روزنامهاقتصادیصبح ایران

ریيسجمهورروسيه درسخنرانی
ساانه«وضعيتكشورروسيه»
مطرحكرد

بررسی چالشهای بازار در گفتوگو با
ریيس كارگروه صنایع غذایي اتاق ایران

آمریکاتوهمبرترینظامیرا
رهاکند

بساط ارز دولتي را جمع کنید
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حذف رقابتپذیری در اقتصاد ایران

بازار در انحصار دولت

گروه اقتصادي -در ش��رایطي كه بازار به
تنهایي توانایي ارائ��ه راهحلهاي اقتصادي را
ندارد و سطوح قيمتي بازتاب دقيقي از عملکرد
درست آن به دست نميدهد ،دولت مداخاتش
را در حوزه سياس��تگذاري آغاز ميكند .اما آیا
ناتواني مکانيسم بازار در عملکرد قيمتگذاري
ميتواند دليل موجه��ي براي دخالت بيرویه
دولت باشد؟
3
گفتوگوبااعضایکمیسیونبهداشتمجلسوسازماننظامپزشکی؛

فرار مالیاتی پزشکان اندک است
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سال پانزدهم شماره  16 4137صفحه قيمت 1000تومان

کاهش قدرت خرید ،دسترسي مردم را به مسکن ارزان دشوارتر کرد

10

ترافیكاجارهنشینها

5

رویدادهاي جهان فناوري در هفتهای که گذشت

پیروزی هوآوی،شکست اپل

9

مجلس نمایندگان آمریکا افشا کرد
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سهم صفر بانوان در بودجه وزارت ورزش در 9۸

شعارزدگی

رشد نامطمئن صادرات

«جهان صنعت» -شرایط سياسي بازار این
بار به نفع ایران چرخش داشته است و به دنبال
معافيتهایي كه به هشت مشتري نفتي ایران داده
شده و یك ميليون بشکه نفتي كه در پي تحریم
ونزوئا از بازار خارج ش��ده است ،صادرات نفت
ایران در ماه ژانویه رشد كرده و به یك ميليون و
 250هزار بشکه در روز رسيده است و همچنين
دادههاي ماه فوریه نشان ميدهد ...
13

15
جعبه سیاه

چیزی نشده!

16

نگاه نخست

مهرداد نیكروان « -جهان صنعت»

