخته است. در بررسي انجام شده شركت هايي 
انتخاب شده اند كه بيشترين تعديل مثبت را در سال 
گذشته تجربه كرده اند و همچنين با اتخاذ تدابير 
از پيش تعيين شده توانسته اند در برابر تحريم ها 

عملكرد موفقي داشته باشند.

   شركت ملي مس ايران
ش��ركت ملي م��س اي��ران يك��ي از بزرگ ترين 
شركت هاي بورسي اس��ت كه فعاليت اصلي آن 
در حوزه اكتش��اف، اس��تخراج و بهره ب��رداري از 
معادن مس ايران است. بازار اصلي فروش داخلي 
شركت ملي مس، بورس فلزات است و بازار فروش 
خارجي صادرات به كشورهاي اروپايي و چين است. 
همچنين توليدات اين شركت شامل كنستانتره 
مس، كاتد، مفتول و ... اس��ت كه 97 درصد از وزن 
مقدار توليد را سنگ س��ولفور تشكيل مي دهد. 
“فملي “ در بحث فروش طي 8 ماه ابتداي س��ال 
جاري شرايط مناسبي را تجربه كرده است. بر اساس 
آمارهاي ارايه شده جمع فروش شركت تا پايان آبان 
ماه سال جاري حدود 58 هزار و 824 ميليارد ريال 
بوده، اين در حالي اس��ت كه در مدت مشابه سال 
گذشته مبلغ فروش شركت حدود 45 هزار و 209 
ميليارد ريال ثبت ش��ده است. بطور كلي بررسي 
گزارش هاي آمار توليد و فروش ماهانه شركت نشان 
مي دهد درآمد فروش اين شركت در 7 ماهه گذشته 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 37 درصدي 
را به ثبت رسانده اس��ت. همچنين ملي مس، در 
گزارش 6 ماهه نخست امسال، مبلغ 413 ريال سود 
براي هر سهم محقق كرده كه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد 183 درصدي را نشان مي دهد.

   شركت فرآوري مواد معدني
ش��ركت فرآوري م��واد معدني از ش��ركت هاي 
توليد كننده شمش و ورق روي است. توسعه معادن 
روي ايران مالك بيش از نيمي از سهام اين شركت 
است. بر اساس آمارها، ظرفيت كارخانه براي توليد 
شمش و ورق روي با خلوص 99.96 درصد معادل 
16 هزار تن است. اين شركت در عملكرد 8 ماهه 
نخست امسال، مبلغ 675 هزار و 934 ميليون ريال 
درآمده داشته اس��ت، كه اين رقم نسبت به مدت 
مشابه  سال قبل رشد 42 درصدي را نشان مي دهد. 
رشد نرخ ارز از جمله عواملي است كه در رشد سود 
آوري “فرآور “ طي سال جاري نقش اساسي داشته 
است. تسعير ارز در اين ش��ركت متفاوت از ديگر 
ش��ركت هاي هم گروه اس��ت. بر همين اساس از 
زماني كه صادركنندكان غير نفتي اين فرصت را 
پيدا كردند تا ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما 
معامله كنند، نرخ هاي فروش اين شركت رشد قابل 
توجهي را تجربه كردند. “فرآور “ در 6 ماهه نخست 
امس��ال با جهش 112 درصدي نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل، 252 هزار و 467 ميليون ريال 

سود خالص محقق كرد.

    شركت كالسيمين
ش��ركت كالس��يمين يك��ي از بزرگ تري��ن 
توليد كنندگان كنسانتره س��رب، روي و شمش 
روي در كش��ور اس��ت. بيش از نيمي از سهام اين 
شركت در اختيار شركت توسعه معادن روي ايران 
است. محصول اصلي »فاسمين« شمش روي بوده 
كه در سال هاي اخير بطور متوسط ساالنه در سطح 
33 هزار تن توليد شده است. »فاسمين« در مقدار 
فروش طي 8 ماه ابتداي سال نسبت به سال قبل 
كاهش 6 درصدي مقدار فروش داشته است. با اين 
حال، فروش اين شركت در آبان ماه نسبت به ماه 
قبل با رشد 183 درصدي همراه شده است. به اين 
ترتيب فروش »فاسمين« در مهرماه معادل 110 تن 
بوده كه اين مولفه در آبان ماه به 2 هزار و 16 تن ارتقا 
يافته است. در مجموع شركت طي هشت ماه 22 
هزار و 838 تن شمش روي توليد و از اين ميزان 12 
هزارو 377 تن را به فروش رسانده و ميزان توليد با 
كاهش 10 درصدي و فروش با كاهش 45 درصدي 

نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

  شركت صنعتي ومعدني كيمياي زنجان
ش��ركت صنعت��ي ومعدن��ي كيمي��اي زنجان، 
توليد كننده كنسانتره روي اكسيده وسرب اكسيده 
است. فعاليت اصلي شركت اكتشاف و استخراج و 
بهره برداري از معادن، توليد فرآوري مواد معدني، 
خرد كردن و شستش��و و دانه بندي و كانه آرايي و 
تغليظ مواد معدني است. در شش ماهه ابتداي سال 
ميزان توليد كنسانتره روي اكسيده در “كيميا “، 
با كاهش 35 درصدي نس��بت به شش ماهه سال 
قبل همراه بوده است. براساس آمار ها جمع فروش 
8 ماهه منتهي به پايان آبان ماه اين شركت به 452 
ميليارد ريال رسيده است كه اندكي از فروش مدت 
مشابه سال قبل كمتر اس��ت. همچنين شركت 
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران در 8 ماه 
نخست س��ال 96 مبلغ 458 ميليارد ريال فروش 
داشته است. “كيميا “ در آبان ماه 25 ميليارد ريال 
فروش داشت كه نس��بت به مهر ماه با كاهش 44 
درصدي همراه ش��ده اس��ت. نرخ كنسانتره روي 
اكسيده در مهرماه 25ميليون و 885 هزار ريال بوده 
و در آبان ماه به 29ميليون و 497 هزار ريال رسيده 
است. در حالي كه ميانگين نرخ فروش 7 ماه گذشته 
اين محصول 22 ميليون و 773 هزار ريال بوده است.

برآيندمثبتشاخصها
مروريبرآمارمعامالتهفتهگذشتهنشانميدهد

گروه بورس| 
در پاي��ان معامالت هفته منتهي ب��ه 14 آذر ماه 97 
شاخص كل نسبت به هفته ماقبل با 2 درصد افزايش 
مواجه ش��د. بر اين اس��اس، در پايان معامالت هفته 
گذشته ش��اخص كل با 3088 واحد افزايش نسبت 
به هفت��ه ماقبل، به رقم 166860 واحد رس��يد. اين 
در حالي است كه، ش��اخص بازار اول با 2945 واحد 
افزايش به رقم 123337 واحد بالغ ش��د و ش��اخص 
بازار دوم با 2916 واحد افزايش، رقم 330419 واحد 
را تجربه كرد. بر اس��اس اين گزارش، ش��اخص بازار 
اول با 2 درصد و شاخص بازار دوم با 1 درصد افزايش 
نسبت به هفته ماقبل رو به رو شدند. افزون بر اين، در 
5 روز كاري هفته گذشته ارزش كل معامالت اوراق 
بهادار به 34609 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به 
هفته ماقبل 43 درصد افزايش يافته اس��ت. عالوه بر 
اين، تعداد 7837 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش 
596 هزار دفع��ه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 
32 درصد و 17 درصد افزايش را نسبت به هفته ماقبل 
تجربه كردند. بر اين اساس، تعداد 72 ميليون واحد از 

صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران ب��ه ارزش كل بيش از 760 ميليارد ريال مورد 
معامل��ه قرار گرفت و به ترتيب هر ب��ار با 20 درصد و 
22درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند.

از س��ويي ديگر، حجم و ارزش معام��الت فرابورس 
ايران در هفته منتهي ب��ه 16 آذر ماه، به ترتيب 126 
و 64 درصد در مقايس��ه با هفته ماقبل افزايش يافت 
كه اين ارقام نشانگر رشد معامالت هفتگي فرابورس 
است. بر اين اساس، در 5 روز مبادالتي هفته گذشته 
ش��اهد دادوس��تد پنج هزار و 986 ميليون ورقه به 
ارزش افزون بر 27 ه��زار ميليارد ريال بوديم كه اين 
حجم از دادوس��تدها در 584 ه��زار نوبت معامالتي 
بين سهامداران دس��ت به دست شد. در هفته اي كه 
پشت سر گذاشتيم به موازات افزايش حجم و ارزش 
مب��ادالت فرابورس، ش��اخص كل فرابورس رش��د 
4 درصدي هفتگي را به همراه داش��ت بدين ترتيب 
آيفكس از ارتفاع ي��ك هزار و 777 واح��دي در روز 
انتهايي هفته گذشته به پله يك هزار و 844 واحدي در 
آخرين روز كاري اين هفته رسيد. رصد دادوستدهاي 

صورت گرفته در فرابورس به تفكيك بازارها حاكي از 
آن اس��ت كه 406 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 
470 ميليارد ريال در بازار اول فرابورس ايران دادوستد 
شده كه رشد 42 درصدي حجم و افزايش 39 درصدي 
ارزش مبادالت اين بازار را نسبت به هفته قبلي نشان 
مي دهد. در همين حال بازار دوم ميزبان نقل وانتقال 
يك هزار و 846 ميليون س��هم ب��ه ارزش پنج هزار و 
679 ميليارد ريال بود كه در اين بازار در حالي حجم 
مبادالت هفتگي 44 درصد افزايش يافت كه در سمت 
مقابل كاهش 25 درصدي در ارزش دادوستدها رقم 
خورد. جابه جايي س��ه هزار و 630 ميليون سهم به 
ارزش نزديك به ش��ش هزار و 400 ميليارد ريال نيز 
نتيجه دادوس��تدهاي صورت گرفته ميان خريداران 
و فروشندگان سهام در تابلوهاي معامالتي بازار پايه 
بود كه حجم و ارزش اين مبادالت در مقايسه با هفته 
منتهي به نهم آذرماه به ترتي��ب 254 و 196 درصد 
رشد را نشان مي دهد. همچنين، هفته گذشته در بازار 
ابزارهاي نوين مالي نيز مانند بازارهاي اول، دوم و پايه 
شاهد رشد نزديك به دو برابري حجم و ارزش مبادالتي 

بوديم به گونه اي كه 105 ميليون ورقه بهادار به ارزش 
نزديك به 13 ه��زار و 500 ميليارد ريال در اين بازار 
دست به دست شد. اوراق بدهي صدرنشين اين بازار 
به لحاظ ارزش مبادالتي شد و در ادامه صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله و اوراق گواهي تسهيالت 
مس��كن جايگاه هاي دوم و س��وم را از نظ��ر ارزش 
معامالتي به خود اختصاص دادند. بدين ترتيب بيش 
از 14 ميليون ورقه بدهي به ارزش افزون بر 11 هزار 
 ETF و 670 ميليارد ريال، 91 ميليون ورقه در تابلو

به ارزش حدودي يك هزار و 600 ميليارد ريال و 4/. 
ميليون ورقه تسهيالت مس��كن نيز به ارزش 200 
ميليارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي نقل وانتقال 
يافت. رصد جدول ارزش معامالت خرد بازار سهام و 
اختيار س��هام به تفكيك گروه هاي صنعت حاكي از 
آن است كه در ميان صنايع فرابورسي، گروه فلزات 
اساسي با در اختيار داشتن 18درصد از سهم كل به 
ارزش يك هزار و 864 ميليارد ريال رتبه نخس��ت را 

داراست. 

كارشناسبازارسرمايه:عضوكميسيوناقتصاديمجلسمطرحكرد

شركتهابهدنبالسودآوريپايدارباشندمزيتهاياجرايسياستقيمتتضمينيدربورسكاال
عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه اجراي سياست قيمت 
تضميني محصوالت كشاورزي از جمله ذرت در بورس كاال حداقل ٥ مزيت 
بزرگ همچون كاهش بار مالي دولت، رسيدن سريع تر كشاورزان به پولشان، 
رشد كيفيت محصوالت، كاهش فعاليت واسطه ها و شفافيت در مبادالت 
را دارد. به گزارش كاالخبر، شهاب نادري عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
به آغاز طرح قيمت تضميني ذرت در بورس كاال اشاره كرد و گفت: با اجراي 
اين طرح، كشاورزان مي توانند به دور از حضور واسطه ها، خودشان محصول 
را از طريق بورس كاال و با قيمتي واقعي به فروش برسانند و ظرف چند روز 
وجه حاصل از فروش محصولشان را دريافت كنند و مابه التفاوت نرخ بورس 
با قيمت تضميني را نيز از دولت دريافت كنند. وي تاكيد كرد: نه تنها ذرت 
بلكه بسياري از محصوالت ديگر بايد در قالب سياست قيمت تضميني در 
بورس كاال عرضه ش��ود تا به مرور شاهد ثبت قيمت هاي واقعي و حمايت 
اصولي از كشاورزان باشيم. عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: 
زماني كه مكاني مانند بورس كاال وجود دارد كه قيمت هاي واقعي كشف و 

شفافيت در معامالت را حاكم است، لزومي ندارد محصوالتي از جمله ذرت 
به صورت سنتي و غيرشفاف معامله شوند. نادري افزود: هر محصولي كه در 
بورس كاال معامله شود به نفع كشاورز و مصرف كنندگان خواهد بود چراكه 
از يك طرف كشاورزان زودتر به پولشان مي رسند و از طرف ديگر محصولي 
باكيفيت و با قيمتي واقعي در بازار خريد و فروش مي شود. عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس با اش��اره به اهميت رقابت پذيري در توليد محصوالت با 
كيفيت، گفت: در سازوكار سنتي و وجود مشكالت زياد توليدكنندگان و 
تاخير در پرداخت وجه خريد تضميني، نمي توان به شكل مطلوب عرصه 
رقابت و توجه به كيفيت توليدات را فراهم كرد اما با فراگير شدن طرح قيمت 
تضميني موانع اصلي بر سر راه توليد محصول باكيفيت از ميان مي رود. وي 
اظهار داشت: در بورس كاال ابزارهاي مالي همچون قراردادهاي آتي وجود 
دارد كه با پياده سازي اين معامالت بر پاي محصوالت كشاورزي از جمله ذرت، 
امنيت مالي كشاورزان با امكان پيش فروش محصول حاي قبل از برداشت، 

افزايش چشمگيري پيدا مي كند.

در نيمه اول امسال در پي س��ودآوري شركت هاي بورسي ناشي از افزايش 
قيمت ارز، رييس س��ازمان بورس اظهار كرد كه سودآوري اي باعث افتخار 
است كه ناشي از بهره وري و نوآوري باشد. كارشناسان بازار سرمايه نيز بارها 
بر اين موضوع تاكيد كرده اند. به گزارش ايسنا، در شش ماهه اول سال جاري 
قيمت دالر از حدود 4500 تومان در بازار آزاد به رقم هاي بااليي رسيد. اين 
افزايش قيمت در بازارهاي مالي ايران مخصوصا بازار سرمايه تاثير بسزايي 
داشت؛ بطوري كه باعث شد شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس براي 
اولين بار از تراز 100 هزار واحدي عبور كند و حتي به كانال 200 هزار واحدي 
نزديك شود. بيشتر شركت ها در بورس و فرابورس ايران صادرات محور هستند 
و با افزايش قيمت ارز يا به بياني كاهش ارزش پول ملي سودشان به تومان 
افزايش مي يابد. همين موضوع در شش ماه اول سال 1397 باعث شد قيمت 
سهم ها با رشد فزاينده اي روبرو شود و در روزهاي بسياري، شاهد صف هاي 
ميليوني خريد سهام اين شركت ها باش��يم. در نتيجه اين رونق معامالت 
بورس كه ناشي از افزايش فزآينده قيمت دالر و يورو بود، بسياري از مسووالن 

بورسي اين موضوع را يك دستاورد براي بازار سرمايه و بورس و فرابورس ايران 
مي دانستند. اما آيا سودآوري ناشي از كاهش ارزش پول ملي يك دستاورد 
براي بازار سرمايه يك كشور است؟ حسين رضوي اميري در پاسخ به اينكه آيا 
سود ناشي از افزايش قيمت ارز در شركت ها، سودي پايدار و قابل اتكا است؟ 
اظهار كرد: سود حاصل از بهره وري و نوآوري در شركت ها مهم است و مديريت 
شركت ها بايد هزينه ها را كاهش دهند و بهره وري را باال برند، اين نكته امري 
بديهي است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه شركت ها بايد به دنبال 
سودآوري پايدار باشند گفت: اين شرط الزم است و نه شرايط كافي. شركت ها 
بايد از طرق ممكن درآمدزايي كنند كه يكي از راه هاي آن فروش محصوالت 
با قيمت هاي سودده است. در شركت هاي صادرات محور با افزايش نرخ دالر 
درآمد افزايش مي يابد و اين افزايش درآمد مي تواند از طريق افزايش سرمايه به 
چرخه توليد باز گردد.در سال جاري در بازار سرمايه شاهد بوديم كه با افزايش 
نرخ دالر قيمت سهام باال و با كاهش آن قيمت سهم ها كاهش مي يابد و اين 

موضوع را نيز عقل جمعي سرمايه گذارن تاييد كرد.

ديدگاه

نگاه

عضوشورايعاليبورستاكيدكرد
كليدتوسعهاقتصاديدردستبازارسرمايه

اگر گفته مي ش��ود تامين مالي از طريق بازار سرمايه 
با رشد نقدينگي تناسبي ندارد به اين دليل است كه 
اقتصاد ايران بانك محور است و عمده تامين مالي هاي 
بخش مولد اقتصاد از طريق بانك ها صورت مي گيرد. 
س��عيد اس��المي بيدگلي دبيركل كان��ون نهادهاي 
س��رمايه گذاري ايران ضمن بيان مطلب فوق به سنا، 
گفت: در شرايط اقتصادي كشور هدايت نقدينگي به 
بازار سرمايه يك ضرورت است. نقدينگي مجموع پول 
و شبه پول موجود در اقتصاد است؛ در كالم ديگر، شكل 
س��اده اي از پول كه به صورت وجوه نقد و مسكوكات 

براي مبادالت در اختيار مردم قرار دارد نقدينگي است. 
در اقتصاد، پول نقد، پول در حساب هاي جاري، پول 
در حساب هاي بلندمدت و حواله ها، نقدينگي كشور 
را تشكيل مي دهند. عضو شوراي عالي بورس ضمن 
تاكيد بر اينكه اگر نقدينگي موجود در اقتصاد كنترل 
و مديريت نش��ود مش��هود ترين اثر آن افزايش تورم 
است، ادامه داد: با نگاه به بازار بدهي و حجم معامالت 
در بورس مي توان دريافت كه نقش بازار س��رمايه در 
جذب نقدينگي طي س��ال هاي گذشته افزايش پيدا 
كرده، اما بايد گفت بازار سرمايه همچنان جاي رشد و 

توسعه دارد. به گفته اسالمي بيدگلي نقد هايي در بين 
اهالي بازار و اقتصاددان ها وجود دارد معطوف به عدم 
توسعه بازار سرمايه متناسب با حجم نقدينگي است. 
نقد ها مبتني بر اين بوده كه تامين مالي بازار سرمايه با 
اقتصاد تناسب ندارد، در پاسخ به اين نقد ها بايد گفت، 
كارشناسان مي گويند اقتصاد ايران بانك محور است، 
چراكه عمده تامي��ن مالي ها از طريق بانك ها صورت 
مي گيرد. دبير كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ادامه 
داد: در چند سال اخير توجه زيادي به سپرده گذاران 
بانكي شده در حالي كه از سرمايه گذاران بازار سرمايه 

اين ميزان حمايت صورت نگرفت��ه، بنابراين ذهن و 
برنامه ريزي مديران بانكي، اقتصادي، رسانه ها و مردم 
اساسا بانك محور است. عضو ش��وراي عالي بورس با 
بي��ان اينكه در حال حاضر اقتصاد اي��ران با گره هايي 
زيادي در ش��بكه پولي مواجه اس��ت، گف��ت: امكان 
دسترسي بخش مولد اقتصاد به منابع از طريق شبكه 
بانكي با محدوديت هايي روبرو اس��ت، بر اين اساس، 
مسووالن توسعه بازار س��رمايه را يكي از راهكارهاي 
عبور از مش��كالت مي دانند. دبيركل كانون نهادهاي 
س��رمايه گذاري ادام��ه داد: نكته اي ك��ه اكنون همه 
تصميم گيران اقتصادي باي��د بر آن تمركز كنند اين 
است كه اقتصاد ايران براي توسعه نياز به توسعه بازار 
س��رمايه دارد. در بازار س��رمايه ظرفيت براي توسعه 
بازار و پذيرش شركت ها مهيا است و مي توان از طريق 

ابزار هاي كارآمد تامين مالي، شركت ها را به استفاده از 
اين ظرفيت ترغيب كرد.

وي ب��ه راهكارهاي جذب نقدينگي و نهادينه ش��دن 
فرهنگ سرمايه گذاري اشاره كرد و بيان داشت: ورود 
ش��ركت هاي دولتي در يك برنامه زمان بندي ش��ده، 
ايجاد امتياز براي ش��ركت هاي خصوصي براي ورود 
به ب��ازار، بهبود فرآيندهاي پذيرش در بازار س��رمايه، 
افزايش سهام شناور آزاد شركت هاي بورسي و تسهيل 
قوانين حامي شركت هاي تخصصي بازار از راهكارهاي 
جذب نقدينگي به سمت بورس هستند. دبيركل كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري بازار سرمايه افزود: بازار سرمايه 
پيچيدگي ها و ابزارهاي خاص خود را دارد و با توجه به 
شرايط خاص آن افراد بايد از طريق نهادهاي حرفه اي 

وارد بورس شوند.
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دو راهي تسهيالت بانكي

آيا قيمت لوازم خانگي رها شده است

گروهتشكلها|
توليد با مشكل روبرو است و خطر تعطيلي كارخانه ها روز 
به روز بيشتر مي شود. فعاالن اقتصادي روي اين موضوع 
توافق نظر دارند و مي دانند كه مشكالت اقتصادي باعث از 
بين رفتن بنيه توليدي كشور شده است. اما درباره ريشه 
اين مشكالت و به تبع آن راه حل نظرات متفاوت است. 
فعاالن اقتصادي صرفا يك مشكل ظاهري را مي بينند. 
مشكالت خود را به شكل كمبود نقدينگي و عدم توانايي 
پرداخت حقوق و هزينه هاي جاري نشان مي دهد. به 
همين دليل بسياري راه حل را تسهيالت بانكي مي دانند 
در حالي كه مشكل امروز با چند سال پيش يك تفاوت 
اصلي دارد. امروز مشكل در كمبود تقاضا است و كاهش 
قدرت خريد باعث زمينگير شدن توليد شده است. دولت 
از حل مشكالت با اصالح نظام بانكي صحبت مي كند 
كه موضوعي ضروري اس��ت اما سوال اين است كه اگر 
تسهيالت جديدي به توليد تزريق شود بدون آنكه ريشه 
اصلي مشكالت برطرف شده باشد عمال باعث تشديد 

ركود نخواهيم شد؟

     همه به دنبال تسهيالت كم بهره
موضوع تسهيالت بانكي به يكي از چالش برانگيز ترين 

موارد در نظام بانكي كشور تبديل شده است.
اخذ وام و تس��هيالِت ك��م بهره، ضرورتي اس��ت كه در 
شرايط فعلي و موجود حاكم بر اقتصاد كشور، مي تواند 
رفع كننده بسياري از معضالت و مشكالت جاري حوزه 

اقتصادي باشد.
با عنايت به مشكل كمبود نقدينگي بسياري از واحد هاي 
توليدي، كم نيس��تند كارشناس��اني كه اعط��ا و ارايه 
تسهيالت كم بهره را يكي از راهكار هاي اصولي براي مهار 
و كنترل بسياري از مشكالت مرتبط با كمبود نقدينگي 

كسبه، اصناف، توليدكنندگان و غيره عنوان مي كنند.
احمد بازوبندي، يكي از فعاالن حوزه توليدي و مي گويد 
بدون ترديد نفس و اصل ارايه تسهيالت بانكي، سازنده و 
قابل تقدير است و قطعا ارايه تسهيالت بانكي به واحد ها 
و مراكز توليدي و بنگاه هاي اقتصادي به مثابه خوني تازه 
در رگ هاي فعاالن اين عرصه ها و مراكز و مجموعه هاي 
توليد و خدماتي خواهد بود، اما تحقق اين امر و دستيابي 
به موفقيت هاي ملموس و پايدار، صرفا با اعطاي تسهيالت 

مرتفع نخواهد شد.
وي افزود: به واقع سازنده بودن ارايه تسهيالت بانكي، 
مستلزم رعايت پيش نياز هايي خاص به خود خواهد بود 
در غير اين صورت نه تنها اين طرح ها به سر منزل مقصود 
نخواهد رس��يد بلكه به عاملي براي پيچيده تر ش��دن 

مشكالت و معضالت مالي و اقتصادي بنگا هاي اقتصادي 
و بانك ها تبديل مي شود. بازوبندي در ادامه بيان كرد: 
معوقات بانكي، مصداق و نمونه اي بارز از نارسايي هاي 
ايجاد شده در مسير ارايه تسهيالت بانكي است و به تبع 
در چنين شرايطي بايد ساز وكار هاي مقتضي و تضمين 
شده براي بازگشت تسهيالت از متقاضيان و افرادي كه 
مشمول اين طرح مي شوند به نحو مطلوب و نافذتري 

لحاظ گردد.
وي اف��زود: يكي ديگر از الزام��اِت موفقيت طرح هاي 
مبتني بر ارايه تسهيالت بانكي، به نظارت بر نحوه هزينه 
كرد وام هاي اش��اره شده باز مي گرد كه يقينا با در نظر 
گرفتن اين دو مولفه، تا حدود بسياري ضريب موفقيت 
طرح مذكور تقويت خواهد شد و قطعا در دراز مدت در 
اعطاي وام به واحد ها و بنگاه هاي توليدي و اقتصادي، 

مشكالت كمتري ظهور و بروز پيدا مي كند.
بازوبندي گفت: ارزيابي و بررس��ي كارآمدي و بازدهي 
بنگاه هاي توليدي و اقتصادي از ديگر ضرورياتي است كه 
مي بايد در ارتباط با ارايه تسهيالت بانكي از سوي بانك ها، 

با دقت نظر هر چه بيشتري مورد توجه قرار گيرد.
اين فعال در عرصه توليدي گفت: به هر ترتيب منابع و 
تسهيالت براي براي ايجاد رونق و تحول و جان بخشيدن 
به بنگاه ها مد نظر قرار مي گيرد، بنابراين مي بايد س��از 
وكاري لحاظ شود تا به مدد آن، بنگاه هايي در اين قالب 
و دايره تس��هيالت دهي قرار گيرند ك��ه از كارآمدي و 
بازدهي مناسب برخوردار باش��ند و به تعبير ديگر در 
اولويت گذاري ه��ا بايد دقت نظ��ر و تدبير الزم منظور 
گردد. وي افزود: موضوع بعدي به نگاه تخصصي به ارايه 
تس��هيالت باز مي گردد و با عنايت به تخصصي بودن 
بانك ها، مي طلبد ارايه اين تسهيالت به صورتي مشخص 

و در عرصه هاي تخصصي بانك ها عملياتي شود.

     سود باالي تسهيالت بانكي
 مصداق از چاله به چاه افتادن فعاالن توليدي

يكي از چالش هاي پيش روي فعاالن عرصه توليدي 
و صنعتي به س��ود باالي تس��هيالت بانكي معطوف 
مي شود، عارضه اي كه در شرايط ركود اقتصادي باعث 
بدهكارتر شدن توليدكنندگان و صنعتگران متقاضي 

تسهيالت مي شود.
احمد رس��تمي، يكي از اعضاي اتاق بازرگاني با اش��اره 
به نقش حائ��ز اهميت رونق اقتص��ادي در بازپرداخت 
تسهيالت و وام هاي اخذ شده گفت: طبيعتًا وقتي سايه 
كسادي بر بازار سنگيني مي كند، شرايط براي بازپرداخت 
وام ها، س��خت مي شود و اين موضوع نظام بانكي و نظام 

توليدي را توامان با يكديگر دچار چالش خواهد كرد كه 
البته در اين ميان، ضرر، زيان و خسارت بنگاه هاي توليدي 

به مراتب بيشتر از بانك ها خواهد بود.
وي افزود: انتظار مي رود، متوليان نظام بانكي كش��ور، 
متناسب با شرايط اقتصادي جامعه به تعيين سود مبادرت 
ورزند و در شرايط فعلي، س��ود ۱۸ درصدي و حتي ۱۵ 
درص��دي نيز، تقويت كنن��ده و دوام و قوام بخش حوزه 

توليدي كشور نخواهد بود.
سيد ناصر موسوي الرگاني، نماينده مجلس شوراي 
اس��المي نيز با اشاره به ش��رايط اقتصادي و توليدي 
كشور و تسهيالت وضع شدة بانكي گفت: به زعم بنده، 
ميزان سود ۱۸ درصدي كه شوراي پول و اعتبار براي 
مشتريان بانك ها تعريف كرده براي يك فعال اقتصادي 
نوپا، س��نگين است و اين در شرايطي است كه همين 
ميزان نرخ تعيين ش��ده نيز از سوي بانك ها رعايت و 
اعمال نمي شود )و به انحاي مختلف برخي بانك ها به 
اخذ س��ود هاي هر چه بيشتر مبادرت مي ورزند(  وي 
افزود: عدم توجه كافي به برخورد با بانك هاي خاطي، 

زمينه را براي دريافت س��ود هاي كمرشكن از مردم، 
)توس��ط بانك ها( فراه��م كرده و اگرچه بس��ياري از 
بانك ها و موسسات مالي، سود تسهيالتي خود را ۱۸ 
درصد اعالم مي كنند، اما در مقام عمل، اين س��ود ها 
ت��ا ۲۵ درصد اعمال مي ش��ود. الرگاني گفت: همين 
شرايط باعث شده تا فعاالن اقتصادي، حتي المقدور 
از اخذ تسهيالت اجتناب كنند و به واقع تا اجبار حكم 
نكند، فع��االن عرصه توليدي و اقتصادي به اخذ وام و 
تسهيالت بانكي مبادرت نمي ورزند. وي ضمن انتقاد از 
نظام بانكي به دليل عدم هزينه كرِد مناسب سپرده هاي 
دريافتي تصريح كرد: بانك ها به جاي اينكه سپرده هاي 
موجود را در چرخش توليد كشور هزينه كنند به خريد 

اموال و دارايي اقدام مي كنند.
امي��د آن مي رود، با توجه به نقش تعيين كننده بانك ها 
در ف��راز و فرود هاي اقتصادي كش��ور، ب��ا اتخاذ تدابير 
هوشمندانه، مناسبات ميان بانك ها و واحد هاي توليدي 
و اقتصادي كشور به نحوي شايسته بهبود يابد كه با تحقق 
اين امر بخش قابل توجهي از نارسايي هاي موجود مرتفع 

خواهد ش��د و به تبع، در چنين ش��رايطي، روند توسعه 
اقتصادي كش��ور، با سرعت و شتاب فزاينده تري همراه 

خواهد شد.

     توليد زمين گير تقاضا
مساله اصلي توليد شايد تا دو سال پيش كمبود تسهيالت 
و امكانات توسعه بود اما امروز كاهش قدرت خريد باعث 
مشكالتي جدي تر در طرف تقاضا شده است. بسياري 
از توليدكنندگان عمال داراي امكانات توليد هستند اما 
انبارهاي آنها با جنس هاي فروش نرفته پر ش��ده است. 
صادرات نيز ب��ه دليل پيمان س��پاري ارزي زمين گير 
ش��ده اس��ت و هيچ صادركننده اي حاضر نيست با اين 
شرايط صادرات كند مگر آنكه مانند پتروشيمي از رانت 
نهادهاي ارزان برخوردار باشد. در چنين شرايطي تزريق 
نقدينگي آن هم با سودهاي زياد از يك سوي توليدكننده 
را بدهكارتر مي كند و از س��وي ديگر منابع بانك مجددا 
قفل خواهد شد و همين مشكل در آينده بحران جديدي 

را پديد مي آورد.

لوازم خانگي از نمونه كاال ها و محصوالتي به شمار مي رود، 
كه اجتناب از خريد آن غير ممكن است و مبرهن و بديهي 
است كه امكان زندگي عادي در خأل و فقدان لوزم خانگي 

مورد نياز منازل و خانوار ها امري ناشدني خواهد بود.
از اينرو، در صورت افزايش قيمت ها در ارتباط با كاال هاي 
ضروري، فشار و سنگيني آن براي جامعه هدف به صورت 

شديدتري احساس مي شود.
به تعبير ديگر، كنار آم��دن با افزايش فزايندة قيمت ها 
در خصوص كاال هاي لوكس و تش��ريفاتي با سهولت و 
سادگي هر چه بيشتري ميسر مي شود، اما وقتي ماشين 
لباسشويي، يخچال، فريزر و محصوالت اينچنيني با رشد 
و افزايش قيمتي سرسام آور روبرو مي شوند، طبيعتا هضم 

اين افزايش نرخ هاي افسار گسيخته ساده نيست.
در طي ماه هاي اخير، بازار لوازم خانگي بيش از هر زمان 
و مقطع ديگري، رش��د سرس��ام آور قيمت ها را تجربه 
كرده است. اگر در دوران نه چندان دور گذشته، بخشي 
از جامع��ه از حيث تنوع، به تعويض لوازم منزل خويش 
مبادرت مي ورزيدند، اما امروزه، بخشي از اقشار نيازمند 
به چنين اقالم��ي، فارغ از نگاه تن��وع گرايي، در خريد 

محصوالت مورد نياز خود درمانده و مستأصل شده اند.
به تبع، با افزايش نرخ ارز، در ماه هاي گذش��ته، رش��د 
قيمت ها در بسياري از كاالها، اجتناب ناپذير بوده، اما در 
شرايطي كه با تدابير اتخاذ شده، نرخ ارز، روند نزولي را 
تجربه مي كند، باال رفتن مجدد قيمت ها، قابل فهم و درك 
نيست و اين سئوالي است كه مشتريان و جامعه هدف بازار 
لوازم خانگي نيز پاسخي منطقي براي آن پيدا نكرده اند.

آنچنان كه گزارش هاي رسانه ها و بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد، بازار لوازم خانگي در ارتباط با بسياري از 
اقالم و محصوالت با رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدي مواجه 

شده اند و همين امر باعث شده بسياري از مشتريان اين 
بازار، به خريد لوازم خانگي دست دوم روي آورند و بعضا 
شاهديم كاال هاي قاچاق عرصه مذكور را بستري مناسب 

براي عرضه خود مي بينند.

     افزاي�ش قيم�ت در ش�رايط رك�ود با هيچ 
منطقي سازگار نيست

امين خسروي نيا، يكي از فعاالن اقتصادي در زمينه لوازم 
خانگي با اش��اره به كاهش ملموس و قابل توجه تقاضا 
در پي افزايش سرس��ام آور قيمت لوازم خانگي، اظهار 
كرد: طبيعتًا ب��ا كاهش قدرت خريد مردم، امكان تهيه 
بس��ياري از اقالم و محصوالت از مردم سلب مي شود و 
اين محدوديت در ارتباط با كاال هايي كه رشد قيمتي آنها 

فزاينده تر است بيش از پيش احساس مي شود.
وي اف��زود: در اين ميان، بازار ل��وازم خانگي از تبعات و 
پيامد هاي رشد سرسام آور قيمت ها مصون و بي نصيب 
نمانده و به تبع وقتي كااليي با رشد بيش از ۱۰۰ درصدي 
و حتي بيشتر قيمت ها، مواجه مي شود انگيزه الزم براي 

خريد چنين محصوالتي تحت الشعاع قرار مي گيرد.
اين توزيع كننده لوازم خانگي گفت: طبيعتا در چنين 
ش��رايطي، بسياري از اقش��ار جامعه، قادر به خريد اين 
كاال ها نخواهند بود و اين عارضه ضريب تقاضا براي خريد 
محصوالت اينچنيني را با اُفت و كاهش محسوسي مواجه 
مي سازد. خس��روي نيا تصريح كرد: در شرايطي كه در 
ركود اقتصادي قرار داريم و اين ركود آنچنان ملموس و 
مشهود است كه انكار آن غيرممكن است، افزايش قيمت 
قابل هضم و درك نيست و به تبع در چنين شرايطي با 
باال رفتن هر چه بيشتر قيمت ها، بر عمق و دامنه ركود 

افزوده مي شود.

وي افزود: خوش��بختانه با تدابي��ر و برنامه ريزي هاي 
عملياتي شده، نرخ ارز روند نزولي به خود گرفته، اما در 
همين مقطع كاهش نرخ ارز، برخي از اقالم و لوازم خانگي 

با رشد قيمتي ۱۰ تا ۱۵ درصدي همراه شده اند.

     افزايش گرايش مردم به لوازم خانگي قاچاق
متأسفانه، با باالرفتن قيمت ها، بخشي از متقاضيان لوازم 
خانگي، به خريد و تهيه لوازم خانگي قاچاق روي آورده اند 

و گويي كيفيت نيز براي آنها چندان مهم نيست.
عليرضا يار احمدي، يكي ديگر از فعاالن اقتصادي لوازم 
خانگي ضمن انتقاد از افزايش سرسام آور قيمت لوازم 
خانگي، گف��ت: برخي از مردم گم��ان مي كنند عامل 
افزايش قيمت ها، توزيع كنندگان و فروش��ندگان اين 
اقالم و محصوالت هستند و به زعم آنها سود اين افزايش 
به جيب فروشندگان مي رود، در صورتي كه اين ذهنيت 
نادرست و خالف واقع است. وي افزود: هيچ فروشنده و 
توزيع كننده عاقلي، مايل به چنين افزايش قيمتي نيست، 
زيرا به تدريج عارضه مذكور باعث كاهش ضريب خريد 
مي شود و آنچنان كه امروز شاهد هستيم بخشي از مردم 
به خريد و تهيه محصوالت قاچاق، فاقد گارانتي و بعضًا 
بي كيفيت روي مي آورند. يار احمدي تصريح كرد: بنده 
شخصا شاهد بودم والده يكي از زوجه كه در آستانه ازدواج 
بود صريحا مطرح نمود كه براي من كيفيت مهم نيست، 
زيرا توان خريد محصول گران قيمت را ندارم، لذا صرفا 

به جور كردن جهيزيه با قيمت حداقلي، مي انديشم.
وي افزود: البته رويكرد كليت جامعه اينچنين نيست، 
ولي نمي توان اين واقعيت را از نظر دور داشت كه چنين 
مواردي بازتاب گراني هاي افسارگسيخته در بازار لوازم 
خانگي است كه مي بايد به صورتي جدي و قاطعانه براي 

آن چاره انديشي شود.
اين توزيع كننده لوازم خانگي در ادامه گفت: در شرايطي 
كه پي��ش از اين، برخورداري ل��وازم خانگي از گارانتي 
يكي از معيار ها و ش��اخص هاي اصلي انتخاب از سوي 
مشتريان بود امروزه بسياري از متقاضيان لوازم خانگي، 
به دليل اختالف قيمت محصوالت قاچاق و فاقد گارانتي 
با كاال هايي كه از مجاري قانوني عبور كرده اند و از ضمانت 
برخوردارند، به خري��د لوازم خانگ��ي قاچاق متمايل 
شده اند محصوالتي كه بعضا بي كيفيت و قالبي هستند و 
مشتريان با خريد آن به نوعي پول خود را دور مي ريزند.

     قيمت كاال ها رها شده است
همچنين محمد طحان پور، رييس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي اظهار كرد: در شرايطي شاهد افزايش ۱۰۰ 
درصدي برخي از لوازم و كاال هاي خانگي هس��تيم كه 

اساسا ارز بري چنداني ندارند.
وي افزود: قيمت كاال ها رها شده و متاسفانه توجه چنداني 
نيز به اين عارضه نمي شود و به واقع قيمت لوازم خانگي 
براي توليدكنندگان آزاد شده و در شرايطي كه رقيبي 
براي آنها وجود ندارد متضرر اصلي، خريداران و مشتريان 

لوازم خانگي هستند.
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مي گويد: بنابر 
گفته وزارت صمت، هر توليدكننده اي در سامانه ۱۲۴، 
فهرست قيمت هاي خود را اعالم ننمايد از سوي سازمان 
حمايت از مصرف كننده ُمِتخِلف شناخته مي شود و براي 

چنين مراكز توليدي، تشكيل پرونده مي شود.
از سوي ديگر سعيد باستاني، عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي در تشريح علل و عوامل 
گراني لوازم خانگي اظهار كرد: تأمين مواد اوليه يكي از 

مشكالت اصلي عرصه توليد است و به هر ترتيب انتظار 
مي رود نظارت ها با دقت و شدت هر چه بيشتري اعمال 
شود، در غير اين صورت با رها ش��دن بازار، وضعيت به 

مراتب ُبغرنج تر خواهد شد.
وي افزود: مي بايد بخشنامه هاي مناسبي، در راستاي 
حمايت از مصرف كننده و توليدكننده توامان با يكديگر 
اجرايي شود. باستاني معتقد است، افزايش قيمت صرفا به 
شبكه توزيع باز نمي گردد، اما اين واقعيت نيز وجود دارد 
كه توليدكنندگان نيز به دليل مشكالتي كه با آن مواجه 

هستند ضريب عرضه را كاهش داده اند.
انصاري دبير انجمن صنايع لوازم خانگي نيز در همين 
خصوص با رد كردن موضوع افزايش قيمت ها از سوي 
توليدكنندگان بيان كرد: در حوزه عرضه، ميان شبكه 
توليد و مصرف كننده حلقه واسطه اي موسوم به شبكه 

توزيع در بحث افزايش قيمت ها تاثيرگذار است.
بنابر اعالم س��ازمان تعزيرات حكومتي، از ابتداي سال 
جاري بي��ش از ۳ هزار و ۲۵۰ پرونده در ارتباط با كاال ها 
و خدمات تشكيل شده كه بيش از ۲ هزار و ۱۶۰ پرونده 

مربوط به حوزه لوازم خانگي بوده است.
در هشت ماهه نخست س��ال جاري نيز )بنابر اخبار و 
گزارشات موجود در رسانه ها( در بخش لوازم خانگي، 
۷۴ ميليارد ريال جريمه نقدي در نظر گرفته شده است.

به ه��ر ترتيب امي��د آن مي رود ك��ه با اتخ��اذ تدابير 
هوشمندانه، بازار لوازم خانگي و كيفيت قيمت گذاري 
آن به نحو منطقي و شايس��ته تري انجام پذيرد امري 
كه قطع به يقين، حصول آن نقش بسزايي در تسهيل 
ازدواج جوانان ايفاء مي كند، در غير اين صورت ازدواج 
آسان، به مثابه شعاري بدون عمل بر روي كاغذ ها باقي 

خواهد ماند.

دبيرانجمنصنفيكارفرمايانسيمانخبردادنايبرييساتاقبازرگانيايرانوچينمطرحكرد

سهمناچيزافزايشقيمتسيمانپاكتيدرصنعتساختمانچراباوجودكاهشنرخارزكاالارزاننشد
نايب ريس اتاق ايران و چين، عدم تطبيق اقتصاد با كاهش نرخ ارز را 
علت عمده ارزان نشدن بسياري از كاال ها دانست. مجيدرضا حريري 
با بيان اينكه انتظار تورمي و ترس از آينده عامل اصلي جهش قيمت ها 
همگام با افزايش نرخ ارز بود، اظهار كرد: با افزايش نرخ ارز به نوعي ترس 
از گران شدن در آينده منجر به جهش قيمت ها شد اما با وجود كاهش 
نرخ شاهد ارزان شدن كاال ها نيستيم و دليل اصلي اين موضوع اين است 

كه مردم به پايداري روند كاهشي اميد ندارند.
اين فعال اقتص��ادي ادامه داد: موضوع ديگر اين اس��ت كه مجموعه 
كاالهايي كه با معيش��ت مردم در ارتباط هستند، در بدترين حالت 
حدود ۷۰درصد رشد كرده و كم تر كاالي مصرفي پيدا مي شود كه تا 
۱۰۰درصد يا بيشتر گران شده باشد، اما نرخ ارز در اين مدت چيزي 
حدود ۴برابر افزايش يافت، بنابراين استدالل مي توان گفت هيچ كااليي 
مانند معدل حركت دالر حركت نكرده و نبايد به اين زودي توقع كاهش 

آنها را داشته باشيم.
حريري به كاهش ۴۰۰درصدي ارزش پول ملي در يك سال گذشته 
اشاره كرد و گفت: با توجه به اين روند، زماني كه دالر روي نرخ حدودا 

۷ه��زار تومان ثبات پيدا كن��د مي توان انتظار كاهش قيمت س��اير 
بخش هاي اقتصاد مانند مسكن، خودرو و ساير كاال ها داشت.

نايب رييس اتاق ايران و چين با اشاره به وضعيت تحريم ها و تاكيد بر 
حفظ منابع ارزي، بيان كرد: در اين شرايط دولت سعي مي كند دست 
به عصا و با احتياط حركت كند چراكه اقتصاد مريض ايران به ش��دت 

نياز به مراقبت دارد.
حريري افزود در كشورهاي ديگر دنيا كسي روي ارز سرمايه گذاري 
نمي كند. فقط در مملكت ماس��ت كه ارز س��رمايه گذاري محسوب 
مي ش��ود. اما مردم عادي در ص��ورت ورود به اين بازار، بايد ريس��ك 
 بيشتري را تحمل كنند. زيرا در اين شرايط، اگر ضرري وارد شود، افراد 

غيرحرفه اي بيشتر ضرر مي كنند. 
به گفته وي البته  نمي توانيم به مردم انتقادي داش��ته باشيم، به ويژه 
صاحبان سرمايه هاي خرد ريالي كه ارزش سرمايه آنها كم مي شود حق 

دارند، به  آنچه كه فكر مي كنند، عمل كنند. 
اين فعال اقتصادي در عين حال يادآور ش��د: به هر حال وقتي هر آدم 
غيرحرفه اي وارد هر بازاري مي شود، بايد ريسك بيشتري را  تحمل كند. 

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، افزايش قيمت سيمان پاكتي 
را عامل چندان موثري بر قيمت هاي تمام شده ندانست اما گفت: انتظار 
مي رود در بخش تامين مواد اوليه براي پاكت سازها، تمهيداتي انديشيده 

شود و مواد اوليه ارزان تري در اختيار اين واحدها قرار بگيرد.
عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان در اين 
باره به خبرنگار اگزيم نيوز گفت: افزايش نرخ پاكت سيمان در نتيجه افزايش 
نرخ مواد اوليه پتروشيمي است كه پاكت سازها را ناگزير از افزايش قيمت 
كرد اين تغيير قيمت از سوي سازمان هاي ذيربط نظارتي نيز مورد تاييد قرار 
گرفت. وي در خصوص تاثير اين افزايش قيمت بر صنعت سيمان گفت: پيرو 
اين جريان، افزايش قيمت سيمان پاكتي قابل پيش بيني بود. وي گفت: 
به نظر مي رسد قيمت فعلي، نرخي است كه با برايند همه موارد ذكر شده 
تعيين و ابالغ شده و حوزه سيمان نيز از آن تبعيت كرده است. شيخان بيان 
داشت: معتقدم اين تفاوت قيمت فشار چنداني بر مصرف كننده نخواهد 
آورد و مصرف را كاهش نخواهد داد. سهم مصرف سيمان پاكتي در كشور 
مشخص اس��ت و افزايش آن تاثير چنداني بر صنعت ساخت و ساز ندارد. 
عمده مصرف حوزه عمراني و پروژه هاي شهري، سيمان فله اي است كه 

تغيير قيمت در آن رخ نداده اس��ت.  در هر متر مربع ساخت و ساز، حدود 
۴ كيسه سيمان مصرف مي شود؛ بنابراين تاثير افزايش قيمت يادشده بر 
قيمت تمام شده هر متر مربع از ساختمان ناچيز است. عبدالرضا شيخان در 
خصوص وضعيت صادرات سيمان در كشور گفت: صادرات سيمان در مهر 
و آبان به دليل قانون تعهد ارزي، فعاالن صادراتي سيمان را در بازارهاي عراق 
و افغانستان محتاط كرده است كه اميدواريم با رايزني هاي انجام شده بتوانيم 
شرايط را براي بهبود هر چه بيشتر صادرات سيمان به بازارهاي مهمي چون 
افغانستان و عراق فراهم كنيم.  وي در مورد صادرات سيمان به حوزه خليج 
فارس گفت: در اين بخش، موضوع افزايش نرخ حمل و نقل، صادرات سيمان 
را تحت تاثير قرار داده است كه عمده صنايع صادراتي با اين مشكل دست 
به گريبان هستند.  به گفته دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان 
تسهيل موانع صادراتي در حوزه هاي مختلف از جمله سيمان مستلزم بررسي 
كارشناسي شرايط بازارهاي هدف و اتخاذ مناسب ترين راهكار براي اين 
موانع است.  وي با بيان اينكه در حال حاضر به ۲۸ كشور صادرات سيمان 
و كلينكر صورت مي گيرد، گفت: عمده صادرات به كشور هاي بنگالدش، 
عراق، افغانستان، كشور هاي حاشيه خليج فارس، آسياي ميانه و آفريقا است.
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 ارزش واقعي خودروي
توليد داخل چقدر است

سياوشفتحاللهيدهكردي|
كارشناسمسائلاقتصادي|

اين روزها كه اغلب مردمي كه خودرو ثبت نام كرده اند 
نگران نحوه قيمت گذاري خودرو هستند و از سوي 
ديگر توليد كننده به دنبال افزايش نرخ براي جبران 
كسري سرمايه در گردش بنگاه خود هستند الزم است 
واقع بينانه به برخي مسائل بپردازيم كه در چند محور 
در ادامه ارايه مي گردند:  ارزش واقعي يك خودرو توليد 
داخل چقدر است؟ اين ارزش چگونه تعيين مي شود؟ 
هزينه هاي سربار آن چه تأثيري بر قيمت تمام شده 
دارد؟ چگونه مي توان قيمت بازار را تعيين كرد و بسيار 
از سواالت ديگر اصول اقتصادي و بازاريابي هستند كه 
امروزه مشابه كالف سردرگمي در هم تنيده شده اند 
و حل آن دشوار شده اس��ت. اما نكته مهم يك نگاه 
همه جانبه و بي طرف با در نظر گرفتن يك معامله برد 
برد است. بطور واقعي و شفاف هزينه توليد در ايران 
باالست اين هزينه توليد بواسطه هزينه نگهداري بعد 
از توليد و گارانتي بسيار باالتر نيز مي رود به گونه اي كه 
در بعضي موارد و بر حسب دقت مصرف كننده شايد 
۲۰ درصد هزينه توليد به عنوان گارانتي مجددا هزينه 
مي شود. اين در حالي است كه اگر اين خودرو به صورت 
بين المللي بررسي شود و هزينه آن مقايسه شود شايد 
هزينه برابر يا بيشتر براساس برابري نرخ دالر باشد 
اما شاخص كيفيت در آن لحاظ نشده است و نحوه 
پرداخت هزينه نيز برآورد نگرديده است كه اگر اين 
موارد نيز با همين نسبت در نظر گرفته شوند، قيمت 
از برابري دالري بايد در حدود ۳۰درصد كمتر لحاظ 
شود بطور مثال اگر يك دستگاه سوزوكي ۳۲۰۰ دالر 
قيمت داشته باش��د قيمت ريالي آن در حدود ۳۲۰ 
ميليون تومان خواهد بود و با در نظر گرفتن كاهش 
۳۰درص��د، هزينه فروش آن نبايد بيش��تر از ۲۳۰ 
ميليون تومان باشد. بنابراين الزم است قيمت واقعي و 
تمام شده هر محصول مشخص باشد. اين قيمت نبايد 
قيمتي باشد كه حاصل از جمع هزينه هاي توليدكننده 
داخلي باشد بلكه بايد از قيمت جهاني و رقابتي و كسر 
ش��اخص هايي كه با توليد بين الملي فاصله دارد، به 
دست بيايد. پيش فروش در معني واقعي تامين مالي 
بنگاه اقتصادي با آورده مردمي است و بدين ترتيب به 
نسبت گرفتن وام بانكي و استقراض از دولت با بهره 
باال روش مناسب و به صرفه اي است. اما آيا كسي كه 
سرمايه خود را به خودروساز مي سپارد از سود سهيم 
است؟ يا آنكه در تامين سرمايه شراكت كرده كه به 
نس��بت از خودرو با قيمت واقعي استفاده كند. با در 
نظر گرفتن اين توضيحات فروش طبق قرارداد براي 
اين افراد به قيمت روز كارخانه بوده است نه قيمت روز 
بازار و مشخص است قيمت تمام شده خودرو از بازار 
به دست نمي آيد و فرمول آن مطابق توضيحات بند 
۱ است. بنابراين اينكه قيمت تمام خودروهاي داخلي 
برابر حاش��يه قيمت بازار باش��د مبناي كلي غلطي 
اس��ت.افرادي كه مي خواهند براي مصرف خودرو 
تهيه كنند اما حاضر به سرمايه گذاري و صرف زمان 
نيس��تند، چگونه مي توانند خودرو را بدون واسطه 
دريافت كنند؟ قيمت قابل محاسبه براي اين افراد 
چگونه است؟ در اين حالت مهم استفاده است و بايد 
براساس عرضه و تقاضا شرايط تنظيم شود. در نتيجه 
مي توان از طريق بنگاه اقتصادي نسبت به تامين اين 
موارد اقدام نمود و قيمت آن را بگونه اي تعيين كرد كه 
هم سرمايه گذار منتفع شود و هم خريدار در قيمتي 
نزديك به قيمت تمام شده نسبت به خريد خودرو 
اقدام نمايد. با جمع بندي موارد مطرح شده امروز و 
با در نظر گرفتن شرايط ملتهب جامعه افرادي كه در 
صنعت خودروسازي سرمايه گذاري كردند و تامين 
مالي اين شركت ها را انجام داده اند تا بتوانند تا چند 
سال آينده سرپا بايستند نبايد قرباني كسري سرمايه 
درگردش و همچنين جبران كننده اختالف نرخ دالر 
شركت هاي توليد كننده باشند و دولت و وزارت صنعت 
بايد از اعتماد آنها به اين شركت ها حفاظت كند. به 
نظر نگارنده بهترين حالت تعيين قيمت تمام شده 
مطابق بند ۱ بوده كه خودرو ساز با آن قيمت خودرو ها 
را عرضه نمايد و براي افرادي كه به روز خواستار خريد 
خودرو هستند درصدي از ظرفيت توليد در حاشيه 

بازار بفروش برسد.

كاهش 25 درصدي قيمت 
خشكبار

محم��د ارزاني ممقاني ريي��س اتحاديه آجيل و 
خش��كبار از كاهش ۲۵ درصدي اق��الم آجيل و 
خشكبار در بازار خبر داد و گفت: با توجه به كاهش 
نرخ ارز در روز هاي اخير، قيمت آجيل و خشكبار 
تحت تاثير اين موضوع حداقل ۲۵ درصد در بازار 
كاهش يافته است. وي با اشاره به اينكه كمبودي در 
اقالم آجيل و خشكبار براي شب يلدا وجود ندارد، 
افزود: با وجود محدودي��ت واردات بادام زميني و 
آفتابگ��ردان، كمبودي در توزيع اي��ن اقالم براي 
شب يلدا نيست و در صورت ادامه روند محدوديت 
واردات براي شب عيد دچار چالش خواهيم شد. 
ارزاني ممقاني ادامه داد: با اس��تمرار روند كاهش 
نرخ دالر، قيمت آجيل و خشكبار با روند نزولي در 
بازار روبرو خواهد شد چرا كه يكي از عوامل گراني 
اقالم خشكبار در ماه هاي اخير موضوع صادرات و 
نوسان نرخ ارز بوده است. اين مقام مسوول با اشاره 
به اينكه تقاضاي چنداني در بازار براي خريد آجيل 
و خشكبار وجود ندارد، بيان كرد: با توجه به افزايش 
قيمت تمامي اقالم در ماه هاي اخير و ثبات حقوق 
كارگري و كارمندي، تقاضاي چنداني براي خريد 
آجيل و خشكبار به عنوان يكي از كاال هاي لوكس 
سبد خانوار نيست كه انتظار مي رود با ادامه روند 
كاهش نرخ ارز، مجددا رونق به اين صنف بازگردد. 
وي در پايان از كاهش ۳۰ هزارتوماني بادام هندي 

در بازار خبر داد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

 گزارش »تعادل« از 2 روز پرفراز و نشيب در وين 

با مستثني شدن  ايران، اوپك و غير اوپك توافق كردند روزانه  1 ميليون و 200 هزار بشكه از عرضه نفت خام كم كنند 

توليد نفت اياالت متحده هم آهنگ با كسري تجاري آن در حال رشد است

هديه سال نو اوپك به نفت

امريكا در مسير بازگشت به سكوهاي صادرات نفت

گروه انرژي| نادي صبوري |
 اوپك پالس روزانه يك ميليون و 200 هزار بشكه 
از عرضه نفت خام خود خواهد كاست. اين جمله 
ساده البته به سادگي به دست نيامده و حاصل 
2 روز مذاكره و چانه زني ميان وزراي كشورهاي 
توليد كننده نفت خام بوده اس�ت. گير كار نيز 
درخواس�ت ايران براي مستثني شدن از طرح 
بود. خواس�ته ايران در نهايت و بعد از كش�يده 
شدن نشس�ت اوپك به روز دوم مورد پذيرش 
قرار گرفت. گزارش پيش رو تالش كرده اس�ت 
تمام حواشي و اتفاقات مهم رخ داده در دو  روز 
6 و 7 دسامبر در وين را پوشش دهد. منبع تهيه 
اين گزارش در وهله نخس�ت پخ�ش زنده وب 
سايت اوپك و بعد از آن اكانت توييتر خبرنگاران 
و تحليلگران و رسانه هاي بين المللي بوده است. 

   فضاي پيش از نشست
وين خود را آماده س��ال نو كرده است، توليدكنندگان 
نفت اما دغدغه ه��اي ديگري دارند. قطر تصميم خود 
براي خروج از اوپك را اعالم كرده است، ترامپ به سبك 
و سياق چند وقت اخيرش درباره توليد اوپك توييت 
كرده است اما اتفاقي خارج از چارچوب نيز رخ مي دهد. 
بلومبرگ خبري با اين محتوا را منتشر مي كند كه برايان 
هوك ديپلمات ارشد امريكايي كه مسوول تحريم نفتي 
ايران است يك روز پيش از آغاز نشست اوپك در وين با 
خالد الفالح وزير انرژي عربستان ديدار كرده است. خبر 
از طرف منابع رس��مي تاييد نمي شود، ايران از طريق 
بيژن زنگنه وزير نفت به اين موضوع واكنش نشان داده 
و عنوان مي كند كه چنين ديداري اگر با هدفي غير از 
درخواست عضويت امريكا در اوپك مطرح شده است 
اقدامي »غير حرفه اي«، »ناشيانه« و »مداخله جويانه« 
به ش��مار مي رود. به نظر مي رسد فضاي اوپك بيش از 
هر زمان ديگري »سياسي« شده است. همه چيز نشان 
از يك روز دشوار و تصميمات متاثر از عوامل سياسي را 

دارد. احتماال »نفت« حرف آخر را نخواهد زد. 

   روز نشست
اظهارات��ي از س��وي وزير نفت عمان مبن��ي بر اينكه 
احتماال س��طح كاهش توليد يك ميليون بش��كه در 
روز است مطرح مي شود، انتظار بازار اعدادي فراتر از 
اين اس��ت و در نتيجه قيمت در ابتداي روز پنجشنبه 
6 دس��امبر به 60 دالر در هر بش��كه كاهش مي يابد. 
اتوموبيل ه��اي حامل وزراي كش��ورهاي عضو اوپك 
و هيات همراهش��ان يكي پ��س از ديگري در خيابان 
هلفراستروفراشتراسه وين روبروي پالك 10، جايي 
كه از سال 2009 به منظور ميزباني اوپك ساخته شده 

است مي ايستند و وزرا وارد ساختمان مي شوند. 
عقربه بزرگ ساعت هاي سفيد رنگ سالن كنفرانس 
اوپك روي 9 و عقربه كوچ��ك روي 6 قرار مي گيرد. 
وين آماده شروع نبرد مي شود، تنها مانع وجود پرشمار 
خبرنگاران از اغلب رسانه هاي مطرح دنياست كه جو 
مك مانيك يك تحليلگر نفتي در گفت وگو با خبرنگار 
پخش زنده اوپك به آن اشاره كرده و مي گويد: »اين بار 
از همه جا از س��ي ان ان، تلويزيون ه��اي بين المللي و 

بس��ياري كه تا به حال در نشست شركت نمي كردند 
به اينجا آمده اند. اين نشان مي دهد اوپك در كنار غير 

اوپك قدرت زيادي يافته است« 
بعد از ح��دود 40 دقيقه، در حالي كه منش��ي برنامه 
تقريبا از ترك نش��دن سالن توسط خبرنگاران كالفه 
شده است، آخرين نفرات نيز سالن را ترك مي كنند. 
س��هيل بين مزروعي وزير انرژي امارات نشست را با 
خوشامدگويي به وزير جديد نفت عراق و طرح عمومي 
موضوع ترك اوپك توسط قطر آغاز مي كند. دوربين 
تيم سه نفره قطر را كه بعد از پايان صحبت هاي مزروعي 
براي هميشه س��اختمان اوپك را ترك خواهند كرد 
نش��ان مي دهد. هر چند همه واقف هستند كه روابط 
بين قطر و امارات تا چه اندازه تيره است، بن مزروعي 
كه رياست دوره اي اوپك را در دست دارد و در واقع به 
نمايندگي از كارتل در حال صحبت اس��ت براي قطر 
آرزوي موفقيت مي كن��د. اظهارات كلي در خصوص 
تالش ها براي تعادل بخش��ي به ب��ازار ادامه مي يابد و 
در نهايت دوربين ها خاموش مي ش��ود تا نبرد اصلي 

آغاز شود. 

   شب وين
ريسه هايي كه به مناس��بت نزديك بودن سال نو دور 
ساختمان اوپك كشيده ش��ده اند، روشن مي شوند. 
شب ش��ده است اما پرچم س��فيدى از محل نشست 
وزراي كشورهاي عضو اوپك ديده نمي شود. نشست 
بس��يار فراتر از انتظار طوالني شده است و اخبار نيمه 
رسمي نشان مي دهد موضوع اختالف »اندازه كاهش 
توليد« و كشورهايي هستند كه خواهان »مستثني« 
شدن از كاهش توليدند. وزير نفت ايران در اظهاراتش 
پيش از شروع نشست عنوان مي كند كه گزارش هاي 
مختلف نشان از وجود چيزي بين يك ميليون و 300 
هزار بش��كه در روز تا 2 ميليون و 400 هزار بشكه در 
روز مازاد عرضه دارد. به غير از ليبي كه وضع متفاوتي 
دارد، بيژن زنگن��ه وزير نفت ايران از همان ابتدا اعالم 
كرده است كه »طبيعي« اس��ت ايران زير بار كاهش 
توليد نرود. خالد الفالح وزير انرژي عربستان نيز از ابتدا 
با ساز ناكوك وارد شده و گفته است اگر همه كشورها 
آماده كاهش توليد نيستند صبر مي كنيم تا بقيه هم 
آماده باشند. نشست بدون نتيجه خاصي و به شكلي 
بي سابقه بدون برگزاري نشست خبري پايان مي يابد. 
بيژن زنگنه وزير نفت ايران كه چهره اي بسيار خسته 
دارد در ويديويي ديده مي شود. پرسش ها را با كلماتي 
كوتاه جواب مي دهد و مي گويد كه اين نشست بسيار 

سخت بوده است، »سخت تر از هميشه«. 
پس از آنكه نشست 6 دسامبر بدون نتيجه پايان مي يابد، 
بهاي نفت خام برنت 3 درصد كاهش يافته و به 60 دالر 

و 6 سنت مي رسد. 

   روز دوم 
صبح ديگري با طعم نفت در وين آغاز مي ش��ود، ولي 
اين بار تفاوتي عمده با روز قبل دارد. طبق برنامه قرار بر 
اين بوده است كه يك روز پس از نشست اوپك، در روز 
دوم در ساعت 30: 9 صبح نشست اوپك با كشورهاي 
غير اوپك آغاز شود. به دليل به توافق نرسيدن اوپك 

اين ماجرا به شكل رسمي اتفاق نمي افتد اما الكساندر 
نواك وزير انرژي روسيه وارد بازي مي شود. 

ديگر مشخص ش��ده است كه يكي از مشكالت اصلي 
و در واقع اصلي ترين مش��كل درخواس��ت ايران براي 
مستثني شدن از طرح كاهش توليد است. براي اغلب 
ناظران اين موضوع توجيهي ندارد، ايران همين حاال 
نيز به دليل وضع تحريم هاي اياالت متحده بخش قابل 
توجهي از صادرات و به تبع آن توليد نفت خام خود را 
از دس��ت داده است. اين سهم به ديگر توليدكنندگان 
اوپك مي رسد و طبيعي است كه ايران از طرح كاهش 

توليد مستثني شود. 
خالد الفالح وزير انرژي عربس��تان اما پايش را در يك 
كفش كرده است، يا همه يا هيچ كس. الفالح صبح را با 
گفتن اين جمله به خبرنگاران آغاز مي كند: »به اينكه 
توافقي امروز صورت گيرد چندان مطمئن نيستم«. 
اين اظه��ارات الفالح روند قيم��ت را نزولي مي كند. 
اقدامي كه يكي از تحليلگرها معتقد است الفالح براي 

كشاندن بقيه به ميز مذاكره آن را انجام داده است. 
صفحه توييت��ر وزارت انرژي روس��يه عكس��ي را از 
الكساندر نواك وزير انرژي اين كشور در حال ديدار و 
صحبت با بيژن زنگنه وزير نفت ايران منتشر مي كند، 
تحليلگران بر اين تصور هس��تند كه ن��واك در حال 
ميانجي گري ب��راي يافتن راهي بين اي��ران و طرح 
كاهش توليد است. همزمان با اين جلسه، خبرنگاران 
و منابع خبري ش��ايعه اي را در توييتر و به دنبال آن 
رسانه هاي بين المللي منتشر مي كنند. شايعه ادعا دارد 
ايران حاضر است به صورت »نمادين« شركت كردن 
در كاهش توليد را قبول كن��د. حدود 30 دقيقه بعد 
صفحه توييتر وزارت نفت ايران به نقل از يك منبع آگاه 

مي نويسد كه ايران نه »نمادين« و نه »غير نمادين« 
با طرح كاهش توليد نفت خام همراهي نخواهد كرد. 
همزماني انتش��ار اين ش��ايعه با ديدار زنگنه و نواك 
اين ظن را ايجاد مي كند كه روس��يه پيشنهاد دهنده 

پذيرفتن »نمادين« به ايران بوده است. 
روي كاغذ اصرار عجيب عربس��تان به اينكه ايران نيز 
جزئي از طرح كاهش توليد نفت خام باشد عجيب به 
نظر مي رس��د. ايران در ماه اكتب��ر روزانه 3 ميليون و 
296 هزار بشكه نفت خام توليد كرده است. اين رقم 
كاهشي 156 هزار بشكه اي را نسبت به ماه قبل از آن 
نش��ان مي دهد. اين رقم تنها 10 درصد از توليد نفت 
خام اوپك است و انتظار مي رود با توجه به تحريم هاي 
امريكا روندي شديدا كاهشي داشته باشد. از سويي اگر 
اين پيش فرض را مد نظر قرار دهيم كه عربستان طبق 
يك طرح خواهان اين بوده است كه هر عضو اوپك 2 
درصد از توليد نفت خام خود بكاهد بر سهم ايران تاثير 

ويژه اي نخواهد گذاشت. 
افرادي كه اخبار اوپك را دنبال مي كنند، خوب مي دانند 
در چنين مواقعي كه وضع پيچيده مي ش��ود عواملي 
بيرون از ساختمان سفيد اوپك در وين تعيين كننده 
خواهد بود، فضاي رس��انه اي در اي��ن لحظات حرف 
نخست را مي زند. چيزي كه عربس��تان همواره از آن 
بهره مي گيرد. پيگيري فضاي شبكه اجتماعي توييتر 
و هش��تگ #OOTT كه در اين مواقع ترند مي شود 
مي تواند جو را به خوبي نشان دهد. در همين لحظات 
اس��ت كه جان كمپ يكي از تحليلگران مطرح نفتي 
مي نويسد: »اصرار الفالح بر مس��تثني نشدن ايران از 
توافق را متوجه نمي شوم، ايران همين حاال نيز نمي تواند 
به اندازه ظرفيت��ش توليد و صادرات كند. الفالح با اين 

اصرار كنترل سياست نفتي پادشاهي را به دست تهران 
سپرده است. جنبه اي از رفتار كه احتماال اكنون متوجه 

آن نيست.«
آن طور كه خبرگزاري روسي تاس پيشتر نوشته است 
الكساندر نواك وزير انرژي روسيه تصميمات حساس را 
در نشست با اوپك با والديمير پوتين هماهنگ مي كند، 
البته قطعا افراد ديگري نيز تعيين كننده هس��تند كه 
شايد به وضوح پوتين در تصميم سازي ها نقش ندارند. 

   پايان انتظارها
در نهايت لحظه موعود فرا مي رس��د. شنيده ها از اين 
حكايت دارند كه اوپك روزانه 800 هزار بشكه و غير 
اوپك روزانه 400 هزار بشكه از عرضه نفت خام خود 
خواهند كاست. س��هم هر كشور مشخص نيست اما 

ايران و ليبي از طرح مستثني شده اند. 
نخستين اخبار منتشر شده در مورد جزييات كاهش 
توليد از اين حكايت دارد كه روسيه بايد روزانه 230 
هزار بشكه از توليد نفت خام خود بكاهد. براي نهايي 
شدن اين اعداد بايد منتظر تمام شدن نشست رسمي 
اوپك و غير اوپك بود كه حوالي ساعت 17:30 به وقت 

تهران و 15:00 به وقت وين شروع شد. 
بهاي نفت خام در واكنش به اعالم خبر توافق اوپك و 
غير اوپك براي كاستن روزانه يك ميليون و 200 هزار 
بشكه از عرضه، 5.4 درصد افزايش يافت. بهاي نفت 
خام برنت با افزايش 3.26 دالري در هر بش��كه به 63 
دالر و 32 سنت در هر بشكه رسيد. آن طور كه اخبار 
منتشر ش��ده حكايت دارند هر كدام از اعضاي اوپك 
به غير از اي��ران، ونزوئال و ليبي بايد توليد خود را 3.5 

درصد كاهش دهند. 

نيويورك تايمز|ترجمه: عليرضاكياني| 
در هفته گذش��ته براي اولين بار در 75 س��ال گذش��ته، 
اياالت متحده موفق ش��د تا بيش��تر از مقداري كه نفت و 
سوخت به خاك خود وارد مي كند به خارج از مرزهاي خود 
صادر كند. اين تحول بزرگ نتيجه انقالب در توليد انرژي 
در امريكاست؛ آن هم در زماني كه دونالد ترامپ خواستار 

صادرات هر چه بيشتر نفت به جهان شده است. 
از نگاه رييس جمهور اياالت متحده، افزايش فروش نفت و 
گاز راهي براي ايجاد توازن در بازار و بس��تن شكاف ميان 
خريده��اي اياالت متحده از بيرون و مي��زان فروش اين 
كش��ور به خارج است. تا اينجاي كار البته، اين استراتژي 

موثر نيفتاده است.
افزايش صادرات نفتي به كاهش ميزان كس��ري تجاري 
در اياالت متحده نينجاميده اس��ت. در عوض، همچنان 
كه امريكايي ها نفت كمتر و كمتري از خارج از اين كشور 
مي خرند، اجناس و خدمات خارجي بيشتر و بيشتري را 
به سبد خريد خود اضافه مي كنند. در ماه اكتبر، كسري 
تجاري ماهيانه در اياالت متحده ب��ه 55 ميليارد و 500 
ميليون دالر در روز رس��يده كه اين ميزان بيشترين رقم 

كسري تجاري در 10 سال اخير است. 
همه اينها در حالي است كه اياالت متحده در راس جدول 
توليد كنندگان نفت خام قرار گرفته و مدتي است كه در 
اين رده بندي روسيه را پشت سر گذاشته است. تحوالت 
فناوري و تسهيل استخراج نفت از اليه هاي زمين شناسي 
زمين باعث شده توليد نفت امريكا در يك دهه اخير بيش از 
2 برابر شود. توليد گاز طبيعي نيز رشد زيادي داشته است.

با افزايش توليد امريكا، دولت فدرال در س��ال 2015 
ممنوعيت فدرال بر صادرات نف��ت را مرتفع كرد و به 
اين شكل ميليون ها بش��كه نفت اين كشور توانست 
به بازارهاي بين المللي سرازير شود. اين مقدار فروش 
در كنار ظرفيت موجود براي توليد محصوالتي مانند 
بنزين به تغيير موازنه در صادرات و واردات انرژي منجر 
ش��ده اس��ت. يك دهه پيش، خالص واردات انرژي با 
يك چهارم مقدار مص��رف انرژي برابري مي كرد. حال 
اين رقم به كمتر از 5 درصد رسيده است. اين روند ادامه 
دارد چنانكه وزارت ان��رژي اياالت متحده پيش بيني 

كرده اس��ت كه اياالت متحده تا سال 2022 به يكي از 
صادركنندگان اصلي نفت در جهان بدل خواهد شد. 

روي كاغذ اين طور به نظر مي رسيد كه افزايش توليد 
انرژي در امريكا به كاهش كسري تجاري در اين كشور 
منجر خواهد شد. ادوارد مورس، اقتصاددان برجسته 
انرژي كه هم اكنون در س��يتي گروپ مشغول به كار 
اس��ت پيش بيني كرده است كه كس��ري تجاري در 
امريكا تا سال 2020 به ميزان 60 درصد كاهش يابد. 
او در يادداش��تي در اين باره براي مش��تريان شركت 
مالي متبوعش مي نويسد: »بخش انرژي در امريكا در 
چند دهه آينده مي تواند ش��اهد احياي جديد باشد و 
شغل هاي بسياري را ايجاد كرده و به رفاه ميليون ها نفر 

در اين كشور كمك كند.
البته، نبايد از ياد برد كه حجم كسري تجاري اين كشور 
افزايش يافته است. توضيح اين مساله شايد اين باشد 
كه اشتهاي اياالت متحده براي سرمايه گذاري خارجي 
)از جمل��ه تامين مالي بدهي هاي ف��درال( به افزايش 
مصرف كشور از محل واردات كمك كرده است. وجوهي 
كه اياالت متحده از كشورهاي خارجي استقراض كرده 
است همان دالرهايي هستند كه اين كشور صرف خريد 

كاالهاي خارجي كرده است. «
تحت رهبري رييس جمهور كنون��ي اياالت متحده، 
تركيبي از كاهش ماليات ها و افزايش مخارج به افزايش 
استقراض دولتي انجاميده اس��ت. جارد برن استين، 
يكي از اقتصاددانان موسسه چپ گراي »اولويت هاي 
بودجه اي و سياس��تي« كه پيش تر مشاور اقتصادي 
معاون اول دولت اوباما يعني جوزف بايدن بود در اين 
باره چنين مي گويد: »اين مساله دقيقا دستور العمل 

افزايش  دادن كسري تجاري است«.
از طرف ديگر شاهد هستيم كه دالر در حال صعود است. 
نمود افزايش تقاضا براي دالر اياالت متحده در باالرفتن 
ارزش اين ارز در هفته جاري به باالترين سطح از سال 
2002 به اين سو، تبلور يافته است. افزايش قيمت دالر 
ارزش نسبتي كاالها و خدمات خارجي را كاهش داده و 
به افزايش هزينه نسبي كاالها و خدمات داخلي منجر 
ش��ده است. نتيجه اينكه مش��تريان خارجي اجناس 
امريكاي��ي تمايل كمتري به خري��د پيدا مي كنند در 
حالي كه خريداران امريكايي تمايل بيشتري به كاالهاي 

خارجي پيدا مي كنند. 
از زماني كه هزينه هاي صرف شده روي نفت كاهش يافته 

است، اين طور به نظر مي رس��د كه صنايع ديگر در حال 
»جوركشي« هس��تند. تعداد زيادي از شركت هايي كه 
خارج از بخش نفت و گاز فعاليت مي كنند مانند ويرلپول 
و كوكاكوال هشدار داده اند كه افزايش ارزش دالر مي تواند 

به كاهش سود منجر شود.
رش��د س��رمايه گذاري در صنايع مربوط به نفت و گاز در 
مدت زمامداري دونال��د ترامپ از همين ميزان در دوران 
رياست جمهوري 2 س��لف وي فراتر رفته است. در زمان 
رياس��ت جمهوري جورج دبليو بوش، سرمايه گذاري در 
زمينه استخراج منابع به 8 درصد كل رشد سرمايه گذاري 
در اقتصاد اياالت متحده بالغ مي شد. در زمان زمامداري 
باراك اوباما نيز، اين رقم به 10 درصد رسيد. اين در حالي 
است كه در زمان رييس جمهور كنوني امريكا اين ميزان 

به بيش از 30 درصد رسيده است.
دولت اياالت متحده نيز با دل و جان مي خواهد اين روند 
را تشديد كند. لري كودلو، مدير تيم مشاوران اقتصادي 
ترامپ در مصاحبه اخير خود گفته است كه دولت امريكا 
در حال نوشتن يك اليحه جديد براي افزايش زيرساخت ها 
اس��ت. كودلو اظهار كرده كه طرح، افزايش ساخت  و ساز 
خط لوله هاي نفت و گاز جديد، ترمينال هاي صادرات گاز 

طبيعي مايع و ساير پروژه هاي انرژي را شامل مي شود. 
كودلو گفته است كه دولت مي خواهد موانع مقرراتي را از 
ميان بردارد و تامين مالي اين طرح ها نيز از سوي بخش 
خصوصي انجام خواهد ش��د. موسسه س��وخت امريكا، 
اي پي آي، ك��ه بزرگ ترين البي گر ش��ركت هاي نفت و 
گاز در واشنگتن اس��ت در يكي از گزارش هايي كه سال 
گذشته منتش��ر كرد تخمين زد كه س��رمايه گذاري در 
زيرساخت هاي توليد سوخت هاي فسيلي مي تواند تا 2 
دهه آتي چيزي معادل 1 هزار و 300 ميليارد دالر به اقتصاد 

امريكا كمك كند.
كودلو به نيويورك تايمز مي گوي��د: »من مي خواهم كه 
زيرس��اخت هاي زيادي در صنايع انرژي س��اخته شود. 
مثال زير ساخت هاي معطوف به خطوط لوله نفت و گاز، 
حمل و نقل زغال سنگ و ترمينال هاي LNG. اين پروژه ها 
چيزهايي هستند كه بخش خصوص مي تواند آنها را تامين 
مالي كند اما نتيجه آن به تسلط ما روي بازار انرژي منجر 

مي ش��ود«. از همين نظر هم او مخاطب��ان خود را چه در 
حلقه هاي اقتصادي و چه در ميان حلقه هاي امنيت ملي 
يافته است. كودلو ادعا مي كند كه چنين پروژ ه هايي تعداد 
مشاغل بس��ياري را ايجاد مي كند و اياالت متحده را قادر 
مي سازد تا »از روس ها در فروش گاز طبيعي به متحدان 

اين كشور در اروپا جلو بزنند«. 
به گفته كودل��و، رييس جمهور امريكا »عاش��ق اين 
جور مسائل اس��ت«. در واقع، دونالد ترامپ از فروش 
محصوالت انرژي به چين به عنوان يكي از بخش هاي 
مهم توافق تجاري به دس��ت آم��ده در انتهاي هفته 
گذش��ته با ش��ي جي پينگ، رييس جمهور چين، ياد 
كرد. رييس جمه��ور امريكا گفته بود كه چين متعهد 
شده است كه اجناس امريكايي مانند گاز مايع طبيعي 
را بخرد. وزير خزانه داري امريكا، استيون منوچين نيز 
مدعي ش��ده اس��ت كه چين با خريد يك هزار و 200 
ميليارد دالر كاالهاي امريكايي موافقت كرده است. با 
اين وجود، مقامات چيني اين صحبت ها را هنوز تاييد 

نكرده اند. 
تاكيد بر سرمايه گذاري هاي مرتبط با نفت و گاز تا حدي 
نش��انگر ضعف در ساير نقاط اقتصاد نيز هست. در دوران 
زمامداري آقاي ترامپ، رشد سرمايه گذاري در هر فصل 
بطور متوس��ط به 5.9 درصد رسيده اس��ت كه با در نظر 
گرفتن س��رمايه گذاري در بخش معدن، اين رقم به 4.6 
درصد مي رسد.  هر سرمايه گذاري جديدي در زمينه نفت 
و گاز، مشتريان خارجي را در نظر خواهد داشت. داده هاي 
وزارت انرژي امريكا نشان مي دهد مصرف داخلي انرژي 
در اين كشور چند سالي است كه ثابت باقي مانده است. 
در همين حال، صادرات انرژي از زمان بحران مالي سال 
2008، معادل 2 برابر رشد كرده است. صادرات گاز امريكا 

به تنهايي از 4 سال پيش تا كنون 2 برابر شده است. 
وزارت انرژي اي��االت متحده به عنوان ب��ازوي اجراي 
سياست دولت كنوني امريكا براي بسط بازارهاي صادرات 
انرژي و يافتن بازارهاي جدي��د براي توليدات خود، به 
توافقاتي ب��راي ارايه كمك هاي مرتبط ب��ا پروژه هاي 
زيرساختي انرژي با كشورهايي در امريكايي التين مانند 

شيلي، پاناما، آرژانتين و جاماييكا رسيده است.
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سبقت گازي استراليا از قطر

افتتاح 3 پروژه نفتي در چابهار 

بنزين قرار نيست، گران شود

ايرنا| اداره آمار اس��تراليا روز جمعه گزارشي 
منتش��ر كرد كه براساس آن، اين كشور در ماه 
نوامبر )آب��ان 97( 6.55 ميليون تن گاز ال ان 
جي صادر كرد كه از 6.27 ميليون تن صادرات 

قطر در همين ماه بيشتر است.
طبق گزارش شركت انگليسي بي پي، قطر در 
سال 2017 باز هم توانست با صادرات 103.4 
ميليارد متر مكع��ب گاز ال ان جي نام خود را 
به عن��وان اولين صادر كننده اين گاز در جهان 

ثبت كند.
گاز ماي��ع طبيعي س��ومين ص��ادرات اصلي 
اس��تراليا به جهان اس��ت و زغال سنگ و آهن 
خام در رتبه هاي اول و دوم صادرات اين كشور 

قرار دارد.
مت كانوا وزي��ر منابع اس��تراليا روز جمعه به 
رسانه هاي اين كش��ور گفت كه تمركز دولت 
اس��كات موريس��ون در حال حاض��ر افزايش 
صادرات زغال سنگ است و سرمايه گذاري هاي 
خارج��ي در اي��ن زمينه در كش��ور تس��هيل 

مي شود.
وي افزود: صادرات اين سه كاال براي استراليا 
سودآوري بسياري داشته و اين روند نيز ادامه 

خواهد يافت.
چين، كره جنوبي، ژاپن، س��نگاپور، انگليس، 
نيوزيلند و تايلند مهم ترين وارد كنندگان سه 

كاالي صادراتي استراليا هستند.
اكنون اس��تراليا ب��ا افزايش تولي��د گاز ال ان 
جي، ب��ه عنوان رقيب اصلي قطر در اين زمينه 
و همچني��ن يك��ي از رقب��اي اصل��ي توليد و 
صادركنندگان اين گاز در جهان تبديل ش��ده 

است.
طبق گزارش هاي رس��انه اي 16 كشور داراي 
بزرگ ترين ذخاير گازي در جهان هستند كه 

استراليا در رتبه دوازدهم قراردارد.

تس�نيم| عملي��ات اجراي��ي س��ه ط��رح 
س��رمايه گذاري احداث مخازن فرآورده هاي 
 LPG نفت��ي، اح��داث مخ��ازن نگه��داري
و جم��ع آوري م��واد زايد كش��تي ها با حضور 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي و معاون 
حمل و نق��ل وزارت راه و شهرس��ازي در بندر 

چابهار آغاز شد.
يكي از اين طرح ها، احداث مخازن فرآورده هاي 
نفتي به روش .B.O.T است كه با سرمايه گذاري 
980 ميليارد ريال و ظرفيت يك ميليون و 260 

هزار تن به بهره برداري رسيد.
م��دت اين پروژه 20 س��ال اس��ت و هدف آن 
بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي 
بندر چابهار براي خري��د و فروش و فرآوري و 
پااليش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به 

بازارهاي داخلي و خارجي تعيين شده است.
 LPG پروژه دوم اح��داث مخازن نگه��داري
به روش .B.O.T اس��ت كه ب��ا اعتباري بالغ بر 
531 ميلي��ارد ريال و ظرفي��ت 265 هزار تن 
است. پروژه يادش��ده در مدت 5 سال با هدف 
بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي 
بندر چابهار براي خري��د و فروش و فرآوري و 
پااليش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به 

بازارهاي داخلي و خارجي اجرا مي شود.
عمليات اجرايي جمع آوري مواد زايد كشتي ها 
به روش .B.O.T س��ومين پروژه اي است كه با 
سرمايه گذاري 195 ميليارد ريال و به مساحت 

يك هكتار آغاز شد.
اين طرح بناست با هدف پيشگيري از آلودگي 
زيس��ت محيطي دريايي جه��ت حفظ محيط 
زيس��ت دريايي از آلودگي هاي نفتي مطابق با 

كنوانسيون MARPOL احداث شود.

باش�گاه خبرنگاران| رييس كميس��يون 
انرژي مجلس، ب��ا بيان اينكه بنابر داليل فني، 
اجتماع��ي، امنيت��ي و اقتصادي كميس��يون 
انرژي مجلس ش��وراي اسالمي موضوع گراني 
بنزين را رد كرده است، گفت: در برنامه ششم 
توسعه به شروطي به دولت اجازه داده شد كه 
قيمت سوخت واقعي ش��ود كه اين شروط در 
حال حاضر محقق نشده اس��ت و تا زماني كه 
اين شروط وجود نداشته باشد افزايش قيمت 

و سهميه بندي در دستوركار دولت نيست.
فري��دون حس��نوند با بي��ان اينك��ه برخي از 
دس��تگاه ها معتقد هس��تند كه بين 10 تا 20 
ميليون ليت��ر بنزين قاچاق مي ش��ود، افزود: 
آيا بهتر نيس��ت پيش از اينكه به سراغ گراني 
رفته و حرفي از گراني بنزين زده شود، راه هاي 
پيش��گيري از قاچاق 20 ميلي��ون ليتر بنزين 

عملياتي شود.
وي ب��ا بيان اينكه گران ش��دن س��اده ترين و 
آسان ترين اقدام براي كاهش مصرف بنزين اما 
با هزينه بسيار باالي امنيتي و اجتماعي است، 
افزود: بايد راهكاره��اي مختلف جلوگيري از 
قاچاق براي تمام دس��تگاه ها مشخص شود تا 
مانع از قاچاق س��وخت شويم. حداقل اگر 50 
درصد از اين قاچاق سوخت كاهش يابد، يعني 
10 ميليون ليتر قاچ��اق كاهش يافته كه اين 
كاهش قاچاق به ميزان افزايش قيمت بنزين 

براي كشور درآمد حاصل مي كند.
رييس كميس��يون ان��رژي مجلس ش��وراي 
اس��المي، تصريح ك��رد: امروز در بس��ياري از 
موضوع��ات صنعت��ي، معدني و كش��اورزي 
پروانه هايي صادر و سهميه هاي سوختي ارايه 
مي شود كه وجود خارجي ندارد كه اگر نظارت 
و انتظامي در اين حوزه وجود داش��ت، كاهش 

مصرف سوخت صورت مي گرفت.
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ضرورت جايگزيني درآمدهاي مالياتي با منابع نفتي

خواب مساله اي فرهنگي است

نفتدربودجه98رنگميبازد؟

هنِر ژاپني سخت كوشي در خواب

شرايط حال حاضر كشور سبب شده تا بخش مهمي 
از درآمدهاي نفتي در بودجه ب��ا ماليات جايگزين 
شود. اين در حالي اس��ت كه هنوز فرارهاي بزرگ 
مالياتي به اندازه كل بودجه عمراني كش��ور صورت 

مي گيرد.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري 
ايرنا، طبق تقويم برنامه هاي مالي كشور، دولت بايد 
برنامه بودجه سال آينده را در ميانه آذرماه به مجلس 
تقديم كند. در همين راس��تا بود ك��ه »محمدباقر 
نوبخت« رييس س��ازمان برنامه و بودجه از ارسال 

اليحه بودجه به مجلس در موعد مقرر خبر داد.
دولت امس��ال درش��رايطي اليحه بودجه را تدوين 
كرده كه با محدوديت فروش نفت ناش��ي از اعمال 
تحريم هاي امريكا و نوس��ان نرخ ارز مواجه اس��ت. 
بنابراين دو مولفه اصلي تعيين اعداد و ارقام بودجه 
با ابهام هايي روبرو است. البته شنيده ها حاكي از اين 
است كه نرخ دالر در بودجه س��ال 98 چيزي بين 
5 هزار و 200 تا 6 هزار تومان، بهاي هر بشكه نفت 
60 دالر و ميزان صادرات بين يك ميليون بش��كه 
تا يك ميليون و 200 هزار بشكه بسته شده است. 

اينكه بخش قابل توجهي از درآمدهاي كشور وابسته 
به فروش نفت است قابل انكار نيست و واقعيت هاي 
امروز هم نشان مي دهد با وجود اينكه هشت كشور 
از تحريم هاي نفتي ايران معاف شده اند اما هنوز هم 
تحريم مانع جدي بر سرراه فروش نفت ايران خواهد 
بود. بنابراين درآمدهاي ارزي با س��طح ناپايداري 

بيشتري نسبت به گذشته همراه است. 
از سوي ديگر دولت قصد دارد براي جبران بخشي 
از افزايش قيمت ها حقوق كارمندان را تا 20 درصد 
افزايش دهد كه تنها همين عامل منجر به افزايش 

هزينه هاي جاري دولت مي شود.
 بنابراين در حالي ش��اهد افزايش هزينه هاي دولت 
هس��تيم كه قرار است س��هم درآمدهاي نفتي در 
بودجه كاهش يابد. حال اينكه عده اي اين اتفاق را 
توفيق اجباري براي رهايي از وابس��تگي به ذخاير 

تجديد ناپذير مي دانند. 
دولتي ها هم گفته اند كه بودجه سال 98 را با توجه 
واقعيات اقتصادي تدوين كرده اند از جمله چندي 
پيش رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه اعالم كرد 
پيش بيني هاي واقع  بينانه با توجه به فضاي س��ال 
آينده در بودجه 98 خواهيم داشت. آنچه مشخص 
است اينكه در بودجه س��ال آينده تمهيداتي براي 
جايگزين��ي درآمدهاي نفتي در نظر گرفته ش��ده 

است. 

  ماليات به جاي نفت
 و حذف هزينه هاي زايد

»غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي« عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس در گفت وگو با 
پژوهش��گر ايرنا درباره جزييات بودجه سال آينده 
گفت: با توجه به شرايط اقتصادي حال حاضر، واقعي 
شدن بودجه بسيار اهميت دارد و بايد از ارايه اعداد و 

ارقامي كه محقق نمي شود دست  برداريم. 
وي با بيان اينكه يكي از مهم ترين اقدامات در تدوين 
و تصويب بودجه حذف هزينه هاي زايد است، اظهار 
داشت: شايد اختصاص بودجه به برخي از بخش ها 
در س��ال هاي گذشته توجيه داش��ت اما با توجه به 
قرار گرفتن در شرايط تحريم اين موضوعات ديگر 
ضرورت ندارد و مي توان برخي از رديف هاي بودجه 

غيرضروري را حذف كرد. 
اين عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس ادامه داد: حتي ممكن است برخي از موارد 
جزو هزينه اي زايد نباشند اما در شرايط تحريم اگر 
اين هزينه ها ضروري نيستند بايد آن را كاهش داد 

يا حذف كرد.
 بايد متناس��ب با ميزان درآمدهاي كشور نسبت به 
تعيي��ن اعداد و ارقام در بودجه اقدام كرد. مي دانيم 
كه احتمال كاهش درآمدها در س��ال آينده وجود 
دارد بنابراين بايد بودجه واقعي باش��د كه با كسري 

هم مواجه نشويم. 
جعف��رزاده با تاكي��د بر اينكه اي��ن وظيفه مجلس 
است كه نس��بت به واقعي ش��دن اعداد و ارقام در 
بودجه تصمي��م بگيرد، گفت: باي��د بودجه مطابق 
با اسناد باالدستي باش��د و مجلس مكلف است كه 
با بررس��ي هاي دقي��ق، انحرافات بودجه از اس��ناد 

باالدستي را شناسايي كند. 
وي افزود: يكي از تكالي��ف نمايندگان مجلس اين 
اس��ت در كميس��يون هاي تخصص��ي راهكارهاي 
كاه��ش هزينه ه��ا و در نهاي��ت كاه��ش بودج��ه 

بخش هاي مختلف را ارايه دهند. 
اين نماينده مجلس با تاكيد بر افزايش درآمدهاي 
مالياتي در بودجه سال آينده اظهار داشت: يكي از 
مهم ترين منابع درآمدي دولت در بودجه سال آينده 

بحث ماليات است.
 البت��ه افزاي��ش درآمده��اي مالياتي هميش��ه به 
معناي افزايش تعرفه ها و نرخ ماليات نيس��ت بلكه 
دول��ت بايد با ابزارهاي قانون��ي از فرارهاي مالياتي 

جلوگيري كند. 
به گفته وي، نهادهايي كه تاكنون ماليات پرداخت 
نمي كردند بايد از اين پس با درك شرايط اقتصادي 
كشور نسبت به درآمدهايشان ماليات بپردازند. وي 
اظهار داش��ت: معتقدم بايد در مجوزهايي از سوي 
رهبري براي اينكه برخي از نهادها معاف از پرداخت 
از ماليات شوند، تجديد نظر شود. هر نهاد، شركت و 
موسسه اي كه فعاليت اقتصادي دارد بايد متناسب 

با آن ماليات بپردازد.
 اغلب اين نهادها سودهاي غيرواقعي ارايه مي دهند 
و سازمان هاي نظارتي بايد به اين موضوع وارد شوند. 
امروز در در شرايطي نيس��تيم كه عده اي معاف از 

پرداخت ماليات باشند. 
جعفرزاده در پاس��خ به اين سوال كه با اين شرايط، 
آيا اوضاع ب��راي بنگاه هاي مولد س��خت تر خواهد 
ش��د، بيان كرد: دولت بايد سياس��ت هاي تشويقي 
ب��راي توليد منجر ب��ه صادرات و اش��تغالزا در نظر 

بگيرد كه يك��ي از انها كاهش ماليات اس��ت. نبايد 
بس��ته هاي تش��ويقي را تنها محدود به معافيت از 

ماليات عنوان كرد. 
به گفته اين نماينده مجلس، ماليات مي تواند جاي 
وابستگي به درآمدهاي نفتي را بگيرد. اعداد و ارقامي 
كه از فرار مالياتي در مشاغل مختلف ارايه مي شود 
بسيار نگران كننده و مايه تاسف است كه اين حجم 
از درآمدهايي كه مي تواند به توسعه و آباداني كشور 

كمك كند، از دست مي دهيم. 