ادامه در صفحه 16

عملکرد معامات مشخص کرد

ادامه نوسان بورس در بهمنماه

هزینه سفر در نوروز  98افزایش نمییابد

انتظار بودجه  9۸از نفت محقق میشود؟

محسن مولوي*
معيش��ت و رف��اه
كارگران موضوع اصلي
است كه امروز به دایل
مختلف بسيار كمرنگ
شده اس��ت و همين
روند زنگ خطر سامت و زندگي این جامعه
بزرگ را به صدا درآورده اس��ت .باید تاش
شود كارگران در امنيت خاطر و شغلي مانع
توقف چرخ اقتصاد كشور شوند .كارگران ذاتا
عهدهدار وظایف و جایگاه حساسي در كشور
هستند .جامعه كارگري شاید در طبقه عوام
جامعه تقسيمبندي ش��وند ،ولي در صحنه
دف��اع و تثبيت نظام پيش��گامتر از خواص
جامعه حركت كردهاند .كارگران عزیز ،انقاب
را متعلق به خود ميدانند و با این تفکر در راه
پيروزي و حفظ و حراست آن قدم برداشته و
برميدارند و در مقابل نيز حضور و مشاركت
همه اقشار و گروههاي مختلف جامعه بهویژه
كارگ��ران براي تداوم و تحکيم س��تونهاي
انقاب اس��امي ایران ی��ك اصل و ضرورت
اجتنابناپذیر است .بنابراین قرار گرفتن هر
چه بيشتر جامعه كارگري در كانون توجهات
نظام و رفع معضات اقتصادي و معيشتي آنها
بسيار حائز اهميت است.
كارگ��ران بهعنوان قش��ر زحمتکش و
تاش��گر جامع��ه نقش و جای��گاه ممتاز،
برجس��ته و بيبدیلي در نظ��ام جمهوري
اس��امي ایران دارن��د و اهميت وجودي
قشر كارگر در شکلگيري پيروزي انقاب
بهخصوص با راهاندازي اعتصابات سهمگين
كارگري عليه رژیم شاهنش��اهي پهلوي و
همراه��ي انقابي و بدون قيد و ش��رط با
امام راحل و همچنين تاش بيوقفه آنها در
مسير حفظ و پایداري ایران اسامي نهتنها
بر هيچ كس پوش��يده نيست بلکه همواره
مورد تاكيد و ستایش مسووان ارشد نظام
قرار گرفته اس��ت .تقدیم حداقل  14هزار
شهيد كارگر در طول دوران دفاع مقدس،
نمون��هاي از دهها ب��رگ زرین فداكاري و
ازخودگذشتگي جامعه كارگري در راه دفاع
از خاک و ناموس وطن است.
البته كارگران عاوه بر جانفش��اني در
عرصهها و ميادین نظامي و مبارزاتي قبل
و بع��د از انق��اب ،بهعنوان افس��ران خط
مقدم جبهه اقتصادي كشور نيز محسوب
ميشوند كه در طول این  40سال آن هم
در جنگ تحميل ش��ده اقتصادي همواره
با دشمنان قس��مخورده نظام در جنگ و
مبارزه شبانهروزي بودهاند.
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مونسان مطرح کرد
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کارگر را نادیده نگیریم

حامیان احمدینژاد علیه روحانی

تاشترامپبرایفروشفناوریهستهایبهعربستان

گروه جامعه -فرار مالياتي پزشکان تبدیل
به یکي از بحثهاي داغ روز ش��ده اس��ت .نبود
دستگاههاي كارتخوان در مطب پزشکان باعث
شده تا بحث فرار مالياتي این قشر بيش از قبل
پررنگ شود و واكنشهاي ضد و نقيض زیادي از
مردم عادي گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر
صنوف را با خود به همراه داشته باشد.

یادداشت

واکنش دولت به تاش دلواپسان برای استیضاح رییس جمهور

آقای روحانی ،از شما دیگر انتظار نداشتیم

بررسی تاثیر سیاستهای متناقض دولت و تحریمها بر تولید

کارگر و کارفرما ،هردو ناراضی
7

وحيد شقاقیشهری*
در شرایطی كه مکانيسم
بازار به تنهایی قادر نيست
مس��ير خ��ود را طی كند و
در ادامه ناتوان مانده است،
مداخ��ات دول��ت آغ��از
میش��ود .این مس��اله تنها
به سياس��تگذاری در بازار اقتصادی ایران محدود
نمیشود و در دیگر كشورها نيز دولت در مواردی
ب��رای ارائه راهحلهای اقتصادی در مقابل ناتوانی
س��فير آلمان در تهران تاكيد كرد :اینس��تکس
عليه هيچ كشوري و براي دور زدن تحریمها نيست.
او پذی��رش اس��تانداردهاي  FATFرا براي اجراي
اینستکس ضروري دانسته است.
س��فير آلمان در گفتوگو با تسنيم تصریح كرد:
كانال مالي اینستکس عليه هيچ كشوري نيست و براي
دور زدن تحریمهاي آمریکا عليه ایران به وجود نيامده
بلکه تنها ميخواهد معامات قانوني را امکانپذیر كند.
او تاكيد ميكند كه در این كانال مالي ،پول در اروپا
تنها ميان شركتهاي اروپایي و در ایران فقط ميان
شركتهاي ایراني در جریان خواهد بود.
س��فير آلمان در اینباره كه آیا ش��رط اروپا براي
اینس��تکس ،تصوی��ب و تایيد نهای��ي  FATFدر
ایران اس��ت گفت :واقعيت این اس��ت كه بانكهاي
طرف قرارداد با ش��ركتهاي اروپایي كه ایران روي
همکاريش��ان حس��اب كرده اس��ت خود را متعهد
ب��ه توصيههاي گروه ویژه اق��دام مالي ( )FATFدر
 -BBCروزنامه آساهي چاپ ژاپن گزارش داده كه
ممکن اس��ت ویزاي كار جدیدي كه از دو ماه دیگر به
صدها هزار كارگر خارجي داده خواهد شد ،به شهروندان
ایرانوتركيهتعلقنگيرد .بنابراینگزارش،اینگزینهدر
وزارت دادگستري ژاپن در حال بررسي است كه ایرانيها
و تركيهايها از شمول ویزاي كار جدید خارج شوند.
به گفته آس��اهي شيمبون ،دليل مستثني كردن
احتمالي ش��هروندان این دو كشور آن است كه از نظر
مقامهاي ژاپني در مواردي كه شهروندان مهاجر ایران و
تركيه از ژاپن اخراج ميشوند ،مقامهاي آن دو كشور در
پذیرش اتباع خود همکاريهاي ازم را انجام نميدهند.
آنکاراسههفتهپيشسفيرژاپنرادرهمينرابطهاحضار
كردووزارتخارجهتركيهمستثنيشدنشهرونداناین
كشور از ویزاي كاري جدید را خاف مناسبات دوستانه
دو كشور دانست .قرار است تصميم نهایي در این باره
اواخر ماه مارس (اوایل فروردین) گرفته شود.