  فراره�اي ماليات�ي ب�ه ان�دازه بودج�ه 
عمراني 

هر چند در كشورهاي توسعه يافته ماليات مهم ترين 
منبع تامين هزينه هاي اداره كش��ور اس��ت اما در 
كن��ار آن بايد اين نكته را هم ي��ادآوري كرد كه در 
اين جوامع موانع بر سر كسب وكار برداشته شده و 

فعاالن اقتصادي در آن كش��ورها در معرض تهديد 
بي ثباتي اقتصادي و شرايط تحريم قرار ندارند. 

همچني��ن، در اي��ران موض��وع پرداخ��ت ماليات 
درآميخته با بحث عدالت در توزيع ثروت است. در 
حالي كه 40 درصد اقتصاد كش��ور معاف از ماليات 
است بيشترين ماليات را كارمندان مي پردازند كه 
اغلب آنها از كمترين حقوق و دستمزد برخوردارند. 

با اين حال بخش عمده اي از رقم پيش بيني ش��ده 
در بودجه ب��راي درآمدهاي مالياتي وصول ش��ده 
اس��ت بطوري كه طبق گزارش هاي بانك مركزي 
درآمدهاي بودجه بالغ بر 167 هزار و 570 ميليارد 
توم��ان بوده ك��ه از اي��ن ميزان س��هم درآمدهاي 
ماليات��ي 115 هزار و 840 ميليارد تومان و س��اير 
درآمدها 51 هزار 730 ميليارد تومان بوده اس��ت. 
درآمدهاي مالياتي 99.5 درصد محقق شده و نسبت 
پرداخت هاي عمراني ب��ه هزينه هاي جاري به 18 

درصد رسيده است. 
در حالي كه درآمدهاي مالياتي مي تواند در توزيع 
منابع و ثروت در جامعه نقش اساسي را ايفا كند اما 
طبق گفته مسووالن سازمان امور مالياتي در حال 
حاضر چيزي ح��دود 35 تا 40 هزار ميليارد تومان 
ف��رار مالياتي وج��ود دارد؛ يعني چي��زي به اندازه 
بودجه عمراني يك سال كشور. به گفته كارشناسان 
اقتص��ادي مهم تري��ن عاملي كه باعث ش��ده نظام 
مالياتي كش��ور كارايي الزم را نداشته باشد قوانين 
كيفري مرتب��ط با اين حوزه در ه��ر يك از مراحل 
جم��ع آوري اطالعات، تش��خيص و وصول ماليات 
اس��ت.  از اين  رو در ش��رايطي كه مهم ترين منبع 
درآمدي كش��ور يعني نفت با محدوديت صادرات 
مواجه اس��ت، اصالح و تجديدنظر در نظام مالياتي 
كشور به  ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود 
وضعيت اقتصاد ملي ضرورتي انكارناپذير مي يابد. 

بريجيت استگر|
مترجم: نجمه رمضاني|

 ژاپني ه��ا نمي خوابن��د. اين چيزي اس��ت كه همه 
مي گوين��د، به خصوص خود ژاپني ه��ا. اما واقعيت 
ن��دارد. با اي��ن همه در مق��ام گ��زاره اي فرهنگي و 

جامعه شناختي، خيلي جذاب است.
در ط��ول اولين اقامتم در ژاپن در اواخر دهه 1980 
بود كه براي اولين بار با اين ديدگاه هاي جالب درباره 
خواب مواجه شدم. در آن زمان ژاپن در اوج اقتصاد 
حبابي، مرحله اي از شكوفايي غيرعادي و نامطمئن، 
بود. به همين نس��بت، زندگي روزمره پرتكاپو بود. 
مردم برنامه خ��ود را با كار و قرارهاي كاري در وقت 
اس��تراحت پر مي كردند و تقريبًا وقتي براي خواب 
نداشتند. س��بك زندگي اين دوره به خوبي در يكي 
از شعارهاي تبليغاتي همان زمان خالصه مي شود، 
تبليغي كه در آن فوايد يك نوشيدني انرژي زا ستوده 
مي شد. »مي توني بيست و چهار ساعته مبارزه كني؟ 

تاجر! تاجر! تاجر ژاپني!«
بس��ياري اين اعتراض را ب��ه زبان آوردن��د كه »ما 
ژاپني ها عقل نداريم كه اينق��در كار مي كنيم!« اما 
مي ش��د در اي��ن اعتراض ها نوعي ح��س افتخار به 
سخت كوش��ي و در نتيجه برت��ري اخالقي بر باقي 
انس��ان ها را نيز مش��اهده كرد. با اي��ن همه، من در 
رفت وآمده��اي روزمره خ��ود، آدم ه��اي زيادي را 
مي دي��دم كه در مترو چ��رت مي زدند. برخي حتي 
ايس��تاده خوابش��ان مي برد و اي��ن صحنه ها براي 

هيچكس هم عجيب نبود.
به نظرم آمد اين ديدگاه متناقض است. گويا تصوير 
مثبت زنبور كارگر كه از خواب ش��بانه اش مي زند و 
از دير بيدار ش��دن در روز اخم به چهره مي آورد، با 
تحمل گس��ترده »خوابيدن در مح��ل كار« همراه 
اس��ت، چرت زدن در وس��ايل حمل و نقل عمومي و 
وسط جلسات كاري، كالس ها و سخنراني ها. ظاهراً 
هيچ چيز مانع زنان، مردان و كودكان نبود و هر جا و 
هر زمان كه دوست داشتند، مي توانستند بخوابند.

اگر خوابيدن در تخت و تش��ك نشانه سستي است، 
چرا خوابيدن در جريان يك همايش يا حتي سر كار 
نشانه بزرگ تري براي تنبلي نباشد؟ چه معنايي دارد 
كه اجازه دهيم كودكان ت��ا ديروقت بيدار بمانند و 
درس هايشان را بخوانند و آن وقت روز بعد سر كالس 

خوابش��ان ببرد؟ اين باورها و تناقض هاي آش��كار 
سبب شد سال ها بعد در پروژه دكتري خود به شكل 

عميق تري به موضوع خواب بپردازم.
ابت��دا، مجبور بودم با برخي تعصب��ات مبارزه كنم، 
زيرا آدم ها خواب را موضوعي جدي براي پژوهشي 
دانش��گاهي تلقي نمي كردند. البت��ه، دقيقًا همين 
ديدگاه ها بودند كه توج��ه مرا به خود جلب كردند. 
خواب ممكن اس��ت با مجموع��ه متنوعي از معاني 
و ايدئولوژي ها همراه باش��د؛ تحلي��ل نظم و ترتيب 
خواب و گفتماِن ايجادشده درباره آن، آشكاركننده 
ديدگاه ها و ارزش هاي پنهاني اس��ت كه بستري را 
ساخته اند كه در آن خواب ساماندهي شده و درباره 
آن بحث مي شود. طبق تجربه من، همين رويدادهاي 
روزمره و ظاهراً طبيعي ك��ه عموم مردم درباره آنها 
نمي انديشند س��اخت ها و ارزش هاي يك جامعه را 

آشكار مي سازند.
تصور اغلب ما اين است كه اجدادمان »هماهنگ با 
طبيعت« با تاريكي هوا مي خوابيدند و با طلوع آفتاب 
بيدار مي ش��دند. اما مس��ئله زمان خواب هيچ وقت 
اينقدر ساده نبوده است، چه در ژاپن و چه در ديگر 
نقاط جهان. ش��واهد مس��تند نش��ان مي دهند كه 
حتي پيش از اختراع المپ هاي الكتريكي، بعضي ها 
اطرافيان را سرزنش مي كردند چون تا ديروقت براي 
گفت وگو، نوشيدن يا ديگر لذت ها بيدار مي ماندند. 
البته دانش پژوهان –به ويژه سامورايي هاي جوان- 
كه از خواب بلند مي ش��دند تا مطالعه كنند، بسيار 
شريف دانس��ته مي ش��دند، با اينكه اين كار خيلي 
مقرون به صرفه نبود و آنها براي چراغ هايشان روغن 
نياز داش��تند و اغلب سبب مي شد در طول درس ها 

خوابشان ببرد.
در منابع تاريخي، به ن��درت درباره چرت زدن بحث 
مي ش��ود، گويا اين پديده معمواًل بديهي انگاش��ته 
مي شده است. خوابيدن در مكان هاي عمومي تنها 
زماني ذكر مي ش��ود كه اين چ��رت زدن بهانه وقوع 
ماجرايي خنده دار شده است، مثاًل زماني كه كسي 
اشتباهي بخشي از يك سرود را در جشن مي خواند 
و حواس��ش نيس��ت كه وقتي خواب ب��وده ديگران 
از آن بخش گذش��ته اند. همچنين ظاه��راً مردم از 
سركارگذاشتن كساني كه ناگهان خوابشان مي برده 

لذت مي بردند.

از س��وي ديگر واضح است كه س��حرخيزي نوعي 
فضيلت به شمار مي رفته، دست كم از زمان معرفي 
كنفوسيوسيسم و بوديسم اينطور بوده است. منابع 
نشان دهنده وجود نگراني زيادي درباره برنامه كاري 
كارمندان دولت در عصر باس��تان است اما از قرون 
وس��طي به بعد، س��حرخيزي در تمام اقشار جامعه 
اعمال ش��د و »ديرخوابي و س��حرخيزي« عبارتي 

براي توصيف فضال بود.

مس��ئله جذاب ديگر هم خوابي اس��ت. در بريتانيا، 
اغلب به والدين گفته مي ش��ود ك��ه بايد حتي براي 
نوزادان خ��ود اتاق خواب جداگان��ه اي آماده كنند 
تا بچه ها بياموزند مس��تقل بخوابند و برنامه خواب 
منظمي داش��ته باش��ند. در مقابل، در ژاپن والدين 
و پزش��كان اصرار دارند كه هم خواب��ي با كودكان، 
دست كم تا زمان مدرسه، براي آنها اطمينان بخش 
اس��ت و كمك مي كند بزرگساالني مستقل و از نظر 

اجتماعي باثبات باشند.
ش��ايد اين هنجار فرهنگي است كه سبب مي شود 
ژاپني ها بتوانند حتي در بزرگسالي در حضور ديگران 
بخوابند؛ بيشتر ژاپني ها اظهار مي كنند كه در جمع 
بهتر مي خوابند تا در تنهايي. اين تأثير را مي شد در 
بهار 2011 مشاهده كرد، پس از آنكه سونامي بزرگ 

چندين شهر س��احلي را در هم كوبيد. بازماندگان 
مجبور بودند در چادر بمانند، جايي كه ده ها يا شايد 
صدها فرد ديگر هم بودن��د و محل زندگي و خواب 
همه مش��ترك بود. بازماندگان توصيف مي كردند 
كه با وجود درگيري ها و مشكالت مختلف، داشتن 
جاي خواب مشترك نوعي آسايش برايشان فراهم 
كرده و كمك كرده به آرامش برس��ند و نظم خواب 

خود را بازيابند.
البت��ه اين تجرب��ه خوابيدن در حض��ور ديگران در 
كودكي ب��ه تنهايي براي توضيح تحمل گس��ترده 
حاضرخوابي ديگران، به ويژه در مدرس��ه و سر كار، 
كافي نيست. پس از چند س��ال پژوهش، در نهايت 
دريافتم كه در س��طحي خاص، حاضرخوابي اصاًل 
خواب به ش��مار نمي رود. حاضرخواب��ي را نه تنها با 
خواب شبانه متفاوت مي دانند، بلكه ظاهراً با چرت 
عصرگاهي يا چرت در طول روز براي بازيابي انرژي 

هم فرق دارد.
چطور مي توان از اين پديده س��ردرآورد؟ پاسخ در 
خود اين اصطالح نهفته اس��ت، اصطالحي ش��امل 
دو ح��رف چيني »I« به معن��اي »حاضربودن« در 
موقعي��ت يعن��ي خواب نب��ودن و »nemuri« به 
معن��اي »خوابيدن«. به نظرم مفه��وم »درگيري با 
موقعيت ه��اي اجتماعي« اروين��گ گافمن كمك 
مي كند اهميت اجتماع��ي حاضرخوابي و مقررات 
حول آن را بهتر درك كنيم. ما به واسطه زبان بدن و 
اظهارات گفتاري خود تا حدي با تمام موقعيت هايي 
كه در آنها حضور داريم، درگيريم. اما اين ظرفيت را 
داريم كه توجه خ��ود را بين درگيري اصلي و فرعي 

تقسيم كنيم.
در اين فض��ا، حاضرخوابي را مي توان تا وقتي كه در 
موقعيت اجتماعي م��ورد نظر اختالل ايجاد نكرده، 
نوعي درگيري فرعي دانس��ت كه شبيه خيال بافي 
اس��ت و مي ت��وان آن را پذيرفت. ش��ايد فردي كه 
خوابيده از نظر ذهني »در دوردس��ت ها« باشد، اما 
بايد بتواند ب��ه موقعيت اجتماعي موجوِد نيازمند او 
بازگردد. همچنين بايد با استفاده از حالت جسمي، 
زبان بدن، الگوي پوش��ش و مانن��د آن اين حس را 
منتقل كند كه با درگيري اصلي فضا هماهنگ است.

حاضرخوابي در محل كار مسئله حائز اهميتي است. 
در اصل، انتظار مي رود در محل كار توجه و مشاركت 

فعال داشته باش��يم ولي به خواب رفتن نوعي حس 
بي ميلي را القا مي كند و اينكه فرد از مسووليت هايش 
ش��انه خالي مي كند. البته برخي ني��ز اين پديده را 
حاصل خستگي از كار مي دانند. شايد بتوان اين رفتار 
را اينگونه توجيه كرد كه جلسه ها اغلب طوالني اند 
و در آنها فقط بايد به گزارش هاي رييس گوش داد. 
تالش فرد براي حضور در جلس��ه ب��ه خودي خود 
معمواًل ارزش��مندتر از نتيجه آن است. فردي آگاه 
يك ب��ار به من گف��ت: »ما ژاپني ه��ا روح المپيكي 
داري��م؛ يعني صرفًا ش��ركت در مس��ابقات اهميت 
دارد.« سخت كوشي كه نشانه ساعات متمادي كار 
و فداكاري كامل فرد اس��ت، به مثابه الگوي اخالقي 
مثبتي در ژاپن ستوده مي ش��ود. كسي كه با وجود 
خستگي و بيماري مي كوشد سر قراري حاضر شود، 
سخت كوش��ي خود را ثابت مي كن��د و نوعي حس 
مسووليت و تمايل به فداكاري را نشان مي دهد. فرد، 
با غلبه بر ضعف ها و نيازهاي جسمي، از نظر اخالقي 
و ذهني تقويت و پر از انرژي مثبت مي ش��ود. ديگر 
قابل توجيه است اگر در نهايت به سبب خستگي يا 
س��رماخوردگي يا مشكل جسمي ديگري نتواند در 
مقابل خواب مقاومت كند. به اين ترتيب، مي ش��ود 

»حمله ديو خواب« را مسووالنه در نظر گرفت.
گذش��ته از اين ها، خضوع هم ارزش��ي واال است. در 
نتيجه، فرد نمي تواند به سخت كوش��ي خود مغرور 
باشد و اين مس��تلزم خلق روش هاي ظريفي براي 
كسب پذيرش اجتماعي است.  از آنجا كه خستگي 
و بيماري را اغلب نتيجه كار و سخت كوش��ي قبلي 
مي دانند، حاضرخوابي -يا حتي حاضرخوابي تقلبي 
كه در آن چشم ها هم بسته است- را مي توان نشانه 
اين دانست كه فرد س��خت كار كرده اما هنوز توان 
و ارزش اخالقي الزم را دارد كه خود و احساس��اتش 
را تحت كنت��رل بگي��رد. در نتيجه، ع��ادت ژاپني 
حاضرخوابي لزومًا نش��انه تنبلي نيس��ت. برعكس، 
يك��ي از ويژگي هاي غيررس��مي زندگي اجتماعي 
ژاپني اس��ت با اين هدف كه با »دوري« موقتي، در 
دل اين مسووليت ها، از اجراي آنها اطمينان حاصل 
شود. نتيجه واضح است: ژاپني ها نمي خوابند. چرت 
هم نمي زنن��د. حاضرخوابي مي كنن��د. اين خيلي 

فرق مي كند.
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سراب سرمايه گذاري
 در خارج از كشور

تبليغات براي جذب س��رمايه گذاري ايرانيان در آن 
س��وي مرز ها و به خصوص كش��ور هايي همچون 
گرجستان، اخيرا با شدت و افزايش هر چه بيشتري 
همراه شده، اگر در دوران نه چندان دور گذشته اين 
موضوع صرفاً در شبكه هاي ماهواره اي ظهور و بروز پيدا 
مي كرد امروزه تارنما ها و فضاي مجازي به عرصه اي 

براي تبليغات اِغوا كننده مذكور مبدل شده اند.
باشگاه خبرنگاران گزارش داد: تبليغات اغوا كننده 
و فريبنده براي جذب سرمايه گذاري ايرانيان در آن 
س��وي آب ها، موضوع جديد و نوظهوري نيست، اما 
جديدا شاهد افزايش و گستره هر چه بيشتري از اين 
تبليغات در سايت ها و فضاي مجازي هستيم، تبليغاتي 
كه مصداق آواز ُدُهلي است كه از دور دست ها خوش 
به نظر مي رسد، اما پشت پرده اين تبليغات، سرابي 
است كه با كوچك ترين غفلت، دارايي ايرانيان را بر باد 
خواهد داد و بعضا بازگشت اين دارايي ناممكن خواهد 
بود. عملياتي شدن اولين مراحل پيوستن گرجستان 
به اتحاديه اروپا از سال 2017 و قطعي شدن اين امر 
در سال 2020 ميالدي، فراخ و گسترده بودن عرصه 
براي سرمايه گذاري و كسب و كار، دريافت سود هاي 
آنچناني، خريد امالكي زيبا با چشم انداز چشم نواز، 
نمونه هايي از تبليغات مس��تمر، مك��رر و دنباله دار 
گرجي ها در شبكه هاي ماهواره اي، سايت ها و فضاي 
مجازي به ش��مار مي رود. تبليغات��ي كه به صورتي 
فريبنده مطرح مي ش��ود و در اين ميان كم نبوده اند 
افراد و گروه هايي كه س��رمايه هاي خود را روانه اين 
كشور كرده اند تا به اصطالح با گشوده شدن فصلي نو 
در زندگي اقتصادي آنها، ُحصول تحوالتي شگرف در 
اين عرصه محقق شود و اموال و دارايي هاي آنها به دو تا 
سه برابر افزايش پيدا كند. كشور تركيه نيز سال هاست 
تبليغات در اين حوزه را در دستور كار قرا داده و مكرراً 
خري��د ملك، هتل باغ و غيره در ش��هر هايي همچو 
استانبول، آالنيا، آنتاليا و غيره تبليغ مي كند، تبليغاتي 
كه با كاهش ارزش پولي ملي تركيه در ماه هاي اخير 
با افزايش هر چه بيش��تري نيز همراه شده و به واقع 
ترك ها درصدد هستند بخش��ي از تنزل ارزش پول 
ِملي خود را با جذب س��رمايه ايرانيان جبران كنند. 
اما مهم ترين هدف كشور هاي مذكور، پول ايرانيان 
است و بس، و بعد از مدتي برخورد هاي سخت براي 
مجاب كردن ايرانيان به ترك اين كشورها، )بخصوص 
در گرجستان( نمود پيدا مي كند و اين همان سرابي 
اس��ت كه در ابتداي گزارش از آن ياد ش��د، سرابي 
تحت عنوان س��رمايه گذاري. چندي پيش، سفير 
ايران در گرجس��تان با طرح اي��ن موضوع كه خريد 
ملك، تضميني براي اقامت طوالني مدت نيست به 
متقاضيان ايراني كه به اصطالح سوداي سرمايه گذاري 
واِقامت در اين كشوركوهستاني را در سر مي پرورانند، 
هش��دار داد. با وجود اين، آنچنان كه اع��داد و ارقام 
منعكس شده در رسانه ها نش��ان مي دهد، تاكنون 
بيش از 10 هزار ايراني در گرجس��تان سكونت پيدا 
كرده اند، سكونتي كه لزوما تضميني براي اقامت دايم 
آنها نخواهد بود. بنابر گزارش هاي موجود نخست وزير 
گرجستان چندي پيش از اعمال تغييراتي در مقررات 
اقامت دايم براي اتباع خارجي در اين كشور خبر داد.

گئورگي كويريكاشويلي، در يكي از جلسات هيات 
دولت اين كشور گفت: وزارت دادگستري گرجستان، 
پيش نويس اصالح قانون اقامت اتباع را تدوين كرده 
و بنابر اين دستور كار، مدت اجازه براي اقامت موقت 

از 6 سال فعلي به 12 سال افزايش داده خواهد شد.
مسدود شدن حساب ايرانيان در برخي از بانك هاي 
فعال در گرجستان از ديگر معضالتي است كه اخيرا 
ظهور و بروز پيدا كرده، امري كه عقبه آن به تعامالت 
و مناسبات اين كشور با اياالت متحده و سياست هاي 
خصمانه واشنگتن عليه ايران باز مي گردد و البته ظاهرا 
اين امر در قالب قوانين اين كشور در راستاي مبارزه 
با پول شويي نمود پيدا مي كند. با ظهور و بروز برخي 
نوسان ارزي و ِنمود و چالش هايي در اين عرصه )در 
ماه هاي گذشته(، تدابيري در راستاي تامين و ارايه ارز 
به متقاضيان از سوي دولت انديشيده شد كه البته اين 
تدابير براي برخي تلخ و ناخوشايند است، اما در سطح 
كالن، امري معقول، منطقي و ضروري به نظر مي رسد. 
آنچنان كه مطالعات انجام ش��ده نش��ان مي دهد، 
برخ��الف تبليغاتي كه بصورت��ي فراگير، منعكس 
مي شود كشور گرجستان صرفا به واسطه مالكيت افراد 
در يك ملك مسكوني، مجوز اقامت صادر نمي كند و 
در صورت خوش شانس بودن متقاضيان، اين اقامت، 
مقطعي و در بازه هاي زماني يكساله، اعطاء مي شود و 
در صورت عدم بروز مشكل اين اقامت به مدت 6 سال 
)با توالي هاي يكساله( استمرار پيدا مي كند. به واقع 
اعطاي اقامت از سوي كشور هاي مقصد به متقاضيان 
در ش��رايطي محقق مي ش��ود كه فرد يا افرادي كه 
چنين هدف يا درخواستي را مطرح مي كنند براي 
كشور مزبور، آورده داشته باشند و آورده هاي آنها روند 
پيشرفت كشور مقصد را تسريع كند. به واقع نيروي 
انساني مولد و كارآمد از مولفه هاي اساسي در حصول 
اين امر به شمار مي رود، در غير اينصورت، پهن كردن 
فرش قرمز براي متقاضيان، توهمي است كه در نهايت 
به ديپورت آنها از آن كشور ختم خواهد شد. فرار مغز ها 
و جذب نخبگان، گواهي است بر صحت اين ادعا كه 
كشور هاي مقصد با در نظر گرفتن توانمندي افراد، 
جواز اقامت را صادر مي كنند )تاكيد مي شود اين امر نيز 
در شرايطي خاص انجام مي پذيرد و در صورت گرفتار 
شدن متقاضيان در گرداب كالهبرداران و تبهكاران 
به تجربه اي تلخ و غير قابل جبران تبديل خواهد شد( . 
اميد آن مي رود ايرانيان متقاضي، با ِعرق ملي و البته 
در نظر گرفتن منافع ش��خصي خودشان، نسبت به 
سرمايه گذاري اقدام كنند و قطعا توجه به اين امر در 
ميان مدت و بلندمدت تامين كننده منافعي خواهد 
بود كه كليت جامعه از آن بهره خواهند برد، البته نبايد 
و نمي توان نقش دس��تگاه هاي اجرايي را در بهبود 
وضعيت اقتصادي و كاهش ريسك سرمايه گذاري 
ناديده اِنگاشت و يقينا اين دو مولفه به موازات يكديگر، 
بستر توسعه، رونق و شكوفايي اقتصادي كشور را، به 

نحو هر چه شايسته تري ُمهيا خواهد ساخت.

   معلروف اسلت كله ژاپني هلا اصلًا 
نمي خوابند. خودشلان هم خيلي به اين 
مسلاله اعتقاد دارند. ولي اگر چندوقتي 
را در ژاپن بگذرانيلد، مداومًا با آدم هايي 
روبرو مي شلويد كله در ايسلتگاه مترو، 
روي نيمكت هاي خيابان، يا توي جلسله 
و سلر كاس، خيلي شليك و مجلسلي 
خوابيده اند. چطور فرهنگي كه كم خوابي 
را سلتايش مي كند، اينقدر با خواب هاي 
وسط روز راحت كنار مي آيد؟ مطالعه اي 
جديد نشلان مي دهد »خلواب« موضوع 
فرهنگلي پيچيلده اي اسلت كله در هر 
فرهنلگ معانلي و ايدئولوژي هاي خاص 

خودش را دارد.

برش

  هر چند در كشورهاي توسعه يافته ماليات مهم ترين منبع تامين هزينه هاي اداره كشور است اما در كنار آن بايد اين نكته را هم يادآوري كرد 
كه در اين جوامع موانع بر سر كسب وكار برداشته شده و فعاالن اقتصادي در آن كشورها در معرض تهديد بي ثباتي اقتصادي و شرايط تحريم 
قرار ندارند.  همچنين، در ايران موضوع پرداخت ماليات درآميخته با بحث عدالت در توزيع ثروت اسلت. در حالي كه 40 درصد اقتصاد كشور 

معاف از ماليات است بيشترين ماليات را كارمندان مي پردازند كه اغلب آنها از كمترين حقوق و دستمزد برخوردارند. 
با اين حال بخش عمده اي از رقم پيش بيني شده در بودجه براي درآمدهاي مالياتي وصول شده است بطوري كه طبق گزارش هاي بانك مركزي 
درآمدهاي بودجه بالغ بر 167 هزار و 570 ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان سلهم درآمدهاي مالياتي 115 هزار و 840 ميليارد تومان و ساير 
درآمدها 51 هزار 730 ميليارد تومان بوده اسلت. درآمدهاي مالياتي 99.5 درصد محقق شلده و نسلبت پرداخت هاي عمراني به هزينه هاي 

جاري به 18 درصد رسيده است.

برش



اخبار 9 برجام

ضرورت تسريع در ايجاد سازوكار ويژِه مالي

آخرين  فرصت  اروپا  براي  حفظ   برجام  و مقابله  با  امريكا

امنيت ايران و القائات بي بنيان امريكا

جاويد منتظران |
با خ��روج اياالت متح��ده امري��كا از توافقنامه برجام، 
تحريم هاي از پيش برنامه ريزي شده اين كشور عليه 
اي��ران، مجددا  اعمال ش��د. تحريم هايي كه با امضاي 
دونالد ترامپ رييس جمهور اين كشور در قالب فرمان 
اجرايي، شامل تحريم بخش خودروسازي، تجارت در 
بخش طال و فلزات گرانبها و نيز تحريم هاي مرتبط با 
ريال واحد پول ايران بوده كه از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ )۱۴ آبان 
ماه( به اجرا گذاشته شده و بخش انرژي ازجمله بخش 
نفت و تمام نقل و انتقاالت مالي با بانك مركزي ايران را 
در برگرفته است. اين تحريم هاي گسترده امريكا عليه 
ايران كه به بهانه هسته اي صورت پذيرفت، موجب شد 
كه جمهوري اسالمي ايران و شخص دكتر ظريف وزير 
ام��ور خارجه، خطاب به اتحاديه اروپا و س��اير اعضاي 
باقي مانده برج��ام اعالم كند كه بدون تأمين نيازهاي 
ايران و درواقع عوايد اقتصادي ك��ه برجام براي ايران 
دارد، امكان تداوم وضعيت )حفظ برجام( وجود ندارد.

خروج يك جانبه دول��ت ترامپ از توافقنامه برجام كه 
مطلوب امنيت اتحاديه اروپا بود، با مخالفت كشورهاي 
اروپايي مواجه و موجب شد كه اين اتحاديه اروپا درصدد 
همكاري با شركت هاي تجاري اروپايي و آسيايي براي 
دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران و ادامه تجارت 
با ايران به منظور حفظ اين كشور در توافقنامه برجام، 
برآيد. بدين منظور اين اتحاديه، پيشنهاد ايجاد كانال 
ويژه ارتباط مالي، در صورت ماندن در توافقنامه برجام، 
تحت عنوان سازوكارمالي اروپا را به كشورمان ارايه داد. 
براين اس��اس، يادداشت پژوهشي پيش رو،در ابتدا به 
موضوع مخالفت اروپا با موضوع يك جانبه گرايي دولت 
امريكا و خروج آن از برجام پرداخته و سپس، موضوع 
سازوكار مالي اروپا و علل تعلل در اجراي آن را بررسي 
مي كند و در بخش نتيجه گيري، به موضوع تسريع در 
ايجاد سازوكار مالي، به عنوان آخرين فرصت اروپا براي 
حفظ برجام و مقابله با يك جانبه گرايي امريكا پرداخته 
و درنهايت پيشنهاد هايي به دستگاه ديپلماسي كشور 

ارايه مي دهد.

    دالي�ل مخالفت اروپا ب�ا يك جانبه گرايي 
امريكا و خروج از برجام

تا قبل از خروج امريكا از برجام، اروپايي ها چه به صورت 
منفرد و چه در قالب اتحاديه واحد به صراحت و قاطعيت 
از توافق برج��ام حمايت كردند تا به محافل داخلي در 
امريكا اين پيام را انتقال دهند كه در صورت لغو توافق با 
ايران، در كنار امريكا نخواهند بود كه اين موضوع نشان 

از اختالفي اساسي ميان اروپا و امريكا دارد.
اولين و مهم ترين ريش��ه اين اختالف به دو مدل و دو 
الگويي كه اروپ��ا و امريكا براي مديري��ت بحران ها و 
چالش هاي بين المللي بطوركلي و رابطه با جمهوري 
اسالمي ايران به طور خاص دارند، برمي گردد. درحالي 
كه برج��ام دقيقا با معيارها و مالك ه��اي اروپا در اين 
زمينه همخواني دارد، چندان با رفتار و رويكرد كالن 
امريكا به ويژه جناح جمهوري خواه اين كشور در مسائل 
بين المللي منطبق نيست. كنت والتز معتقد است كه 
جايگاه قدرت بازيگران در عرصه بين المللي، به رفتار 
آنها شكل مي دهد. رابرت كگان به تأسي از او در آستانه 
قرن جديد ميالدي از شكاف اروپا و امريكا در اين زمينه 
س��خن گفت. به اعتقاد او، درحالي ك��ه اروپايي ها در 
بهشت قانون و هنجارهاي بين المللي زندگي مي كنند 
)دنياي كانت��ي(، امريكا در تاريخ مانده و در س��وداي 
قدرت و اتكاي صرف به خويش است )دنياي هابزي( 
. همين مساله ريشه بنيادي تفاوت و تضاد در نگرش 
آنها به موضوعي مانند برجام اس��ت. به ويژه زماني كه 

رييس جمهور امريكا شخصي مانند ترامپ باشد.
دولت امريكا اين توافق را در تضاد با منافع و اهداف خود 
مي داند، زيرا تضمين هاي مدنظر اين كشور و اهداف 
فراتر از برج��ام آن را تأمين نخواهد ك��رد. در مقابل، 
اروپايي ها برجام را كامال مطلوب و مناس��ب مي دانند 
و نه تنه��ا از آن حمايت مي كنند بلكه به كارگيري اين 
الگو براي بحران كره شمالي را نيز پيشنهاد مي دهند. 
اروپايي ها برجام را بيش از هر چيز دستاوردي اروپايي 
مي دانند كه در چارچ��وب الگوي تجويزي اروپايي ها 

براي مديريت بحران ها يعني ديپلماسي اجبار و راهبرد 
كالن اين اتحاديه در رابطه جمهوري اسالمي ايران كه 
عبارت است از ترجيح سياست تعامل بر سياست مهار 
تحقق يافته و بايد از آن پاس��داري شود. به ميزاني كه 
نظم بين المللي به اين سمت سوق پيدا كند و الگوي 
اروپايي براي مديريت بحران ها بيشتر موردپذيرش قرار 
گيرد، امكان كنشگري و نقش آفريني آنها نيز افزايش 
پيدا مي كند؛ اما حاكم شدن يك جانبه گرايي امريكايي 
كه ترامپ امروز به دنبال آن است، نه تنها نقش آفريني 
اروپا را محدود و بي اثر خواهد كرد، بلكه اعتماد و اعتبار 
اين اتحاديه را نزد كشورهايي مانند ايران در صورت لغو 
توافق از بين خواهد ب��رد. با توجه به اين موارد، به نظر 
نمي رس��د كه در موضوع برجام اروپا به سادگي حاضر 
شود كه موضع خود را تغيير داده و با امريكا همراه شود. 
ضمن اينكه به موارد فوق بايد خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا كه همواره اهرم نفوذ و فشار امريكا در اين اتحاديه 
بوده است و همچنين تأكيد س��ران اروپايي )آلمان و 
فرانسه( بر ضرورت استقالل راهبردي از امريكا و اتكاي 

بيشتر به خود را اضافه كرد .
كشورهاي بزرگ اروپا ازجمله فرانسه و آلمان و حتي 
انگلستان براين باور هستند كه اين اتحاديه بايد درباره 
سرنوشت خود و شركت هاي اروپايي، بدون نظر داشت 
به فش��ارهاي امريكا، تصميم بگي��رد و اجازه ندهد تا 
منافعش قرباني يك جانبه گرايي امريكا شود. از آنجا كه 
اتحاديه اروپا سال ها است كه به دليل زياده خواهي هاي 
اياالت متحده، متحمل خس��ارات مادي فراواني شده 
است، اما اكنون بنا را بر مقاومت در برابر زياده خواهي 
و يك جانبه گرايي امريكا قرار داده است، بدين جهت با 
نظر به اينكه آنها برجام را يك توافق امنيتي خوب براي 
محدود كردن ظرفيت هسته اي ايران مي دانند، توافقي 
كه ازنظر آنان توانسته است كه در بدترين حالت زمان 
دستيابي ايران به بمب هسته اي را براي بيش از دو دهه 
به تعويق بيندازد، لذا از همان ۱۸ ارديبهشت كه دونالد 
ترامپ فرمان خروج يك جانبه امريكا از برجام را صادر 
كرد، عالوه بر اعالم ماندن خود در برجام، خواهان ماندن 
ايران نيز در توافقنامه شدند تا با جلوگيري از امحاي اين 
توافق بين المللي، ضمن اينكه خود از مواهب امنيتي و 
اقتصادي آن بهره مند شوند، تالش كنند تا از برجام در 
برابر تحريم ها و يك جانبه گرايي امريكا محافظت كنند 
و بر اين اساس، در جهت مستقل كردن سيستم مالي 
و تصميم گي��ري خود از امري��كا، حركت كنند. براين 
اساس پيش��نهاد ايجاد يك مكانيسم مالي را به طرف 

ايراني دادند.

    سازوكاِرمالي ويژه اروپا و تعلل در اجرا
همان گونه كه اشاره شد، سازوكارمالي به عنوان يكي 
از راه هاي نجات برجام از س��وي اروپا به ايران معرفي 
ش��د. اروپا در هنگام خروج امريكا از برجام تالش كرد 
تا س��ازوكار ويژه مالي مختص اي��ران را پيش از آغاز 
تحريم اصلي امريكا علي��ه ايران در چهارم نوامبر )۱۳ 
آبان( به صورت نمادين افتتاح كند و در اين راس��تا در 
بامداد سوم مهرماه ۱۳۹۷ و در حاشيه هفتاد و سومين 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك، خانم 
موگريني در جلسه مش��ترك با وزراي خارجه ايران و 
۱+۴ اعالم كرد كه اتحاديه اروپا به تعهداتش در برجام 
و همچنين ايجاد كانالي براي ادامه صادرات نفتي ايران 
و همچنين تجارت با ايران متعهد اس��ت و كانال ويژه 
پرداخت براي انجام تج��ارت با ايران به صادرات نفت، 
مبادله بانكي و صادرات كمك خواهد كرد و بر همين 
اساس در بيانيه ۱۲ بندي مشترك اشاره كرد كه بخشي 
از اين س��ازوكارمالي تا قبل از ۱۴ آبان و اجراي مرحله 

دوم تحريم هاي امريكا وارد فاز عملياتي خواهد شد.
بنابراين، ايجاد س��ازوكاِرمالي اروپا، به عنوان وعده اي 
از س��وي اروپا به ايران در جه��ت بهره مندي از عوايد 
اقتصادي توافقنامه برجام معرفي شد كه براين مبنا، 
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي كش��ور در 
خصوص اين سازوكارمالي بيان داشت كه كانال مزبور 
اين امكان را براي صادركنندگان ايراني و اروپايي فراهم 
خواهد كرد كه ارز حاص��ل از صادرات خود را دريافت 
كنند و كاركرد آن نوعي پيم��ان پولي دوجانبه ميان 

ايران و اتحادي��ه اروپا خواهد بود كه اين امكان را براي 
صادركنندگان اروپايي و ايراني فراهم خواهد كرد كه 
ارز حاصل از صادرات خود را دريافت كنند. اما مس��اله 
اينجاس��ت كه عالوه بر اينكه روزهاي زي��ادي از آغاز 
تحريم هاي اوليه و ثانويه امريكا عليه ايران گذشته، از 
روز عملياتي شدن س��ازوكاِرمالي، طبق وعده برخي 
مسووالن اروپايي در ۱۳ آبان نيز عبور كرديم و اكنون كه 
از نيمه دوم آذرماه عبور كرده ايم و از اين سازوكارمالي، 
هرچند به طور نمادين نيز خبري نشده است، در مقابل 
مقام هاي وزارت خارجه ايران از شخص وزير تا معاون 
سياسي مي گويند كه اروپا در اين موضوع تعلل مي كند 
و سرعت عمل شان كند است و بايد تندتر در اين مسير 

گام بردارند.
هرچند كه ايران و بازماندگان در برجام جدول زماني را با 
توجه به ماهيت سازوكار اجرايي جديد تعيين نكرده اند، 
اما مقام هاي ايراني مي گويند اين پرانتز زماني بازنيست. 
به هرحال كاماًل واضح و مبرهن است كه اروپا در ايجاد 
اين مكانيسم تعلل مي كند، گرچه برخي معتقدند كه 

اين تعلل چند دليل دارد؛ نخست آنكه اتحاديه اروپا براي 
نخستين بار در ساختار اقتصادي خود در حال تعريف 
مكانيسمي اس��ت كه بتواند با عبور از سيستم دالر و 
چرخه مالي امريكا با كشوري كه مشمول تحريم هاي 
ايران شده، ارتباط مالي بگيرد. تعريف سيستم اجرايي 

حساب با كاربرد ويژه زمانبر است.
از سوي ديگر، اتحاديه اروپا هرچند در ايران به عنوان 
يك س��اختار واحد مخاطب قرار مي گيرد اما متشكل 
از ۲۸ كش��ور اس��ت كه هرك��دام فاصل��ه متفاوتي با 
سياست هاي امريكا دارند و برخي از آنها چون تروئيكاي 

اروپايي معروف شامل فرانسه، آلمان و بريتانيا )در حال 
تجربه برگزيت( به دليل حضور در مذاكرات هسته اي 
با اي��ران تمام تالش خود را براي حف��ظ برجام به كار 
مي گيرند و برخي ديگر احس��اس قرابت بيش��تري با 
امريكا دارند و چندان حاضر به هزينه سازي براي رابطه 
خود با واشنگتن نيستند. در چنين شرايطي جزييات 
سازوكار حساب با كاربرد ويژه بايد به گونه اي باشد كه 
نظرات حداقلي و حداكثري هر ۲۸ عضو را در خود جا 
داده باش��د. از آنجا كه اين سيستم مالي بايد، همتاي 
ايراني در داخل كشورمان داشته باشد و البته كه تطبيق 
استانداردهاي اين دو سيستم باهم و ايجاد پيوستگي 
مالي و شبكه سازي ميان اين دو در كوتاه مدت ممكن 
نيست. اصلي ترين گرفتاري كنوني آن، در تعيين مقر 
استقرار و رياست اين حساب اس��ت كه در هر دو اين 
مسائل، تحريم هاي امريكا نقش بازدارنده ايفا مي كند. 
حس��اب با كاربرد ويژه بايد از رياست يك فرد حقيقي 
برخوردار باشد اما فردي كه هم تحت تأثير فشارهاي 
امريكا قرار نگيرد و هم در صورت مواجه با تحريم هاي 
امريكا عقب نشيني نكند. بر اساس جزيياتي كه تاكنون 
به نظر مي رسد اندكي حالت قطعيت هم به خود گرفته، 
اتحاديه اروپا براي اس پي وي پش��توانه حاكميتي در 

نظر گرفته است. 
لذا يكي از مسائل اصلي پيش روي سازوكاِرمالي، مسائل 
مربوط به تعيين مقر آن است. درواقع ازجمله مقدماتي 
كه بايد در خصوص اين سازوكار مشخص شود، تعيين 
محل استقرار آن اس��ت. بحث هايي در خصوص مقر 
فيزيكي دفتر اين مكانيس��م و ديگر مس��ائل فني آن 
وجود دارد، آن طور كه رس��انه هاي اروپايي نوشته اند، 
پياده س��ازي س��ازوكارمالي با موانعي مواجه اس��ت؛ 
ازجمله آنكه بنا بر گزارش فايننش��ال تايمز، هيچ يك 
از كش��ور هاي عضو اتحاديه اروپا از ترس مواجه شدن 
باخشم و تنبيه امريكا حاضر نيستند ميزبان دفتر آن 
سازوكار در پايتخت هاي خود باشند و به عبارتي، هيچ 
كشوري مشتاق به ميزباني اين مكانيسم جديد مالي و 

مقابله با امريكا نيست.

    جمع بندي و پيشنهاد
وعده ايجاد سازوكارمالي توسط اروپايي ها، اصلي ترين 
دليلي است كه ايران را تاكنون در برجام باقي نگه داشته 
است. با وجود آنكه از سوي مقامات اروپايي عنوان شده 
بود كه بخش هايي از اين س��ازوكار ويژه مالي تا قبل از 
دور دوم تحريم هاي امريكا )۱۴ آبان( اجرايي شد، اما 
در عمل، هيچ تحولي در اين خصوص صورت نپذيرفت 
و بخشي از سازوكارمالي كه قرار بود پيش از فرارسيدن 
دور جديد تحريم هاي امريكا عليه ايران، اجرا ش��ود، 

اكنون اعالم شده است كه درگير و دار پيدا كردن محل 
استقرارش، دريكي از كشورهاي اروپايي است.