دخالت دولت در اقتصاد هوشمندانه نیست!
بازار ورود میكند.
در این بين ،اما آنچه اهميت دارد دولت اس��ت
به گونهای كه ورود دولت به بازار اقتصادی به ایجاد
راهحلهای بنيادین بينجامد و دامنه مشکات را
گسترده تر نکند.
در این شرایط آنچه تحت عنوان مقرراتزدایی
مطرح میشود كه خواهان كاهش دخالت دولت
در اقتصاد اس��ت ،درس��ت در نقطه مقابل حجم

دخالتهای بیرویه دولت قرار میگيرد.
این موضوع ،اما به خصوص در شرایط امروز به
معنای رویگردانی دولت از سياستگذاری نيست .با
این حال حتی اگر حل مشکات اقتصاد با دخالت
دولت همراه باشد ،زمانی میتوان به دستيابی به
نتای��ج مطلوب اميدوار بود ك��ه نظارت و دخالت
دولت كاما هوشمندانه و از روی تدبير باشد تا با
ایجاد بار روانی ،به افزایش هزینههای اقتصادی وی

سفیر آلمان در تهران:

اینستکس براي دور زدن تحریمها نیست

زمينه مبارزه و ممانعت از پولش��ویي و تامين مالي
تروریسم كردهاند.
اوهمچنينتاكيدكرد:اینستکسبایداستانداردهاي
بينالمللي درخصوص مبارزه و ممانعت از پولشویي و
تامين مالي تروریس��م را بهص��ورت صددرصد مورد
توجه قرار دهد .س��فير آلمان این موض��وع را براي
جلب اعتماد و استفاده بخش خصوصي از اینستکس
اجتنابناپذیر دانست.
سفير آلمان در تهران در اینباره كه آیا اینستکس
فقط براي غذا و دارو اس��ت یا اقام دیگر را نيز دربر
ميگيرد ،گفت :تمركز اینستکس در مرحله اول بر آن
بخشهایي كه براي مردم ایران حياتي است ،خواهد
بود كه اوا بخش اساسي صادرات فعلي اروپا به ایران را
شامل ميشود و ثانيا مهمترین بخش از نيازهاي روزانه

فعلي مردم ایران است یعني دارو ،محصوات پزشکي،
مواد غذایي و اقام كشاورزي .در عمل مشخص خواهد
شد كه با چه سرعتي ميتوانيم كار را پيش ببریم.
كلور برشتولد همچنين تصریح كرد تاش اروپا بر
پایدار ماندن توافق اتمي با ایران اس��ت و هدف اوليه
راهاندازي اینس��تکس را تسهيل روابط تجاري ميان
ایران و اروپا دانست و گفت :از این طریق [راهاندازي
اینستکس] مجددا بر اراده و تاش خود براي حفظ
ضوابط اقتصادي برجام مهر تایيد زدیم.
در عين حال اما س��فير آلمان تاكيد كرد برنامه
هس��تهاي ایران تنها نگراني اروپا نبوده و نيست :ما
همواره بهصورت خيلي ش��فاف بيان كردهایم كه در
بس��ياري از زمينهها اختاف نظر زیادي با هم داریم
و اینکه باز هم از لحاظ سياسي به هم نزدیك شویم

ژاپن در اندیشه توقف صدور ویزاي کاري به شهروندان ایران و ترکیه
پارلمان ژاپن حدود دو ماه پيش با تصویب قانوني
جنجالي به دولت اجازه داد براي رفع مشکل نيروي كار،
ناشي از بحران سالخوردگي در این كشور ،حدود 300
هزار كارگر خارجي را در بخشهاي ساختمانسازي،
كشاورزي و پرستاري مشغول كار كند.
در نيمه دهه  60خورش��يدي موجي از مهاجرت
كارگران ایراني به ژاپن آغاز شد تا جایي كه ایران پس از
كشورهاي شرق آسيا ،پنجمين كشور مهاجرفرست به
ژاپن بود ،اما از اوایل دهه  ۷0تعداد ایرانياني كه به ژاپن
رفتند از ساانه حدود  20هزار نفر ،به حدود دو هزار نفر
رسيد .این ميزان در سالهاي اخير به چند صد نفر در
سال رسيده است.
با توج��ه به قوانين مهاجرتي ژاپن ،اكثریت بزرگ
ایرانياني كه به این كشور ميروند پس از مدتي به ایران

بازميگردند یا راهي كشورهاي دیگر ميشوند .پذیرش
مهاجرانازكشورهايدیگربهطورسنتيسياستيمورد
پس��ند مردم ژاپن نيست و ویزاي جدید كار منتقدان
بس��ياري دارد كه ميگویند دولت شرایط ازم را براي
آموزش زبان ژاپني و همچنين محدود كردن دوره اقامت
كارگران در نظر نگرفته است.
با این وجود و با وجود تقویت جریانهاي دس��ت
راستي مليگرا در ژاپن ،شمار كارگران خارجي در این
كشور ظرف یك دهه اخير 2/5برابر شده است .هماكنون
یك ميلي��ون و  280هزار نيروي كار خارجي در ژاپن
زندگي ميكنند درحالي كه در سال  2008شمار آنها
 480هزار نفر بود.
یکي از دایل عمدهاي كه ژاپنيها با دید منفي به
مهاجرت نگاه ميكنند ،این تصور است كه مهاجران

www.jahanesanat.ir
ﺳـ
ﺎ ﺯ ﻣﺎ ﻥ ﺁ ﮔ
ﻬ
ﻰ
ﻫ
ﺎ
ﺟﻬـﺎﻥ ﺻﻨ ﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻌـﺖ

0 2 1 -8 8 5 3 4 7 7 3
0 2 1 -8 8 5 3 4 7 7 4
0 2 1 -8 8 5 3 4 7 7 5

دیدگاه

منجر نشود.با این تفاسير ،تجربه نشان میدهد در
غالب موارد دخالت دولت در اقتصاد بیمورد بوده
ك��ه از هيچ رویه خاصی پيروی نمیكند؛ این در
حالی است كه این مهم نيازمند طراحی پروتکلی
است كه حدود دخالت دولت را در سياستگذاری
اقتصادی روشن میكند؛ چه آنکه در بيشتر موارد
این ميزان از دخالتها تنها به بیاعتمادی عمومی
به دولت انجاميده است.
*اقتصاددان
دیپلماسی