از آنجاكه ايجاد سازوكارمالي، به عنوان يك فرصت براي 
استقالل مالي و سياسي اروپا و احياي اعتبار آن هست 
و اروپايي ها با تبيين سازوكارمالي، به دنبال راهي براي 
كنار زدن و استقالل خود از سيستم اقتصادي امريكا 
هس��تند، از اين فرصتي كه به موجب موافقت ايران، 
برايشان ايجادشده است، ضمن آنكه ايران را ترغيب به 
ماندن در برجام و حفظ توافقنامه كردند، بلكه فرصتي 
را براي مقابله با يك جانبه گراي��ي امريكا و نوعي ابراز 
حاكميت سياسي- اقتصادي خود در برابر امريكا نيز 
به دس��ت آوردند، اما نكته اي كه اروپايي ها بايد بدانند 
اين است كه فرصت ايران به آنها، تاريخ منقضي دارد، 
لذا تا فرصت را از دس��ت نداده اند، الزم است كه حسن 
نيت خود را نش��ان دهند و از تعلل بيش از اين مقدار، 
دست كشيده و سازوكارمالي را اجرايي نمايند؛ گرچه 
مقداري از تعلل اروپايي ه��ا در اجرايي كردن اس پي 
وي، به دليل اهميتي اس��ت كه اين سازوكار براي اين 
اتحاديه دارد. چنانچه اگر اين س��ازوكارمالي كار خود 
را آغاز اما با كارشكني دولت امريكا ناموفق باشد، عماًل 
اولين تالش هاي جدي اروپا براي استقالل سياسي-

اقتصادي امريكا به شكست منتهي شده و اين نتيجه 
خوبي براي آنها نيست و لذا از اين منظر، تعلل چندماهه 
گذشته شان را به دليل دقت در اجراي سازوكار مي توان 
پذيرفت، چراكه هرگونه خطا و اشتباه در اين سازوكار 
به ضرر ه��دف نهايي ايران و اروپ��ا خواهد بود. گرچه 
برخ��ي از منابع اروپاي��ي اعالم كرده اند ك��ه احتمااًل 
اجرايي شدن اين مكانيس��م به ماه هاي نخست سال 
۲۰۱۹ موكول خواهد شد، اما به هر صورت الزم است 
كه بدانند فرصت زيادي ندارند و بايد درروند ايجادي 
سازوكارمالي، تسريع نمايند.  براين اساس، بر دستگاه 
ديپلماسي كش��ور الزم است كه به طرف هاي اروپايي 
گوش��زد نمايند كه تصميم گيري در خصوص ماندن 
ايران در برجام، بر اساس سرعت عمل و چگونگي اجراي 
سازوكارمالي توسط اروپا، خواهد بود. مسووالن ايراني 
در مذاكرات با طرف هاي اروپايي، الزم است كه براين 
نكته تأكيد نمايند كه اروپ��ا اگر مي خواهد توافقنامه 
برجام حفظ شود، الزم است كه هرچه زودتر، جزييات 
و نحوه اس��تفاده از كانال مالي مختص ايران را نهايي 
و اع��الم كرده و بيش از اين تعلل ن��ورزد. عالوه براين، 
دستگاه ديپلماسي ايران بايد به طرف اروپايي بفهماند 
كه شكست اين توافق درواقع شكست اعتبار و استقالل 
اروپا است و براين نكته تأكيد نمايند كه صبر ايران، حد 

داشته و فرصت ايران به اروپاييان، تاريخ انقضا دارد.
منبع: شمس

گذر س��ه دهه از تاريخ يك ملت، زم��ان زيادي براي 
فراموشي فاجعه اي نيس��ت كه حيات هزاران تن را 
گرفت و ميليون ها نف��ر را آواره كرد. با چنين تجربه 
تلخي از هجمه جهاني عليه يك كشور، بايد به ايران 
حق داد كه براي دفاع از مردم و سرزمين خود با همه 
توان بكوش��د. ايرنا، با بيان اين مطلب در گزارش��ي 
افزود: توان نظامي هر كشوري اولويت راهبردي آن 
سرزمين در جهان كنوني است.  حال اگر جغرافياي 
مورد نظر در محدوده آشوب زده اي چون خاورميانه 
واقع ش��ده باش��د اهميت اين اولويت بسيار بيشتر 
مي ش��ود.  تجربه نشان داده اس��ت كه خاورميانه به 
عنوان يكي از مهم ترين ذخاي��ر راهبردي انرژي در 
كره زمين، آبستن هميشگي جنگ و درگيري بوده 
است. متاخرترين و مخرب ترين اين نزاع هاي دولتي را 
مي توان بين سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳6۷ عليه جمهوري 
اسالمي ايران دانس��ت.  در سال هاي ابتدايي انقالب 
ايران دولت هاي اندكي در برابر دنائت صدام حسين 
رييس جمهوري عراق از ايران حمايت كردند و كمتر 
نهاد و س��ازمان بين المللي در برابر جنايت رخ داده 
عليه مردم بي دفاع از س��وي ديكتات��ور عراق، نگران 
حقوق بش��ر در ايران ش��د. اين تجربه تلخ گذشته را 
اگر در كن��ار گزاره هاي خطرآفرين امروز قرار دهيم، 
اهميت پرداختن به توان نظامي براي ايران دو چندان 
خواهد شد. كافي است نگاهي گذرا به همسايگان نه 

چندان دوس��ت و هم منطقه اي هاي دش��من ايران 
داشته باشيم. 

عربستان س��عودي در يك دهه گذش��ته، زرادخانه 
تس��ليحاتي خود را هزار برابر بزرگ تر و غني تر كرده 
است. حجم غيرقابل توصيفي از سالح هاي امريكايي 
در جنوب غرب ايران و در اختيار كش��وري است كه 
همس��ايه خود را در خوش بينانه ترين حالت رقيب 
مي داند.  كمي آن سوتر از مرزها، رژيم صهيونيستي 
يكي از بزرگ ترين ذخاير بمب اتمي جهان را در اختيار 
دارد كه ايران را دشمن شماره يك خود مي داند و براي 
نابودي آن از هيچ تالش و هزينه اي رويگردان نيست.

غرض ورزي هاي گاه و بي گاه برخي حاشيه نشين هاي 
خليج فارس را هم به سبب كم اهميتي مي توان فاكتور 
گرفت و عنوان كرد در منطقه پرآش��وب خاورميانه 
كنار گذاش��تن تكاپو در حوزه نظامي نه فقط نشانه 
سوءتدبير كه حتي سوءعقالنيت است و انتظار چنين 
بي تدبيري از دولتمرداني كه براي حراس��ت از ايران 
نه به كارخانه هاي اسلحه س��ازي جهان كه به نيرو و 
توان خود متكي اند چندان عقاليي به نظر نمي رسد. 

   امنيت ايران؛ امنيت منطقه است
تاريخ كشور ايران دست كم در يك قرن گذشته نشان 
مي دهد مردمان ايران در پي حمله به هيچ كش��ور و 
س��رزميني نبوده اند. گرچه اين حسن نيت از سوي 

برخي همس��ايگان به عمد ناديده انگاشته مي شود 
اما قابل انكار نيست كه ايران بيش و پيش از آنكه در 
فكر گشايش سرزميني خود باشد در پي دفاع از مردم 
خود در برابر طمع كشورگشايي ديگران بوده است. 
براي اين دفاع هم اگرچه تا چهاردهه گذشته متكي 
بر قدرت هاي ديگر بوده اما پس از انقالب فقط بر توان 
داخلي خود و معدود واردات از برخي كشورها متكي 
است.  توان نظامي در ايران برخالف بسياري از نقاط 
جهان توان دفاعي ناميده مي شود؛ تواني كه بارها از 
سوي مقامات مسوول در ايران غيرتهاجمي معرفي 
شده و در تازه ترين اين معرفي ها هم معاون اول دولت 
و هم س��خنگوي وزارت امورخارجه ب��ار ديگر آن را 

يادآوري كردند. 
معاون اول رييس جمهوري روز سه شنبه در همايش 
ملي بيمه و توسعه تاكيد كرد »حضور ايران مقتدر در 

منطقه به ثبات و امنيت آن كمك مي كند«. 
سخنگوي وزارت امورخارجه نيز با تقبيح تالش هاي 
غرب براي تهاجمي نش��ان دادن برنامه موش��كي و 
نظامي ايران تصريح كرد: ماهيت برنامه موشكي ايران 
به طور كامل بازدارنده و بخشي از برنامه هاي غيرقابل 
توقف دفاعي كشور است و ما به طور قطع برنامه هاي 
دفاعي خود را براس��اس ابراز نگراني هاي بي اساس و 
مبتني بر القائات بي بنيان و هدفمند برخي كشورهاي 

دور از منطقه تنظيم نمي كنيم.

   ادعاهاي دروغ و سندسازي
چند ماه��ي از ادعاي نيكي هيلي، نماينده پيش��ين 
امريكا در سازمان ملل، درباره موشك هاي ايراني يافت 
شده در يمن نمي گذرد كه عبارت ساخت ايران روي 
بدنه آنها حك ش��ده بود كه اين بار مايك پمپئو،وزير 
امور خارجه امريكا، ادعا كرده است ايران، يك فروند 
موشك بالس��تيك قادر به حمل كالهك هسته اي را 
آزمايش كرده اس��ت.  ادعايي كه به س��ياق گذشته، 
گرچه هيچ دليلي براي اثبات آن ارايه نمي كند اما آن 
را به عنوان بهانه اي براي محكوميت ايران مورد استناد 
قرار مي دهد.  واش��نگتن پيش از اين هم بارها با تكيه 
بر راهبرد ادعاي دروغ و سپس تالش براي اثبات آن، 
پروژه ايران هراسي خود را در منطقه و جهان پيش برده 
است. در تداوم اين رويه نيز مقامات امريكايي اين روزها 
در تالشند اروپا را درباره ادعاي خود قانع كرده و ايران 

را در فشار قرار دهند.  
خصومت امريكا با مردم ايران در آستانه چهل سالگي 
آن گرچه مسير پيشرفت و حتي در برهه هايي زندگي 
ايرانيان را با دشواري هايي روبرو كرد اما نتوانسته است 
به اهداف خود دس��ت يابد. جنگ، ترور و تحريم سه 
حربه است كه در اين چهل سال انتظارات كاخ سفيد 
را دست كم درباره فروپاشي نظام جمهوري اسالمي 

برآورده نكرده است. 
جمهوري اسالمي اكنون در آستانه چهل سالگي براي 

امنيت خ��ود، امريكا را منج��ي نمي داند و اين همان 
ُبغضي است كه تاجر كاخ سفيد را عصباني مي كند. 

ايران مانند حاش��يه نشينان خليج فارس براي خريد 
س��الح گرم قراردادهاي نجومي ب��ا امريكا نمي بندد. 
كشور ما بي آنكه امريكا بخواهد در حال به روز رساني 
توان موشكي خود اس��ت و بي آنكه ادعاي نظامي در 
منطقه داشته باشد يا در ائتالف هاي رنگارنگ امريكايي 
حضور يابد، توان دفاعي خود را براي مقابله با تروريسم 
گذاشته اس��ت. ايران بي آنكه گلوله اي در خاورميانه 
جنگ زده شليك كند در امنيت به سر مي برد و با همه 

دشواري ها تالش مي كند به توان خود متكي باشد. 
طبيعي است كه كشوري كه ادعاي رياست بر جهان 

دارد، اين خودكفايي ايران را تحمل نمي كند.
ساكنان كاخ سفيد و تاجر آن بهتر از هركسي مي دانند 
ايران به دنبال سالح هسته اي نيست، زيرا در دكترين 
سياسي و نظامي ايدئولوژيك خود با حرمت اين سالح 
روبروست اما پذيرفتن چنين گزاره اي از سوي امريكا 
يعني پايان ايران هراسي در منطقه، پايان بهانه فروش 
اسلحه به عربستان و پايان بده بستان آشكار و نهان با 

رژيم صهيونيستي. 
منط��ق اياالت متح��ده امريكا به اين هم��ه زيان تن 
نمي دهد؛ بنابراين ايران به هر بهانه اي به عنوان دشمن 
ملت هاي منطقه معرفي مي ش��ود؛ گاه��ي با ادعاي 

هسته اي و گاهي به بهانه توان موشكي.
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كنترل آنفلوانزاي فوق حاد 
پرندگان در كشور 

رييس سازمان دامپزش��كي گفت: با تمهيدات 
بهداش��تي و مراقبتي اين س��ازمان و همكاري 
فع��االن بخش خصوصي، آنفلوان��زاي فوق حاد 
پرندگان در س��طح كش��ور كنترل شده و جاي 

نگراني وجود ندارد.
عليرضا رفيعي پور در جمع مديركل و كاركنان 
دامپزشكي قزوين افزود: تداوم كنترل اين بيماري 
در گروي مراقبت هاي ويژه بهداش��تي از سوي 
صاحبان و كاركنان مرغداري ها و همچنين رعايت 

موارد بهداشتي در صنف پرنده فروشان است. 
وي اظهار داش��ت: واكسيناس��يون طيور نقش 
مهمي در پيشگيري از بروز اين بيماري در سال 

جاري داشته است. 
رفيعي پور يادآور شد: صنعت طيور قزوين طي 
سال هاي ۹۵ و ۹6 بيشترين واكسيناسيون را در 
برابر تهديدات آنفلوآنزا در سطح كشور اعمال كرد 
و عملكرد خوبي را از اين استان در حوزه پيشگيري 

شاهد بوديم. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
حمايت از توليد ملي مس��تلزم توجه بيشتر به 
واحدهاي توليدي است و در اين راستا نيازهاي 
دامپزش��كي واحدهاي طيور را برطرف خواهيم 
كرد.  سال گذشته به دنبال شيوع آنفلوانزاي فوق 
حاد پرندگان در اس��تان قزوين ۵ ميليون قطعه 

جوجه معدوم شدند. 

 كريدور صادرات مركبات
 به خليج فارس باز مي شود

مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور گفت 
كه باز ك��ردن كريدورهاي ص��ادرات مركبات 
به كش��ورهاي حوزه خلي��ج فارس و ع��راق از 
برنامه هايي اس��ت كه ب��راي جلوگيري از تنش 
قيمتي در بازار اين محصوالت در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حس��ين ش��يرزاد در 
گفت وگو با خبرنگاران در قائمشهر خريد توافقي 
را هم از ديگر اقدامات حمايتي براي مقابله با تنش 

قيمتي در بازار مركبات برشمرد.
خريد توافقي مركبات مازندران به ويژه پرتقال 
از اواس��ط هفته جاري از سوي س��ازمان تعاون 
روستايي آغاز شد تا از كاهش قيمت اين محصول 
توسط دالالن همزمان با عرضه فراوان جلوگيري 

شود.
برداشت پرتقال از ۱۱۵ هزار هكتار باغ در مازندران 
همه س��اله از نيمه دوم آبان ماه آغاز مي شود و تا 

اواسط بهمن ادامه مي يابد. 
بر پايه آمار جهاد كشاورزي مازندران ساالنه حدود 
۲ و نيم ميليون تن در اس��تان مركبات برداشت 
مي شود كه يك ميليون و ۷۵۰ هزار تن آن انواع 

پرتقال است.
مديرعامل سازمان تعاون روستايي كشور كه از 
شركت تعاوني مرغداران قائمشهر بازديد كرد، 
گفت: براي پرتقال قيم��ت تضميني نخواهيم 
داش��ت چرا كه گرايش سازمان تعاون روستايي 
و وزارت جهاد كشاورزي حركت به سمت خريد 

توافقي و حمايتي است .
وي اف��زود: اتحاديه هاي ملي و اس��تاني درگير 
خريده��اي توافقي و حمايتي هس��تند چرا كه 
انتظار ما برآن است تا تنش هاي قيمتي برداشته 
شود . رييس هيات مديره سازمان تعاون روستايي 
كشور با بيان اينكه در حال حاضر حركت در بازار با 
اندكي رو به جلو است، گفت: اگر چه در حال حفظ 
كردن ثبات هستيم، اما سعي داريم تا با بازگشايي 
كريدورهاي جديد به سمت حوزه خليج فارس و 

كشور عراق صادرات مركبات را فعال كنيم.
وي افزود: اگ��ز چه با فعال ش��دن كريدورهاي 
صادراتي اين انتظار وج��ود دارد تا قيمت ها باال 
برود، اما سازمان مركز تعاون روستايي اين اجاره 
را نخواهد داد تا قيمت پرتق��ال از ۲ هزار تومان 
پايين تر بيايد. وي اين قول را به باغداران داد تا در 
زمينه تعادل قيمت ها و بازگشايي كريدورها به 

آنان كمك كند .

كاهش صادرات چاي هند
 به ايران

صادرات چاي هند به اي��ران، دومين بازار بزرگ 
صادرات چاي، به دليل تحريم هاي تجاري توسط 
اياالت متح��ده، به ميزان قاب��ل توجهي كاهش 
يافته اس��ت. به گزارش ايلنا به نق��ل از بيزينس 
اينسايدر، در س��ال ۲۰۱۸، صادرات چاي هند به 
ايران، دومين بازار بزرگ صادرات چاي، به دليل 
تحريم هاي تجاري توسط اياالت متحده، به ميزان 
قابل توجهي كاهش يافته است. اين اتفاق احتماال 
منجر به شرايط مازاد عرضه براي هند به عنوان يكي 

از بزرگ ترين توليد كنندگان چاي خواهد شد.
صادرات چاي هند طي ماه هاي ژانويه تا سپتامبر 
۲۰۱۸ ح��دود ۱۷۳.۸۰ ميليون دالر باقي مانده 
است كه به دليل كاهش صادرات به ايران است. در 
اين شرايط، هند مي تواند يك شريك تجاري ديگر 
براي خود پيدا كند، اين كشور مي تواند عراق باشد.

تجارت هند با عراق از ماه جوالي آغاز شده است. 
صادرات چاي هند به عراق در دهه اول قرن بيست 
و يكم، با وجود اشغال اياالت متحده در اين كشور، از 
بين رفت. با اين حال، پس از ۲۰۱۴-۲۰۱۳، حدود 
۵۰ ميليون كيلوگرم چاي از هند به عراق صادر شد

پ��س از محدوديت صادرات هند، ع��راق واردات 
چاي از ويتن��ام و س��ريالنكا را افزاي��ش داد. در 
واقع، س��ريالنكا اعالم كرده اس��ت كه ۸۰ درصد 
از واردات چاي ع��راق را انجام مي دهد. اما اكنون 
دولت هند با از دست دادن بازار ايران سياستي را 
براي افزايش صادرات كاالهاي كشاورزي با بهبود 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل و كاهش قيمت ها 

تهيه كرده است.

  مسووالن ايراني در مذاكرات با طرف هاي 
اروپايي، الزم اس�ت كه براين نكته تأكيد 
نمايند كه اروپا اگ�ر مي خواهد توافقنامه 
برج�ام حفظ ش�ود، الزم اس�ت كه هرچه 
زودت�ر، جزييات و نحوه اس�تفاده از كانال 
مالي مختص ايران را نهاي�ي و اعالم كرده 
و بي�ش از اين تعل�ل نورزد. ع�الوه براين، 
دس�تگاه ديپلماس�ي ايران باي�د به طرف 
اروپاي�ي بفهماند كه شكس�ت اين توافق 
درواقع شكست اعتبار و استقالل اروپا است 
و براين نكته تأكيد نمايند كه صبر ايران، حد 
داش�ته و فرصت ايران به اروپاييان، تاريخ 

انقضا دارد.

برش



دانش و فن10اخبار

»تعادل« از موانع ترخيص گوشي ها در گمرك گزارش مي دهد 

ابهام در تعيين تكليف گوشي هاي توقيفي 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

واردات گوش��ي تلفن همراه صفر اس��ت،  و به جرات 
مي توان گفت بيش��تر گوشي هايي كه در بازار موجود 
است از مبادي غير رسمي وارد كشور شده اند،  اين در 
حالي اس��ت كه قوانين در نظر گرفته شده براي ورود 
گوشي مسافري نيز نتوانس��ته مانع ورود گوشي هاي 
مسافري به كشور شود،  چرا كه در خبرها خوانديم يك 
هزار گوشي مسافري فقط با يك پاسپورت وارد شده 
است،  در نتيجه اينگونه قوانين و برخورد ها نمي تواند 
نوش دارويي براي بازار آشفته گوشي تلفن همراه باشد .

از س��ويي ديگر هنوز گوش��ي هاي مانده در گمرك و 
توقيفي تعيين تكليف نشده است،  گوشي هايي كه به 
نظر مي رسد حتي ترخيص آنها هم دردي را دوا نمي كند 
چرا كه ابهام هايي در خصوص اين گوشي ها وجود دارد 
.به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اين گوشي ها 
با دالر 4200 توماني وارد شده اند و واردكنندگان آنها 
ارز دولت��ي دريافت كرده اند، اما با جهش قيمت دالر و 
توقيف گوش��ي هاي مانده در گمرك و افزايش قيمت 
گوش��ي تلفن همراه در بازار كه بعض��ا افزايش 3 تا 4 
برابري است سرنوشت اين گوشي ها نامشخص است 
و به نظر مي رسد هنوز دولت و مسووالن نتوانسته اند 
تصميمي درست براي اين گوشي ها بگيرند،  هرچند 
كه وزير ارتباطات خواستار دستور ويژه رييس جمهور 
براي ترخيص اين گوش��ي ها شده است اما گويا هنوز 
راه حل مشخصي براي ورود اين گوشي ها به بازار ارايه 

نشده است. 
مهمد مهدي ميرمهدي رييس اتحاديه صنف فناوران 
در اين خصوص به خبرنگار تعادل گفت: قيمت ها در 
بازار تلفن همراه و حتي بازار كامپيوتر نه تنها با كاهشي 
مواجه نشده است بلكه به دليل نبود برخي كاالها بعضا 
كااليي كه در اختيار يك فروش��نده است با رقم قابل 

توجهي معامله مي شود .
وي افزود:  گوش��ي هاي توقيفي مانده در گمرك هم 
هنوز تعيين تكليف نش��ده است و مشخص نيست با 
چه راه حلي باي��د روانه بازار ش��ود،  چراكه قيمت اين 
گوشي ها مشخص است اما چون با ارز دولتي از سوي 
وارد كننده رس��مي وارد شده اس��ت و در حال حاضر 

دالر باال رفته است معلوم نيست كه بايد با چه رقمي از 
گمرك ترخيص شود ؟! ابهام دوم در خصوص سرمايه 
واردكنندگان است،  چرا كه در هر صورت براي واردات 
اين گوشي ها وارد كننده هزينه كرده است و چند ماهي 
اس��ت كه س��رمايه آنها در گمرك مانده است،  دولت 
چگونه مي خواهد اين گوش��ي ها را روانه بازار كند كه 
هم وارد كننده سرمايه و سود خود را به دست بياورد و 
هم قيمت معقولي باشد تا مصرف كنندگان خريداري 

كنند . 
وي افزود: ابهام  گوشي هاي توقيف شده به قدري زياد 
است كه هنوز نتوانس��ته اند براي آن تصميم بگيرند، 
 اين ابهامات بايد برطرف شود،  در غير اينصورت ورود 
گوشي هاي توقيفي هم به صورت كوتاه مدت نمي تواند 
مسكني بر بازار باشد . چرا كه برخي سود جويان و دالالن 
با راهكارهايي مي توانند اين گوشي ها را با قيمت دولتي 
خريداري كنند و با قيمت باال روانه بازار كنند، در صورت 
اين اتفاق بازهم شاهد افزايش و جهش قيمت ها در بازار 

گوشي تلفن همراه خواهيم بود .
وي در ادامه به امضا طاليي اشاره كرد و گفت:  هستند 
افرادي كه با يك امضا طاليي قان��ون را به راحتي دور 
مي زنند و از مبادي غير رسمي گوشي وارد مي كنند، 
و اين امضا طاليي و امضاهاي طاليي است كه اقتصاد 

كشور را دچار مشكل كرده است .
وي با اش��اره به اينكه هيچگونه واردات تلفن همراه به 
صورت رسمي صورت نمي گيرد و تمامي گوشي ها از 
مبادي غير رسمي وارد مي شود گفت: با افزايش قيمت 
دالر و برخوردهايي كه با واردكنندگان رسمي صورت 
گرفته است،  و بخشنامه و دستورالعمل هاي مختلف 
براي ورود غيرقانوني تلفن همراه،  نه تنها هيچ گوشي 
از مبادي رسمي وارد نمي شود،  بلكه تمامي گوشي ها 
از مبادي غير رس��مي و به صورت قاچاق وارد كش��ور 

مي شود .
وي گفت:  طي چن��د ماه اخير واردات گوش��ي تلفن 
همراه از مبادي غير رسمي به طرز چشمگيري افزايش 
پيداكرده است و قاچاقچيان هستند كه در اين بازار از آب 

گل آلود به بهترين شكل استفاده مي كنند .
وي در خصوص اظهارنظر وزير ارتباطات در خصوص 

كاهش قيمت گوشي گفت: اينكه بگوييم گوشي 30 
تا 40 درصد ارزان مي ش��ود و فقط وعده آن را بدهيم 
نمي تواند بر ب��ازار اثر بگذارد و باع��ث كاهش قيمت 
شود،  بلكه وزير ارتباطات بايد عنوان كند چه راهكار و 
دستورالعملي را به بازار تزريق كرده يا مي كند كه گوشي 
ارزان شود،  صرف اينكه وعده بدهيم و دست آخر هيچ 

اتفاقي نيفتد صرفا خوشايند نيست . 
بر اساس اين گزارش تعيين تكليف گوشي هاي مانده 
در گمرك زماني پيچيده تر مي شود كه مشخص نيست 
آيا مديران بازداشت شده بايد اين گوشي ها را ترخيص 
كند يا دولت ؟! از سويي ديگر بسياري از شركت ها كه 
نمايندگي رسمي واردات گوشي تلفن همراه دارند در 

حال ورشكستگي و خروج از كشور هستند .
مدير رواب��ط عمومي يكي از ش��ركت هاي رس��مي 
وارد كننده تلفن همراه در اي��ن خصوص به خبرنگار 
تعادل گفت: اين شركت كه نمايندگي رسمي ورود چند 
برند را به كشور دارد، چندماهي است كه ديگر فعاليت 

نمي كند و در حال ورشكستگي است .
وي در ادامه از تعديل نيروهاي كار اين ش��ركت طي 
چند مرحله خبر داد و گفت:  در حال حاضر ش��ركتي 
كه فعاليت گس��ترده اي در بازار داشت با 15 كارمند 
در حال فعاليت است كه به نظر مي رسد به زودي بايد 

شاهد تعطيلي شركت باشيم .
وي در خصوص اينكه كاالهاي وارداتي شركت كه در 

گمرك مانده است و اجازه ترخيص داده نمي شود يا چه 
قيمت ترخيص مي شود؟ و چه زماني براي ترخيص اين 
كاالها بايد اقدام كنيد،  گفت:  هنوز هيچ خبري مبني بر 
ترخيص كاال و قيمتي كه بايد ترخيص شود به شركت 
اعالم نشده است، و اصال مشخص نيست كه اين كاال به 

شركت داده مي شود يا خير؟
در هر صورت به نظر مي رس��د هنوز مسووالن و دولت 
مردان نتوانسته اند راه حلي را پياده كنند تا گوشي هاي 
مانده در گمرك ترخيص ش��ود و در اين بين به گفته 
مس��ووالن قاچاق روند رو به رش��دي گرفته اس��ت 
ودستورالعمل ها و قوانين ارايه شده براي كنترل قاچاق 

نيز نتوانسته است مثمرثمر واقع شود .

روابط عمومي وزارت ارتباطات| رييس پژوهشكده 
فناوري اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 
با يادآوري كاربرد هاي كالن داده ها در حوزه بانكي گفت: 
با تجزيه و تحليل تراكنش ه��اي بانكي مي توان تقلب و 

پولشويي را تشخيص داد.
محمد شهرام معين افزود: بزرگ ترين مزيت تحليل هاي 
كالن داده اي، افزايش بهره وري در حوزه هاي مختلف، از 
جمله كشاورزي، انرژي و سالمت، خرده فروشي، مالي، 
كاربردهاي بانكي و حمل و نقل و س��نجش است. وي، 
طبقه بندي امنيتي كالن داده ها را يكي ديگر از اقدامات 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در اين حوزه بيان 
و خاطرنشان كرد: اين موضوع در قالب پروژه اي در حال 
تعريف بوده كه به زودي تصويب و اجرايي خواهد شد. اين 
مقام مس��وول در تعريف كالن داده ها يا داده هاي عظيم 
گفت: به داده هايي با حجم باال ك��ه با ابزارهاي پردازش 
داده هاي سنتي قابل پردازش نبوده و از سه ويژگي حجم، 
س��رعت و تنوع برخوردارند، كالن داده اطالق مي شود. 
وي اظهار داش��ت: حجم داده ها در چند س��ال اخير به 
سرعت افزايش يافته، بطوري كه گفته مي شود در پنج 
سال اخير به اندازه آغاز تاريخ تاكنون اطالعات توليد شده 
است. رييس پژوهشكده فناوري اطالعات بيان داشت: 
الگوريتم هاي پردازش كالن داده ها كامل تر ش��ده اند و 
امكانات پردازشي و ذخيره سازي و سرورهاي قوي و مراكز 
داده با توان باال و ذخيره سازي در حد »پتا« و »زتا بايت« 
و باالتر ايجاد شده اند. يك پتابايت  يك واحد از اطالعات 
است كه برابر يك كادريليون بايت، يا 10 به توان 15 بايت 
و يك زتابايت   يك واحد از اطالعات كه برابر 10 به توان 

21 بايت است.

وي ادامه داد: از طرف��ي الگوريتم هاي هوش مصنوعي، 
يادگيري ماشين و داده كاوي پيچيده تر و كامل تر شده اند 
و اين دو با هم، امكان ذخيره س��ازي، پردازش و تحليل 
داده ها و استخراج دانش و معني از آنها را فراهم كرده است.

معين با ي��ادآوري اقدامات وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در حوزه كالن داده ها، افزود: از چند سال پيش 
وزارت ارتباط��ات حوزه كالن داده ه��ا را در كنار 5 جي، 
اينترنت اش��يا، يارانش ابري و زنجي��ره بلوكي به عنوان 

فناوري هاي نوين در اولويت كاري خود قرار داده است.
وی، نخستين اقدام پژوهشگاه ارتباطات در حوزه کالن 
داده ها را تهيه نقشه راه اين حوزه بيان کرد و گفت: در اين 
نقشه راه، جنبه های مختلف حقوقی و کسب و کاری آن 
ديده شده و پس از اعمال آخرين اصالحات و به روز رسانی 

به زودی برای تصويب به وزارت ارتباطات ارائه می شود.
معين، موض��وع رگوالتوری کالن داده ها را يکی ديگر از 
اقدامات پژوهشکده فناوری اطالعات اعالم کرد و افزود: 
پروژه رگوالتوری کالن داده ها با درخواس��ت س��ازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی از س��ال 96 در حال 
انجام بوده و در مراحل پايانی قرار دارد که به نتايج خوبی 

نيز رسيده است.

گيزمگ| يكي از پژوهش��گران »دانشگاه اموري« 
)Emory University( اي��االت متح��ده امريكا 
اخيرا موفق به توسعه يك برنامه شده است كه مي تواند 
»كم خوني« )anemia( را از روي رنگ ناخن افراد 

تشخيص دهد.
در ح��ال حاضر روش دقيق بررس��ي ك��م خوني يا 
آنمي، گرفتن يك نمونه خون از افراد و بررسي تعداد 
گلبول هاي قرمز )كه حاوي هموگلوبين غني از آهن 
اس��ت( خون آنها اس��ت؛ اما اكنون يك پژوهش��گر 
امريكايي ي��ك برنامه مناس��ب براي گوش��ي هاي 
هوشمند را توسعه داده كه توسط آن مي توان ميزان 
كم خوني افراد را با روشي غير تهاجمي تشخيص داد.

اين برنامه آزمايش��ي توس��ط دكتر »راب مانينو« 
)Rob Mannino( مهندس زيس��ت پزش��كي 
دانش��گاه اموري توس��عه يافت. مانين��و خود مبتال 
beta-( »ب��ه اختالل خوني ارثي »تاالس��مي بت��ا

thalassemia( است و به همين دليل بايد مرتبا 
آزمايش »شمارش كامل خون« )CBCs( را انجام 
دهد. اگر كم خوني شديد تشخيص داده شود، نياز 

به انتقال خون دارد.
»ش��مارش كامل خون« يا هموگرام  كه در اصطالح 
پزشكي به آن سي .بي .سي CBC مي گويند، آزمايشي 
اس��ت كه اطالعات كلي درخواستي پزشك يا ديگر 
متخصصان علوم پزش��كي درباره س��لول هاي خون 

بيمار را ارايه مي كند. يك تكنسين، نمونه خون بيمار 
را گرفته و تعداد تقريبي و نوع سلول هاي خوني در هر 
واحد حجم )ميلي ليتر( را گزارش مي كند. همچنين 
متغيره��اي كمي مانند مي��زان هموگلوبين خون و 
حجم متوس��ط گويچه هاي سرخ نيز توسط دستگاه 

آزمايش كننده گزارش مي شوند.
»راب مانينو« گفت: پزش��كان اگر نياز باش��د، حتي 
س��طح بيش��تري از س��طح هموگلوبين را آزمايش 
مي كنند، ام��ا مراجعه به بيمارس��تان ب��راي انجام 
آزمايش خون هميش��ه براي من كار س��ختي است. 
اكنون با برنامه اي كه توس��عه داده ام، پزشكان سطح 
هموگلوبين مرا مورد بررس��ي ق��رار مي دهند و تنها 

زماني كه الزم است آزمايش مي دهم.
برنامه مذكور مي تواند اين مشكل را حل كند، زيرا اين 
برنامه بيماران را ق��ادر مي كند تا ميزان هموگلوبين 
خود را همانطور كه مي خواهند، بررسي كنند. تصاوير 

انگش��ت و ناخن 33۷ نفر در اين برنامه وارد ش��ده و 
اين دس��تگاه با بررس��ي رنگ ناخن مي تواند سطح 

هموگلوبين افراد را تشخيص دهد.
تمام افرادي كه تصاوير انگشتانش��ان در اين برنامه 
وارد ش��ده، تحت آزمايش »ش��مارش كامل خون« 
قرار گرفتند، بنابراين سطح هموگلوبين آنها پيش از 

استفاده از اين برنامه تعيين شده بود.
در گام دوم، »مانينو« ميزان س��طح هموگلوبين آن 
افراد را كه تحت آزمايش قرار گرفته بودند را توسط اين 
برنامه مورد بررسي قرار داد. اين برنامه با دقت مثبت 
و منفي 2.4 گرم در دس��ي ليتر )در مقايسه با مقادير 
CBC( قادر به تش��خيص افراد سالم و افراد مبتال به 

كم خوني شد.
هنگامي كه يك فرايند كاليبراسيون شخصي اضافه 
ش��د، آن ميزان به +/- 0.92 گرم در دسي ليتر بهبود 
يافت. س��طح نرمال هموگلوبين در م��ردان 13.5 تا 
1۷.5 گرم در دسي ليتر و در زنان 12 تا 15.5 گرم در 

دسي ليتر قرار دارد.
از آنجايي كه س��طح ناخن ها حاوي مالنين نيست، 
اين برنامه قادر به تشخيص كم خوني در افراد داراي 
هر نوع رنگ پوستي اعم از پوست روشن و تيره است. 
مالنين يك اصطالح گس��ترده اي ب��راي گروهي از 
رنگدانه هاي طبيعي موجود در بسياري از موجودات 

زنده است.

مه�ر| معاون وزي��ر ارتباطات از انع��كاس اختالف اين 
وزارتخانه با س��ازمان صداوس��يما برس��ر مالكيت باند 
فركانسي پخش آنالوگ برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، به 
رييس جمهور و طرح درشوراي عالي امنيت ملي خبر داد.

حس��ين فالح جوش��قاني درباره اختالف ميان سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و سازمان صداوسيما 
درخصوص بازپس گي��ري باند فركانس��ي ۷00 و ۸00 
مگاهرتز كه پيش از اين متعلق به پخش آنالوگ برنامه هاي 

راديويي و تلويزيوني بود، توضيح داد.
وي گف��ت: در س��ال 2006 اتحاديه جهان��ي مخابرات 
مقرر كرد كه تا س��ال 2015 پخ��ش آنالوگ برنامه هاي 
راديويي تلويزيوني در باندهاي فركانس��ي ۷00 و ۸00 
مگاهرت��ز متوقف ش��ود. به اين معني ك��ه از آنجايي كه 
پخش سيگنال هاي راديويي تلويزيوني ديجيتالي شده 
و ميزان استفاده از پهناي باند به شدت كاهش پيدا كرده، 
اين باندهاي فركانس��ي بايد براي بهره برداري ديجيتال، 

آزاد شود.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي با 
بيان اينكه باندهاي فركانسي آزاد شده را بهره ديجيتالي 
مي گويند، ادامه داد: آنچه برنامه كش��ورهاي دنيا است 
و به آن نيز توصيه مي ش��ود، اين اس��ت كه اين باندهاي 
آزادشده براي توسعه شبكه هاي تلفن همراه مورد استفاده 

قرار گيرد.
وي با بيان اينكه باندهاي فركانسي زير يك گيگاهرتز كه 
داراي فركانس پاييني هس��تند اما برد زيادي دارند براي 
توس��عه تلفن همراه در مناطق روستايي و كم جمعيت 
كارب��رد دارد، گفت: مي توان با اس��تفاده از اين باندهاي 
فركانسي، پوشش خوبي در توسعه موبايل در اين مناطق 

ايجاد كرد. براين اساس اغلب كشورها به اين سمت رفته و 
از اين باندها براي توسعه موبايل استفاده مي كنند.

معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه در ايران ماحسب 
قان��ون، مديري��ت طيف فركان��س ب��ا وزارت ارتباطات 
و رگوالت��وري اس��ت، افزود: براس��اس مق��ررات ملي و 
بين المللي، هر س��ال جدول ملي فركان��س در باندهاي 
متفاوت و براي كاربردهاي مختلف، توس��ط رگوالتوري 
تعيين مي ش��ود و در اين زمينه س��ازمان صداوس��يما، 
كش��تيراني و نيروهاي مسلح و س��اير بهره برداران باند 

فركانسي در اين زمينه مشاركت دارند.
فالح جوش��قاني خاطرنش��ان كرد: بحث اين اس��ت كه 
مديريت اين باند فركانسي بايد در اختيار رگوالتوري باشد 

و متعلق به سازمان صداوسيما نيست.
وي ادامه داد: نقطه اختالف اين اس��ت كه صداوس��يما 
مي گويد باند فركانسي متعلق به ما است. اما مطابق قانون 
باند فركانسي متعلق به هيچ بهره برداري نيست و جزو انفال 
به حساب مي آيد و برحسب وظايف وزارت ارتباطات، در 

اختيار بهره برداران مختلف قرار مي گيرد.
رييس رگوالتوري گفت: بحث ما اين است كه اين باندهاي 
فركانس��ي بايد تخليه شود و براس��اس روند تكنولوژي 

روزدنيا، در كشور ما نيز براي توسعه تلفن همراه در مناطق 
محروم استفاده شود.

معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه اين باند فركانسي 
از قديم براي پخش همگاني مورد استفاده قرار مي گرفت 
اما روند دنيا ديگر اين نيس��ت كه از اين باند، براي پخش 
همگاني استفاده شود، اضافه كرد: عدم بازگشت اين فضا 
به وزارت ارتباطات، يكي از موانع توسعه موبايل در مناطق 
روس��تايي مي تواند باش��د. چرا كه هم اكنون هزينه باند 
فركانسي 2600 مگاهرتز كه در اختيار اپراتورهاي تلفن 
همراه قرار مي گيرد، 4 برابر هزينه باند فركانس��ي ۸00 
مگاهرتز اس��ت. براين اساس اين باند فركانسي مي تواند 
هزينه ها را به شدت پايين آورده و در صورت استفاده تجاري 

توسط اپراتورها، ارزش افزوده بااليي ايجاد خواهد كرد.
وي گفت: حق استفاده از فضاي فركانس مبلغ ناچيزي 
اس��ت و البته براي باند فركانسي پخش همگاني مطابق 

قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمي شود.
فالح جوشقاني با اشاره به اينكه اين موضوع اختالف را به 
رييس جمهور منعكس كرديم، ادامه داد: موضوع براي حل 
و فصل و تصميم گيري، هم اكنون در شوراي عالي امنيت 
ملي دردست بررسي است. از سوي ديگر در بودجه سال 
9۷ نيز استفاده از اين فضاي فركانسي، مطرح شده است. 
بطوركل مباحث حقوقي اين اختالف، در سطوح باالتر در 
دست بررسي و حل و فصل است و ما درحال آماده كردن 

مقدمات و مستندات قانوني دراين زمينه هستيم.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: 
درس��ال 2006 كه اين مقررات تحت عنوان ge06 )ژنو 
2006( تصويب ش��د، نمايندگان اي��ران از رگوالتوري و 

سازمان صداوسيما اين را امضا كردند. 

تشخيص پول شويي با تحليل تراكنش بانكي ممكن است

تشخيص كم خوني با يك برنامه

بررسي اختالف وزارت ارتباطات و صداوسيما در شوراي امنيت ملي  
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دريچه فراسو

رويداد

عرضه كروم 71 با قابليت هاي 
امنيتي تازه

اسل گير| گوگل با به روز رساني مرورگر كروم 
نس��خه ۷1 آن را عرضه كرده اس��ت ت��ا يك بار 
ديگر بتوان��د با مرورگر ش��ركت هايي همچون 

مايكروسافت و موزيال رقابت كند.
ك��روم در حال حاض��ر محبوب تري��ن مرورگر 
اينترنتي اس��ت و به نظر مي رسد، رابط كاربري 
سبك و همه پس��ند و امكانات امنيتي مناسب 

عامل اقبال به آن باشد.
نس��خه ۷1 مرورگر ك��روم براي اس��تفاده روي 
ويندوز، مك و لينوكس عرضه شده است. يكي 
از قابليت هاي اين نسخه از كروم امكان شناسايي 
اگهي ه��اي بد و مخرب و جلوگي��ري از نمايش 
آنهاست. كروم با تهيه يك پايگاه داده از اين نوع 
آگهي ه��ا تالش مي كند، به تدري��ج همه آنها را 

شناسايي و بلوكه كند.
البته در برخي موارد اگهي هاي يادشده آلوده به 
بدافزار نيستند وصرفا با استفاده از نرم افزارهاي 
قديمي و به روز نشده تهيه شده اند، اما كروم قصد 

دارد نمايش اين آگهي ها را هم متوقف كند.
كروم به مالكان وب س��ايت هاي نمايش دهنده 
اگهي هاي آلوده و مخرب تا 30 روز مهلت مي دهد 
تا مشكالت آنها را برطرف كنند. در غير اين صورت 
آگهي هاي يادشده را بلوكه مي كند. ساماندهي 
افزونه هاي مرورگر كروم و بررس��ي مش��كالت 
امنيتي و حذف اگهي هاي نامطلوب از جمله ديگر 

اقدامات انجام شده در مرورگر به روز شده است.

ابداع كاغذ حساس به گرما 
با قابليت چند بار استفاده 

نيواطلس| محققان چيني كاغذي حساس به 
گرما توليد كرده اند كه مي توان بارها نقش ها و 
واژه هاي آن را پاك كرد و دوباره روي آن نوشت.

محقق��ان دانش��گاه فويجيان نرم��ال در چين 
كاغذي ابداع كرده اند كه به گرما حساس است 
و مي توان روي آن چند بار نوشت.اين محققان 
به رهبري لوژو چن روي ي��ك كاغذ عادي را با 
اليه اي از رنگ آبي ترموكروميك پوشاندند كه 
در معرض گرما بي رنگ مي ش��ود. پشت كاغذ 
نيز با تونر س��ياه فوتوترمال پوش��يده شد. اين 
ماده رساناي گرما اس��ت و در معرض نور گرما 

توليد مي كند.
آنها در مرحله بعد با كمك يك قلم منتشر كننده 
گرما روي قس��مت آب��ي كاغ��ذ نقش هايي را 
كشيدند، سپس تونر كاغذ گرم و به اين ترتيب 
رنگ در قس��مت طراحي نقوش ش��فاف شد و 
رنگ سفيد كاغذ نمايان شد. همچنين مي توان 
به وسيله پرينتر گرمايي يا يك منبع نور مادون 

قرمز روي كاغذ طراحي كرد.
تصاوير و واژه ها به مدت 6 ماه در دماي اتاق روي 
كاغذ باقي مي مانند. براي استفاده دوباره از كاغذ 
مي توان آن را تا دماي 10- درجه س��انتي گراد 
س��رد كرد. به اين ترتيب تمام رنگ به وضعيت 
آبي برمي گردد. مي توان اين فرايند را 100 بار 

تكرار و از كاغذ استفاده كرد.

اختاللي جديد در تصاوير 
اينستاگرام

پي سي ورلد| اختاللي عجيب در اينستاگرام 
س��بب ش��ده روي تصاويري كه درصفحه فيد 
كاربران ظاهر مي ش��ود، خطوطي ظاهر شود. 

اينستاگرام اين اختالل را تاييد كرده است.
 به نظر مي رسد اينستاگرام دچار مشكلي شده 

كه صفحه فيد كاربران را مختل كرده است.
 اين مش��كل س��بب مي ش��ود خطوطي روي 
تصاوير به وج��ود بيايد و به نظر برس��د آنها در 
نتيجه اختالل در نوار VHS يايك فيلتر جديد 

و عجيب هستند. 
هنوز منبع اين اختالل مشخص نيست اما به نظر 
گسترده مي رسد و برخي از كاربران در پيام هاي 
توييتري از آن ش��كايت كرده ان��د. به هرحال 
اينس��تاگرام تاييد كرده اين مشكل مربوط به 
خدمات خود است و به اين ترتيب دستگاه هاي 

كاربران مشكلي ندارد.

آگهي مزايده عمومي )حراج( ماشين آالت )ميني بوس هيونداي كروز(
شهرداري اركواز ملكشاهي به استناد مصوبه شماره 15 مورخ 9۷/2/4 شوراي اسالمي شهر اركواز و جوابيه شماره 1/522 مورخ 9۷/2/14 فرمانداري محترم شهرستان ملكشاهي در نظر دارد 
نسبت به فروش يك دستگاه ميني بوس هيونداي كروز با مشخصات ذيل از طريق مزايده عمومي )حراج( اقدام نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي شود از تاريخ انتشار آخرين آگهي به مدت 10 
روز كاري با مراجعه حضوري به شهرداري از دستگاه مذكور بازديد نمايند و همچنين از طريق سامانه الكترونيكي ستاد )www.setadiran.ir( شرايط شركت در مزايده را دريافت نمايند.

تلفن تماس: 0۸433۸52013 و 0۸433۸54916 )شخص پاسخگو آقاي حسين كريمي مسوول نقليه و تاسيسات شهرداري به شماره همراه 091۸513۸622 مي باشد(

شرايط شركت در مزايده
1( مزايده راس ساعت 13 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ  9۷/9/2۸ در محل شهرداري اركواز برگزار و از قيمت كارشناسي پايه شروع و با خريداري كه باالترين بهاء را پيشنهاد 

دهد معامله انجام خواهد شد.
2( متقاضيان به منظور شركت در مزايده مي بايست ابتدا شرايط شركت در مزايده را به طور كامل مطالعه نموده و پس از بازديد از دستگاه مزايده اي حداكثر تا ساعت 12 بعدازظهر 
روز چهارشنبه مورخ 9۷/9/2۸ مبلغ 100000000 را به صورت ضمانتنامه بانكي در پاكت دربسته به حراست شهرداري تحويل و معرفي نامه شركت در مزايده را دريافت نمايند. 

3( به پيشنهادات فاقد ضمانتنامه ترتيب اثر داده نمي شود.
4( مبلغ پيشنهادي بايد دقيق و با بررسي كامل انجام شود و در صورت برنده شدن هيچ بهانه اي مبني بر عدم اطالع و آگاهي از شرايط موجود يا وضعيت موجودي ها پذيرفته 

نخواهد شد و انصراف منجر به ضبط سپرده برنده مزايده خواهد شد. همچنين قيمت هاي پيشنهادي نبايد كمتر از قيمت پايه كارشناسي باشد. 
5( برنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت ۷ روز كاري نسبت به واريز كامل بهاء دستگاه به حساب شهرداري اقدام نمايد و در صورتي كه از انجام معامله منصرف گردد سپرده 

وي به سود شهرداري ضبط و به ترتيب نفرات دوم و سوم )به شرطي كه اختالف قيمت آنها بيشتر از مبلغ ضمانتنامه نباشد( برنده مزايد شناخته خواهند شد. 
6( كميس��يون مزايده در رد يا قبول هر يك از پيش��نهادات مختار است و هرگونه اعتراض قابل قبول نمي باشد و صرف شركت در مزايده هيچ حقي براي شركت كننده ايجاد 

نخواهد شد.
۷( هزينه چاپ آگهي مزايده و همچنين كارشناسي ماشين آالت برعهده برنده مزايده خواهد بود. 