تنها زماني امکانپذیر است كه بتوانيم راجع به همه
موضوعات با هم صحبت كنيم.
سفير آلمان بيانيه اتحادیه اروپا در محکوميت
برنامه موش��کي ایران را در همين راس��تا دانست.
برش��تولد به تاشهاي سه كشور اروپایي موسس
اینس��تکس ،آلمان ،فرانسه و بریتانيا اشاره كرد و
گفت این تاشها بسيار هزینهبر بودهاند .او گفت:
ما با اینس��تکس از نظر سياسي قدم به سرزميني
ناشناخته گذاشتيم .این تاش فوقالعاده سياسي
را نباید دستكم گرفت.
س��فير آلمان در ایران در نهایت تصریح كرد :این
شركتهاي اروپایي هستند كه تصميم ميگيرند با
ایران تجارت كنند یا نه و هيچكس نميتواند آنها را
مجبور به تجارت با ایران كند .در عين حال او گفت كه
اینستکس به شركتهایي كه برنامههاي تجاريشان تا
به امروز به بنبست خورده ،كمك خواهد كرد.
خبر آخر

نسبتبهخودژاپنيهامرتکبجرائمبيشتريميشوند.
ژاپن در ميان كش��ورهاي جه��ان یکي از پایينترین
سطوح جرم و جنایت را دارد و جزو امنترین كشورها
تلقيميشود.
دربسياريازكشورهايجهانجمعيتمهاجرنسبت
به جمعيت نرخ جرم پایينتري دارد ،اما در ژاپن شمار
نسبي بازداشت اتباع خارجي بيشتر از شهروندان ژاپني
است .روزنامه آساهي مينویسد در نيمه سال گذشته
شهروندان ایراني و تركيهاي جزو پنج كشوري بودند كه
به دنبال پایان ویزاي اقامت یا به دليل ارتکاب جرم ،باید
اخراج ميشدند ،اما با به درازا كشيدن روند بازگشت ،به
صورت موقت از بازداشت آزاد شدند .بنا بر این گزارش
از ميان  2۷96نفري كه تا نيمه س��ال گذشته چنين
ش��رایطي داشتند 24۷ ،نفر شهروند ایران و  358نفر
شهروند تركيه بودند.

غامرضاكيامهر
آقای روحانی هنوز جراحت ش��نيدن
صحبتهای متول��ی اصلی تامين غذای
س��فرههای مردم یعنی وزیر كشاورزی-
هميش��ه وزیر ش��ما -كه در واكنش به
اعتراضهای مردم به افزایش سرسامآور
قيمت گوش��ت و سایر مواد غذایی گفته
بودند مردم بروند خدا را ش��کر كنند كه
همه چيز به وفور در بازار پيدا میشود ،التيام پيدا نکرده بود كه شما
با اظهارات خود خطاب به مردمی كه از فشار گرانیها به جان آمدهاند،
درباره ارزانی فوقالعاده اجناس در ایران سخن به ميان میآورید و برای
اثبات صحت اظهارات خود از آنها خواس��تيد خودش��ان بروند قيمت
اجناس در ایران را با كشورهای همسایه مقایسه كنند .ترجمه و معنای
اظهارات شما چيزی جز این نيست كه هيچكس حق ندارد معترض
گرانیها و افزایش سرسامآور قيمتها باشد و به قول وزیر كشاورزی
دولت شما مردم باید خيلی هم خدا را شکر كنند كه همه چيز به وفور
در بازار پيدا میشود .خيلی بیپرده بگویيم شنيدن چنين سخنانی را
از شما كه در رقابتهای انتخاباتی دوره اول آن همه در باغ سبزهای
رفاه و ارزانی و آسایش به مردم نشان داده بودید ،اصا انتظار نداشتيم
چون صحبتهای ش��ما جراحت دیگری بر جراحتهای گذشته روح
و روان مردم افزود .نمیدانيم منظور شما از كشورهای همسایه كدام
كش��ورها بود اما اگر منظورتان بيشتر كشور عراق و كشورهای عرب
حاشيه خليجفارس بوده كه برخاف كشور ما ،به دليل ارزانی و فراوانی
دار و پول ملی قرص و محکمی كه دارند ،هر محصول و كاای ایرانی
كه خود ایرانیها قدرت خرید آن را ندارند ،از دام زنده گرفته تا برنج
و حبوبات و ش��ير و لبنيات و ميوه و ترهبار و خش��کبار و خاک سرخ
جزیره هرمز و ...را از فروش��ندگان ایرانی بخرند و به صورت قانونی یا
قاچاق به كش��ور خود ببرند و به ریش مصرفكننده ایرانی كه ظرف
یك سال گذشته ارزش پول ملی و قدرت خریدشان به یکباره تا سطح
یكپنجم سالهای گذشته كاهش پيدا كرده ،بخندند .بله این همه ناز
و نعمت نه به خاطر ارزانی مورد نظر آقای ریيسجمهور كه به بهای
درآمد سرانه بسيار پایين حقوق و دستمزدهای بسيار نازل و ناچيز
مصرفكننده ایرانی نصيب مردم و مصرفكنندگان كشورهای عرب
همسایه شده كه به بعضی از آنها دوست و برادر هم گفته میشود و
دست بر قضا در حال حاضر از نظر سياسی جزو كشورهای جنگزده
به حس��اب میآیند .كش��ورهایی چون كویت و قطر و امارات و عمان
كه در آنها هم س��طح حقوق و دس��تمزدها و هم درآمد سرانه مردم
حدود  10برابر ایران اس��ت ،در مقایس��ه صورت گرفته از سوی آقای
روحانی مغفول مانده اس��ت .اما این مقایسههای یکسویه ميان سطح
عمومی قيمتها از جمله قيمت بنزین در ایران و كشورهای عرب و
غيرعرب تنها به آقای دكتر روحانی محدود نمیشود و بسياری از دیگر
مقامات دولتی ،نمایندگان مجلس و شماری از اقتصاددانهاي بيگانه
با واقعيتهاي جاري در بستر جامعه و در نهایت تاسف مدیران ارشد
برخي نهادهاي مردمي و تشکلهاي مربوط به فعاان اقتصادي بخش
خصوصي هم وقتي پاي این قبيل مقایس��هها به ميان ميآید تنها به
برجسته كردن طرف قيمتهاي معادله ميپردازند و هيچگونه بحثي
از طرف دیگر معادله كه همانا مقایس��ه ميان ميزان درآمد س��رانه و
سطح حقوق و دستمزدهاي ما و دیگران است به ميان نميآورند .آنها
همچنين نميگویند كه اختيار تعيين نرخ دار در ایران فقط در دست
دولت است و بهطور كاما طبيعي به هر اندازه كه دولت به منظور جبران
كسر بودجههاي سنگين خود نرخ دار را افزایش دهد ،قيمتهاي ریالي
اجناس در كشور با مبنا قرار دادن نرخ تصنعي دار و نه در مقایسه با
درآمدهاي ریالي مردم ارزان به نظر خواهد رسيد.
ادامه در صفحه 16
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واکنش ظریف به تاش دولت ترامپ برای انتقال
فناوری هستهای به عربستان

گروه سياس�ی -وزیر امور خارجه كش��ورمان با اش��اره به قتل جمال
خاش��قجی و اخبار منتش��ر ش��ده درباره تاش دولت ترامپ برای انتقال
فناوری هس��تهای به عربس��تان ،تاكيد كرد كه نه حقوق بش��ر و نه برنامه
هس��تهای ،هيچكدام نگرانی واقعی آمریکا نيست .محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه كشورمان در صفحه توئيتر خود نوشت :آنچه همواره برای ما
آش��کار بوده است ،روزبهروز برای جهان روشنتر میشود :اینکه نه حقوق
بش��ر و نه برنامه هس��تهای ،هيچیك نگرانی واقعی آمریکا نبوده است .اول
یك روزنامهنگار مثله میشود؛ حاا هم فروش قاچاقی فناوری هستهای به
عربس��تان سعودی به خوبی دورویی آمریکا را افشا میكند .ظریف در این
پيام به ماجرای قتل جمال خاش��قجی روزنامهنگار برجسته سعودی اشاره
دارد كه در كنس��ولگری عربستان در اس��تانبول بهطرز فجيع و وحشيانه
كش��ته شد ،در حالی كه مقامات سعودی هرگز برای این اقدام غيرانسانی
مس��وول دانسته نشدند .وی همچنين به گزارش اخير مجلس نمایندگان
آمریکا اشاره كرده كه تاكيد میكند ،دولت ترامپ تاش كرده بدون توجه
به ماحظات حقوقی و امنيتی هر چه سریعتر به عربستان فناوری بسيار
حس��اس و پيشرفته هستهای بدهد .این گزارش همچنين از مخفی بودن
تعامات دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی كرده است.