۸( برنده مزايده عالوه بر قيمت پيشنهادي بايستي معادله 9 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به حساب شهرداري واريز نمايد.
9( هزينه هاي نقل و انتقال قانوني )انتقال سند( به عهده خريدار مي باشد و خريدار ظرف مدت 20 روز مي بايست به شهرداري مراجعه و خودرو خود را آماده انتقال سند نمايد در 
غير اين صورت كليه عواقب و خسارت به عهده خريدار مي باشد. ضمنا از تاريخ خريد تا انتقال قطعي سند به نام خريدار كليه هزينه هاي ماشين آالت فوق از جمله بيمه، خالفي، 

دارائي، خدمات خودروئي و... برعهده خريدار مي باشد.

ر نام دستگاه مدل رنگ شماره شهرباني بيمه وضعيت مبلغ ضمانتنامه بانكي ريال

100000000 249 ع 21 ايران 98 ندارد سالم 89 سفيد 1 ميني بوس هيونداي كروز

شهرداري اركواز ملكشاهي



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

»تعادل«درگفتوگوبافعاالناقتصاديبررسيميكند

چالش احياي توليد در دوران تحريم ها
بنگاه ها|

دادس�تان كل كش�ور دي�روز در گفت و گو با 
خبرن�گاران اعالم ك�رد كه با توج�ه به تالش 
دش�منان براي ضربه زني به اي�ران در حوزه 
اقتصاد، فعاالن اقتصادي و مسووالن اجرايي، 
تقنيني و قضايي بايد گلوگاه هايي كه از طريق 
آن دشمنان قصد آسيب رساندن به كشورمان 

دارند را سد كنند.
يكي از مهم ترين گلوگاه هايي كه دادستان كل 
كشور معتقد اس�ت كه دشمن تمركز ويژه اي 
بر آن دارد؛ مساله توليد و صادرات كشورمان 
اس�ت ك�ه مي ت�وان آن را مهم تري�ن ميدان 
روياروي�ي جنگ اقتص�ادي در نظر گرفت. بر 
اين اساس دادستان كش�ور فعاليت هر بنگاه 
اقتص�ادي را در حك�م س�الح ق�وي در برابر 
تالش هاي دشمنان كشور ارزيابي مي كند كه 
مي تواند ضمن اش�تغالزايي و توليد در زمينه 
صادرات نيز براي كش�ور ارزش افزوده ايجاد 
كند. با توجه به اهميت موضوع در اين گزارش 
سراغ اهالي اقتصاد و فعاالن بخش خصوصي 
اقتصاد رفتيم تا چالش هاي پيش روي فعاليت 
بنگاه هاي اقتصادي در شرايط حساس فعلي 

را مورد ارزيابي تحليلي قرار دهيم. 

تحريمهاوفعاليتبنگاهها
عضو هيات رييسه اتاق ايران در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا تحريم ها باعث تعطيل��ي بنگاه هاي اقتصاي 
شده؟ مي گويد: هيچ واحد توليدي در استان اردبيل 
به خاطر نبود م��واد اوليه براث��ر تحريم هاي جديد 

تعطيل نيست.
حس��ين پيرموذن در جلسه ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي در اردبيل اظهار كرد: اكثر 
تجار و صنعتگران اس��تان در پيمان سپاري و ثبت 
سفارش با مشكالت و نارسايي هايي روبرو بودند كه 
در هماهنگي با بانك مركزي قرار ش��د اين موانع و 

مشكالت برطرف شود.
او با قدرداني از اس��تاندار اردبي��ل در پيگيري براي 
تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي خاطرنشان كرد: 
به غير از يك واحد توليدي كه آن هم مش��كالتي را 
در تركيب هيات مديره دارند بقيه واحدهاي توليدي 
در تامي��ن م��واد اوليه تا 6 ماه آينده هيچ مش��كلي 

نخواهند داشت.
رييس ات��اق اردبيل گفت: ما آرام��ش خاصي را در 
اس��تان اردبيل و واحدهاي توليدي شاهد هستيم 
بط��وري كه اين واحدها با اميدواري بيش��تر تالش 

مي كنند در عرصه توليد و اشتغال فعال باشند.
پيرموذن با تقدير از مسووالن قضايي در رسيدگي به 
پرونده واحدهاي توليدي و درخواست براي بازنگري 
در نحوه محاس��به سود و كارمزد بيان كرد: با ارجاع 

اين پرونده ها به كارشناس��ان رسمي دادگستري ما 
يك تفاوت فاحشي را در نحوه محاسبه سود و جرايم 

از سوي بانك و اين كارشناسان شاهد بوديم.
وي به مهلت مقرر براي توليدكنندگان و تجار براي 
پرداخت بدهي معوق خود به بانك ها تا پايان سال و 
اعمال نشدن جرايم و برخي آيتم هاي الزام آور اشاره 
كرد و افزود: قرار ش��ده  نحوه محاسبه سود براساس 
قرارداد اوليه انجام شود تا بخش خصوصي نسبت به 

تسويه حساب بدهي معوق اقدام كند.
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران همچنين با اشاره به 
لغو بخشنامه پيمان س��پاري ارزي به دنبال رايزني 
با ريي��س كل بانك مركزي تصريح كرد: قرار ش��د 
براي ص��ادرات غيرنفتي زير ي��ك ميليون دالر اين 

پيمان س��پاري لغو ش��ود و تج��ار و بازرگانان فعال 
اس��تان اردبيل بر همين اس��اس از پيمان س��پاري 

مستثني شدند.
پيرموذن فرآيند اس��تاني ش��دن ثبت س��فارش و 
صدور مج��وز در اين زمينه به اس��تان هاي مختلف 
كش��ور را يادآور ش��د و بيان كرد: در استان اردبيل 
12 مورد ثبت س��فارش پيش��نهادي داشتيم كه با 
مذاكرات انجام ش��ده همه آنها در س��ايت ثبت نام 
 و اقدامات براي تخصيص ارز م��ورد نياز آنها عملي

 شده است.

بازگشتآرامشبهفعاليتبخشخصوصي
وي از بازگش��ت آرام��ش ب��ه بخ��ش خصوصي و 

واحدهاي توليدي اس��تان اردبيل خبر داد و اظهار 
كرد: م��ا پيگير احداث نمايش��گاه دايم��ي مصالح 
ساختماني و معدني در استان هستيم كه زمين آن 
تعيين شده و قرار است احداث مجموعه مناسبي را 

در اين حوزه شاهد باشيم.
رييس اتاق اردبيل همچنين از جابه جايي تعيين 
پاي��ه ارزش عس��ل صادراتي به دنب��ال اعتراض 
صادركنندگان عسل خبر داد و خاطرنشان كرد: 
با ابالغ بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي تالش 
بر اين است تا با همراهي بخش خصوصي بتوانيم 
مشكالت صادركنندگان را به ويژه در استفاده از 
تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي فراهم كنيم 
كه البته چندان رغبتي به استفاده از اين تسهيالت 

مشاهده نمي شود. پيرموذن با استقبال از پرداخت 
مشوق هاي صادراتي و يارانه براي تجار و بازرگانان 
بيان كرد: بزرگ ترين كمك به فعاالن اين بخش 
توجه به فروش و بازاريابي محصوالت آنهاست كه 
قطعا در حوزه تبليغات، اطالع رساني و بازاريابي 

بايد حمايت هاي همه جانبه انجام شود.
وي به تجلي��ل از 17 صادركننده نمونه اس��تان 
اش��اره كرد و گفت: 5 نفر از اين تجار مشكالت و 
خواسته هاي خود را در اين جلسه مطرح كردند كه 
در مجموع عمده خواسته هاي آنها تسهيل فرآيند 
گمركي در صادرات، رفع مش��كل پيمان سپاري 
ارزي، ممنوعيت ص��ادرات برخي از محصوالت، 
باال ب��ودن ماليات هاي اعمال ش��ده براي تجار و 
صادركنن��دگان و همچنين كمب��ود امكانات در 
حوزه حمل و نقل بار و كاالست كه انتظار مي رود 

اين مشكالت و موانع برطرف شود.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي 
اردبي��ل همچنين به آخري��ن وضعيت پرداخت 
تسهيالت رونق توليد و اش��تغال فراگير اشاره و 
اظهار ك��رد: كل پرداختي اين ح��وزه در 8 ماهه 
امس��ال كمتر از 40 ميليارد توم��ان بوده كه رقم 

ناچيزي به شمار مي رود.
پيرموذن ادامه داد: در طرح اش��تغال فراگير نيز 
70 ميليارد تومان تس��هيالت با نرخ سود پايين 
پرداخت ش��ده ك��ه پرداخت اين تس��هيالت در 
مناطق محروم به توس��عه و آباداني بيشتر منجر 

شده است.

چگونگ�يب�رونرف�تازچالشه�اي
اساسياقتصاددردورانتحريم

استاد دانشگاه تهران و دبير علمي همايش »چگونگي 
برون رفت از چالش هاي اساسي اقتصاد ايران با تاكيد 
بر وضعيت توليد و اش��تغال پس از بازگشت تحريم 
ها« گف��ت: دولت بايد از كانال نظ��ارت و همكاري 

بخش خصوصي، مشكالت را حل كند.
يداهلل دادگ��ر در خصوص وضعيت اقتصاد كش��ور 
در دوران پس��اتحريم ها اظهار كرد: در كشور انجام 
وظيف��ه در بحث نظارت و افزايش رفاه ش��هروندي 
اجرايي نش��ده اس��ت. دولت بايد در شرايط كاهش 
رش��د اقتصادي، تورم، بيكاري و ت��راز پرداخت در 

بخش تثبيت وظايف خود را انجام دهد.
وي اف��زود: دول��ت دچ��ار ناكارآم��دي در توزي��ع 
درآمدها و ثروت اس��ت، بنابراين دولت بايد از كانال 
 نظ��ارت و هم��كاري بخ��ش خصوصي مش��كالت 

را حل كند.
دبير علمي اين همايش ادام��ه داد: در صورت عدم 
اصالح س��اختار امكان بهبود مس��ائل نيست. نرخ 
بيكاري در كشور 14 درصد است و اين نرخ در بين 

جوانان 15 تا 25 سال باالي 2۳ درصد است.

بهمناسبتبرگزاريسيزدهميناجالسبينالملليتعاوندرآسياواقيانوسيه

پياممديركلدفترمنطقهآسياواقيانوسيهبهرييساتاقتعاون
بالو آير مديركل دفتر منطقه آسيا و اقيانوسيه طي 
نامه اي به ريي��س اتاق تعاون اي��ران، از برگزاري با 
شكوه سيزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آسيا 
و اقيانوسيه تقدير و تشكر كرد. به گزارش »تعادل« از 
پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، متن اين نامه 

به شرح ذيل است: 
»جناب آقاي بهم��ن عبداللهي، رييس محترم اتاق 

تعاون ايران
باس��الم، بدينوس��يله صميمان��ه از جنابعال��ي، 
جناب آق��اي ضيغمي، جناب آق��اي بنايي فر و نيز 

كاركن��ان اتاق تعاون اي��ران، ب��راي كار بزرگي كه 
در س��ازماندهي و برگ��زاري س��يزدهمين اجالس 
بين المللي تعاون در آس��يا و اقيانوس��يه و دهمين 
انجمن تعاون و رويدادهاي مرتبط كه طي روزهاي 
 26تا ۳0 نوامبر2018 صورت گرفت، كمال تش��كر

 را داريم.
آقاي علي ضيغمي و آقاي بنايي فر طي مالقاتي كه 
در آوريل 2018 در نپال برگزار گرديد، در ارتباط با 
موفقيت و برگ��زاري هر چه بهتر اجالس منطقه اي 
اطمينان داده بودند ك��ه در اينجا بيان مي دارم كه 

اتاق تعاون ايران به همه آنها عمل نمود.ما از ش��ما 
بابت تمهيدات و اقدامات ش��خصي ت��ان در رابطه 
با بح��ث صدور ويزاه��ا، دعوت از مقام��ات كليدي 
و در نظ��ر گرفتن تم��ام جوانب اين رويداد تش��كر 
مي كني��م. اين نتيج��ه تالش كار تيم��ي كاركنان 
اتاق تعاون اي��ران بود كه به عن��وان ويتريني براي 
اقتدار و مقاومت نهضت تعاون ايران جلوه گر ش��د. 
روي��داد فرهنگي برگزار ش��ده در نوامبر و بازديد از 
 برج ميالد در 2۹ نوامبر، نمايندگان حاضر را بسيار 

به وجد آورد.

بازخ��ورد درياف��ت ش��ده از تمام��ي نماين��دگان 
ش��ركت كننده در رويداد بس��يار مثبت ب��ود و آنها 
ق��دردان تمامي اقدام��ات صورت گرفت��ه بودند.با 

تجديد سپاس از شما بابت تالش و حمايت شخصي 
تان در برگزاري شكوهمند اجالس.«

بالو آير، مديركل دفتر منطقه آسيا و اقيانوسيه

30هزارفرصتشغليدرحوزه
فرهنگوهنرايجادميشود

سيستان و بلوچستان|
ك��ه  يطي  ا ش��ر ر  د
دول��ت اعالم ك��رده كه 
برنامه ريزي هاي كاربردي 
براي اشتغالزايي هر بخش 
و وزارتخانه انجام ش��ده؛ 
وزي��ر ارش��ادمي گويد: 
براس��اس توافق اين وزارتخانه با سازمان برنامه و 
بودجه زمينه اشتغال ۳0 هزار نفر در حوزه فرهنگ 
و هنر از طريق اعطاي تسهيالت اشتغالزايي فراهم 
مي ش��ود.به گزارش ايرنا، س��يد عب��اس صالحي 
پنج شنبه ش��ب در ديدار با اصحاب فرهنگ و هنر 
بلوچس��تان در ايرانشهر اظهار داش��ت: ارايه اين 
تسهيالت كمك مي كند تا زمينه اشتغال فعاالن 
حوزه فرهنگ و هنر كش��ور فراهم شود.وي ادامه 
داد: خريد آث��ار توليدي در فضاي حوزه فرهنگ و 
هنر مورد توجه اين وزارتخانه است. او گفت: شمار 
بيمه ش��دگان اين حوزه از حدود 17 هزار نفر هم 
اينك به ۳0 هزار نفر افزايش يافته است. صالحي 
ارتقاي سرانه فرهنگي، تكميل طرح هاي نيمه تمام، 
ايجاد فرصت هاي مكمل براي گسترش فضاهاي 
فرهنگي و افزايش سرانه فرهنگ و هنر در سيستان 
و بلوچستان را از مهم ترين برنامه هاي اين وزارتخانه 

در اين استان مرزي عنوان كرد.

تصويبافايتيافبهنفعامنيت
سرمايهگذاريدركشوراست

اردبيل|نماينده مردم 
اردبي��ل در مجلس دهم 
گف��ت: تصوي��ب لوايح 
چهارگانه اف اي تي اف به 
نفع امنيت سرمايه گذاري 
در كش��ورمان است كه 
مجلس نسبت به تصويب 
آن اقدام��ي انقالبي انجام داد. به گزارش ايس��نا، 
محمد فيضي در آيين تجلي��ل از صادركنندگان 
نمونه در اس��تان اردبيل با اش��اره به اينكه بخش 
توليد و صادرات ما با تنگناهاي اساسي روبروست 
كه ما در تسهيل فضاي كسب و كار و همچنين رفع 
موانع توليد مصوبات خوبي را در مجلس ش��وراي 
اسالمي انجام داديم، اظهار كرد: در استان اردبيل 
نيز با پش��تكار و همت اس��تاندار و ساير مديران و 
مسووالن تالش بر اين است تا بستر توسعه پايدار 
در اين استان با جلب و جذب نظر سرمايه گذاران 
و فعاالن بخش خصوصي فراهم  آيد. او خاطرنشان 
كرد: با وج��ود برخ��ي جنجال آفريني ها مجلس 
لوايح چهارگانه اف اي تي اف را به تصويب رس��اند 
اما در رفت و برگشت از شوراي نگهبان ما در هفته 
جاري موفق شديم نظر شوراي نگهبان را تامين و 
اصالح كرده و در برخي بخش ها نيز بر مصوبه خود 

اصرار كنيم.

وجود80هزارپروژهناتمام
دركشور

زنجان|مع��اون عمران 
و توس��عه امور شهري و 
روس��تايي وزير كش��ور 
گفت: هم اكن��ون بيش 
از 50 درص��د ن��اوگان 
اتوبوسراني شهري كشور 
و حت��ي كالن ش��هرها 
فرسوده هستند. او همچنين از وجود بيش از 80 
هزار پروژه ناتمام در كش��ور خب��ر داد. به گزارش 
ايرن��ا، مهدي جمال��ي نژاد در حاش��يه تخصصي 
شهرداران زنجان و افتتاح سامانه جامع شهري اين 
استان در جمع خبرنگارن افزود: رييس جمهوري 
و وزير كشور به موضوع حمل و نقل عمومي توجه 
ويژه اي داشته و در اين ميان سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها نيز خيز بزرگي براي رفع مشكالت اين 

حوزه در فضاي كنوني كشور برداشته اند.
او ادام��ه داد: هم اكنون قيمت اتوبوس ها به دليل 
شرايط نامناسب اقتصادي افزايش يافته و بر اين 
مبنا نوسازي ناوگان اتوبوسراني بيش از گذشته 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت.جمالي نژاد افزود: 
طي جلسات برگزار شده با س��ازندگان اتوبوس 
و دس��تگاه هاي متول��ي تدابيري ب��راي تحويل 
و نوس��ازي اين وس��ليه نقليه در س��طح كشور 

انديشيده شده است.

شاخصتوزيعاعتباراتوارزش
افزودهشاخصمناسبينيست

قزوين|مدي��ركل امور 
روس��تايي اس��تانداري 
قزوي��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
اينك��ه6۳0 روس��تاي 
اس��تان قزوين توس��ط 
دهياري اداره مي شوند، 
گف��ت: ش��اخص توزيع 
اعتبارات و ارزش افزوده شاخص مناسبي نيست و 
با ادامه اين روند نقاط محروم، محروم تر مي شوند. به 
گزارش ايسنا، نشست معاون عمران و توسعه امور 
شهري و روستايي وزارت كشور و رييس سازمان 
شهرداري ها و دهياري ها با حضور اعضاي شوراي 
شهر، بخش��داران و دهياران در محل استانداري 
قزوين برگ��زار ش��د.اكرم نجفي مدي��ركل امور 
روستايي استانداري قزوين در اين نشست اظهار 
كرد: بيش از ۳21 هزار نفر جمعيت روستايي استان 
را تشكيل مي دهد و نسبت جمعيت روستايي به 
شهري نيز 24.6 درصد اس��ت.او با اشاره به اينكه 
6۳0 روستاي استان قزوين توسط دهياري اداره 
مي ش��وند، اضافه كرد: با توجه به نزديك شدن به 
روزهاي پاياني سال فشار زيادي بر دهياري ها وارد 
شده است و شاخص توزيع اعتبارات و ارزش افزوده 
شاخص مناسبي نيس��ت و با ادامه اين روند نقاط 

محروم، محروم تر مي شوند.

بناهايبازسازيشده
كرمانشاهآسيبنديدهاست

ييس  ر | ه نش�ا ما كر
س��ازمان مديريت بحران 
كشور گفت: در زلزله 6.4 
ريش��تري چهارم آذرماه 
جاري در كرمانش��اه هيچ 
ي��ك از س��اختمان هاي 
بازس��ازي ش��ده آسيب 
نديده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، اسماعيل 
نجار گفت: در جريان زمين لرزه اخير تنها شماري 
از خانه هاي مسكوني كه از قبل اصولي ساخته نشده 
بود دچار ترك هايي شد كه براي نوسازي آنها كمك 
مي ش��ود.او بيان كرد: زلزله چهارم آذرماه امس��ال 
در كرمانش��اه با وجود ش��دتي كه داشت ولي هيچ 
تلفات جاني نداشت و فقط 72۹ نفر مصدوم مراجعه 
س��رپايي به مراكز درماني داشتند و ۳0 مجروح نيز 
در بيمارس��تان ها بستري ش��دند.رييس سازمان 
مديريت بحران با اشاره به زلزله 7.۳ ريشتري سال 
1۳۹6 كرمانش��اه گفت: براساس برنامه ريزي هاي 
انجام شده كار بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري 
در روستاهاي مناطق زلزله زده اين استان امسال و 
مناطق شهري سال آينده پايان مي يابد. نجار گفت: 
تاكنون 20 هزار واحد مس��كوني قابل سكونت در 
روستاها، 6 هزار و 400 واحد مسكوني در شهرهاي 

آسيب ديده كرمانشاه ساخته  شده است.
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برفروبي400كيلومتر
ازراههايكردستان

س�نندج|  معاون اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي كردس��تان از برف روب��ي 400 كيلومتر از 
راه هاي اصلي و فرعي استان در شبانه روز گذشته خبر 
داد.  رامبد نوذري با اعالم اينكه در حال حاضر تمامي 
محورهاي مواصالتي استان باز هستند، خاطرنشان 
كرد: حدود ۳50 نفر عوامل راهداري و ۳00 دستگاه 
ماشين آالت در جاده هاي استان كردستان مشغول 
به فعاليت هس��تند. ن��وذري در پايان يادآور ش��د: 
شهروندان قبل از سفر به اطالعات هواشناسي توجه 
كنند و جهت كسب اطالع از آخرين وضعيت راه هاي 
استان كردستان با سامانه 141 تماس گرفته و يا از 
اپليكيشن و سايت 141 اداره راهداري استفاده كنند.

صادرات2ميليوندالري
صنايعدستيهرمزگان

بندرعباس|از ابتداي س��ال تاكن��ون دو ميليون 
دالر صنايع دستي هرمزگان به خارج از كشور صادر 
شده است.  مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي 
و گردش��گري هرمزگان گفت: محصوالت سفالي، 
حصيري، شيش��ه اي و خ��وس دوزي از مهم ترين 
محصوالت صادراتي هرمزگان اس��ت. رضا برومند 
افزود: صنايع دستي استان به كشور هاي حاشيه خليج 
فارس، تركيه و برخي كشور هاي اروپايي صادر شده 
است. او با بيان اينكه پارسال دو ميليون و 200 هزار 
دالر از محصوالت صنايع دستي هرمزگان صادر شد، 
اضافه كرد: گالبتون دوزي، خوس دوزي، شك بافي، 
گلدوزي، سفالگري، حصير بافي، گليم بافي، قالي بافي 
وگل هاي شيشه اي از جمله صنايع دستي هرمزگان 
اس��ت. مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دس��تي و 
گردشگري استان هرمزگان اضافه كرد: ايجاد مراكز 
آموزش، توليد، طراحي و عرضه صنايع دس��تي در 

روستاهاي استان هم در دستور كار قرار دارد.

توقيفدوفروندكشتي
صياديدرجاسك

بندرعباس|دو فروند كش��تي صيادي كه س��عي 
در برداش��ت بي روي��ه ماهي داش��تند در محدوده 
خور خالصي جاسك توقيف شدند .به علت رعايت 
نكردن فاصل��ه 12 مايل دريايي دو فروند كش��تي 
صيادي كه سعي در برداشت بي رويه ماهي داشتند 
در محدوده خور خالصي جاس��ك توقيف ش��دند.
محمد رادمهر فرماندار جاسك گفت: با توجه به آغاز 
فعاليت كشتي هاي صيادي پس از توقيف دو كشتي 
ترال صيد صنعتي در جاسك تعطيلي سه ماهه، اما 
دو كشتي صيادي اطلس خرمشهر و طنين به علت 
رعايت نكردن فاصله 12 مايل دريايي در محدوده خور 
خالصي جاسك توقيف شدند.رادمهر با اشاره به اينكه 
اين دو كشتي با وجود ناظر در كشتي تخلف كرده اند 
افزود: اجازه نخواهيم داد كشتي هاي صيد صنعتي ترال 
ذخاير دريا را نابود كنند.صيد ترال صنعتي يا ترالينگ 
نوعي روش ماهيگيري است كه بوسيله كشيدن تور 
در آب توسط يك يا چند شناور، ماهيگيري به صورت 
برداشت بي رويه انجام مي شودكه در يك بازه زماني 
عالوه بر تاثيرات منفي زيست محيطي باعث نابودي 

زودهنگام نسل ماهي ها مي شود.

آغازيكيازبزرگترين
پروژههايعمرانيشهراصفهان

اصفهان |استاندار اصفهان گفت: در اين شرايط، 
احداث پ��روژه اي بزرگ در منطقه اي محروم، قابل 
تقدير است. عمليات اجرايي حلقه حفاظتي ترافيكي 
ش��هر اصفهان و تقاطع غيرهمس��طح در بزرگراه 
شهيد اردستاني با حضور استاندار اصفهان و معاونان 
اس��تاندار، فرماندهان پايگاه هش��تم شكاري، تاج 
الدين و كامران نمايندگان مردم اصفهان در مجلس، 
رييس و اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر، مديران 
شهري و شهروندان برگزار شد. شهردار اصفهان در 
اين مراسم گفت: اصفهان از چهار حلقه حفاظتي 
تشكيل شده كه اولي در مركز شهر و خيابان چهار 
باغ، دومي در محدوده خيابان س��جاد و بزرگمهر و 
سومي بزرگراه هاس��ت و چهارمي حلقه حفاظتي 
شهر است كه از همه رينگ ها محافظت مي كند.وي 
بيان داشت: براي آزادسازي و اجراي تقاطع شهيد 
اردستاني بايد 740 ميليارد ريال هزينه شود كه در 

ابتدا آزادسازي و توافق را انجام داديم.

اهواز | مديركل مديريت بحران استان خوزستان 
گفت: عش��اير دزف��ول در ميان س��يالب محاصره 
ش��دند.   كيامرث حاجي زاده درباره وضعيت استان 
پس از بارندگي باران اظهار داشت: پس از پيش بيني 
هواشناسي استان درباره ورود سامانه بارش زا مديريت 
بحران اس��تان از روز پنج ش��نبه به استان توصيه ها 
و اخطاري��ه  الزم را از دو روز قبل ب��ه فرمانداري ها و 
اعضاي شوراي مديريت بحران اس��تان صادر كرد. 
مدير كل مديريت بحران خوزستان با اشاره به وضعيت 
آبگرفتگي معابر خياباني تصريح كرد: در شهر اهواز 
آبگرفتگي كلي نداشتيم و آبگرفتگي اكثر محالت 
شوش نيز برطرف ش��د. وي ادامه داد: در شهرستان 
دزفول نيز با وجود اخطارهاي داده ش��ده چادرهاي 
عشاير در كنار يك رودخانه فصلي جمع آوري نشد و 

سبب محاصره شدن عشاير در سيالب شد.

عشايردزفولدرميانسيالب
محاصرهشدند

چهرههاياستاني

  حسين پيرموذن ، عضو هيات رييسه اتاق 
ايران: هيچ واحد توليدي در اس�تان اردبيل 
به خاطر نب�ود مواد اوليه براث�ر تحريم هاي 
جديد تعطيل نيس�ت.در جلس�ه ش�وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در اردبيل 
اظهار كرد: اكثر تجار و صنعتگران استان در 
پيمان سپاري و ثبت س�فارش با مشكالت و 
نارسايي هايي روبرو بودند كه در هماهنگي 

با بانك مركزي قرار شد اين موانع و مشكالت 
برطرف شود.

  يداهلل دادگر، اس�تاد دانشگاه تهران: در 
كشور انجام وظيفه در بحث نظارت و افزايش 
رفاه ش�هروندي اجرايي نشده است. دولت 
بايد در شرايط كاهش رشد اقتصادي، تورم، 
بي�كاري و ت�راز پرداخت در بخ�ش تثبيت 

وظايف خود را انجام دهد.

 دولت دچار ناكارآم�دي در توزيع درآمدها 
و ثروت اس�ت، بنابراين دول�ت بايد از كانال 
نظارت و همكاري بخش خصوصي مشكالت 

را حل كند.
 در صورت عدم اصالح ساختار امكان بهبود 
مس�ائل نيس�ت. نرخ بيكاري در كش�ور 1۴ 
درصد اس�ت و اين نرخ در بين جوانان 1۵ تا 

۲۵ سال باالي ۲۳ درصد است.

برش
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كارشناسانمحيطزيستمعتقدندطرحانتقالآبازخزربهسمنان،درياچهرابهبحرانميكشد

خزر تكان نمي خورد 
ريحانه جاويدي|

طرح هاي انتق��ال آب از درياها، درياچه ها و رودخانه هاي 
پرآب به اس��تان هاي كويري و خش��ك، از آن طرح هايي 
است كه از زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد باب 
شد و از همان زمان تاكنون هر از چندي زمزمه هاي اجراي 
آن از س��وي مسووالن مختلف مطرح مي شود. اما نه تنها 
كارشناسان محيط زيست معتقدند اين طرح ها اكوسيستم 
اس��تان هاي مبدا و مقصد را دستخوش تغيير قرار داده و 
تخريب مي كند، بلكه تجربه اجراي چنين طرح هايي نشان 
مي دهد انتقال آب، گاهي ش��هروندان استان هاي مبدا و 
مقصد انتقال را براي دفاع از آنچه حق خود مي دانند تحريك 
كرده و تنش و اختالف ميان استان ها را افزايش مي دهد. 
ش��اهد آن هم اختالف مردم چهارمح��ال و بختياري با 
اصفهاني ها بر سر آب زاينده رود است كه بعد از پروژه انتقال 
آب كوهرنگ به وجود آمد. با وجود اين چندي پيش باز هم 
صحبت از انتقال آب درياي خزر به استان سمنان مطرح 
شد كه از يك سو واكنش برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي را در پي داشت و از طرف ديگر به نگراني كارشناسان 
و فعاالن محيط زيست نسبت به سرنوشت اين درياچه و 
مخاطراتي كه در راه استان هاي شمالي كشور است، دامن 
زد، چرا كه آنها معتقدند در سال هاي اخير به دليل تغييرات 
اقليمي ميزان بارندگي در استان هاي شمالي به طرز قابل 
توجهي كم شده و انتقال آب از خزر به سمنان در شرايط 
فعلي نه تنها از مشكالت كم آبي در سمنان كم نمي كند، 
بلكه سبب مي شود درياي خزر هم به سرنوشت درياچه 

اروميه دچار شده و از بين برود. 

طرحغيرعلميكهخزررابهبحرانميكشد
بعد از اظهارات اخير حسن روحاني، رييس جمهور در جمع 
مردم ش��اهرود مبني بر انتقال آب خزر به فالت مركزي 
كشور، انتقادهايي از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي نس��بت به چنين طرح ها و سياست هايي مطرح 
شد كه معتقدند اين اظهارات كامال غيركارشناسي بوده و 
پشتوانه علمي ندارد. مهرداد بائوج الهوتي، نماينده مردم 
لنگرود در مجلس شوراي اسالمي، روز گذشته در واكنش 
به اين طرح با غيرعلمي خواندن آن، اظهار كرد: »مجلس 
هيچ اعتباري براي چنين پروژه اي، چه در بودجه ساالنه و 
چه در قانون برنامه ششم توسعه نديده است. حتي مجلس 
رديف اعتباري اين پ��روژه در قانون برنامه را با اكثريت آرا 
در صحن علني حذف كرد و اينكه امروز چنين س��خني 
از زبان رييس جمهور مبني بر عمليات��ي بودن اين پروژه 
عنوان مي شود، جاي سئوال دارد.نبايد همان باليي كه به 
سر درياچه اروميه آمد را بر سر درياي خزر بياوريم. نبايد 

فراموش كنيم كه درياي خزر درياچه اس��ت و به آب هاي 
آزاد متصل نيست لذا دم زدن از چنين طرح هايي كه هيچ 
پشتوانه علمي ندارد، آثار جبران ناپذير زيست محيطي در 
شمال كشور به جاي خواهد گذاشت.« اظهارات الهوتي 
در حالي اس��ت كه پيش از اين پروين فرش��چي، معاون 
محيط زيست دريايي سازمان حفاظت از محيط زيست 
كشور، اعالم كرده بود كه انتقال آب درياي خزر به استان 
سمنان و فالت مركزي مشكالت زيست محيطي جدي 

ايجاد مي كند. 

تكرارفاجعهدرياچهاروميهبرايخزر
عالوه بر اظهارنظر مسووالن نس��بت به آسيب هايي كه 
طرح انتقال آب از خزر به سمنان به همراه خواهد داشت، 
كارشناسان محيط زيست هم معتقدند چنين طرح هايي 
استان هاي شمال كشور را به بحران هدايت مي كند. محمد 
علي بهمنيار، عضو هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي 
ساري، درباره اين موضوع به تعادل گفت: »جابه جايي آب 
از نقطه اي به نقطه اي ديگر با توجه به اينكه آب درياي خزر 
شور است، باعث كاهش منابع خواهد شد و اين كاهش و 
تبخير آب در كنار هم و چرخش ناقص طبيعت صدمات 
جبران ناپذيري خواهد داشت. استان مي تواند براي جبران 
كم آبي ها از منابعي همچون آب باران، تقويت و ذخيره سازي 
آب هاي زير زميني يا فعال كردن پخش سيالب ها براي كم 
آبي استفاده كند. انتقال آب از يك منبع به منبع ديگر جواب 
نداده و كماكان شاهد مش��كالت اين انتقال ها در كشور 
هس��تيم. از طرف ديگر مازندران با توجه به كمبود بارش 
و تغييرات اقليمي تاثيرگذار، منابع آبي اش رو به كاهش 
است كه با انجام اين انتقال به استان ديگر باعث تجديد اين 

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

خزر را بررسي كنيم، در ۳۰ سال پيش ما شاهد باال آمدن 
آب درياي بوديم كه منجر به ديوار چيني ها و عقب نشيني ها 
ش��د؛ دخالت در امورات طبيعي سيستم موجب تشديد 
وضعيت مي شود. ما روز به روز شاهد بارش كمتر هستيم و 
اين تغييرات اقليمي به سمتي بوده كه بر طبيعت تاثيرگذار 
است، بارش ها در مازندران ثابت نيست و مازندران در گذر 

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

منافع ملي و منطقه به خطر نيفتد.«
از طرف ديگر عبدالواحد خالدي، اس��تاد دانشكده منابع 
طبيعي دانشگاه تربيت مدرس هم بر اين باور است كه انتقال 

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

محيطي خواهد بود.«
او افزود: « كيفيت آب در مبدا و اضافه شدن برخي آالينده ها 
به آن در مقصد موضوعي اس��ت كه بايد مورد بررسي قرار 
گيرد چرا كه در استان مقصد آب مصرفي تبديل به فاضالب 
شده و قرار است اين حجم از فاضالب به كجا برود. انتقال 
آب خزر به دو روش س��قلي يعني با توجه به شيب زمين 
تونل احداث شده و اين مستلزم اين است تا استان مقصد 

در ارتفاع پايين تر از مبدا باشد كه منطقه سمنان باالتر از 
خزر اس��ت و دومين راه پمپاژ آب به وسيله دستگاه پمپاژ 
كه در قس��متي از خزر نصب مي ش��ود صورت مي گيرد. 
مقدار پمپاژ آب در هر ثانيه مهم بوده چون مي تواند موجب 
مكش رسوبات شده و روي صنعت صيد و صيادي كه در 
مازن��دران رواج دارد تاثيرات زيادي از محل پمپاژ تا چند 

كيلومتر داشته باشد.«
خالدي بيان كرد: » پمپاژ آب خزر و عقب رفتن ناگهاني و 
سريع در يك دوره كوتاه زندگي بسياري از گونه ها كه در 
عمق كم سواحل زندگي مي كنند را به خطر مي اندازد و تا 
ايجاد بستر كم عمق جديد دريا محيط الزم براي تخم ريزي 
و ادامه حيات اينگونه ها نبوده و قطعا چرخه زندگي آنها با 
خطر مواجه است. متاسفانه در كشور تمامي جوانب براي 
انجام چنين پروژه هايي بررس��ي نشده و بعد از اجرا شدن 
طرح به مدت 1۰ تا 2۰ س��ال آينده آن متوجه مشكالت 
عمده و غيرقابل جبران خواهيم شد همانند پروژه انتقال آب 
كوهرنگ چهار محال بختياري به زاينده رود اصفهان كه دو 

استان را دچار چالش هاي جدي كرده است. «
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سيلوآبگرفتگي
در۶استانكشور

رييس سازمان امداد و نجات از امدادرساني به ۸۴۳ 
نفر در ۶ استان سيل زده خبر داد. مرتضي سليمي 
در گفت وگو با خبرنگار ايلنا درباره جزييات عمليات 
سيل و آبگرفتگي در روزهاي پنج شنبه و جمعه گفت: 
٦ استان ايالم، خوزستان، قزوين، كرمانشاه، لرستان 
و همدان متاثر از سيل و آبگرفتگي هستند. او با اشاره 
به مناطق امدادرساني ش��ده ادامه داد: به ٢٩شهر، 
روستا و مناطق عشايرنشين و ٨٤٣ نفر امدادرساني 
شده اس��ت. رييس سازمان امداد و نجات با اشاره به 
انتقال ١٨ نفر به مناطق امن، تصريح كرد: يك نفر در 
انديكاي خوزستان جان خود را از دست داد. سليمي 
اظهار كرد: از ٧٩ واحد مسكوني تخليه آب صورت 
گرفته، همچنين ٤١ دس��تگاه خودرو كه در مسير 
سيالب گرفتار شده بودند، رهاسازي شدند. به گفته 
رييس سازمان امداد و نجات ٣٥ تيم شامل ١٣٦ نفر 
در اين عمليات حضور داشتند. همچنين شاهين 
فتحي )معاون فني و عمليات سازمان امداد و نجات( 
در گفت وگو با خبرنگار ايلنا درباره سيل و آبگرفتگي 
در استان خوزستان شهرستان هاي گتوند، دزفول، 
مسجد سليمان، شوش، انديكا و اللي گفت: بارندگي 
شديد در شمال اس��تان خوزستان موجب سيل و 
آبگرفتگي در مناطق مختلف عشايري، روستايي و 
شهري شده و تيم هاي عملياتي به منطقه اعزام شدند.

او با اشاره به سيل و آبگرفتگي در استان لرستان نيز 
ادامه داد: در شهرستان پلدختر روستاي چم گردله، 
روستاي باغ گل، منازل مسكن مهر، درديا و دهستان 

پاعلم دچار سيل و آبگرفتگي شدند.

دستگيريعاملآتشزدن
شهروندان

رييس پليس آگاهي تهران بزرگ جزييات دستگيري 
مردي را كه براي خوشگذراني و تفريح اقدام به آتش 
زدن شهروندان كرده بود را تشريح كرد. در پي انتشار 
تصاوير مختلف در فضاي مجازي كه در آنها جواني 
حدودا ۳۰ ساله در حين اس��تراحت كردن افراد در 
فضاهاي سبز شهر تهران اقدام به آتش زدن آنها كرده، 
موضوع بطور ويژه در دستور كار پليس هاي تخصصي 
ق��رار گرفت.  همزم��ان با آغاز تحقيقات پليس��ي، 
تماس هاي متعدد با مركز فوريت هاي پليسي 11۰ و 
همچنين پيام گذاري در فضاي مجازي از سوي تعداد 
زيادي از شهروندان تهراني كه طي آن ضمن معرفي 
يكي از مجرمين س��ابقه دار در زمينه ارتكاب جرايم 
مختلف، درخواست دستگيري سريع اين شخص را 
از پليس داشتند. ، در همان تحقيقات اوليه مشخص 
شد »مهدي« ۳۳ س��اله به عنوان فرد آتش افروز، با 
همراهي اكبر متولد 1۳۷۶ و محمود متولد 1۳۷۹ 
اقدام به س��وزاندن مردم مي كردند. بررسي سوابق 
مهدي نشان داد كه او از مجرمان سابقه دار در زمينه 

قدرت نمايي و آزار و اذيت است.

تسويهبدهيهايبانكيتأميناجتماعيازمحلتهاتربادولت
سرپرست معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان 
تأمين اجتماعي از شروع فرآيند تازه اي براي تهاتر 
مطالبات اين سازمان از دولت در قالب برنامه ششم 

توسعه و بودجه سال جاري كل كشور خبر داد.
علي نمكي گفت: در قانون بودجه س��ال ۹۷ كشور 
ظرفيت هايي براي دريافت مطالبات سازمان تأمين 
اجتماعي از دولت وجود دارد كه پيگيري هاي الزم 

براي اجراي اين قوانين در دستور كار قرار دارد.
او افزود: در بند »ن« و بند »و« تبصره ۵ قانون بودجه 
سال جاري كش��ور تهاتر بدهي هاي سازمان تأمين 
اجتماعي و ش��ركت هاي تابعه با مطالبات از دولت 
پيش بيني شده است. بر اساس بند »و« تهاتر در دو 
قالب اسناد خزانه نوع اول و اسناد خزانه دوم )تهاتر 

بدهي بانكي( اجرايي مي شود.
او درب��اره تهاتر اس��ناد خزانه اظهار داش��ت: براي 
دريافت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت 

در اي��ن روش، تدوين آيين نامه ب��ا همكاري وزارت 
اقتصاد، سازمان برنامه و بانك مركزي پيگيري شد 
و در نهايت اين آيين نام��ه اجرايي به تصويب هيات 

دولت رسيد.
سرپرست معاونت اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي 
وصول مطالبات اين س��ازمان از طريق اسناد خزانه 
نوع دوم را با هم��كاري بانك ها و بانك مركزي قابل 
انجام دانس��ت و گفت: س��ازمان تأمين اجتماعي از 
دولت مطالباتي دارد، از طرفي اين سازمان به بانك ها 
بدهي دارد و بانك ها نيز به بانك مركزي بدهي دارند.

 براساس آيين نامه مصوب هيات وزيران تسويه اين 
بدهي ها با اوراق خزانه نوع دوم انجام مي شود.

نمكي گفت: با اين كار بخش��ي از مطالبات سازمان 
تأمين اجتماعي از دول��ت از طريق تهاتر بدهي اين 
سازمان به بانك ها و بانك ها به بانك مركزي تسويه 

مي شود.

او افزود: به منظور بهره برداري حداكثري از ظرفيت 
اين قان��ون و دريافت بيش��ترين مطالبات ممكن، 
تهاتر بين بانكي نيز بر اساس ايين نامه مصوب هيات 
وزيران در دس��تور كار س��ازمان تأمي��ن اجتماعي 

قرار دارد.
او ادامه داد: براساس ايين نامه مصوب هيات دولت، 
بانكي كه ما به آن بدهكار هس��تيم ع��الوه بر تهاتر 
مستقيم )بدهي مستقيم آن بانك به بانك مركزي(، 
امكان استفاده از ظرفيت تهاتر بين بانكي )بانك هاي 

بدهكار به بانك مركزي( را نيز خواهد داشت.
سرپرس��ت معاون��ت اقتص��ادي س��ازمان تأمين 
اجتماعي گفت: در سازمان تأمين اجتماعي براي 
انجام اين تهاتر پيگيري هاي گس��ترده اي صورت 
گرفته و اين مس��ير تازه اي جهت همكاري بانك ها 
و بانك مركزي براي دريافت مطالبات اين سازمان 

از دولت است.

رونوشت آگهي انحصار وراثت
آقاي هومن عمراني داراي شناسنامه شماره ۰۰1۴۹۹۰۴۶۶ به شرح دادخواست به كالسه 12۶1 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 

شد كه شادروان علي عمراني به شناسنامه ۳ در تاريخ ۹۷/1/2۶ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- پيمان عمراني   ش ش ۹۹۵۶  ت ت 1۳۶2 پسر

2- پژمان عمراني  ش ش 22۵۰۶  ت ت 1۳۶۵ پسر
۳- پويا عمراني  ش ش ۰۰11۶2۷۰۷۷ ت ت 1۳۶۷ پسر

۴- هومن عمراني ش ش ۰۰1۴۹۹۰۴۶۶ ت ت 1۳۷1 پسر
۵- عزت عمراني  ش ش ۴۷۵  ت ت 1۳۴۷ همسر

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد  و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار م الف/3673

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه 575/3/97
وقت رسيدگي روز: مورخ 1۳۹۷/1۰/1۹ ساعت 1۵:۰۰ حوزه سوم شهريار

خواهان : حبيب اهلل زماني 
خوانده : سيد احسان موسوي - سيد نصرت اهلل آذرمنش- شركت آترون كاوا گستران 

خواسته: مطالبه وجه
با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومي و ارجاع به شعبه شوراي حل اختالف وقت رسيدگي تعيين گرديده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده 

به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود.
رييس شوراي حل اختالف حوزه سوم شهريار- شاپور ديده خاني  م الف /3675

آگهي ابالغ وقت دادرسي  و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 577/3/97
وقت رسيدگي روز: مورخ 1۳۹۷/1۰/1۹ ساعت 1۴/۴۰ حوزه سوم شهريار

خواهان: حبيب اهلل زماني 
خوانده: سيد احسان موسوي- سيد نصرت اهلل آذرمنش - شركت آترون كاوا گستران 

خواسته: مطالبه وجه
با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومي و ارجاع به شعبه شوراي حل اختالف وقت رسيدگي تعيين گرديده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده 

به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود.
رييس شوراي حل اختالف حوزه سوم شهريار - شاپور ديده خاني  م الف /3676

رونوشت آگهي انحصار وراثت
آقاي محمدچمن آرا به وكالت از مهدي زندي داراي شناسنامه شماره ۵۸ به شرح دادخواست به كالسه 1۳۵۰/۹۷ از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده شده كه شادروان فرخ لقا بهارلو به شناسنامه ۶۰1 در تاريخ ۷۴/2/1۷ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- مهدي زندي  ش ش ۵۸  ت ت 1۳۵۷ پسر
2- مريم زندي  ش ش 12۴ ت ت 1۳۶۰ دختر
۳- شهال زندي  ش ش ۵۸۶  ت ت 1۳۴2 دختر

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار - عبدي م الف /3667

رونوشت آگهي انحصار وراثت
خانم نسرين فريدوني به وكالت از كبري سليمي داراي شناسنامه شماره 1۰۵۶ به شرح دادخواست به كالسه 1۳۶۳/۹۷ از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده ش��ده كه شادروان عليرضا مهران پور به شناسنامه ۷۹۹۳ در تاريخ ۹۷/۸/2۴ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- فاطمه مهران پور  ش ش ۶۶۶۰1۵۹۳۳۹  ت ت 1۳۷۵  دختر

2- كبري سليمي  ش ش 1۰۵۶  ت ت 1۳۴۸  همسر
۳- معصومه شفيع زاده ش ش 1۸۷  ت ت 1۳1۶  مادر

اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 
يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار - عبدي م الف /3671

رونوشت آگهي انحصار وراثت
خانم زينب كوناني داراي شناس��نامه شماره 21۳ به شرح دادخواست به كالس��ه 1۳۴۳/۹۷ از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 

شده كه شادروان علي اشرف كوشكي به شماسنامه 12۸2 در تاريخ ۹۷/۷/2۵ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حسين كوشكي  ش ش ۴1۹۰۹۹1۰۸2  ت ت 1۳۸۹  پسر
2- راحيل كوشكي  ش ش ۴1۹۰۸۵۹۹۷۴  ت ت 1۳۸۶ دختر

۳- زينب كوناني  ش ش 21۳  ت ت 1۳۶۵ همسر
۴- نوريه آدينه وند  ش ش 1۴۸  ت ت 1۳۳۴ مادر

۵- كاظم كوشكي  ش ش ۶ ت ت 1۳2۰ پدر
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار - عبدي م الف /3674

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له: 

نام: يحيي، نام خانوادگي: بخشايش، به وكالت از خانم ژينا صارمي
مشخصات محكوم عليه: 

نام: بهرام، نام خانوادگي: ايرواني، نشاني محل اقامت: مجهول المكان 
محكوم به:

به موجب دادنامه شماره 2۶2۵/۹۶ مورخ ۹۶/۶/2۹ شوراي حل اختالف شهرستان شهريار شعبه دوم قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم به پرداخت سي وشش 
ميليون ريال بابت اجور معوقه تا مورخ ۹۵/۶/2۰ و مبلغ پانصد هزار ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ ۹۶/2/۳ وصول كند وحق الوكاله وكيل طبق 

تعرفه در حق خواهان صادر و در ضمن نيم عشر دولتي در صندوق دولت محفوظ است.
رييس شعبه دوم شوراي حل اختالف  م الف /3665

آگهي ابالغ
آقاي احمد ملكي زاده نام پدر: حسين مراد تاريخ تولد : 1۳۶۷/11/2۷ شماره ملي: ۳2۵۸۵۳2۵۳2 مجهول المكان در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷2۶۴۰۶۰1۴12 مورخ 
1۳۹۷/۰۶/1۸ صادره از شعبه ۶ دادگاه خانواده شهريار به اطالع مي رساند همسر شما خانم صفورا اميري با ارائه دادنامه مذكور و قطعيت راي تقاضاي ثبت طالق نموده 
اس��ت. لذا الزم است ظرف مدت يك هفته در اين دفتر حاضر و اسناد را امضا بفرمائيد ، در غير اين صورت طبق مقررات اقدام و طالق ثبت خواهد شد و اعتراض بعدي 

شما مسموع نمي باشد.
دفتر رسمي ازدواج 6 و طالق 11 - سر دفتر علي عسگري دئفه م الف /3678

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست ضمائم به كالسه پرونده 156/11/97
وقت رسيدگي: در روز شنبه مورخ ۹۷/1۰/2۹ ساعت ۹:۰۰ حوزه 11

خواهان: سارا ذبيح پور سراجي
خوانده: فاطمه كيهاني مقدم
خواسته: مطالبه وجه سفته

خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ 

آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
شوراي حل اختالف حوزه 11 شهريار م الف /3677

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي رضا لك باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره رمز تصديق ۹۶۴2۰1 مورخ ۹۷/۰۸/12 و شناسه يكتا 1۳۹۷۰21۵۴۴۰۴۰۰۰۵۸۴ 
دفترخانه 2۳ شهريار به تائيد رسيده است مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ واحد تجاري واقع در سمت شمالي طبقه همكف به مساحت ۳2/۵۹ مترمربع قطعه ۴ 
تفكيكي به شماره پالك 22۴۳۷ فرعي از ۴۶ اصلي مفروز از ۳۸1۰ فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت ۳1۸1۰2 صفحه 11 دفتر 22۷۶ بنام عليرضا علي پناه ثبت و سند 
به شماره چاپي ۵۷22۶۴ - ج /۹۳ صادر و تسليم شده است و برابر سند قطعي 2۹1۸۹ مورخ ۹۴/۹/2۳ دفترخانه 2۳ شهريار به رضا لك انتقال يافته است و برابر نامه 
شماره ۴۰/2۷۷۴ مورخ ۹۷/۶/۷ سرپرست سازمان آتش سوزي آتش نشاني و نامه شماره 1۳۹۷/۹۸۳۴/۵1۰2۹۹/1 تيم گشتي يگان عملياتي كالنتري 1۹ جعفريه به 
علت آتش سوزي سند مالكيت مفقود گرديده است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 12۰ آئين نامه اصالحي قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي 
مدعي انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه سند معامله 

به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.

رييس ثبت اسناد و امالك شهريار، سيدمرتضي موسوي م الف /3668
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به 

كالسه پرونده : ۸۵/1۶/۹۷ 
وقت رسيدگي: روز... تاريخ ۹۷/1۰/1۷ ساعت 1۵:۳۰

خواهان: علي و محمدعلي علي اصغري
خوانده: زهرا ابراهيمي

خواسته: مطالبه اجور معوقه
خواهان دادخواستي تسليم نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 1۶ شوراي حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي 

حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
شوراي حل اختالف حوزه 16 شهريار م الف /3663

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي محمود ميريوسفي فرزند حسين - شكراله اينانلو - يداله اينانلو - محمد نيك رفتار- مصطفي 
علينقي - عباس رضايي - حوريه قربانپور

خواهان : آقاي رمضان ش��اهي- مجتبي زادعبداله دادخواس��تي به طرفيت خواندگان محمود ميريوس��في فرزند حسين - ش��كراله اينانلو - يداله اينانلو - محمد 
نيك رفتار - مصطفي علينقي - عباس رضايي - حوريه قربانپور به خواس��ته الزام به تنظيم س��ند رسمي ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
۹۷۰۹۹۸2۶۴۰۳۰۰۰۵۸ شعبه ۳ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1۳۹۷/1۰/۳۰ ساعت 11:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خواندگان محمود ميريوسفي فرزند حسين - شكراله اينانلو - يداله اينانلو - محمد نيك 
رفتار- مصطفي علينقي - عباس رضايي - حوريه قربانپور و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خواندگان محمود ميريوسفي 
فرزند حسين - شكراله اينانلو- يداله اينانلو - محمد نيك رفتار- مصطفي علينقي - عباس رضايي - حوريه قربانپور ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردند.
دادگاه حقوقي شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار - سحري م الف /3666

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي حميدرضا زنگنه پور اصالتا و نيز وكالتا بموجب وكالتنامه شماره 1۳۰۸۸ مورخ ۹۷/۷/2۸ دفترخانه ۶۵ شهريار و اقرارنامه اصالحي شماره 1۳۰۹۵ مورخ ۹۷/۷/2۸ 
دفترخانه ۶۵ شهريار از طرف ايمان و اشكان زنگنه پور وراث منور شاكر كه به موجب گواهي حصر وراثت شماره ۶۹2 مورخ ۹۷/۳/۸ قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف 
شهريار و باستناد دو برگ استشهاديه بشناسه يكتا 1۳۹۷۰21۵۷۳1۸۰۰۰2۴۶ و رمز تصديق ۳۸۴۷۷1 دفترخانه ۶۵ شهريار مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك 
دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول بمساحت ۴۹/۶۷ مترمربع قطعه اول شمالي تفكيكي به شماره 2۵۶۴ فرعي از ۶2 اصلي مفروز از 2۰۵1 فرعي از اصلي مذكور 
واقع در كهنز شهريار ذيل ثبت 1۹۹۷۳۶ صفحه ۳۸۰ دفتر 1۳1۸به شماره چاپي ۷۵22۳۹ الف/۸۵ بنام عظيم صدري ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم شده است 
سپس به موجب سند 2۴1۶ مورخ ۹۴/1۰/۷ دفترخانه ۴۹ شهريار به منور شاكر انتقال يافته است و برابر سند 2۴1۷ مورخ ۹۴/1۰/۷ دفتر ۴۹ شهريار نزد بانك مسكن در 
رهن است به علت نامعلوم مفقود گرديده است لذا مراتب باستناد تبصره ذيل ماده 12۰ آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله 
نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اين 

صورت اين اداره پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد نمود.
رئيس ثبت اسناد شهريار - سيد مرتضي موسوي م الف / 3670

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي رضا لك باستناد دو برگ استشهاديه مصدق كه امضاء شهود آن ذيل شماره 1۳۹۷۰21۵۴۴۰۴۰۰۰۵۸2 و رمز تصديق 1۵۶۰۰ مورخ ۹۷/۰۸/12 دفترخانه 2۳ 
شهريار رسيده است مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان بشماره پالك 22۶۴۹ فرعي از ۴۶ اصلي قطعه 21۶ تفكيكي بلوك ۳ مفروز و مجزي شده 
از پالك ۳۸1۰ فرعي از اصلي مذكور به مساحت ۷۴/۴۳ مترمربع واقع در سمت شمال شرقي طبقه شش كه 2/2۹ مترمربع آن بالكن است به انضمام پاركينگ قطعه 
۳۵ تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت غربي همكف و انباري قطعه 21۶ به مساحت 1/۹2 مترمربع واقع در سمت مركزي زيرزمين دو واقع در كردزار حوزه 
ثبتي شهريار ذيل ثبت ۳1۸2۷۰ صفحه 11۶ دفتر 22۷۷ به نام عليرضا علي پناه ثبت و سند به شماره چاپي ۵۷2۴۳۶ج /۹۳ صادر و تسليم شده است سپس برابر سند 
2۸۰۳۴ مورخ ۹۴/۰۶/2۵ دفترخانه 2۳ شهريار به رضا لك انتقال يافته است و برابر سند رهني 2۸۰۳۵ مورخ ۹۴/۰۶/2۵ دفترخانه 2۳ شهريار در رهن بانك مسكن مي 
باشد كه سند چاپي فوق طبق نامه ۴۰/2۷۷۴ مورخ ۹۷/۰۶/۰۷ سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهريار به علت آتش سوزي مفقود گرديده است پس از طي تشريفات 
قانوني سند مالكيت المثني بنامش صادر مي گردد لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 12۰ آئين نامه اصالحي قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي 
مدعي انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه سند معامله 

به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رييس ثبت اسناد و امالك شهريار - سيد مرتضي موسوي م الف /3669

مرجع رسيدگي: حوزه هشتم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: ربابه جمالي قلعه رودخاني 
وكيل خواهان: پروانه خان محمدي

خوانده: مجيد ابراهيمي نژاد
خواسته: مطالبه نفقه

گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جري تشريفات قانوني، قاضي شورا بررسي را كافي دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل 
مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
در خصوص دعوي خانم ربابه جمالي قلعه رودخاني به طرفيت مجيد ابراهيمي نژاد به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ ۹۶/11/۸ لغايت ۹۷/۸/۸ از قرار ماهيانه 
۳/۰۰۰/۰۰۰ريال مجموعا به مبلغ... ريال به انضمام خس��ارات وارده و همچنين مطالبه نفقه فرزندان مشترك با توجه به عرضحال تسليمي و مستندات پرونده و 
مالحظه نظريه مشورتي اعضاي شوراي حل اختالف و اقدامات به عمل آمده از سوي آن شورا، نظر به اينكه به داللت تصوير مصدق سند نكاحيه مضبوط در پرونده 
رابطه زوجيت في ما بين اصحاب دعوي محرز و مسلم مي باشد و با توجه به اينكه به موجب مقررات قانوني همين كه نكاح به طور صحيح واقع گرديد حقوق و تكاليف 
زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود و يكي از تكاليف زوج در عقد دائم تامين نفقه زوجه مي باشد و توجها به مجهول المكان بودن خوانده و حسب درخواست 
خواهان و به تجويز از ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني وقت رسيدگي از طريق روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر نگرديد و اليحه نيز 
ارسال نداشته و دليلي كه حكايت از نشوز خواهان و پرداخت يا برائت ذمه از بابت پرداخت نفقه مورد مطالبه به شورا ارائه و اقامه ننموده است و با عنايت به عادالنه 
بودن مبلغ نفقه ماهيانه مورد خواسته خواهان، قاضي شورا دعوي مطروحه را محمول به صحت تلقي و با اختيار حاصله از ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 
۹۴/۸/1۰، مستندا به مواد 11۰۶ و 11۰۷ و 1111 قانون مدني و با رعايت مواد 1۹۸ و ۵1۹ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/۵۴۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و در خصوص مطالبه نفقه فرزندان مش��ترك با توجه به اليحه وكيل پرونده مبني بر استرداد دادخواست لهذا قاضي شورا با اختيار حاصله از 
ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختالف مصوب ۹۴/۸/1۰ و به استناد بند الف ماده 1۰۷ قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر مي نمايد و 
اعالم مي دارد راي صادره نسبت به نفقه زوجه غيابي و ظرف 2۰ روز قابل واخواهي در همين حوزه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم 

دادگستري شهرستان شهريار مي باشد و نسبت به استرداد دادخواست حضوري و ظرف 2۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم دادگستري مي باشد.
مهدي سليماني - قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار) حوزه هشتم ( م الف /3664

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به خانم برومند نوري فرزند حيدرعلي
خواهان خانم اعظم كرمي نيا دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي برومند نوري فرزند حيدرعلي به خواسته لغو حضانت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه ۹۷۰۹۹۸2۶۴۰۶۰1۴۵2 شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان شهريار ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1۳۹۸/۰۳/2۹ ساعت 1۰:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان شهريار - جباري م الف /3672

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست ضمائم به كالسه پرونده 644/6/97
وقت رسيدگي: در روز دوشنبه مورخ ۹۷/1۰/1۷ ساعت ۸/۳۰ حوزه ششم

خواهان: آرش عزيزي زاده
خوانده: محمد پيام كريمي

خواسته: مطالبه 
خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ 

نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه 6 شوراي حل اختالف شهريار م الف/3687

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
شماره پرونده:۹2۹/۸/۹۷خواهان:سودابه اسماعيلي، خوانده: مهدي وحيدي، موضوع پرونده:مطالبه نفقه

زمان رسيدگي: روز1۹ ماه 1۰ سال ۹۷ ساعت 1۷/۳۰
محل حضور: ساختمان شوراي حل اختالف شهرستان شهريار واقع در ابتداي شهرك اداري، طبقه دوم، حوزه هشتم

باتوجه به دادخواست تقديمي كه جهت رسيدگي به شوراي حل اختالف حوزه هشتم شهريار ارجاع گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي در امور مدني مراتب يك نوبت در  يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده 
پس از نش��رآگهي واطالع از مفاد آن به حوزه هشتم حل اختالف ش��هريار مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود و رويت ضمائم دادخواست در موعد مقرر در 

جلسه رسيدگي حاضر گردد.
اسمعيل حيدري، رئيس حوزه هشتم حل اختالف شهريار م الف/3689
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حسين عبده تبريزي تشريح كرد

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران خبر دادمديرعامل هما شرايط پايداري ايرالين ها در دوران تحريم را تشريح كرد

رييس سازمان هواپيمايي كشوري عنوان كرد

پشت پرده جهش 91 درصدي قيمت مسكن

ارايه نسخه جديد برنامه سوم توسعه پايتختصنعت هوانوردي نيازمند اختيارات ويژه 

كاهش ۲۰ درصدي سهم بليت چارتري هواپيما

گروه راه و شهرسازي|
جهش بيش از حد قيمت مس��كن همزمان با كاهش 
محسوس معامالت ملك در تهران سواالت بي شماري 
درباره آينده بازار مسكن و همچنين چشم انداز خانه دار 
شدن خانوارهاي داراي درآمدهاي متوسط و پايين در 

ذهن مردم ايجاد كرده است.
 بر اس��اس تازه ترين آمارهاي بانك مركزي،  متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران طي 
آبان ماه سال جاري به 9.1 ميليون تومان رسيده است 
كه در قياس با آبان ماه سال گذشته 91.5 درصد رشد 
يافته است. اين ميزان رشد قيمت در يك دوره يكساله 
در تاريخ بازار مسكن كشور بي سابقه است و بسياري 
از معادالت و محاسبه سياس��ت گذاران مسكن براي 
تقويت قدرت مالي طرف تقاضا و همچنين محاسبات 
متقاضيان خريد آپارتمان براي پس انداز و دريافت وام را 
برهم زده است و هم اينك شرايط به گونه است كه طبق 
برآوردهاي حسين عبده تبريزي، مشاور سابق وزير راه و 
شهرسازي 95 درصد مردم، ديگر قدرت خريد مسكن 
ندارند.به گفته او، يكي از علل افزايش قيمت مسكن، 
چسبندگي قيمتي است به اين معنا كه فروشندگان 
به بهانه گرانفروشي ديگر مالكان، حاضر به پايين نگه 
داش��تن قيمت ملك خود نيستند. مساله اي كه خود 
متاثر از نوسان شديد نرخ ارز طي 10 ماهه گذشته است.

آنگونه كه عب��ده تبريزي در گفت وگ��و با مهر عنوان 
كرده، مالكان مس��كن عالقه مندند قيمت را به ميزان 
افزايش قيم��ت دالر باال ببرند، اما بخش تقاضا چنين 
تواني را ب��راي پرداخت ندارد؛ مي داني��م كه درآمد يا 
ثروت خانوارها به ان��دازه تفاوت قيمت دالر باال نرفته 
است. بنابراين وقتي به قيمت ها در برخي مناطق مانند 
منطقه ۲۲ يا اطراف ميدان انقالب يا خيابان طالقاني 
نگاه مي كنيم، مي بينيم كه مظنه قيمت مس��كن در 
اين مناطق تا 1۲ و 1۳ ميليون تومان در هر مترمربع 
مسكوني عنوان مي ش��ود. يعني قيمت يك واحد ۶0 
متري، برابر يك ميليارد تومان مي شود. وقتي مي پرسيم 
چرا با اين قيمت باال عرضه مي شود؟ پاسخ مي شنويم 
كه مسكن متري 50 ميليون تومان هم وجود دارد. بله 
چنين واحدهايي در بعضي نقاط شهر تهران داريم كه 
قيمت هاي بااليي دارند و مشتري خود را هم دارند. اما 
چنين خريداراني بسيار محدودند و اين امالك مشتري 

خاص خود را دارند.

 ۹۵ درصد مردم، قدرت خريد ندارند
عبده تبريزي اظهار كرد: اما به نظر من زوج هاي جوان 
خانواده هاي متوسط و خانواده هاي با درآمد پايين كه 
95 درصد مردم ايران را شامل مي شوند، يك ميليارد 

تومان را از كجا بياورند تا يك واحد ۶0 متري را به چنين 
مبلغي بخرند؟ مطمئنا جوانان و خانه اولي هاي چنين 
قشرهايي حتماً نمي توانند، چرا كه وام مسكن فعاًل 1۶0 
ميليون تومان است، 100 ميليون تومان هم با فروش 
خ��ودروي خود تجهيز كنند؛ 100 ميليون تومان هم 
از بستگانش��ان بگيرند، باز هم به هيچ وجه توان خريد 

مسكن متري 1۳ يا 1۴ ميليون تومان را ندارند.

  جهش بيش از حد قيمت مسكن 
از نظر مش��اور س��ابق وزير راه و شهرس��ازي، قيمت 
مس��كن در برخي مناطق تهران اصطالحًا اوور شوت 
)overshoot( كرده است؛ يعني قيمت به رقمي بسيار 
باالتر از آنچه تقاضا برايش پيدا مي شود، رسيده است. 
مانند قيمت دالر كه به 19 هزار تومان هم رسيد و وقتي 
قدرت خريد دالر با اين ارقام وجود نداشت، به كانال 11 
يا 1۲ هزار تومان بازگشت. مسكن هم اين گونه است. 
قيمت بخش زيادي از واحدهاي مسكوني در تهران به 
بيش از آنچه تقاضا برايش وجود دارد، رسيده است. به 
همين دليل هم حجم خريد و فروش كاهش يافته است.

  چسبندگي قيمتي ملك
وي با بيان اينكه در بخش مس��كن هم چس��بندگي 
قيمت ها وجود دارد، توضيح داد: وقتي در منطقه اي، 
واحد مسكوني با قيمت باال معامله مي شود، ساير مالكان 
هم به اين رقم استناد كرده و مي خواهند ارزش ملك 
خود را به آن رقم برسانند و مقاومت براي كاهش وجود 
خواهد داشت. البته بعد از مدت ها به دليل تورم ارزش 
ملك به آن رقم ها هم مي رسد. كاهش تعداد معامالت 
هم به اين دليل است كه براي قيمت هاي مازاد جاري 
تقاضا نيست، وگرنه تقاضاي مصرفي كه از بين نرفته و 
مردم نياز به مسكن را به بازار مي آورند، اما قدرت خريد 
با اين نرخ ها را ندارند. بخش مس��كن با بقيه بخش ها 
تفاوتي ندارد كه بگوييم در بخش مسكن ركود تورمي 
وجود دارد، ولي در ساير بخش ها چنين وضعيتي نيست. 
البته، تقاضاي سوداگري و سفته بازي در بخش مسكن 
بس��يار كمتر از دهه هاي قبل است و تقاضاي مصرفي 

بالقوه وجود دارد.

  خريد مسكن با پس انداز آينده
عبده تبريزي تأكيد دارد كه سقف وام مسكن افزايش 
يابد. به گفته او، بارها گفته ش��ده كه مس��كن كااليي 
عمده است كه خانوار بايد آن را از محل پس انداز آينده 
خريداري كند و پس انداز گذشته پاسخگو نيست. در 
هيچ جاي دنيا هم مردم عادي از محل پس انداز گذشته 
مسكن نمي خرند. در همه كش��ورهاي توسعه يافته 

بازار رهن )بازار تس��هيالت بلندمدت خريد مسكن( 
وجود دارد كه در آن مردم پول كمي مي دهند و مابقي 
قيمت مس��كن را به صورت تسهيالت و با بازپرداخت 

طوالني مدت تأمين مي كنند.
وي ادامه داد: از آنجايي كه در ۴0 س��ال گذش��ته نرخ 
تورم باال داشته ايم، بازار رهن )بازار تسهيالت بلندمدت 
خريد مسكن( كشور توسعه نيافته است. به همين دليل 
بانك هاي فعلي حاضر به پرداخت چنين وامي نيستند، 
چون اگر بخواهند با نرخ سود ۲5 درصد وام بدهند كه 
كسي توان بازپرداخت اقساط را ندارد. در حال حاضر، 
تنها بانك عامل بخش مسكن چنين تواني را دارد، چون 
از محل خط اعتباري ارزان قيمتي كه از بانك مركزي 
بابت مس��كن مهر گرفته، مي تواند با سود 10 درصد 
تس��هيالت بدهد. ضمن اينكه همين ارقام تسهيالت 
۶0 و ۸0 ميليون تومان را هم با مشكالت زيادي تأمين 

مي كند. بنابراين وام بيشتر و بزرگ تر نمي تواند بدهد.

 شرط اعطاي وام مسكن 
مشاور سابق وزير راه و شهرسازي افزود: سقف تسهيالت 
مسكن را بايد افزايش داد، اما بانك مسكن منابعي ندارد 

تا اين كار را انجام ده��د. بنابراين، نبايد نگران بود كه 
افزايش تسهيالت خريد مسكن، خود به قيمت باالتر 
مسكن بينجامد. اگر پولي بود كه وام بيشتري داده شود، 
مي توان اين منابع را مديريت كرد كه هر جا احساس 
شود امكان س��فته بازي وجود دارد، وام مسكن در آن 
مناطق داده نشود. اينها وظيفه بانك مركزي است كه 

نظارت كند تا تسهيالت سفته بازانه داده نشود.
وي اظهار ك��رد: در دولت هاي نهم و دهم گفتند اگر 
وام براي خريد مسكن بدهيم، باعث تورم مي شود. به 
همين دليل براي ساخت تسهيالت داده شد، اما اين 
تسهيالت به واحدهاي لوكس و تجاري داده شد كه 
هنوز هم اين منابع به بانك ها برنگشته است. در حالي 
كه اگر اين وام ها به مردم عادي بابت خريد مس��كن 
مصرفي داده مي ش��د، تا به حال پول بانك ها بازپس 

داده شده بود.

  از سمت تقاضاي مسكن حمايت شود
اين اقتصاددان درب��اره اينكه آيا باي��د همچنان از 
سمت تقاضا حمايت شود يا اينكه با توجه به كمبود 
مسكن، از سمت عرضه حمايت صورت گيرد؟ گفت: 

اگر پول كافي در نظام بانكي باشد كه از طرف عرضه 
كار را شروع كنيم و از عرضه هم حمايت شود، طبعًا 
بنده مخالفتي ندارم. اما اگر متقاضيان خريد مسكن 
توانمند شوند و بتوانند مسكن بخرند، سازنده ها به 
شكلي سرمايه كافي براي س��اخت فراهم خواهند 
كرد. در حال حاضر منابع كافي براي ساخت وجود 
دارد، س��ازنده به قدر كافي داريم و سازنده ها براي 
س��اخت اعتبارهايي دارند و مي توانند از بانك هاي 
مختلف هم وام بگيرند. در شرايط جاري كه قيمت 
مصالح باال رفته، آنها به سرمايه در گردش بيشتر نياز 
دارند. اما اگر مطمئن ش��وند تقاضاي خريد هست، 
س��ازندگان به هر حال مسائل خود را حل مي كنند. 
البته، روش معمول در همه جاي دنيا آن اس��ت كه 
ابتدا يك وام با س��ود باالتر براي ساخت مي دهند و 
سپس وام بلندمدت با نرخ سود پايين تر براي خريد 
مي دهند و سازنده با آن مي تواند بدهي بانك را بدهد 
تا اين چرخه ادامه  يابد. اما به دليل محدوديت منابع 
بانكي، به گمان من اگر منابع خريد را تأمين كنيم، 
امالك مس��كوني با منابع س��ازندگان هم س��اخته 

مي شود. 

مديرعامل جمهوري اسالمي ايران )هما( در مراسم تجليل و تكريم 
نخبگان و متخصص��ان صنعت هوانوردي گفت: اگر قرار باش��د در 
شرايط تحريم صنعت هوانوردي را سرپا نگه داريم، نياز به اختيارات 
ويژه داريم، اين اختيارات الزم اس��ت تا تصميم گيري هاي ناگهاني 
كه بنا بر شرايط تحريم تحميل مي شود، جاي سوال نداشته باشند.

فرزانه ش��رفبافي اظهاركرد: بسيار حائز اهميت است كه در صنعت 
حمل ونقل هوايي همدلي ويكپارچگي ايجاد ش��ود. چه در سنوات 
گذشته، چه در سنوات آتي و چه در حال حاضر، انبوهي از متخصصان 
حضور دارند كه زمان و انرژي و فكر خود را در اختيار گذاش��تند تا 
صنعت هوانوردي تجاري كشور پابرجا و متعالي بماند.او ادامه داد: 
كار بس��يار سختي بوده و ماحصل آن توانمندي حال حاضر صنعت 
است.با وجود تمام تحريم ها و مشكالتي كه در صنعت وجود داشته، 

خوشبختانه توانستيم براي خيلي از اين مسائل راهكار پيدا كنيم.

 تالش براي حفظ خلبانان ايراني 
وزي��ر راه و شهرس��ازي نيز در مراس��م تجليل و تكري��م نخبگان و 
متخصصان صنعت هوانوردي كه به مناسبت روز جهاني هواپيمايي 
كشور برگزار شد، با اشاره به تصويرسازي از آينده صنعت هوانوردي 
در ايران، گفت: مردم ايران نبايد در سطح نامناسبي در هرم مشاغل 
هوانوردي باقي بمانند و حضور در اين هرم، يعني از اپراتوري تا سطح 
خلق فناوري ها و سامانه هاي پيشرفته، شأن ملت ايران است و بايد 

به اين سمت حركت كنيم.
به گزارش مهر، محمد اسالمي اظهار كرد: ايجاد فرصت براي ايجاد 
فناوري هاي پيشرفته و با ارزش افزوده باال در صنعت هوايي موجب 
مي شود كه ايران بخشي از پتانسيل هاي پيشرفت كشورهايي مانند 
امريكا را به خود تخصيص دهد.او افزود: ايران از دهه ۷0 براي توسعه 
صنعت هوانوردي برنامه ريزي كرده و اين مهم در قانون هاي برنامه 
هم ديده ش��ده اس��ت اما چون در اين امر اتحاد و يكپارچگي وجود 
نداش��ت يا به داليل گوناگون نسبت به اين هدف اهتمام نشان داده 
نش��د، در اين زمينه عقب ماندگي وجود دارد.وزير راه و شهرسازي 
اضافه كرد: وقتي امريكا در سيس��تم هاي ناوبري مداخله مي كند، 
يعني به ايمني فكر نمي كند و براي جوامع ارزش��ي قائل نيس��ت و 
اين تكليف را به لحاظ ملي و اعتقادي روشن مي كند كه بايد بيش از 

گذش��ته به خود متكي باشيم و براي آنكه پيشرفت كنيم. اسالمي، 
گفت: امروز نياز به اس��تفاده از صنعت هوانوردي روزافزون اس��ت. 
همين امروز اعتراضي مبني بر نبود پرواز از س��وي چند اس��تان در 
هيات دولت مطرح شد، در اين موارد هيچ پاسخي غير از پاسخ مثبت 

از سوي مسووالن، پذيرفته نيست.
او با بيان اينكه هوانوردي يكي از مهم ترين قطب هاي علم و فناوري 
است، گفت: بايد سندي را در مقابل خود قرار دهيم كه مشخص كند 
هوانوردي كش��ور قرار است به كجا برس��د؟ الزامات و ملزومات هم 

شناسايي كرده و به سمت توسعه حركت كنيم. 
وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اهميت سرمايه انس��اني در امر 
هوانوردي گف��ت: نبايد اجازه دهيم كه به راحتي گران ترين نيروي 
انساني كه خلبان ها هستند، به داليل گوناگون ترجيح دهند كه در 
جاي ديگر خدمت كنند و نبايد اجازه دهيم نيروهاي تحصيل كرده 
كه ثروت مهم كشور هستند، در كشور ديگري به فكر شغل باشند.

او ادامه داد: بنابراين بايد برنامه ريزي كنيم و خط مشي تعيين كننده 
داشته باشيم و با چشم اندازي 10 ساله تالش كنيم.

 ضرورت ايجاد تحول در ايران اير
وزير راه و شهرس��ازي همچنين با بيان اينك��ه ايران اير هواپيمايي 
حام��ل پرچم ايران اس��ت، گفت: ب��راي اينكه اين ش��ركت بتواند 
با افتخ��ار به حيات خود ادام��ه دهد، همه بايد كم��ك كنيم كه از 
بحران هاي امروز خارج ش��ود، دراين مي��ان جابه جايي نفرات مهم 
نيست و بينش، نگرش و رفتار سازماني و مديريت است كه به آحاد 
نيروي سازماني مربوط مي ش��ود.او ادامه داد: بايد كمك كنيم كه 
اين شركت عملكردش ارتقا يابد و همه بايد كمك كنند كه با اصالح 
ساختار و اصالح وظعيت حقوقي به لحاظ مقرراتي و ايجاد ظرفيت، 
ايران اير به تناس��ب برس��د و خدمات رس��اني خود را در مسيرهاي 
گوناگون داخلي و خارجي گسترش دهد.اسالمي گفت: نبايد اجازه 
دهيم كه به بهانه تحريم، به حقوق و منافع كش��ورمان ضربه بزنند. 
بايد بتوانيم تراز هوانوردي جمهوري اس��المي را در همه بخش ها، 
يعني هم بخش هايي كه مربوط به حوزه طراحي و ساخت است، هم 
بخش تعميرات و نگهداري و هم حوزه عمليات و بهره برداري وصنايع 

پشتيبان و خدمات فرودگاهي ارتقا دهيم.

گروه راه و شهرسازي|
 معاون برنامه ريزي، توسعه ش��هري و امور شوراي شهردار تهران از ارايه 
نسخه بازآرايي شده برنامه سوم توسعه شهر تهران پس از انجام اصالحات 
ضروري، به ش��وراي شهر تهران خبر داد. اين نسخه در 5 فصل و در قالب 

۷۸ ماده تقديم پارلمان شهري پايتخت شده است.
به گزارش تعادل، ۴ مهر ماه سال جاري محمدعلي افشاني شهردار وقت 
تهران برنامه پنج س��اله سوم توسعه شهر تهران را به شوراي شهر تقديم 
كرد. اين برنامه توسط حجت ميرزايي، معاون توسعه و برنامه ريزي وقت 
شهرداري تهران و گروه مشاورانش تدوين ش��ده بود كه يك سال براي 
تهيه آن وقت گذاشته بودند. اين اليحه در 11 فصل و 91 ماده تنظيم شده 
بود و مواردي همچون زيست پذيري، شفافيت، مشاركت پذيري، توسعه 
عدالت و كاهش نابرابري از سرفصل هاي مهم آن به شمار مي رفت. اما بعد 
از ارايه برنامه سوم برخي اعضاي شورا و كارشناسان بر آن ايراد گرفتند و 
حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر در صحن شورا اعالم 
كرد كه اين برنامه از اشكاالت زيادي برخوردار است. وي با بيان اينكه ابتدا 
مي خواستم پيشنهاد دهم كه دوستان به كليات راي ندهند، در اين باره 
گفت: زمان براي بررس��ي اين برنامه با توجه به اشكاالتي كه دارد كافي 
نيست و به همين دليل درخواس��ت دارم زمان بررسي را دو تا سه ماه به 
تعويق بيندازيم تا طي اين مدت همكاران بتوانند بررسي دقيق تري روي 
آن داشته باشند. در خواست من استمهال براي بررسي قانون برنامه پنج 
ساله سوم شهرداري است چرا كه امكان رسيدگي به تمامي جوانب برنامه 
در زمان موجود مقدور نيست.برخي ديگر نيز خواهان اين شدند كه برنامه 

دوم توسعه شهر تهران يك سال ديگر تمديد شود.
اما با تغيير معاونت برنامه ريزي شهرداري و جايگزيني سكينه اشرفي به 
جاي حجت اهلل ميرزايي وي قول داد تا اين برنامه را در اسرع وقت بازنويسي 
كند و روز پنجش��نبه نيز به قول خود عمل كرد و نسخه بازنويسي شده 
برنامه سوم توسعه را تهران را به شوراي شهر تقديم كرد. احكام اين برنامه 
در 5 فصل و در قالب ۷۸ ماده تدوين شده است، »نظام مديريت و خدمات 
كارآمد در حكمروايي شهري«، »شهر زيست پذير«، »پايداري اجتماعي 
و فرهنگي با ش��هرونداني مشاركت جو«، »ايمني و افزايش تاب آوري« و 
»مديريت، راهبري و پايش برنامه« عناوين فصول برنامه جديد ارايه شده 
به شوراي شهر تهران است. سكينه اشرفي با اشاره به تالش چند هفته اي 
معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران براي 

بازآرايي برنامه س��وم توسعه ش��هر تهران اظهار كرد: در راستاي تقديم 
اليحه برنامه سوم توسعه شهر تهران به شوراي اسالمي در مهرماه 1۳9۷، 
لزوم ايجاد تغييراتي در ساختار و متن اليحه به منظور انطباق با ادبيات 
برنامه ريزي، پيوند اجزاي برنامه با اسناد باالدست شهر تهران و اولويت هاي 
شهري و توجه به مسووليت و مشاركت ذي نفعان در اجراي برنامه و تكاليف 
آنها احساس مي شد كه بر همين اساس بازآرايي اليحه برنامه سوم را با هدف 
افزايش سطح قابليت اجرايي آن در دستور كار شهرداري تهران قرار گرفت.

وي با اشاره به بررسي مجدد اليحه در جهت هم راستايي مواد با چشم انداز 
و اهداف راهبردي طرح جامع شهر تهران گفت: در اين مرحله پيوستگي 
مواد و احكام با چشم انداز شهر تهران، بررسي و در قالب فصل بندي جديد 
بر اساس آرمان هاي يك شهر مطلوب كه در طرح جامع به آن اشاره شده، 

سازمان دهي شد.
اشرفي، موضوع تطبيق برنامه با قوانين و احكام باالدستي را هم مورد تاكيد 
قرار داد و گفت: بيش از 150 قانون و مقررات كشور احصاء و مورد مطالعه 
قرار گرفت و در جلسات كارشناسي با كميته هاي تخصصي مرتبط، تمامي 

احكام اليحه با اين قوانين و مقررات تطبيق داده شد.
وي ترسيم ماتريس تعيين وظايف دستگاه هاي اجرايي در حوزه مديريت 
شهري را يكي ديگر از ويژگي هاي بازآرايي برنامه سوم دانست و افزود: بيش 
از ۳0 دستگاه اجرايي داراي حيطه مسووليت بسيار گسترده در مديريت 
شهري هستند. اين امر نش��انگر اين موضوع است كه پيچيدگي و چند 
بعدي بودن فعاليت هاي حوزه مديريت شهري صرفاً از طريق تدوين برنامه 
5 ساله شهر تهران و درگيرشدن شهرداري تهران، به تنهايي امكان پذير 
نيس��ت و نياز به افزايش هماهنگي و س��طح مداخله ساير دستگاه هاي 

اجرايي ضروري است.
معاون شهردار تهران تاكيد كرد: تمامي پيشنهادهاي ارايه شده توسط 
اعضاي شوراي شهر تهران، در برنامه جديد مورد توجه قرار گرفته و در هر 
بخشي كه نظرات اعمال شده، به منظور اطالع اعضا، قسمت درج پيشنهاد 
در برنامه مورد اشاره قرار گرفته است. اش��رفي ابراز اميدواري كرد كه با 
همكاري اعضاي شوراي ش��هر، اين برنامه هرچه سريعتر تصويب شده 

تا شهرداري تهران بر اساس آن، اقدام به تدوين بودجه سال آينده كند.
گفتني اس��ت برنامه توسعه پنجساله سوم شهر تهران از سال آينده بايد 
اجرايي شود و تا س��ال 1۴0۳ چراغ راهنما و مبناي عملكرد شهرداري 

تهران خواهد بود.

درحالي كه با توجه به موضع گيري هاي سال گذشته 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري انتظار مي رفت 
كه ش��اهد حذف پروازهاي چارتري در سال جاري 
باش��يم اما علي عابدزاده در تازه ترين واكنش هاي 
خود نس��بت به اين موضوع با قاطعيت اعالم كرده 

است كه اين نوع از پروازها حذف نمي شوند.
اسفند ماه سال گذشته، عابدزاده از حذف پروازهاي 
چارتري از ابتداي س��ال 9۷ خبر داد اما پس از چند 
ماه و در ش��رايطي كه پروازهاي چارتري همچنان 

ادامه داشت او دوباره از حذف اين پروازها خبر داد.
با وجود آنكه پيش بيني مي ش��د ك��ه در نيمه دوم 
س��ال جاري پروازه��اي چارتري حذف ش��ود، در 
مه��ر ماه و با برگزاري جلس��ه مش��ترك س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري با مديران ارش��د دادس��تاني 
تهران، اظهاراتي درباره ض��رورت حذف پروازهاي 
چارتري مطرح ش��د اما پس از مدت��ي عابدزاده در 
گفت وگويي اعالم كرد كه برنامه اي براي حذف اين 
نوع پروازه��ا وجود ندارد و فقط س��هم آنها كاهش 

مي يابد، موضع گيري كه دوباره و به تازگي از سوي 
او مطرح ش��ده است و به نظر مي رسد كه دادستاني 
و س��ازمان هواپيمايي كش��وري برسر كاهش سهم 
 پروازهاي چارتري به جاي حذف كامل آن به توافق 

رسيده اند.
عاب��دزاده در اين زمينه گف��ت: هم اكنون با كاهش 
سهم چارتر در ش��بكه هواپيمايي، بليت ۸0 درصد 

پروازها به صورت برنامه اي به فروش مي رسد.
به گزارش صداوسيما، رييس س��ازمان هواپيمايي 

كش��وري افزود: ب��ا توجه ب��ه نارضايتي س��ازمان 
هواپيمايي و دادس��تاني از نحوه چارتر شدن بليت 
هواپيماه��ا در گذش��ته، ب��ا هماهنگ��ي نزديك با 
دادس��تاني و با همكاري خطوط هواپيمايي، سهم 
بليت هاي چارتر در شبكه پروازي كاهش يافته است.

معاون وزير راه و شهرس��ازي ادام��ه داد: در برخي 
ش��بكه هاي پروازي از جمله مقاصد گردش��گري و 
مناطق آزاد مانند قش��م و كيش، اصوال بايد پروازها 
به صورت چارتر باش��د تا محل اس��كان مسافر نيز 

از قبل تعيين ش��ده باش��د بنابراين ح��ذف كامل 
بليت هاي چارتري در پروازها امكان پذير نيس��ت و 
در همه جاي دنيا نيز، تورهاي گردش��گري بليت ها 

را چارتر مي كند.
به گفته او، بايد به اين سمت حركت كنيم كه فروش 
بليت به صورت گروهي انجام ش��ود تا ساختارهاي 
گردشگري و تور گرداني بتوانند از اين ابزار استفاده 
كنن��د و چارتر بايد به صورت ص��دور بليت گروهي 

انجام شود.
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تخلف در تغييركاربري زمين 
از حسينيه به تجاري - مسكوني

نماينده تام االختيار وزير در شوراي حفظ حقوق 
بيت المال درباره تخل��ف در تغيير كاربري يك 
قطعه زمين در س��عادت آباد كه براي س��اخت 
حسينيه واگذار ش��ده بود، گفت: در سال ۸5 به 
تع��دادي از نمايندگان وقت، قطع��ه زميني در 
خيابان درختي سعادت آباد با كاربري تجهيزات 
شهري براي ساخت حس��ينيه واگذار شده بود، 
اما اين افراد برخالف قانون، كاربري آن را تغيير 
داده و در حال ساخت طبقات با كاربري نامعلوم 

مسكوني يا تجاري هستند.
حسين معصوم در گفت وگو با ايلنا گفت: مالك 
طبق قراردادي كه با سازمان ملي زمين و مسكن 
داش��ته حق تغيير كاربري نداش��ته و وزارت راه 
اين اراضي را تنها براي ساخت حسينيه خارج از 

مزايده واگذار كرده بود. 
او ادامه داد: زماني كه س��ازمان مربوطه متوجه 
تغيير كاربري مي ش��ود و شكايت مي كند هيچ 
سازه اي روي اين اراضي وجود نداشت اما در حال 
حاضر ساختمان چند طبقه در اين زمين در حال 

ساخت است. 
معصوم اظهار كرد: اين افراد زمين را بدون اينكه 
حق واگذاري داشته باشند به فروش مي رسانند و 
آنها هم با فرايندهاي نامتعارف شهرداري را ملزم 

به صدور پروانه مي كنند. 
نماينده تام االختيار وزير در شوراي حفظ حقوق 
بيت المال با بي��ان اينكه تخلف از قرارداد، ابطال 
ق��رارداد را به دنبال دارد ادام��ه داد: كاربري اين 
زمين كماكان در پروانه تجهيزات شهري است 
اما اين افراد با توس��ل به يك راي كاربري را براي 

ساخت و ساز تغيير داده  اند.
او با تاكيد بر اينكه ساخت و ساز با هر كاربري ديگر 
در اين اراضي براي وزارت راه و شهرسازي امكان 
فس��خ قرارداد را ايجاد مي كند، ادامه داد: در اين 
مدت هر چه بيشتر اقدامات قانوني براي مهار اين 
تخلف انجام شد مالكان با جديت بيشتر ساخت و 

ساز را دنبال كردند. 

 تهران نيازمند
كمك همه ارگان ها

رييس كميس��يون س��المت، محيط زيست و 
خدمات ش��هري ش��وراي ش��هر تهران تاكيد 
كرد:  ش��هر تهران برخالف تصور همگان ش��هر 
برخورداري نيست، پايتخت ايران نيازمند كمك 
و همراه��ي همه ارگان ها اس��ت. از اين جهت از 
نمايندگان مجلس، دولت، فرماندار و اس��تاندار 

تهران مي خواهم كه به كمك تهران بيايند.
به گزارش ايس��نا، زهرا صدراعظم نوري گفت: با 
تدبير، هماهنگي و همراهي دستگاه هاي مختلف 
اين معضالت در حال رفع و ساماندهي است.يكي 
از اين معضالت، محدوده تقي آب��اد، اراضي ٥٠ 
هكتاري است كه طي ٣٠ سال تبديل به لكه آلوده 
در جنوب غرب تهران شده بود. امروز با شجاعت، 
قدرت ريسك پذيري و اقتدار شهردار منطقه 1۸، 
دادستاني و نيروي انتظامي از وجود كارگاه هاي 

غيرمجاز زباله خشك پاك شد.
عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: اين اقدام در 
نوع خود بسيار ارزشمند است.در طول ٧٠ روز، 
١٠٨ دستگاه خودرو، متوقف و تمام محوطه بدون 
درگيري، ضرب و شتم پاكسازي و مديريت شد و 
شرايطي فراهم آمد كه شهروندان نيز از اين اقدام 

رضايت داشتند.
او اظهار كرد: وقتي ويژگي هاي تهران بر اساس 
شاخص هاي توسعه سنجيده و بررسي مي شود، 
برخي شاخص ها از استاندارد پايين تر است و شهر 
تهران برخالف تصور همگان ش��هر برخورداري 
نيست، پايتخت ايران نيازمند كمك و همراهي 
همه ارگان ها اس��ت. از اين جهت از نمايندگان 
مجل��س، دول��ت، فرمان��دار و اس��تاندار تهران 

مي خواهم كه به كمك تهران بيايند.

مخالفت با ورود خودروي 
نمايندگان به خطوط ويژه

دس��تيار ويژه معاونت حم��ل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري ته��ران با اش��اره ب��ه برنامه ريزي 
نمايندگان مجلس براي ورود خودروهايشان به 
خطوط ويژه اتوبوس گفت: معاون حمل ونقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران با اين طرح كامال 

مخالف بوده و اجازه اين كار نمي دهد.
به گزارش تسنيم، سيدمحمدمهدي شريفي در 
پاسخ به اينكه آيا معاونت حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران از درخواس��ت نمايندگان 
مجل��س در خص��وص ورود خودروه��اي 
نماين��دگان مجل��س به خطوط وي��ژه اطالع 
دارد ي��ا خير؟ اظهار ك��رد: در اين خصوص ما 
هيچ اطالعي نداريم و در واقع خبر را از فضاي 

مجازي مطلع شديم.
وي تصريح كرد: معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران با اين گونه كارها مخالف بوده 
و قطعا در مقابل اين تصميم خواهيم ايس��تاد. 
اين در حالي اس��ت كه حدود ۴ سال پيش نيز 
مجوزهايي براي معاون هاي وزرا براي حضور 
در خطوط ويژه داده ش��ده بود و آنها توانسته 

بودند چراغ هاي گردون را اخذ كنند.
دس��تيار ويژه معاونت حم��ل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران ادام��ه داد: معاونت حمل و 
نقل و ترافيك و شخص پورسيدآقايي صدرصد 
با اين طرح نمايندگان مجلس مخالف است و 
اجازه اجرايي شدن آن را هم نمي دهيم.تا اين 
لحظه نيز هيچ نامه اي از س��وي مجلس براي 
موضوع اش��اره ش��ده به معانت حمل و نقل و 

ترافيك شهرداري تهران ارسال نشده است.



صنعت،معدن و تجارت14اخبار

»تعادل«درگفتوگوبارييسسازمانحمايتابهاماتافزايشقيمتخودرورابررسيميكند

خودرو، بي مجوز گران شد
تعادل | فرشته فريادرس|

»مجوز ص�ادر نش�د، اما خ�ودرو گران ش�د« 
خودروس�ازان كه چندي است سوداي افزايش 
قيمت محصوالتش�ان را در س�ر مي پرورانند، 
بدون اينكه منتظر صدور مجوز باشند، در اقدامي 
تامل برانگيز اقدام به فروش برخي محصوالت 
خ�ود با ن�رخ جديد كردن�د. اقدام�ي كه حتي 
تعجب رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان را نيز در پي داشت. خودروسازان 
از ماه هاي گذشته با توجه به شرايط ملتهب حاكم 
بر بازار خودرو و به منظور كاهش فاصله قيمتي 
محصوالتشان با بازار آزاد، طي نامه اي از رييس 
دولت خواهان آزادس�ازي قيمت ها ش�دند. اما 
اين خواسته آنها، واكنش هاي متفاوتي را در پي 
داشت؛ برخي از مخالفت رييس جمهور گفتند اما 
برخي هم از موافقت او با خواسته خودروسازان. 
اما موضع وزير صنعت در اي�ن ميان جالب بود؛ 
چراكه او يك ب�ار از مخالف�ت رييس جمهور با 
افزايش قيمت خودرو سخن به ميان آورده بود اما 
باري ديگر اين سخن خود را انكار كرد. اما آخرين 
اخبار حاكي از اين بود كه خودروسازان با وزارت 
صنعت بر سر تعيين نرخ رسمي خودرو ۵ درصد 
كمتر از نرخ بازار توافق كرده اند، خبري كه اما از 
سوي رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان به صورت رسمي تاييد نمي شود. 
او در گفت وگو ب�ا »تعادل« در اين باره مي گويد: 
اين سازمان هنوز در حال احصاي قيمت هاست 
وهنوز نتيجه نهايي مشخص نيست. او در پاسخ 
به اين پرسش »تعادل« كه اگر سازمان حمايت 
هنوز در حال محاس�به قيمت ها است؛ چرا يك 
شركت خودروسازي اقدام به افزايش قيمت 4 
محصول و فروش 1۵ روزه آنها از امروز )شنبه 17 
آذرماه( كرده است؛ مي گويد: اگر شركتي اقدام 
به ف�روش با نرخ جديدي كرده اس�ت؛ مصداق 
تخلف است، چراكه هنوز سازمان حمايت در حال 
محاسبه قيمت هاس�ت و مجوزي براي افزايش 

قيمت صادر نشده است. 
به گفته او پس از احصاي قيمت ها، اين موضوع به 
كار گروه تنظيم بازار ارجاع داده مي شود كه هنوز 
اين اتفاق نيفتاده اس�ت. عباس تابش در مورد 
زمان نهايي اعالم قيمت هاي جديد به ما مي گويد: 
به احتمال زياد پرونده تعيين قيمت خودروها تا 
پايان هفته جاري بسته خواهد شد و اوايل هفته 
آينده نتايج اعالم خواهد ش�د. او همچنين در 
مورد فرمول فروش خ�ودرو به ۵درصد كمتر از 
نرخ حاش�يه بازار كه اخيرا مطرح مي شود، نيز 
عنوان مي كن�د: اين فرمول هن�وز در كارگروه 

تنظيم بازار مطرح نشده و بايد منتظر ماند. 

    خواسته خودروسازان چه بود؟ 
اواخر مرداد م��اه؛ مديران عامل ايران خودرو و گروه 
خودروسازي سايپا، طي نامه اي از رييس جمهوري 
درخواست كردند با توجه به افزايش نرخ ارز و تورم 
مواد اوليه داخلي، اجازه دهد قيمت محصوالت اين 
دو شركت در حاشيه بازار تعيين شود. گفته مي شد، 
اما حس��ن روحاني با اين خواس��ته خودروسازان با 
اس��تناد به اينكه آزاد س��ازي قيمت خودرو، اثرات 
تورمي شديدي را در پي دارد، مخالفت كرده است.

البته خودروس��ازان نااميد نش��ده، با جلس��اتي كه 
با وزي��ر پيش��ين وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
داشتند، از او خواس��ته بودند، بار ديگر، درخواست 
آنها را ب��ا رييس جمهور مطرح كن��د. ظاهرا محمد 
ش��ريعتمداري،  وزير وقت صمت درخواستشان را 
پذيرفته و وعده داده بود كه اين موضوع را با حس��ن 

روحاني مطرح كند.
اما با رفتن شريعتمداري از وزارتخانه صنعت، موضوع 
تا حدي مسكوت باقي ماند و اخبار ضد و نقيضي در 
م��ورد مخالفت رييس جمهور با آزادس��ازي قيمت 
خودرو منتشر شد. اما با روي كار آمدن رضا رحماني، 
مساله افزايش قيمت خودروها بار ديگر پررنگ شد؛ 
اما به نظر مي رسيد، وزير جديد، براي تعيين تكليف 
و اعالم موضوع در مورد افزايش قيمت خودروها به 

زمان بيش��تري نياز دارد.از اين رو، اولين واكنش او 
به اين موضوع نش��ان از عدم تمايل او نسبت به تن 
دادن به خواسته خودروسازان داشت؛ بطوريكه طي 
مصاحبه اي گفته بود ك��ه رييس جمهور با افزايش 
قيمت خودرو مخالفت كرده و س��عي ما براين است 
كه قيمت خودرو را پايين بياوريم و نبايد اجازه دهيم 
در بازار رانت و داللي پيش بيايد. اما چندي نگذشت 
كه نظر وزير صنعت در اين باره تغيير و در اظهارات 
متفاوتي، مخالف��ت رييس جمهور با افزايش قيمت 
خودرو را انكار ك��رد. او در ادامه عنوان كرده بود كه 
سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليدكنندگان 

در حال كارشناسي موضوع است. 
اما طي هفته گذشته موضوعي مطرح شد، مبني بر 
اينكه براس��اس توافقات نهايي صورت گرفته ميان 
»خودروسازان، قطعه سازان و وزارت صنعت، معدن 

وتجارت«، شيوه قيمت گذاري جديد خودروها اين 
هفته ابالغ خواهد ش��د و قرار بر اين است كه قيمت 
خودرو از س��وي خودروس��ازان، ۵ درص��د كمتر از 
حاشيه بازار باش��د كه تاكنون در اين مورد سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان هيچ گونه 

اظهارنظر رسمي نداشته است.
اما رييس سازمان حمايت در گفت وگو با »تعادل« 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين سازمان در زمينه 
افزايش قيمت خودروها به جمع بندي نهايي رسيده 
است يا خير، مي گويد: هنوز در حال بررسي و احصاي 
قيمت تمام شده خودروها هس��تيم كه به احتمال 
زياد پرونده افزايش قيمت خودروهايي كه مشمول 
قيمت گذاري هس��تند تا پايان هفته جاري و اوايل 

هفته آينده تعيين تكليف و بسته خواهد شد.
به گفته عباس تابش، تاكنون 90 درصد از موضوعات 
قيمت خودرو در سازمان حمايت، بررسي شده، كه 
پس از تاييد و جمع بندي نهايي شيوه قيمت گذاري 
خودرو از سوي سازمان حمايت با خودروسازان، اين 
موضوع ب��ه كار گروه تنظيم بازار ارجاع داده خواهد 
ش��د. پس از اينكه در ش��وراي معاون��ان وزارتخانه 
مورد تاييد واقع شده و در شوراي اقتصاد به رياست 
رييس جمهور مورد جمع بندي نهايي قرار گيرد. بنابه 
اظهارات او، تاكنون چنين توافقي حاصل نشده است.

با توجه به آنكه تابش مي گويد: هنوز به نتيجه نهايي 
در مورد افزايش قيمت خودرو نرس��يده ايم، اما يك 
خودروساز طي بخشنامه اي قيمت جديد 4 محصول 

را براي فروش اعالم كرده است.
درهمين رابط��ه، خبرنگار »تعادل« اين پرس��ش 
را مط��رح مي كن��د؛ چنانچه مجوزي از س��وي اين 
س��ازمان در مورد افزايش قيم��ت خودروها صادر 
نشده، چرا يكي از ش��ركت هاي خودروسازي اقدام 
به افزايش خودس��رانه قيم��ت 4 محصول و فروش 
1۵ روز اين محصوالت از امروز )ش��نبه 17 آذرماه( 
كرده اس��ت؟ او در پاسخ به اين پرسش مي گويد: ما 
هيچ مجوز يا دس��توري مبني بر افزايش قيمت نه 
براساس حاش��يه بازار، حتي درصدي كمتر از نرخ 
حاشيه بازار و نه براساس فروش قطعي نداشته ايم، 
چنانچه خودروساز يا شركتي اقدام به فروش فوري 
با قيمت هاي جديد كرده است، مصداق تخلف است 
و با او برخورد خواهد ش��د؛ چراكه سازمان حمايت 
هنوز در حال محاس��به قيمت ها اس��ت و به نتيجه 
نهايي در اين مورد نرس��يده است. حال اما خواسته 
خودروس��ازان، فروش خودرو ب��ه درصدي كمتر از 
نرخ حاشيه بازار است. بطوريكه طبق توافق صورت 
گرفته، قرار است قيمت خودروهاي داخلي براساس 
فرم��ول »پنج درصد زير ن��رخ ب��ازار«، تعيين و به 

خودروسازان ابالغ شود.
 بر اين اساس، قيمت كارخانه اي خودروهاي توليد 
داخل به پنج درصد كمتر از ن��رخ روز بازار افزايش 
خواهد يافت تا پس از حدود يك دهه قيمت گذاري 
دستوري توسط اركان مختلف، به نوعي آزادسازي 

قيمت خودرو كليد بخورد.
اما پرسش��ي كه در اينجا مطرح مي ش��ود اين است 
كه آيا فرمول فروش خودرو به ۵درصد كمتر از نرخ 
حاشيه بازار كه اخيرا مطرح مي شود، به تاييد دولت، 
مجلس ش��وراي اس��المي و زنجيره خودروسازي 
رس��يده و قيمت جديد خودروها چ��ه زماني اعالم 
مي شود؟ تابش در گفت وگو با »تعادل« در اين باره 
هم مي گويد: فرمول فروش خودرو به ۵درصد كمتر 
از نرخ حاش��يه بازار هنوز در كارگ��روه تنظيم بازار 
مطرح نشده و ما نيز هنوز در حال احصاي قيمت ها 
هس��تيم پ��س نمي ت��وان  در اين م��ورد اظهارنظر 
قطعي كرد. به هرحال آنچه مس��لم است مسووالن 
ذيربط بدون توجه به افزاي��ش قيمت ها طي ماه ها 
اخير، پش��ت درهاي بس��ته هنوز مشغول محاسبه 
قيمت تمام ش��ده قيمت انواع خودروها هس��تند و 
مي خواهند دقيق ترين قيمت ها را به بازار اعالم كنند 
كه نه توليد كننده متضرر ش��ود و نه مصرف كننده 
آس��يب ببيند؛ اما به گفته رييس س��ازمان حمايت 
 بايد تا ي��ك هفته ديگر منتظر اع��الم جزييات اين 

موضوع بود. 
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بازگشت1307واحدصنعتيبهمدارتوليد
رييس خانه معدن ايران در انتقاد به اعطاي اختيارات 
فراقانوني به سازمان حفاظت محيط زيست در »اليحه 
حفاظ��ت از خاك« گف��ت: تعطيل ك��ردن معادن، 

به هيچ وجه صحيح نيست.
به گزارش فارس، در تبصره ماده 1۵ اليحه حفاظت از 
خاك كه هم اكنون در مرحله رسيدگي شوراي نگهبان 
از منظر تطبيق با قانون اساسي و شرع مقدس است 
اختيارات ويژه اي به سازمان حفاظت محيط زيست 

اعطا كرده است.
به نحوي كه به واسطه اين اختيارات سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت مي توان��د فعاليت واحدهاي��ي را كه 
آلوده كننده خاك تش��خيص مي دهد؛ رأس��ًا، بدون 
اعالم قبلي و بدون داشتن حكم قضايي متوقف كند 
و توليدكنندگان نيز امكان اعتراض به اصل تشخيص 
كارشناسان محيط زيست را ندارند و تنها مي توانند از 

اين سازمان تقاضاي تمديد مهلت كنند.
در همين رابطه عالءالدين مير محمدصادقي گفت: اگر 
سازمان محيط زيست يا هر سازمان ديگري بخواهد 
توصيه هايي به معدن كاران بدهد، بهتر اس��ت بدون 
اينكه مزاحمتي براي استخراج و بهره  برداري ذخاير 
معدني ايجاد كند و منجر به بيكاري كارگران ش��ود، 
آن را با بهره بردار در ميان بگذارد و حتي المقدور هم با 

نظر مساعد با آن بهره  بردار كنار بيايد.

نائب رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معدن تهران افزود: 
بنابراين آخرين كاري كه محيط زيست يا هر سازمان 
دولتي مي تواند بكند اين است كه جلوي بهره  برداري 
از معدن را بگيرد، درحالي كه به نظر من حتي از اين 
آخري��ن تير و تركش هم نبايد س��ازمان هاي دولتي 

استفاده كنند.
زيرا زماني كه ما زير فشار تحريم و مسائل اقتصادي 
هس��تيم، بايد با مع��دن كاران و بطوركلي با عاملين 
اقتصادي همكاري و همراهي داش��ته باشند و نبايد 
خودم��ان موجب رك��ود و بي��كاري در مملكت مان 

بشويم.
او تصريح كرد: در حال حاضر سازمان محيط زيست 
براي بعضي مسائل فش��ار آورده است و حتي به اين 

سازمان اجازه داده اند كه معدن را تعطيل كنند.
به نظر م��ن باي��د حتي المقدور مس��ووالن محترم 
محيط زيس��ت از اين حربه اس��تفاده نكنند، »حربه 
تعطيلي معدن« زيان  هاي ديگري را دارد كه شايد اين 
زيان ها براي مملكت بيش از اين باشد كه حاال احيانا 

رعايت محيط زيست نشده است.
نائب رييس اتاق ته��ران درباره امكان تعطيل كردن 
مع��ادن بدون طي ك��ردن فرآيند قانون��ي در اليحه 
حفاظت از خاك خاطرنشان كرد: نكته اين است كه 
حتي امروز مقام معظم رهبري در فرمايشاتي كه در 

مورد قانون بازنشستگي داشتند، به مجلس شوراي 
اس��المي محول كردند كه مجلس در مصوبه  اي كه 
گذراند دقت بيشتري بكند؛ چون ممكن است كه ما 
يك قانوني را در مجلس شوراي اسالمي بگذرانيم، ولي 

به عوارضي كه اين قانون خواهد داشت دقت نكنيم.
من به نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي توصيه 
مي كنم كه قبل از اينكه بعضي از قوانين را وضع كنيد، 
حتما با كارشناسان و كساني كه دلسوز كشور هستند 
مش��ورت كنيد. تعطيل كردن مع��ادن، به هيچ وجه 
صحيح نيست. او درباره اينكه آيا معدن كاران باعث 
آلودگي خاك مي ش��وند گفت: اين مس��اله درست 
نيست. يكي از س��خت  ترين كارهايي كه وجود دارد، 

همين معدن كاري است.
اگر كسي سرمايه  اي داشته باشد و بخواهد كارخانه  اي 
ايجاد كند تمام جوانب را بررسي مي كند و در بهترين 

نقطه اين كارخانه را بنا مي كند.
او ادامه داد: اي��ران ازلحاظ برخورداري انواع مختلف 
مواد معدني جزو كش��ورهاي استثنايي است و براي 
اينك��ه از نياز به خارج��ي كه به هيچ وجه ب��ا ما كنار 
نمي آيند و دشمن ما هس��تند مستغني شويم بهتر 
اس��ت اين بخش را ش��كوفا كنيم. بنابراين س��نگ 
انداختن جلوي پاي معدن��كاران، به اقتصاد مملكت 

زيان وارد مي كند.

يادمان رضا نيازمند، بنيانگذار س��ازمان گسترش و نوسازي ايران و 
چهره ماندگار صنعت و اقتصاد ايران در اتاق تهران برگزار ش��د. به 
گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، در ابتداي اين مراس��م، مس��عود 
خوانساري، رييس اتاق تهران طي سخناني، چهره هايي نظير مرحوم 
رضا نيازمند را به مثابه گنجينه اي ارزشمند براي كشور توصيف كرد و 
گفت: ما گنجينه هايي در كشورمان داريم كه يا آنان را دير شناختيم 
و اگر هم به موقع به مقام ارزش��مند آنها پي برديم به نحو شايسته از 

اين افراد تقدير نكرديم.
او در ادامه با اش��اره به اهتمام اتاق تهران براي قدرداني از نام آوران 
عرصه توليد و تجارت در مراس��م ساالنه امين الضرب گفت: دو سال 
است كه اتاق بازرگاني تهران مراسم امين الضرب را برگزار مي كند. 
در س��ال نخست برگزاري اين همايش، يكي از كساني كه به واسطه 
فعاليت هايش در اقتصاد ايران و توسعه صنعتي كشور نقش برجسته 
و اثرگذاري داشت، لوح و نش��ان امين الضرب دريافت كرد، مرحوم 

رضا نيازمند بود.
ايشان در آن زمان به دليل شدت گرفتن بيماري و كهولت قادر نبود 

در همايش حضور پيدا كند و من شخصًا به منزل ايشان رفتم و لوح 
و نشان امين الضرب را تقديم ايشان كردم. 

رييس اتاق تهران با اش��اره به اينكه مرحوم نيازمند س��ه توصيه را 
خطاب به او مطرح كرده اس��ت، درباره اين سه توصيه چنين گفت: 
نخستين توصيه ايشان اين بود كه اتاق بازرگاني روز به روز فعال تر 
شود و افراد بيشتري را به عضويت درآورد؛ چرا كه هر چه اتاق اعضاي 
بيشتري داشته باشد، اثرگذاري بيشتري دارد و توان مطالبه گري اش 

تقويت خواهد شد.
ايشان در ادامه تش��كيالت اداري و بروكراسي را مانع توسعه كسب 
و كارها دانس��ت و توصيه كرد كه اتاق هاي بازرگاني بايد نسبت به 
كاهش بروكراسي در درون خودشان اقدام كنند و از دولت همچنين 

مطالبه اي داشته باشند.
خوانس��اري ادامه داد: س��ومين توصيه مرحوم نيازمند، آن بود كه 
بخش خصوصي تالش كند صنايع ايران به نحوي به زنجيره صنايع 
جهان بپيوندد. اين سه نصيحت حاصل سال ها تجربه ايشان بود كه 

بايد به آن توجه كنيم.

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران گفت: بخش 
كشاورزي در سياس��ت هاي اقتصادي كشور كامال مظلوم بوده و روند 
حركت سياست هاي اقتصادي به سوي رش��د نبوده است. به گزارش 
ايرنا، غالمحسين شافعي در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي خراسان رضوي افزود: احساس مي كنيم اتاق بازرگاني در مورد 
كشاورزي و آب به فعاليت فوق العاده نياز دارد و بيش از پيش بايد جبران 

مافات و عقب ماندگي ها را كند.
 او ادامه داد: سال 138۵ سهم مانده تسهيالت بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري كه به بخش غيردولتي داده شد 14.8 درصد بود. اين ميزان سال 
1392 به 10.4 درصد و سال 139۵ به 8.8 درصد رسيده است.  رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: اگر سياست هاي 
اقتصادي دولت در حمايت از بخش كشاورزي است اين آمار نشان از چه 
دارد؟ اين آمار نشان مي دهد در تخصيص منابع كشور به بخش كشاورزي 

مرتب نزول كرده ايم. 
او افزود: همچنين سال 133۵ سهم شاغالن 10 ساله و بيش از 10 ساله 
در بخش كشاورزي ۵6.3 درصد بود. اين رقم در سال 139۵ به 18 درصد 

رسيده است. ميزان مهاجرت روستاييان به شهرها و حاشيه كالن شهرها 
و تاثير اين امر را در اقتصاد روستا نيز با چشم ظاهري مي توان ديد. شافعي 
در ادامه همچنين گفت: در موضوع استفاده بهينه از منابع محدود آب 
در خراسان رضوي فعاليت هاي خوبي انجام شده اما رتبه استان و كشور 
هنوز رتبه خوبي نيست. سال 139۵ مساحت زمين هاي تجهيز شده 
براي زراعت آبي در ايران 9 ميليون و 600 هزار هكتار و ميزان صادرات 
محصوالت كشاورزي 6 ميليارد و 400 ميليون دالر بود. او افزود: اين در 
حالي است كه تركيه با پنج ميليون و 21۵ هزار هكتار زمين هاي تجهيز 
شده براي زراعت آبي 16.6 ميليارد دالر صادرات محصوالت كشاورزي 
داشته است. كره جنوبي هم با 7۵3 هزار هكتار زمين تجهيز شده براي 
زراعت آبي 11.2 ميليارد دالر و مالزي با 380 هزار هكتار زمين تجهيز 
ش��ده براي زراعت آبي 2۵.۵ ميليارد دالر محصوالت كشاورزي صادر 
كرده اند. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: با 
وجود تالش هاي انجام شده در مورد استفاده از روش هاي نوين آبياري 
توفيقات بدي نداشته ايم اما در مقايسه با ساير كشورها موقعيت مناسبي 
نداريم؛ بنابراين تجهيز بخش كشاورزي به منابع بودجه اي اهميت دارد. 

وزير صنعت، معدن و تجارت از بازگشت هزار و 307 
واحد صنعتي به چرخه توليد خبرداد و گفت: حمايت 
از توليد داخ��ل و توليدكنندگان داخلي از محورهاي 
اصلي تعيين بودجه سال آينده هيات دولت خواهد بود. 
به گزارش شاتا، رضا رحماني در نشست ستاد اقتصاد 
مقاومتي اس��تان مركزي از احي��ا و راه اندازي مجدد 
هزار و 307واحد صنعتي با اشتغالزايي 18هزار نفري 
خبرداد و گفت: با برنامه ريزي انجام ش��ده در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، پيش بيني ما اين است كه تا 

پايان سال اين تعداد به 3000 واحد برسد. 
رحماني مهم ترين اولويت بودجه سال98 را صيانت از 
توليد اعالم كرد و گفت: از تمامي دستگاه هاي كشور 
درخواست مي كنم جمله مقام معظم رهبري در اين 
زمينه كه مي فرمايند» در شرايط امروز مساله توليد و 
حفظ حيات كارخانه ها و اشتغال يك جهاد است« را 

مورد توجه قرار دهند.
وزير صنعت، مع��دن و تجارت در همين زمينه افزود: 
حمايت از كاالي ايراني شعار سال جاري است و تمام 
برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در همين 
راستا تدوين شده است. رحماني ضمن بيان اين نكته 
ادامه داد: انتظار مي رود تمامي وزارتخانه ها، سازمان ها 
و اقشار مختلف مردم نيز حمايت از كاالي ايراني را در 
دس��تور كار قرار داده تا با گفتمان سازي هدفمند در 

اين حوزه بتوان گام موثري در ايجاد اشتغال و تقويت 
بنيه اقتصادي مردم برداشت. به گفته او كاهش تورم، 
خودكفايي و حل معضل بيكاري در س��ايه حمايت از 
كاالي ايراني محقق مي شود و آحاد جامعه بايد در اين 
خصوص احساس مسووليت كنند. رحماني در ادامه 
با اشاره به نمايشگاه تخصصي صنعت و معدن اظهار 
كرد: دوازدهمين نمايشگاه صنعت، معدن و ابزارآالت 
استان مركزي به بهترين شكل ممكن برگزار شده و 
بايد از اين ظرفيت در راستاي معرفي توانمندي هاي 
استان به كشور استفاده كرد. رحماني اضافه كرد: شور 
كارآفرينان و توليدكنندگان در اين نمايشگاه گوياي 
انگي��زه و روحيه باالي اين قش��ر از جامعه در فرآيند 

توليد است.
وزير صمت با اشاره به نقش مهم صنعت و توليد افزود: 
توليدكنندگان به عنوان رزمن��دگان جبهه توليد با 
روحيه باال در راستاي توسعه اقتصادي كشور تالش 
مي كنند كه اين مهم تكليف مسووالن را در حمايت از 
اين قشر سنگين مي كند. وزير صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه شركت هپكو اراك را نمونه اي از تالش مضاعف 
صنعتگران ميهن اس��المي عنوان ك��رد و گفت: اين 
شركت كه در يك سال گذشته به مرز تعطيلي رسيده 
بود اكنون با تالش كاركن��ان و حمايت هاي دولت با 

فناوري روز دنيا  وارد عرصه توليد شده است. 
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رشد 7 برابري صادرات امريكا 
به ايران

تسنيم| صادرات امريكا به ايران در پي بازگشت 
تحريم ها، 7 برابر رش��د كرد و به 109.2 ميليون 
دالر در ماه اكتبر 2018 رسيد. جديدترين آمار 
منتش��ر ش��ده از س��وي دفتر آمار امريكا نشان 
مي دهد صادرات امريكا به ايران پس از بازگشت 
تحريم هاي غيرنفتي رش��د قابل توجهي داشته 
اس��ت. دولت امريكا در پي خ��روج يك جانبه از 
برجام اعالم كرد: از 6 اوت تحريم هاي غيرنفتي 
مثل تحريم خودرو، طال و فرش و پسته ايران را 

از سر مي گيرد.
با وجود بازگش��ت تحريم هاي امريكا، اما در ماه 
اكتبر2018 صادرات امريكا به ايران رش��د قابل 
توجه حدود 7 برابري نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل داش��ته و ب��ه 109.2 ميلي��ون دالر 
رسيده است. امريكا در اكتبر سال قبل تنها 16.1 
ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده بود. رشد 7 
برابري صادرات امريكا به ايران در حالي است كه 
واشنگتن فشار زيادي به كشورهاي ديگر آورده تا 

از تجارت با ايران خودداري كنند.
 تحليلگران، سياست تحريمي امريكا عليه ايران 
را هم درچارچوب سياست هاي تجاري اين كشور 
تحليل مي كنند. بر اس��اس اين گزارش با وجود 
رشد قابل توجه صادرات امريكا به ايران، واردات 
اين كشور از ايران در ماه اكتبر به مرز صفر رسيده 
است. امريكا در اكتبر سال قبل 3.2 ميليون دالر 
كاال از ايران وارد كرده بود كه اين رقم را در اكتبر 
سال جاري به 0.2 ميليون دالر كاهش داده است. 
در 10 ماهه سال جاري ميالدي مجموع تجارت 
دو كشور با رشد 3 برابري نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به 476.9 ميليون دالر رسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه تجارت ايران و امريكا در 
10 ماهه سال گذشته 1۵8 ميليون دالر گزارش 

شده بود.
صادرات امريكا به ايران در 10 ماهه س��ال قبل 
108.1 ميليون دالر بوده كه اين رقم با رش��د 4 
برابري در 10 ماهه امسال به 409.4 ميليون دالر 
افزايش يافته است. واردات از ايران نيز كه در 10 
ماهه سال قبل 49.9 ميليون دالر گزارش شده 
بود در 10 ماهه س��ال جاري ميالدي با رشد 3۵ 

درصدي به 67.۵ ميليون دالر رسيده است.

هشدار به خريداران 
خودروهاي وارداتي

تسنيم| رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو 
با بيان اينكه متاسفانه نظارت كافي بر بازار خودرو 
نيس��ت، گفت: واردات خودرو ممنوع اس��ت اما 
متاس��فانه برخي از شركتها با شگردهاي خاص 
خود تبليغات زيادي براي فروش خودروهاي كه 
ندارند انجام مي دهند. سعيد موتمني با اعالم اينكه 
به هيچ عنوان به صورت مدت دار از اين شركت ها 
خودرو نخريد، گفت: فقط خودرو را با تحويل روز 
خريداري كنيد. رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو تصريح كرد: متأسفانه نظارت كافي بر بازار 
خودرو نيست و هر كس با تبليغات متعدد درصدد 
فروش خودرو آن هم با قيمت باالست كه همين 

امر بالتكليفي بازار را بيشتر كرده است.

 تاسيس اتاق مشترك ايران
و قطر در اهواز 

ايرنا| رييس اتاق مش��ترك ايران و قطر گفت: 
اتاق مش��ترك ايران و قطر در اهواز گش��ايش و 
عضو گيري به زودي آغاز مي شود. عدنان موسي 
پور بيان كرد: از صادركنندگان تقاضا مي شود با 
عضو ش��دن در اين اتاق و با همكاري و مشاركت 
به روند صادرات به كش��ور قط��ر كمك كنند. او 
همچنين گفت: ايران در تجارت با كشور قطر به 
تركيه باخت و موفق نشد كه بازار قطر را در دست 
بگيرد. موسي پور در بيست و دومين همايش روز 
ملي صادرات در اه��واز، افزود: زماني كه ايران به 
مرز صادرات 300 ميليون دالري در قطر رسيد 
تركيه س��االنه يك ميليارد و 300 ميليون دالر 
صادرات به قطر انجام داد و پاكس��تان نيز موفق 
شده ميزان صادرات خود به تركيه را به مرز 1.۵ 

ميليارد دالر برساند.
او با بيان اينكه كشور قطر در حال قدرتمند شدن 
در بخش اقتصادي است و تحريم هاي عربستان 
بر اين كشور تاثيري نداشته ادامه داد: قطر با انعقاد 
تفاهم نامه با كشورهاي قدرتمند اقتصادي دنيا 
در بخش توليد تا پنج س��ال آينده به يك سطح 

قدرتمندي از اقتصاد مي رسد.
موس��ي پور همچنين اس��تفاده از طرح پيمان 
سپاري ارزي )برگشت پول صادرات كاال به كشور( 
را راه حل مناس��بي در كمك به صادركنندگان 
ندانس��ت و آن را عام��ل افزايش بي��كاري بيان 
كرد. رييس اتاق مشترك ايران و قطر بيان كرد: 
خوزس��تان سومين اس��تان صادر كننده كشور 
اس��ت و با مش��كالت ملي براي انجام صادرات 

روبه رو است. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
نيز در اين همايش گفت: امروز كشور عراق يك 
بازار بكر براي صادرات است اما مرزهاي خوزستان 
با مشكالتي براي صادرات روبه رو است و بايد نگاه 

ملي به اين مشكالت شود. 
امير حس��ين نظري ادامه داد: زيرس��اخت هاي 
قوي در مرزهاي خوزستان براي انجام صادرات 
وج��ود ن��دارد و صادركنندگان از اين ش��رايط 
خسته ش��ده اند. او افزود: براي رفع مشكالت در 
مرزهاي خوزستان نياز به اعتبارات ملي است و 
بايد مشكالت صادرات در كشورهاي مقصد نيز 
برطرف شود. رييس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت خوزستان بيان كرد: اگر مشكل صادرات 
در خوزس��تان برطرف شود در اقتصاد كشور نيز 

شاهد تحول خواهيم بود.

   اگر شركتي اقدام به فروش با نرخ جديدي 
كرده اس�ت؛ مصداق تخلف اس�ت، چراكه 
هنوز س�ازمان حمايت در حال محاس�به 
قيمت هاست و مجوزي براي افزايش قيمت 

صادر نشده است

برش
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نگراني چيني ها از گروگان گيري سياسي امريكا

نظم فعلي آلمان فرو مي ريزد؟

گروه جهان| 
مدير مالي شركت چيني هواوي به اتهام نقض تحريم هاي 
تجاري امريكا عليه ايران در كانادا دستگير شده است. 
سفارت چين در كانادا در واكنش به اين مساله گفت اوتاوا 
منگ وانژو شهروند چيني را كه »هيچ يك از قوانين امريكا 
يا كانادا را زير پا نگذاش��ته است«  بازداشت كرده و الزم 
است »به فوريت« اين اشتباه را تصحيح كرده و آزادي 
ش��خصي را به او برگرداند.« زمان بندي اين اتفاق از آن 
جهت قابل توجه است كه دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، و شي جين پينگ رييس جمهوري چين، اخيرا 
در ديدار خود در حاشيه اجالس گروه۲۰ در آرژانتين، 
با تالش ب��راي حل و فصل اختالفات تج��اري و جنگ 
تج��اري توافق كردن��د و انتظار مي رود كه بازداش��ت 
من��گ وانژو اختالفات بين اقتص��اد اول و دوم جهان را 
عميق تر كند. نگراني درباره تش��ديد مناقشات به ويژه 
بر عملكرد بازارهاي مالي تاثير گذاشت و به افت شديد 
ارزش شاخص هاي سهام در بازارهاي اروپايي و آسيايي 

انجاميد.
به گزارش بلومبرگ، دونالد ترامپ و ش��ي جين پينگ 
روساي جمهوري امريكا و چين در ميانه جنگ تجاري 
به س��ر مي برند و اكنون دستگيري يك تاجر چيني به 
خواسته ترامپ، سبب شده كه بحران موجود پيچيده تر 
شود. ش��ركت هواوي بازداش��ت منگ ونژو كه دختر 
بنيان گذار هواوي نيز هس��ت را تاييد و اعالم كرده كه 
اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه همه فعاليت هاي اين 
ش��ركت در چارچوب قوانين بين المللي صورت گرفته 
است. منگ وانژو در چين يك قهرمان ملي در خط مقدم 
تالش ها براي خودكفايي در فناوري هاي استراتژيك به 
شمار مي رود و تحليل گران معتقدند كه دستگيري او 
مي تواند به ملغي شدن آتش بس فعلي بين چين و امريكا 
بينجامد و دو كشور را مجددا در مقابل يكديگر قرار دهد. 
هواوي كه يك ش��ركت بزرگ چندمليت��ي در زمينه 
ش��بكه هاي كامپيوت��ري و ارتباطات در چين اس��ت، 
س��االنه حدود 9۲ ميليارد دالر درآم��د دارد. برخالف 

ديگر شركت هاي مشابه چيني، شركت هواوي بيشتر 
در خارج از چين فعاليت مي كند و در بازارهاي بسياري 
از كش��ورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي پيشروست. 
س��رويس هاي اطالعاتي امريكا مي گويند كه شركت 
هواوي وابسته به دولت چين است و احتمال وجود ابزار 
جاسوسي روي تجهيزات توليدي اين شركت وجود دارد. 

اگرچه هواوي اتهامات وارده را رد كرده است.
به نوشته فايننشال تايمز، دستگيري مدير مالي شركت 
هواوي موجب نگراني مديران ارشد اياالت متحده و چين 

شده و به مثابه هش��داري است مبني بر آنكه هر يك از 
آنها مي توانند هدف بعدي در تنش هاي فزاينده بين دو 
كشور باشند. طبق گزارش هاي منتشر شده منگ وانژو 
كه نوه يك سياستمدار كهنه كار حزب حاكم كمونيست 
چين است، به درخواست واشنگتن در فرودگاه ونكوور در 
پي ادعاي نقض تحريم هاي ايران دستگير شده و اياالت 
متحده درخواست اس��ترداد او را به كانادا داده است. اما 
مساله پررنگ تر از اتهام نقض تحريم هاي ايران اين است 
كه او اكنون به چهره اصلي مناقشات چين و امريكا بدل 

شده است. ش��اون رين مديرعامل ش��ركت »سي ام آر 
چاينا« كه يك گروه تحقيقاتي درباره بازار است، گفت: 
»چيني هايي كه روابط نزديكي با دولت اين كشور دارند 
و مديران عامل ش��ركت هاي چيني كه پيش��تر هدف 
انتقادهاي اياالت متحده بوده اند، اكنون بس��يار نگران 
هستند و احس��اس مي كنند كه چنين اقدامي، يعني 
هدف گرفتن شخصيت هاي حقيقي، زياده روي است.«

طي يك سال گذشته پكن س��عي كرده تا از مباحثات 
عمومي درباره تنش هاي تجاري بكاهد تا فضاي بيشتري 

براي واكنش به درخواست هاي واشنگتن داشته باشد. 
در مقابل، چين سعي كرده بس��ياري از مديران عامل 
امريكايي را به تحت فشار گذاش��تن ترامپ براي حل 
مناقشات و حفظ جريان س��رمايه گذاري ها در چين، 
ترغيب كند. ويليام زاريت، رييس اتاق بازرگاني امريكا در 
پكن گفت باور دارد كه پكن در واكنش به اين دستگيري 
مديران عامل امريكاي��ي را تهديد نخواهد كرد چراكه 
نمي خواهد پيامي منفي به بزرگ ترين سرمايه گذاران 
در اين كش��ور ارسال كند. با اين حال، شركت سيسكو 
روز جمعه با ارسال ايميلي همه كاركنان خود در اياالت 
متحده را ترغيب كرد از هرگونه س��فر غير ضروري به 
چين خودداري كنند. سرعت تشديد مناقشات فعاالن 
كسب و كارها و سياستمداران چيني را خشمگين و نگران 
كرده است. برخي از نخبگان سياسي اين كشور در اظهار 
نگراني به شي جين پينگ، گفته اند كه تنش ها به منافع 

شخصي آنها آسيب مي رساند.
تقريبا همزمان با خبر دستگيري منگ وانژو، گزارش هاي 
ديگري هم منتش��ر ش��د كه از محكومي��ت پاتريك 
هو چي-پينگ رييس انديشكده وابسته به يك شركت 
مالي- انرژي توسط دادگاهي در اياالت متحده حكايت 
داشتند. طبق گزارش ها، جرم او رشوه دادن به رهبران 
آفريقاي��ي بوده اس��ت. روالند هينتركورنر از ش��ركت 
مشاوره »اكس��پرتايز آسيا« نوش��ت: »اگر واشنگتن 
اكنون به نقطه اي رس��يده باشد كه از گروگان گيري به 
صورت دستگيري مديران ارش��د تجاري براي اهداف 
خود استفاده كند، آنگاه تاجران چيني به جاي سفر به 
اياالت متحده و ديگر كشورهاي نزديك به امريكا بايد 
چه كنن��د؟« وزارت بازرگاني چين هنوز هيچ راهكار و 

توصيه اي در اين زمينه ارايه نكرده است.
شركت هاي دولتي چين در برابر قوانين اياالت متحده 
محتاطانه عملي مي كنند تا درگير تحريم ها نشوند يا 
اعتبار آنها خدش��ه دار نش��ود و در اين زمينه، به ويژه از 
اوليگارشي هاي روسي كه با ممنوعيت سفر يا محدوديت 

در معامالت مالي مواجه شده اند، درس گرفته اند.

گروه جهان|
حزب دموكرات مسيحي آلمان جمعه و شنبه رهبر جديدي 
انتخاب مي كند و آنگال مركل پس از ۱۸ سال از رهبري اين 
حزب كنار م��ي رود. آنه گرت كرامپ كارنباوئر، فريدريش 
مرتس و ينس اشپان براي جانشيني مركل نامزد شده اند و 
شانس پيروزي كرامپ كارنباوئر بيش از دو نامزد ديگر است. 
نيويورك تايمز در گزارشي با اشاره به داليل بحران سياسي 
امروز آلمان از شكست نظام اقتصادي � اجتماعي نوشته كه 

عامل چالش هاي فعلي است. 
كنگره حزب دموكرات مس��يحي آلمان جمعه با حضور 
يك ه��زار و يك نماينده ح��زب در هامبورگ آغاز ش��د. 
نمايندگان مي توانند افرادي را براي نامزدي پيشنهاد كنند 
اما به احتمال زياد سه سياستمداري كه از چند هفته پيش 
خود را براي احراز اين پست كانديدا كرده اند، رقيب تازه اي 
نخواهند داشت. بر اساس نظرسنجي هايي كه در روزهاي 
اخير انجام شده ، خانم كرامپ كارن باوئر از دو رقيب خود 
فريدريش مرتس و ينس اشپان پيشي گرفته است. مرتس 
از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ رييس فراكسيون مشترك احزاب 
دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي در پارلمان آلمان 
بود، كرامپ كارن باوئر دبيركل حزب است و اشپان از مارس 
سال جاري پس��ت وزارت بهداشت را به عهده دارد. مرتس 
۶۲ س��اله از سياستمداران ارزشي به ش��مار مي رود كه به 
ارزش هاي سنتي آلمان اهميت مي دهد. او قصد دارد براي 
جذب دوباره محافظه كاراني كه از حزب جدا شده و به حزب 
راست گراي پوپوليستي »آلترناتيو براي آلمان« گرويده اند، 

تالش كند. كرامپ كارن باوئر ۵۶س��اله يك سياستمدار 
محافظه كار ميانه رو به شمار مي رود كه معتقد است، نبايد 
دست آوردهاي دموكراس��ي و جامعه مدرن را فداي آراي 
بيشتر از جانب راست گرايان و چپ گرايان پوپوليست كرد. 
او خواهان ادامه سياست هاي مركل است. اشپان ۳۸ سال 
دارد و گاهي به راست مي زند و گاهي به چپ. او از مخالفان 
سرسخت سياست پناهجويي مركل و مخالف تابعيت دوگانه 
است و از اين طريق به رسانه ها راه يافته و موفق شده است 

نام خود را مطرح كند.

   داليل بحران امروز آلمان 
آنگال مركل كه در ۱۸ سال گذشته رهبري حزب را به عهده 
داشته است در پست رياست دولت خواهد ماند. او در دو سال 
اخير به شدت زير فشار بود و باالخره ۲9 اكتبر اعالم كرد كه 
از رياست حزب كناره مي گيرد. صدراعظم آلمان نخستين 
فشارهاي چشمگير را در سال ۲۰۱۵ ميالدي به دنبال اعالم 
آمادگي براي پذيرش بيش از يك ميليون پناهجو تجربه كرد. 
بسياري از هم حزبي هاي او با اين سياست مخالف بودند و 
آراي كم حزب در انتخابات هاي فدرال و ايالتي را به حساب 
مركل مي گذاشتند. عالوه بر اين، كشمكش هاي درون دولت 
ائتالفي كه از سه حزب دموكرات مسيحي، سوسيال مسيحي 

و سوسيال دموكرات تشكيل شده باعث تضعيف او شد.
نيويورك تايمز با اشاره به پايان رهبري ۱۸ ساله مركل بر 
حزب دموكرات مسيحي آلمان نوشته، مهم نيست كه چه 
كسي قرار است جانشين مركل شود؛ آلمان فرو مي ريزد. 

در ادامه اين مطلب آمده است: فرسايش نيروهاي سياسي 
س��نتي در آلمان، باعث شده تا گروه ها و جنبش هايي كه 
پيش تر به حاشيه رفته بودند بار ديگر قدرت بگيرند. امروز 
صحبت از جانشيني است. آنگال مركل پس از ۱۸ سال از 
رهبري حزب دموكرات مس��يحي كناره گيري مي كند، 
مهم ترين حزبي كه از سال ۲۰۰۵ تاكنون قدرت را در دست 
داشته است. از نظر بس��ياري از رهبران اروپايي، جانشين 
مركل حزبي متمرد و، در صورتي كه مركل نخواهد يا نتواند 
صدراعظمي خود را تا ۲۰۲۱ به پايان برس��اند، كش��وري 

چندپاره را به ارث خواهد برد. 
به نظر مي رسد كه عمر ثبات و يك دستي فضاي سياسي 
تحت رهبري مركل در آلمان به زودي به پايان خواهد رسيد. 
همين حاال هم چشم انداز بازنشستگي او از دنياي سياست، 
نظام سياسي آلمان را عميقا بحران زده كرده است، شرايطي 
كه نه تنها آينده آلمان بلكه آينده اتحاديه اروپا را نيز تهديد 
مي كند. بحران سياسي آلمان فقط زاييده موقعيت مركل در 
فضاي سياسي اين كشور نيست. ريشه اين مساله را بايد در 
نظام اقتصادي آلمان كه منجر به ركود دستمزدها و ناامني 

مشاغل شده، جست وجو كرد. 
رش��د اقتصادي آلمان نزديك به يك دهه همچنان رشد 
داشته و نرخ بيكاري از زمان اتحاد مجدد دو آلمان در سال 
۱9۸9 ميالدي به پايين ترين سطح خود رسيده است. آلمان 
از موقعيت اقتصادي نسبتا خوبي برخوردار است؛ بخش 
توليد پيشرفته، توانايي دريافت محصوالت اوليه و خدمات 
از ديگر اعضاي اتحاديه اروپا، مركزيت داشتن در منطقه يورو 

كه باعث شده تا پول اين كشور ارزشي غيرواقعي داشته باشد 
و صادرات اين كشور را رنگ و لعاب بيشتري بدهد. 

اما اين نظام هزينه هايي هم داشته است. شركت هاي آلماني 
مجبور بودند كه براي حفظ مزيت رقابتي خود دستمزدها را 
كاهش دهند. بنا براين دستمزد دريافتي كارگران ماهر در 
بخش توليدات صادرات محور همچنان ثابت ماند و حتي در 
برخي موارد حقوق كارگراني با مهارت كمتر كاهش هم پيدا 
كرد. اين شرايط باعث شد تا نفوذ اتحاديه هاي كارگري كه 
در دهه ۱99۰ از قدرت زيادي برخوردار بودند تضعيف شود. 
يكي ديگر از عوامل كليدي بحران سياس��ي امروز آلمان، 
فرسايش الگوهاي اجتماعي اين كشور در چند دهه اخير 
است. آلمان پس از جنگ، دولت رفاه و اتحاديه هاي كارگري 
قدرتمندي داشت و بيشتر شهروندان طبقات آسيب پذير 
اين اطمينان را داش��تند كه با داش��تن شغلي تمام وقت 

مي توانند يك زندگي با استانداردهاي خوب و مكفي داشته 
باشند. در آلمان غربي كه داشتن شغلي خوب تقريبا تضمين 
شده بود، مشاغل تمام وقت اساس همبستگي اجتماعي بود. 
شكاف ميان فقير و غني شديد نبود. اما شرايط اكنون تغيير 
كرده است. متوسط درآمدها بيش از ۲۰ سال است كه كمتر 
شده است. آلمان امروز نه تنها دچار نابرابري فزاينده است، 
بلكه سطح اس��تاندارد زندگي مردم هم بطور محسوسي 

سقوط كرده است. 
آنگال مركل به پايان حيات سياسي خود نزديك مي شود و 
مشخص شده نظام اقتصادي و اجتماعي كه او رهبري آن 
را  برعهده داشت، شكست خورده است. افزايش نابرابري 
باعث ايجاد شكاف و تفرقه در آلمان شده، به قدرت گيري 
سياستمداران راست گراي پوپوليست كمك كرده و مي رود 

كه سياست هاي كلي كشور را تغيير دهد.

دريچه

»هدرنائورت«سفيرجديد
امريكادرسازمانمللميشود
گروه جهان| رسانه هاي خبري در امريكا از هدر نائورت 
سخنگوي وزارت خارجه اياالت متحده، به عنوان سفير 
جديد اين كش��ور در س��ازمان ملل متحد نام مي برند. 
به گزارش فكس نيوز، دونال��د ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده، به زودي نامزدي نائورت را براي اين سمت 
اعالم مي كند. نيكي هيلي، سفير امريكا در سازمان ملل 
متحد دو ماه پيش خبر كناره گيري خود را از اين سمت 
اعالم كرده بود. او تا پايان سال جاري ميالدي، كمتر از يك 
ماه ديگر، عهده دار اين سمت است. نائورت كه ۴۸ سال 
سن دارد، بهار سال گذشته به سخنگويي وزارت خارجه 
امريكا منصوب شد و اين نخستين شغل دولتي اوست. 
او همچنين از ابتداي امسال كفيل معاونت ديپلماسي 
عمومي وزارت امور خارجه امريكا بوده اس��ت. نائورت 
در دوراني كه ركس تيلرس��ون وزير خارجه امريكا بود 
چندان توفيقي به دست نياورد، اما بعد از آنكه تيلرسون 
بركنار شد و مايك پمپئو، وزارت خارجه امريكا را به عهده 
گرفت، جايگاهش تقويت شد. انتصاب او به سفارت با 
راي اعتماد مجلس سنا قطعي خواهد شد. سفير امريكا 
در سازمان ملل متحد عضو هيات دولت اين كشور نيز 
هست. بلومبرگ با اشاره به س��ابقه كار هدر نائورت به 
عنوان خبرنگار و مجري تلويزيوني و حضور كوتاه مدت او 
در وزارت خارجه امريكا، اين انتصاب را قابل سوال دانسته 
است. از ديگر افرادي كه پيش از اين از آنها به عنوان گزينه 
نمايندگي امريكا در سازمان ملل نام برده مي شد، مي توان 
به ايوانكا ترامپ دختر رييس جمهوري، و دينا پاول معاون 

مشاور امنيت ملي كاخ سفيد، اشاره كرد.

دولتفرانسهطرحافزايش
مالياتبرسوخترالغوكرد

گروه جهان| دولت فرانسه اعالم كرد در واكنش به چند 
هفته اعتراضات خشونت آميز، طرح افزايش ماليات بر 

سوخت را از بودجه سال آينده حذف كرده است.
به نوشته بي بي سي، فرانسه اخيرا تظاهرات گسترده 
»جليقه زردها« را ش��اهد بوده كه ابت��دا به صورت 
اعتراض به برنامه افزايش ماليات بر سوخت آغاز و به 
خشم عمومي از هزينه هاي باالي زندگي بدل شدند. 
ادوارد فيليپ، نخس��ت وزير فرانس��ه،  در واكنش به 
اين اعتراض ها از تصميم دولت به تعليق ۶ ماهه اين 
طرح خبر داده بود، اما ادامه اعتراض ها دولت را به لغو 
كلي اين طرح وادار كرد. فيليپ  در جلس��ه پارلمان 
گفت كه دول��ت امانوئل ماكرون آم��اده گفت وگو با 
نمايندگان مخالفان اس��ت و اين آمادگي را با حذف 
اين ط��رح افزايش مالياتي از اليح��ه بودجه ۲۰۱9 

نشان داده است.
با اين حال، جنبش جليقه  زردها با انتش��ار فراخواني از 
مردم براي برپايي تظاهرات در روز شنبه )امروز( دعوت 
كردند. نخست وزير فرانسه هم از استقرار ۸9 هزار نيروي 
امنيتي در سراسر اين كشور براي مواجهه با تظاهرات 
جليقه زردها خبر داد و گفت: »با افرادي مواجه هستيم كه 
نه براي اعتراض، بلكه براي تخريب به خيابان ها مي آيند 

و نمي خواهيم دست آنان را براي اين كار باز بگذاريم.«
روز پنجشنبه هم شمار كثيري از دانش آموزان مدارس 
مختلف فرانسه دست به اعتراض زدند و گفته مي شود 
كه پليس فرانسه دست كم ۷۰۰ نفر از آنها را بطور موقت 

بازداشت كرده است.

سرمايهگذاري5ميليارددالري
روسيهدرونزوئال

گروه جه�ان| رييس جمهوري ونزوئال كه اخيرا با 
والديمير پوتين همتاي روس خود در مسكو ديدار 
كرده از امضاي توافقنامه اي پنج ميليارد دالري براي 
سرمايه گذاري در بخش نفت اين كشور توسط روسيه 
خبر داده اس��ت. به گزارش ايرنا، نيكالس مادورو در 
توئيتي نوشت ونزوئال و روسيه براي سرمايه گذاري 
پنج ميلي��ارد دالري در بخش نف��ت ونزوئال توافق 
كردند و اين سرمايه گذاري براي افزايش حجم توليد 
نفت ونزوئال با مش��اركت روس��يه صورت مي گيرد. 
رييس جمه��وري ونزوئال در ادام��ه مطلب خود به 
تضمين روسيه براي س��رمايه گذاري يك ميليارد 
دالري در بخش هاي توليدي اين كش��ور عمدتا در 
بخش استخراج طال، اش��اره كرد. مادورو همچنين 
گفت كه روسيه ۶۰۰ هزار تن غالت به ونزوئال مي دهد. 
او در توييت ديگري نوشت: »رييس جمهوري روسيه 
حمايت خود را از من براي جس��ت وجوي ساز و كار 
رفع مش��كالت در چارچوب حق حاكميت و تعيين 
سرنوشت ملت ها ابراز كرده است. ما قاطعانه دخالت 
در امور كشورها را رد مي كنيم.« والديمير پوتين در 
دي��دار با مادورو گفته بود روس��يه به خوبي مي داند 
كه اوضاع در ونزوئال همچنان دش��وار است و از همه 
امكانات خود براي كمك به دولت ونزوئال اس��تفاده 
خواهد كرد. در حال حاضر روسيه و ونزوئال در بخش 
انرژي، كشاورزي، زمين شناسي، دارويي، فناوري و 
بخش هاي دفاعي پروژه هاي مشتركي دارند كه ارزش 

كلي آنها به بيش از ۴ ميليارد دالر مي رسد. 

اميدهايچندجانبهبهمذاكرات
صلحيمندراستكهلم

گروه جهان| گفت وگوهاي صلح يمن در شرايطي در 
سوئد آغاز ش��ده كه طرف هاي مذاكره كننده و ناظران 
اميد زي��ادي به ادامه مذاكرات دارند. آخرين نشس��ت 
طرفين درگير پس از دو روز متوقف شده بود. به گزارش 
دويچه وله، مارتين گريفيتس نماينده ويژه سازمان ملل 
در امور يمن، گفته هيات دولتي يمن شامل ۱۲ مقام ارشد 
براي حضور در مذاكرات صلح وارد استكهلم شده است. 
سرپرستي اين هيات را خالد اليماني، وزير خارجه يمن 
به عهده دارد. انقالبيون يمني هم به سرپرستي محمد 
عبدالسالم چهارشنبه وارد پايتخت سوئد شده است. 
كارشناسان پيش بيني كرده اند دور نخست مذاكرات 
۱۰روز طول مي كش��د. آخرين نشست مشورتي براي 
مذاكرات كه در ماه سپتامبر در ژنو برگزار شد، پس از دو 
روز بدون دستيابي به نتيجه  پايان يافته بود. آدام بارون 
كارشناس سياسي شوراي اروپايي روابط خارجي، معتقد 
است كه اين بار شرايط براي رسيدن به نتيجه مطلوب 
مناسب تر از پيش است. او در عين حال تاكيد مي كند 
كه طرفين درگير در جنگي به اين وسعت، نياز به مدت 
زمان بيشتري براي رسيدن به صلح دارند. او مي گويد، 
آنها بايد در وهله نخست اعتماد يكديگر را جلب كنند. 
جنگ يمن از ۲۰۱۴ جريان دارد. عربس��تان سعودي 
بهار ۲۰۱۵ در حمايت از رييس جمهوري فراري يمن با 
تشكيل يك ائتالف نظامي عربي به اين كشور حمله كرد. 
به گزارش سازمان ملل در اين جنگ تاكنون دست كم 
۱۰هزار نفر كشته ش��ده اند. اكثر قربانيان شهروندان 

غيرنظامي بوده اند. 

استقبالفلسطينيهاازرد
قطعنامهامريكادرسازمانملل
گروه جهان| تش��كيالت خودگردان فلس��طين، 
جنب��ش حم��اس و جنبش جه��اد اس��المي از رد 
پيش نويس قطعنامه امريكايي در محكوميت جنبش 
حماس در س��ازمان ملل استقبال كردند. به گزارش 
ايسنا، در جلسه پنج شنبه مجمع عمومي سازمان ملل 
با راي منفي ۵۷ كشور عضو و راي ممتنع ۳۳ كشور 
ديگر پيش نويس قطعنامه ياد شده نتوانست دو سوم 
آراء را براي تصويب كسب كند و به اين ترتيب امريكا 
در تصويب طرحي براي محكوم كردن حماس به دليل 
شليك موشك از نوار غزه به اراضي اشغالي شكست 
خورد. تشكيالت خودگردان فلسطين در بيانيه اي از 
كشورهايي كه در نشست پنج شنبه مجمع عمومي 
سازمان ملل به پيش نويس قطعنامه پيشنهادي امريكا 
عليه جنبش حماس و مبارزه ملت فلسطين راي منفي 
دادند، تش��كر و قدرداني كرد. جنبش حماس نيز از 
اين اقدام سازمان ملل استقبال كرد و شكست امريكا 
در تصويب اين طرح را به منزله پيروزي بزرگي براي 
فلسطيني ها، كش��ورهاي عربي و اسالمي، آزادگان 
جهان و دوستداران فلسطيني ها در جهان و نيز از بين 
رفتن بهانه امريكا براي كنترل بر اين مساله و ناكامي 
دوباره دول��ت امريكا و سياس��ت هاي آن در منطقه 
دانست. نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان ملل 
در راستاي تشويق كشورهاي عضو به حمايت از اين 
طرح، اين اقدام را كه قرار بود اولين محكوميت رسمي 
حماس در اين سازمان بين المللي باشد، گامي اساسي 

براي برقراري صلح در خاورميانه توصيف كرده بود!
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 حمايت مشروط »كوربين«
از همه پرسي دوباره برگزيت

گروه جهان|  جرمي كوربين رهبر حزب كارگر 
بريتانيا گفته است كه با برگزاري همه پرسي مجدد 
درباره خروج اين كشور از اتحاديه اروپا تحت شرايطي 
مشخصي، حمايت خواهد كرد. اين در حالي است كه 
مناظره تلويزيوني بين ترزا مي نخست وزير بريتانيا 
و جرمي كوربين كه قرار بود درباره خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا انجام شود، لغو شده است. به گزارش 
بي بي سي، كوربين در يادداشتي در گاردين نوشت 
اگر نمايندگان پارلمان به طرح ترزا مي براي برگزيت 
راي ندهند، آنگاه مي توان نتيجه گرفت كه دولت 
براي مهم ترين مساله مملكت اكثريت ندارد و بايد 
مردم درباره سرنوشتشان تصميم بگيرند. كوربين 
اين موضع گيري را پ��س از آن اتخاذ كرده كه ترزا 
مي  به شكلي بي سابقه در سه راي گيري پياپي در 
پارلمان بريتانيا شكس��ت خورده است. قرار است 
مجلس عوام بريتانيا سه شنبه درباره پيش نويس 
تواف��ق ترزا مي ب��ا اتحاديه اروپ��ا راي گيري كند. 
باتوجه به اينكه نمايندگاني از همه احزاب از جمله 
حزب محافظه كار ترزا م��ي و چهره هايي از هر دو 
طرف مجادالت برگزيت، يعني هواداران ماندن در 
اتحاديه اروپا و هواداران رفتن از آن، با پيش نويس 
توافق مخالفت كرده اند، ابهام و نااطميناني بسياري 
بر فضاي سياسي بريتانيا سايه انداخته است. رهبر 
حزب چپ كارگر مي گويد در صورت شكست طرح 
ترزا مي براي برگزيت بايد گذاشت كه كشور درباره 
سرنوشت خود و بهترين گروه براي رهبري تصميم 
بگيرد كه اين يعني برگزاري انتخابات سراس��ري 
زودهنگام. او گفته اگر انتخابات زودهنگام برگزار 
نش��ود، آنگاه بايد همه گزينه هاي ديگر را مدنظر 
داشت كه از جمله آنها طرح پيشنهادي حزب كارگر 
براي برگزيت يا برگزاري همه پرس��ي دوباره براي 
خروج از بن بست موجود است. مخالفان سرسخت 
برگزيت كه خواهان ماندن در اتحاديه اروپا هستند، 
ايده برگزاري همه پرسي دوم را مطرح كرده اند. اين 
پيشنهاد آنها پيش تر از سوي بسياري به عنوان يك 
موضع گيري غيردموكراتيك و توهين به اكثريت 
راي دهندگان تلقي مي شد؛ اما به تازگي حمايت ها 
از برگزاري همه پرسي دوباره پررنگ شده و تعدادي 
از نمايندگان هر دو حزب اصلي خواهان آن شده  و 
برخي مقامات حزب كارگر هم احتمال حمايت از 

آن را رد نكرده اند.

كوتاه از منطقه

آغاز دور جديد مذاكرات 
IMF پاكستان و

پس از شكست دور نخس��ت مذاكرات اسالم آباد و 
اعضاي صندوق بين المللي پول )IMF( براي پرداخت 
وام به پاكس��تان، مسووالن اين كش��ور دور جديد 
مذاكرات را به شكل ويديو كنفرانس با مديران صندوق 
آغاز كردند. به گزارش ايرنا، پس از حدود ۱۵روز مذاكره 
اعضاي هيات صندوق بين المللي پول به سرپرستي 
هرالد فنگر با مسووالن پاكستاني، اعضاي اين هيات 
سي ام آبان بدون هيچ توافقي پاكستان را ترك كردند. 
صندوق بين المللي پول از اداره درآمد فدرال پاكستان 
خواسته بودند كه هر چه سريع تر راهبرد جديد مالي 
را براي افزاي��ش درآمدها از طري��ق افزايش ميزان 
ماليات ها تدوين كند. اين نهاد مالي همچنين كاهش 
۲۶ درصدي ارزش روپيه براب��ر دالر و ديگر ارزهاي 
خارجي را خواستار بود تا از اين روش دولت بتواند از 

طريق واردات نيز درآمد حاصل كند.

اعتراض به ابطال آراي 
انتخابات در كابل

پس از اينكه كميس��يون ش��كايت هاي  انتخاباتي 
افغانستان، آراي انتخابات پارلماني كابل را باطل اعالم 
كرد، كميسيون انتخابات اين تصميم را قابل قبول 
نخوانده و گفته بررسي شكايت هاي انتخاباتي سياسي، 
احساس��اتي عجوالنه و بدون اسناد است. به گزارش 
بي بي سي، كميسيون انتخابات همچنين گفته اين 
نهاد به كار عادي اش در جمع آوري آرا ادامه مي دهد 
و در آينده نزديك نتايج انتخابات كابل را اعالم خواهد 
كرد. كميسيون رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي 
افغانستان پنجشنبه انتخابات پارلماني برگزار شده   
واليت كابل را به دليل آنچه تقلب ها و جرايم انتخاباتي 

گسترده خوانده، باطل اعالم كرده است.

فرمانده جديد ناوگان امريكا 
در بحرين معرفي شد

به دنبال مرگ ناگهاني درياساالر اسكات استرني، 
فرمانده ناوگان پنجم امريكا در بحرين، پنتاگون 
جيمز مالوي را به عنوان جايگزين وي معرفي كرد. 
به گزارش نيوي تايمز، درياس��االر جيمز مالوي 
كه در س��مت معاون عملي��ات دريايي، برنامه و 
استراتژي پنتاگون فعاليت مي كرد، عازم بحرين 
شده است. مالوي پيش از اين در كويت، بحرين 
و امارات فعاليت كرده است. فرماندهي مالوي بر 
ناوگان پنجم امريكا نيازمند تاييد سناست. جسد 
اسكات استرني فرمانده پيشين هفته گذشته در 

محل اقامتش در بحرين پيدا شد. 

احتمال خروج قطر از 
شوراي همكاري خليج فارس 

چند روز پس از اعالم قطر درباره تصميم به خروجش از 
اوپك، بلومبرگ نوشته خروج قطر از شوراي همكاري 
خليج فارس بعيد نيست. رياض نهم دسامبر ميزبان 
نشست سران شوراي همكاري خليج فارس است. 
گفته شده، در س��ايه عدم توانايي شوراي همكاري 
خليج فارس در حل اختالفات، قطر احتماال اين تصور 
را دارد كه ادامه عضويتش در شورا هيچ فايده اي ندارد.
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عكسروز

چهرهروز

هادي مرزبان: نمي دانم چرا يك رخوت در تئاتر شهر است
هادي مرزبان با اشاره به زماني كه تئاتر شهر يك الگوي تئاتري در كشور محسوب مي شد، گفت: به نظر مي رسد در اين مجموعه هيچ ضابطه اي 
براي اجراي نمايش ها وجود ندارد و رابطه بر هر چيزي مقدم است.اين كارگردان كه به تازگي نمايش »آهسته با گل سرخ« نوشته اكبر رادي را 
در تماشاخانه سنگلج به صحنه برده بود، به ايسنا گفت كه دوست داشت اين نمايش را در تئاتر شهر اجرا كند اما پيگيري هايش براي اين كار 
و نيز اجراي »دكتر نون« به نتيجه اي نرسيد. او افزود: زماني تئاتر شهر يك الگوي تئاتري در كشور به حساب مي آمد و اين مجموعه عظمت 
و جايگاهي براي همه داشت و پيس هايي در آنجا كار مي شد كه سرشان به تنشان مي ارزيد، اما حاال نمي دانم چرا يك رخوتي در تئاتر شهر 

هست، در حالي كه مي بينيم دوستان زيادي در نوبت هستند ولي اتفاق خاصي هم نمي افتد.

میراثنامه

سرنوشت حمام قاجاري كن؛ متروكه شد!
»بعد از 40 سال شما اولين نفر هستيد كه از حمام 
كن سوال مي پرس��يد، اگر اين حمام براي مردم آن 
قدر اهميت داشت كه بخواهند از ان ديدن كنند، در 
اين مدت زمان طوالني حتما سراغ اين بناي وقفي 

را مي گرفتند.«
اين حرف ه��ا اعتق��اِد مه��دي طاه��ري يكي از 
پيرمردهاي قديمي منطقه »كن« در مورد حمام 
قديمي اين روس��تا در دل تهران اس��ت، او آنقدر 
از ميراث فرهنگي آزرده اس��ت كه مي گويد ديگر 
خانواده واقِف حم��ام قديمي كن اجازه نمي دهند 
اين بنا در اختيار ميراث فرهنگي قرار گيرد، اگر آنها 
مي خواستند كاري براي اين حمام انجام دهند، در 
طول چند سالي كه اين حمام را در اختيار داشتند، 
كاري براي او مي كردن��د. هر چند از پيگيري هاي 
ميراث فرهنگي در س��ال هاي گذش��ته اطالعات 
چنداني در اختيار نيس��ت به جز يكي دو مرمتي 
كه در سال هاي قبل روي اين بناي تاريخي انجام 
ش��ده اس��ت، اما در نزديكترين قدمي كه تا امروز 
ب��راي اين بن��اي تاريخي در ذهن ه��ا باقي مانده، 
۱۲ارديبهشت ۱۳۹۳ حضور احمد مسجد جامعي 
و تيم تهران گ��ردي اش در بازديد از حمام قاجاري 
كن است. حماِم قديمي ۲00 ساله اي كه مساحتي 
۲۵0 مت��ري دارد و در دو طبق��ه و يك زيرزمين 

ساخته شده است.
در آن زمان دست كم يك تابلو سر در حمام باقي نصب 
شده بود، اما امروز و با گذشت چهار سال از آن بازديد 
نه تنها هيچ اتف��اِق خوبي براي اين حمام رخ نداده، 
بلكه امروز نيز تابلوي معرفي حمام ديگر وجود ندارد 
و زباله هاي جمع شده در ورودي حمام، پاي ثابت اين 

بناي تاريخي شده اند.

روي تابلويي كه پيش از اين سردر اين حمام نصب 
بود، نوشته ش��ده بود؛ »پس از ورود آب لوله كشي 
به روستا و برچيده ش��دن خزينه فضاهاي حمام با 
تيغه بندي مجزا ش��ده و با نصب دوش تغيير شكل 
يافته اس��ت. همچنين با ح��ذف بعضي تيغه هاي 
قديمي مابي��ن حمام زنانه و آت��ش خانه فضاها به 
يكديگر متصل شده اند. اين حمام در سطحي پايين تر 
از سطح طبيعي زمين قرار داشته و داراي دو بخش 
مردانه و زنانه بوده است. حمام مردان داراي فضاي 
رختكن بوده و فضاهاي آن داراي پالن چيليپا بودند، 
حمام زنانه نيز داراي ورودي مجزا و رختكن مربع و 
سربينه آن مس��تطيل شكل بوده است و اين حمام 
۸00 سال قبل ساخته شده و در فهرست آثار ملي 
نيز به ثبت رسيده اس��ت.« اينها حرف هاي داراي 
منابع معتبري اس��ت كه راحت ت��ر مي توان به آنها 
استناد كرد، اما حرف ها و چهره گارد گرفته يكي دو 
پيرمرد قديمي »كني« چيزي جز اين منابع تاريخي 

مي گويند.
مهدي طاهري، ۷0 ساله به خبرنگار ايسنا مي گويد: 
۱0 – ۱۵ سال اين حمام دست ميراث فرهنگي بود، 
اما هيچ كاري انجام ندادند و در آن زمان هم وضعيت 
امروزش را داش��ت و در طول اين سال ها هر روز به 
خرابي هاي آن اضافه شده است. او با بيان اينكه اين 
حمام توسط مالك آن، وقف شده است تا درآمدش 
صرف كارهاي خيريه ش��ود، ادامه مي دهد: اكنون 
وارثان بنا، تصميم گرفته اند آن را براي وقف و به نيت 

ثواب اجاره دهند.
او كه به نظر مي رس��د مي توان��د در تصميم گيري 
براي هر نوع قدمي در اين بناي تاريخي موثر باشد، 
اما از تبديل اين حمام قديمي كه تا امروز دست كم 

سرپا مانده به نقطه اي گردشگري در كن، استقبال 
نمي كند و مي گويد: بعد از 40 سال شما اولين نفري 
هس��تيد كه درباره اين حمام سوال مي كنيد، هيچ 
كس ديگر تاكنون درباره حمام هيچ پرسشي نكرده 
بود، چطور فكر مي كنيد مي توان��د ان قدر معروف 
شود كه گردشگران زيادي را جذب كند؟ عمو حسن 
نيز از هم سن و س��ال هاي مهدي طاهري است، او 
حتي زماني كه از اين حمام اس��تفاده مي كرده را به 
خاطر دارد و بيشتر به ياد گذشته اش مي افتد. آنقدر 
با حسرت از باغ هاي تخريب شده كن و از روزهايي 
كه به واسطه نبودن آب لوله كشي شده، از اين حمام 
اس��تفاده مي كرده، حرف مي زند كه هر شنونده اي 
تنها مجرم به وجود آمدن اين وضعيت را توس��عه و 

تكنولوژي مي داند.
اين پيرمرد بومي كن، ادام��ه مي دهد: آن حمام 
خزينه و دوش داشت، خاطرم هست چه تزيئنات 
زيبايي داشت، و چه قدر دوست داشتم به خاطر 
زيبايي ه��اي آن فضا،  هر روز به حم��ام برم، اما با 
آمدن حمام ب��ه خانه هاي مردم كن، از اين حمام 
نيز ديگر هيچ اس��تفاده اي نش��د و به مرور از بين 

رفت و متروكه شد.

بازارهنر

تولد چند نابغه موسيقي در »نواي خرم« 
س��ومين روز از پنجمي��ن 
جش��نواره موس��يقي »نواي 
خرم« در حالي با حضور ويژه 
چند چهره شاخص موسيقي 
برگزار ش��د كه يكي از هيات 
داوران بر پرهيز از تشويق هاي 
بيه��وده هنرمن��دان كودك 

تاكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، پنجش��نبه ۱۵ آذرماه در 
س��ومين روز از برگزاري پنجمين جش��نواره و جايزه 
موسيقي همايون خرم )نواي خرم( بيش از ۱0۵هنرمند 
در بخش »اجراي گروهي«، ۳۲ هنرمند در بخش »تك 
نوازي«، ۵۳ هنرمند در بخش »دو و س��ه نوازي« آثار 
خود را در فرهنگسراي نياوران تهران در معرض قضاوت 

هيات داوران گذاشتند.
اين در حالي اس��ت ك��ه لوريس چكناواريان، س��االر 
عقيلي، رضا خرم، عباس سجادي و حرير شريعت زاده 
از مهمانان ويژه روز سوم بودند. در بخش »تك نوازي« 
مليكا قيطاس��وند، محمد يوسفيان، اميررضا حسين 
زادثاني، صبا رجبي طراز كوهي، نگار عباس زاده، محمد 
امين رضاخاني، س��االر عليمرداني، فرنوش اصالني، 
محمد رستمي، امير حس��ين افروز، سيد محمدرضا 
حس��يني، فراز رهنما، نگين بهروزي فر، محمد امين 
مياندوآبي، كيانا اميري، پارميدا ايزدي، هانيه زينلي، 
نيلوفر س��قايي، اميرحس��ين دولخاني بوانلو، محمد 
فتاحي، محمد روشني، آيدايزدان پناه، غزل شكوري 
ديزجي، محراب قلعه جوقي، اش��كان محمدي، پوريا 
محمد پ��ور، علي اكبر حي��دري، عمادالدين مومني، 
عليرضا محمدي، مهدي احمدي ميرقائد، ميالد رجبي 

و مريم توكلي روي صحنه رفتند.
غزاله اس��ماعيل زاده، آرين نيكمرد نمين، النا طرزي، 
حس��ام حق وي��ردي زاده، بارمان رس��ولي نژاد، پانيا 
جميلي، مهديار رستمي كوپايي، بهار رستمي كوپايي، 
شكيبا اميري، امير رضا موذن، سيد ماني هاشمي، امين 
جمشيدي، ماهان كريمي، طاها نيكخواه، اميرعباس 
جمال زاده، محمد امين كيا حسيني، علي احمدوند، 
بنيامين احمد وند، سيد برديا محمودي، ايليا فخريان 
نجفي كاش��اني، س��ارينا صالحي، پارمي��س جاويد، 
پارسا جاويد، عرش��يا محمدي، افرا اصالن حسيني، 
تبسم احمدي، امير حسين حقايق، نيما نايب آقايي، 
نيما عبدي، عس��ل ثبوتي، غزل ثبوتي، علي مثقالي، 
محمد مثقالي، اميد احمدي پور، ايليا فاضلي پور، نيما 
بناري، كيان كوچك زاده، الينا اقدس��ييكتا، ستايش 
س��ادات ابراهيمي مق��دم، ريحانه احم��دي پيله ور، 
پارميس موسوي، كيميا بيگلري، چاوش شمس، پيام 
غم گسار، طاها ميرگل، يلدا فاضلي نيا، عرفانه ولد بابا 
گلزاري، مهرزاد منصوري نژاد، پونه رمضان نژاد، ماهور 
عقيلي، سينا نوشادي، سينا طاهر خاني، مريم مقدس 
در بخش »دو و س��ه نوازي« نيز ب��ه رقابت با يكديگر 

پرداختند. 
در بخش »گروه نوازي« ني��ز گروه ها و هنرمنداني از 
اركس��تر نوجوانان »رودكي« از تبريز به سرپرس��تي 
قادر رودكيان، آموزش��گاه موس��يقي »آفرينش« از 
يزد به سرپرس��تي عليرض��ا ارجمندي، آموزش��گاه 
موس��يقي »آوا« از كرج به سرپرستي افشين علوي، 
گروه »بيداد« از تهران به سرپرستي مجتبي محمدي 
نيا، آموزش��گاه موس��يقي »الهي« از مش��كين شهر 
به سرپرستي حس��ن الهي، گروه س��نتي آموزشگاه 
موس��يقي »آس��مان« از دليجان به سرپرستي نيما 
شكر كردي، هنرس��تان موسيقي »روزنه« از سنندج 
به سرپرستي محمد مسلم زارعي، آموزشگاه موسيقي 
»هزار دستان« از رشت به سرپرستي جاويد رضايي، 
گروه »نكيس��ا« از تهران به سرپرستي صدا سديفي، 
هنرستان موسيقي دختران تهران به سرپرستي حنانه 
سعيدي، اركستر نوجوانان آموزشگاه موسيقي »نوان« 
از چالوس به سرپرستي محمد رضا عمو جوادي، گروه 
نوجوانان »آوانا« از مالير به سرپرستي اميد آزاك، گروه 
همخواني آموزشگاه موس��يقي »آسمان« از دليجان 
به سرپرس��تي امير هوش��نگ ابراهيمي و آموزشگاه 

موسيقي »شباهنگ« از كرمان 
به سرپرستي شهرام ابوعامري 
آث��ار خ��ود را اراي��ه دادند. به 
گزارش ايسنا، يكي از اتفاقات 
ويژه س��ومين روز جش��نواره 
موس��يقي »نواي خ��رم« به 
حضور لوري��س چكناواريان 
آهنگس��از و رهب��ر اركس��تر 

پيشكسوت موسيقي كشورمان اختصاص داشت.
اين هنرمند صاحب نام پس از تماشاي برخي از اجراهاي 
سومين روز جشنواره بيان كرد: آثار ارايه شده در اين 
روز فوق العاده بودند و به شخصه حس مي كنم جشنواره 
خرم در اين دوره نس��بت به دوره قبل شاهد پيشرفت 
كمي و كيفي شركت كنندگان اس��ت. اين جشنواره 
جوان ها را تشويق كرده و سبب شده تا آنها براي شركت 
در آن تالش زيادي را انجام دهند. او همچنين در پاسخ 
به اين پرسش كه چند درصد از شركت كنندگان اين 
جشنواره را مي توان در آينده موسيقي ايران ديد، گفت: 
پيش بيني اين موضوع فقط در اختيار خداوند است و 
تنها پروردگار مهربان است كه مي تواند در اين باره پاسخ 
بدهند اما بايد بگويم كه ش��ركت موزيسين در چنين 
جشنواره هايي، كمك روحي بزرگي بوده كه مي تواند 

در ادامه راه كمك آنها باشد.
اين هنرمن��د در پايان گف��ت: ك��ودكان و نوجوانان 
عالقه مند به موسيقي بايد ياد بگيرند كه آثار كالسيك 
ب��زرگان را اجرا كنن��د و از اين حيث جش��نواره خرم 
فرصت خوب��ي را در اختيار آنها قرار مي دهد كه بايد از 

دست اندركاران اين رويداد قدرداني كرد.

   قدرداني از پدر و مادرهاي اهل موسيقي
بهناز ذاكري، نوازنده س��نتور و يك��ي از داوران بخش 
رقابتي پنجمين دوره جشنواره خرم هم درباره اجراهاي 
ارايه شده گفت: اولين سالي است كه به عنوان داور در 
اين جش��نواره حضور دارم، اما باي��د بگويم كه فضاي 
جشنواره خرم بسيار مثبت بوده و رده سني كودك و 
نوجوان براي اينكه در آن شركت كنند به شدت تالش 
مي كنند. من بر اين باورم جش��نواره نواي خرم آنها را 
به ش��دت تش��ويق به تمرين مي كند. او افزود: يكي از 
بزرگ ترين محاسن اين جش��نواره يادآوري قطعات 
قديمي و ماندگار بزرگان موسيقي ايراني است كه توسط 
شركت كنندگان آن اجرا مي شود و به اين صورت آثار 
جاودانه بزرگان موسيقي توسط كودكان و نوجوان ياد 
مي شود كه اين موضوع ارزشمند است. همچنين پدر 
و مادرهايي كه تا اين اندازه به بچه هاي خود بها داده و 
آنها را از شهرستان هاي دور به اين جشنواره آورده اند؛ 
از نكات جذاب جش��نواره خرم بوده كه به شدت قابل 

تحسين هستند.
اين هنرمند عن��وان كرد: در بين ش��ركت كنندگان، 
بچه هاي با استعداد بسياري حضور داشتند كه قطعا 
مي توانند آينده خيلي خوبي را براي موس��يقي ايران 
رقم بزنند. البته اگ��ر آنها را با تش��ويق هاي بيهوده و 
آموزش غلط به بيراهه نكشانند. چراكه آموزش در به 
ثمر رسيدن استعدادهاي موسيقي از اهميت بسياري 

برخوردار است.

   رشد كيفي جشنواره پنجم نواي خرم
ناصر ايزدي دبير هنري پنجمين جشنواره موسيقي 
نواي خ��رم نيز عنوان كرد: جش��نواره موس��يقي 
نواي خ��رم در پنجمين دوره خود ع��الوه بر اينكه 
نسبت به سال گذش��ته ميزبان شركت كنندگان 
بيشتري اس��ت بلكه از لحاظ كيفي نيز رشد خوبي 
را تجربه مي كن��د. از همان ابت��دا وقتي فيلم هاي 
فرستاده شده متقاضيان را مي ديدم متوجه پيشرفت 
شركت كنندگان بوديم. ولي اكنون شاهد اين هستيم 
كه حتي از فيلم هايي كه فرستاده اند نيز بهتر اجرا 
مي كنند. اين موضوع نش��ان مي دهد كه جشنواره 
خرم، براي والدين، مربيان آموزش��گاه ها و استادان 
اهميت پيدا كرده و آنها تالش مي كنند تا هرچه بهتر 
هنرجويان را براي شركت در جشنواره آماده كنند ...

تاريخنگاري

بلواي نان 
هفدهم آذر ۱۳۲۱ يك سال پس از اشغال نظامي ايران 
به دست متفقين، كمبود نان در تهران شورشي مردمي 

را رقم زد كه به بلواي نان مشهور شد. 
برخي عالوه بر مش��كالت متعدد اقتصادي و اش��غال 
كشور، دست دربار را نيز در آنچه بلواي نان خوانده شد 
پررنگ مي دانند. بر اساس استدالل اين گروه از افراد، 
شاه كه مي دانست نخست وزير احمد قوام، جايگاه او را 
در قانون اساسي اينگونه مي داند كه شاه »بايد سلطنت 
كند نه حكومت« به فكر افتاد به هر نحوي كه هس��ت 
قوام را سرنگون كند. با توجه به اين مقدمات و  اينكه قوام 
از حمايت ضمني متفقين برخوردار بود، شاه تصميم 
گرفت با ايجاد يك ش��ورش، ضمن ناتوان نشان دادن 
قوام، با برق��راري نظم و امنيت، خودش زمام امور را به 
دست بگيرد. به گفته صدراالشراف، حادثه ۱۷ آذر، يا 
بلواي نان، ظاهر ماجرا بود و براي وقوع آن دو احتمال 
بيشتر وجود نداشت، يا از طرف شاه بود براي اينكه قوام 
مستأصل شده و استعفا كند يا وكالي مخالف درصدد 
اس��تيضاح و عزل او برآيند يا اينكه از طرف خود قوام 
بود جهت مرعوب كردن مجلس و نمايندگان مخالف، 
زيرا قرار بود در   همان روز وي اس��تيضاح شود و چون 
مي دانست بيش��تر نمايندگان مخالف وي و طرفدار 
شاه هس��تند، پس الزم بود اين وضع را به وجود آورد. 

آنچنان كه سناتور عباس مس��عودي هم تاييد كرده 
است اكثريت مجلس در آن روز ها خواهان سقوط دولت 
قوام بودند. به هر حال، با توجه به اينكه قوام الس��لطنه 
در بي��ن توده عادي مردم و دانش��جويان آنقدر نفوذ و 
محبوبيت نداشت كه چنين حادثه اي را ترتيب دهد، 
بيشتر بايد نظر اول او را پذيرفت كه قرينه هايي نيز براي 

آن وجود دارد.
گفته مي شود در آستانه بلوا، يعني در روزهاي منتهي به 
حادثه ۱۷ آذر، ناني كه هر روز تحويل مردم داده مي شد 
با خود مخلوطي از خاك اره، خرده شيش��ه، سنگ و 
كلوخ داش��ت. اين وضعيت باعث شد مردم گرسنه به 
اين نتيجه برسند كه خشم و غضب خود را با شورش 

و تظاهرات و در   نهايت حمله به مجلس نشان دهند.
همين زمينه ها بود كه باعث شد از بامداد روز ۱۷ آذر 
س��ال ۱۳۲۱ دانش آموزان م��دارس تهران طبق قرار 
قبلي مدارس را تعطيل كرده و به طرف مجلس رهسپار 
شوند. آنان با شعار »ما نان مي خواهيم« به راه افتادند و 
در جلوي در اصلي مجلس در ميدان بهارستان تجمع 
كردند. ظرف مدت اندكي عده زيادي به اين جمعيت 
پيوستند و به مغازه ها و ساختمان هاي مجلس هجوم 
آوردند و به غارت مغازه ها و شكستن و تخريب اماكن 
عمومي پرداختند. ش��ماري از مردم ني��ز عازم خانه 

قوام شدند و آنجا را غارت كردند. در ساعت هاي اوليه 
نيروهاي انتظامي براي متفرق كردن جمعيت تالشي 
نكردند ول��ي با وخامت اوضاع در س��اعت هاي پاياني 
روز وارد عمل شدند و به تيراندازي هوايي دست زدند. 
ش��ورش س��ه روز به طول انجاميد و هر روز شديد تر 
مي شد. مردم با شعارهايي چون »نان و پنير و پونه، قوام 
گش��نمونه«، »قوام فراري شده، سوار گاري شده« در 
خيابان ها حركت مي كردند. معترضان در   نهايت بعد 
از مدتي اعتراض بي پاسخ، به خانه نخست وزير حمله 
كرده و آنجا را غارت كردند. با گس��ترش اعتراضات به 
تدريج ش��هر از دس��ت قواي نظامي خارج مي شد. در 
نهايت اين شورش با ۲0 كشته برجاي گذاشت و شهر 

پس از چند روز به حالت عادي برگشت. 

ايستگاه

 آخرين پروژه »برتولوچي« 
ساخته مي شود

انيمه هاي ژاپني همچنان 
ركورد مي زنند

پروژه ناتم��ام برناردو 
برتولوچ��ي كارگردان 
نامدار تازه درگذش��ته 
سينما توسط كمپاني 
اينديگو راهي سينماها 
مي ش��ود. به گزارش 
ورايتي، پ��روژه ناتمام 
برن��اردو برتولوچ��ي 

كارگردان نام��دار تازه درگذش��ته ايتاليايي كه در 
حال كار روي آن به صورت غير منتظره از دنيا رفت، 
توسط كمپاني اينديگو ايتاليا به پرده هاي سينما راه 
 The Echo/پيدا مي كند. اين پروژه »ات��اق پژواك
Chamber« نام داش��ت.نيكوال جيوالنو يكي از 
بنيانگذاران اينديگو هم��ان كمپاني كه تهيه فيلم 
»زيباي ب��زرگ« به كارگرداني پائولو س��ورنتينو را 
عهده دار بود، گفت كه فيلم به احترام حيات هنري 
برناردو برتولوچي ساخته مي شود. اين پروژه به عنوان 
نخستين فيلم برتولوچي در مقام كارگردان پس از 
فيلم »من و تو« محصول ۲0۱۲ ش��ناخته مي شد. 
جيوالنو همچنين بيان ك��رد، كارگردان جديد اين 
پروژه هنوز انتخاب نشده است.برتولوچي كارگردان 
نامدار ايتاليايي كه روز ۲۶ نوامب��ر پس از يك دوره 
كوتاه مباره با بيماري سرطان در شهر رم درگذشت، 
پيش نويس اوليه فيلمنامه اين اثر را به همراه لوداويكا 
رامپالدي و ايالريا برنارديني ۲ نويسنده جوان ايتاليايي 
به پايان رس��انده بود. درباره »اتاق پژواك« تاكنون 
اطالعات كمي بيان ش��ده است به جز اينكه برخي 
منابع گفته اند روايت آن ب��ه صورت متناوب بين ۲ 

شخصيت در خانه اي با سه اتاق مي گذرد. 

آنگون��ه ك��ه انجم��ن 
انيميش��ن هاي ژاپني 
»AJA« اع��الم كرده، 
صنعت ساخت انيمه و 
كارتون در اين كش��ور 
همچن��ان مرزه��اي 
حجم ف��روش و آمار و 
ارقام گردش مالي اين 

صنعت را درمي نوردد.به گزارش هاليوودريپورتر، با 
انتشار گزارش س��االنه انجمن انيميشن هاي ژاپني 
»AJA« مشخص ش��ده است كه صنعت انيميشن 
ژاپن س��ال ۲0۱۷ مي��الدي با گذش��تن از مرز ۱۹ 
ميليارد دالر فروش، رك��ورد جديدي در اين عرصه 
از خود به جا نهاده اس��ت. كارشناسان اين حوزه، اين 
موفقيت خيره كنن��ده را مديون توجه رس��انه هاي 
نوظهور و غول هاي آنالين دنيا به اين انيميش��ن ها 
مي دانند. در حقيقت اوضاع صنعت انيميشن ژاپن در 
بازارهاي داخلي رو به راه نيست و ستاره اقبال آنها با 
شيب ماليمي رو به افول است اما پيوند اين صنعت با 
مديوم هاي جديدي همچون نتفليكس، آمازون، هولو 
و انواع پلتفرم هاي پخش فيلم در چين باعث ش��ده 
است كه گردش مالي و درآمدزايي آنها در اين بخش 
در طول چهار سال گذش��ته چهار برابر شود.مبناي 
محاس��به اين گردش مالي شامل فروش گيشه اي و 
باكس آفيس، حق پخش هاي تلويزيوني، حق ساخت 
مجدد، حق ساخت بازي هاي ويديويي و ساخت انواع 
محصوالت و اسباب بازي بر مبناي انيمه هاي توليدي 
ژاپن است. سال ۲0۱۷ ميالدي پنجمين سال پياپي 
بود كه شاخص هاي فروش در صنعت انيميشن ژاپن 
ركوردشكني كرد. ش��اخص ترين خطر بالقوه براي 
صنعت انيميشن ژاپن ميانگين س��ني جامعه اين 
كشور است كه به سرعت به سمت پيري مي رود كه 
طبعا اقبال به اين انيمه را بيش از پيش كاهش مي دهد 
اما فروش خارج از مرز و توجه رس��انه هاي آنالين به 
اين انيميشن ها چشم انداز روش��ني از آينده را براي 

انيمه هاي ژاپني ترسيم كرده است.

قوچان نژاد: ۳۰۰۰  بار با ضيايي تماس گرفتم جواب نداد!

هكتور كوپر: هدف ازبكستان قهرماني در جام ملت هاست

سرمربي تيم واليبال پيام مشهد با انتقاد از 
عدم پاسخگويي رييس فدراسيون واليبال 
گفت: با چني��ن رفتارهايي چگونه انتظار 
دارند كه به فدراسيون واليبال تعلق خاطر داشته باشيم. 
جبار قوچان نژاد س��رمربي تيم واليبال پيام مش��هد در 
گفت وگو با ايسنا، درباره شكست سه بر دو اين تيم برابر 
تهران پيكان و سقوط به رده سوم اظهار كرد: به لحاظ فني 
بازي بسيار خوبي بود و تماشاگران يك بازي زيبا و بدون 
هرگونه حاشيه اي را ديدند. به نظرم بايد ست چهارم بازي 
را تمام مي كرديم و سه بر يك پيروز مي شديم، اما بازيكنانم 
حس كردند كه بازي تمام ش��ده است و متاسفانه چند 
اشتباه فردي باعث شد از نظر رواني در شرايط پايين تري 

نسبت به پيكان قرار بگيريم و ست را باختيم.
او ادامه داد: متاسفانه از ابتداي بازي به دليل محروميت 
موسوي و نبودش در زمين از نظر رواني با مشكل مواجه 
بوديم و متاسفانه در ست پنجم هم با وجود اينكه چند 

امتياز باال بوديم بازي را واگذار كرديم.
قوچان نژاد در ادامه صحبت هايش درباره اتفاقاتي كه پس 
از صدور راي از سوي كميته انضباطي افتاد، گفت: از آقاي 
ضيايي گل��ه اي دارم، چرا كه من با او درد دل كردم و قرار 
شد فدراسيون پيگيري هاي الزم را انجام دهد. راي صادره 
براي پيام قابل تجديدنظرخواهي بود و پس از صدور حكم 

از سوي كميته انضباطي ما خواستار تجديدنظر شديم، 
حتي در اين باره با ضيايي تلفني صحب��ت كردم و او به 
من گفت كه شما اعتراض تان را انجام دهيد و ما پيگيري 
مي كنيم. به همين خاطر دو ميليون تومان پول به حساب 
فدراسيون براي اين كار واريز كرديم تا كميته تجديدنظر 
تشكيل شود، اما شرايط جور ديگري رقم خورد. پس از 
صدور راي ديگر آقاي ضيايي تلفن من را جواب نداد. اصال 

ما شاگرد بد خانواده واليبال هستيم، اما بايد پدر خانواده 
جواب ما را مي داد.

او افزود: من ۳000 بار با ضيايي تماس گرفتم و چندين 
پيام دادم، اما رييس فدراسيون تلفن هاي من را رد مي كرد 
و به هيچ كدام از پيام هايم جواب نداد. ما حتي اين انتظار 
را نداشتيم كه موسوي را ببخشند و تنها مي خواستيم كه 

تا زمان تشكيل جلسه تجديدنظر، اين حكم اجرا نشود. 

س��رمربي آرژانتيني تيم ملي ازبكس��تان در روياي 
قهرماني در جام ملت هاي آس��يا به س��ر مي برد. به 
گزارش AFC، جام ملت هاي آس��يا كمتر از يك ماه 
ديگر در كشور امارات برگزار مي شود و تيم ملي فوتبال 
ازبكس��تان بايد در مرحله گروهي با تيم هاي عمان، 

ژاپن و تركمنستان ديدار كند.
هكتور كوپر س��رمربي تيم ملي ازبكس��تان درباره 
آخرين ش��رايط تيمش گفت: ما اردويي در كش��ور 
تركيه خواهيم داش��ت و بعد از اي��ن اردو ما ۲۳ نفر 
نهايي خودمان را براي حضور در جام ملت هاي آسيا 
اعالم خواهيم كرد. مي دانم كه تيم در اردوي استراليا 

عملكرد خوبي نداش��ت و خوب نتيجه نگرفت ولي 
در بازي هاي دوس��تانه ما به كمترين چيزي كه فكر 

مي كنيم نتيجه اس��ت و به پيش��رفت تيمي تاكيد 
داريم. او در ادامه صحبت هاي خ��ود اضافه كرد: در 
جام ملت ها ما در گروهي نسبتا دشوار قرار گرفتيم 
ولي در هر ۳ ديدار براي برد بازي خواهيم كرد. هدف 
ما نه تنها رس��يدن به ديدار نهايي، بلكه قهرماني در 
اين رقابت ها اس��ت و اميدوارم كه با جام قهرماني به 
كشور ازبكستان برگرديم. ما بازيكنان خيلي خوبي در 
تركيب خودمان داريم كه مي توانيم آرزوهاي بزرگي 
هم داشته باشيم. بايد از زمان ممكن تا جام ملت هاي 
آسيا به خوبي استفاده كنيم و بتوانيم بهترين نتيجه 

را در امارات بگيريم.

ورزشي
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