دیدار وزرای خارجه انگلستان و دانمارك با محوریت ایران

ف�ارس -وزیر خارجه انگليس در دومين مرحله س��فرش به اروپا با وزیر
امورخارجه دانمارک دیدار كرد .جرمیهانت ،وزیر خارجه انگليس پس از دیدار
با آندرس ساموئلسن ،وزیر خارجه دانمارک در صفحه توئيتر خود نوشت« :این
هفته ،در مرحله دوم سفرم در اروپا به كپنهاگ رفتم تا با آندرس ساموئلسن
وزیر خارجه دانمارک دیدار كنم ».وی افزود« :ما با این كشور روی مسائل جهانی
از ایران گرفته تا اوكراین كار میكنيم .من به اینکه با چنين متحدانی مانند
دانمارک همکاری میكنيم ،افتخار میكنم».

مسوول امور ایران در وزارت خارجه:

امیدواریم روزی کلید سفارت ایران را به ایرانیها
تحویل دهیم

ایلنا -برایان هوک نس��بت به بازگشایی س��فارت ایران در واشنگتن ابراز
اميدواری كرد .وزارت خارجه ایاات متحده با انتش��ار پيام ویدئویی در توئيتر
خود بر ایجاد روابط دیپلماتيك بين دو كشور تاكيد كرد .برایان هوک ریيس
گروه اقدام ایران در این ویدئو بر تعهد آمریکا برای حفظ و نگهداری س��فارت
ایران در واشنگتن تاكيد كرد .وی در این باره گفت :ما از این ساختمان حفاظت
میكنيم تا روزی كليد آن را به مردم ایران تحویل دهيم.
هوک در ادامه بر ضرورت روابط دیپلماتيك بين دو كشور تاكيد كرد و مدعی
شد كه این اتفاق وابسته به حاكميت ایران است .دولت ایران باید كمتر به دنبال
انقابیگری باشد و بيشتر شبيه یك كشور معمولی رفتار كند .وی گفت :منظور
ما از كشور و رفتار معمولی این است كه ایران دست از تهدید ایاات متحده
بردارد و به خواست مردم ایران دقت كند.

عضو كميسيون تلفيق مجلس:

تسویه بخش بزرگی از بدهیهای دولت در سال 9۸

ایرنا -عضو كميس��يون تلفيق بودجه گفت :بر اس��اس پيشبينیهای
بودجه  ،98بدهیهای دولت به پيمانکاران ،بانك مركزی و همچنين تامين
اجتماعی و آس��تان قدس است كه بخش اعظم آن از طریق فروش اوراق،
سهمالشركه و همچنين واگذاری اموال و داراییهای دولت تسویه میشود.
محمد حس��ينی گفت :در خصوص بدهیهای دولت ،موضوعات متفاوتی
مطرح است .بخشی از بدهیها بر اساس ميزان اعتبارات است .دستگاههای
اجرایی به طور كلی تعهد ایجاد كردهاند ،از یك طرف پيمانکارانی نيز هستند
كه در اكثر پروژههای زیربنایی كش��ور كار كرده و به علت كمبود منابع و
اعتبارات ،بدهکار شدهاند و این یکی از علل كندشدن پروژههای عمرانی و
ناتمام ماندن آنها در سطح كشور است.
نماینده مردم تفرش در مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد :برای این
موضوع دو راهکار در بودجه  98پيشبينی ش��ده اس��ت؛ پيمانکاران برای
اینک��ه بدهیهای خود را به اش��خاص زیرمجموعه خود ،كارگران ،مصالح
خریداری ش��ده بپردازند ،از بانك وام و تس��هيات گرفتهاند و اان باید با
سودهای باا بازپرداخت كنند .تاخير در پرداخت این وامها به سيستم بانکی
كش��ور لطمه میزند .وی افزود :راهکار پيشبينی شده در بودجه 9۷و 98
برای پرداخت بدهی پيمانکاران ،اجازه داده ش��د كه قسمتی از بدهیها را
تا سقف دو هزار ميليارد از طریق اوراق اسناد تسویه بابت ماليات به دولت،
تهاتر كنند .همچنين اگر پيمانکاران تسهيات دریافت كنند ،اگر پيمانکار از
دولت طلبکار و از سویی به بانك بدهکار باشد و بانك ارائهدهنده تسهيات،
به بانك مركزی بدهکار باشد از طریق اوراق تسویه ،این بدهیها به عنوان
بدهی دولت به بانك مركزی منتقل شوند .عضو كميسيون انرژی مجلس
ش��ورای اسامی اظهار داشت :با انتقال بدهیهای پيمانکاران به دولت ،از
یك سو پروژههای عمرانی كشور و از طرفی توان مالی پيمانکاران تقویت
میشود.

مانوری تشریح كرد:

آخرین اخبار از یارانه احزاب در سال 9۷

ایسنا -مدیركل سياسی وزارت كشور گفت :پيشنهادات مطرح شده در
ارتباط با یارانه احزاب در حوزه معاونت توس��عه منابع مطرح شده و مبالغ
در حال نهایی شدن است و انشاءاه به زودی اعام نظر كرده و اعتبارات
اعام میشود.
این امر تا پایان اسفند مشخص شده و قطعی خواهد شد .حميد مانوری
در نشستی خبری اظهار كرد :اولين دستور كار كميسيون ماده  10مربوط
به زمان برگزاری انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب بود كه بنا ش��د 23
اسفندماه برگزار شود.
وی ادامه داد :احزابی كه خود را با قانون جدید فعاليت احزاب و گروههای
سياسی تطبيق دادهاند میتوانند در انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب به
عنوان كاندیدا شركت كنند و همچنين به فعاليت حزبی خود ادامه دهند.
مدیركل سياس��ی وزارت كشور در ادامه خاطرنشان كرد :براساس تبصره
ذیل بند ب ماده  6قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههای سياسی كه اعام
میكند عضویت همزمان در احزاب ملی و استانی منعی ندارد اما در عين
حال هيچ ش��خصی نمیتواند به طور همزمان عضو دو یا چند حزب ملی
و اس��تانی باش��د و جزو اعضای صاحب اثر آن قلمداد شود .به كسانی كه
برخاف این قانون عمل كردند تذكر داده شد.
وی ادامه داد :نشست مشتركی ميان معاون سياسی وزیر كشور و ریيس
كميسيون ماده  10احزاب ،مدیران كل دفاتر سياسی و انتخابات با اعضای
ش��ورای مركزی خانه احزاب برگزار ش��د و در آن مسائل مختلف تحزب و
چگونگی فعاليت برای جذب مش��اركت م��ردم در انتخابات پيشرو مورد
مشورت قرار گرفت .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی پرداخت یارانه
سال  139۷احزاب و تشکلهای سياسی گفت :پيشنهادات در حوزه معاونت
توس��عه منابع مطرح ش��ده و مبالغ در حال نهایی شدن است و انشاءاه
به زودی اعام نظر كرده و اعتبارات اعام میشود .این امر تا پایان اسفند
مشخص شده و قطعی خواهد شد.

واکنش دولت به تاش دلواپسان برای استیضاح رییس جمهور

حامیان احمدینژاد علیه روحانی

گروه سياس�ی -مدتهاس��ت كه طرح
اس��تيضاح ریيسجمهور در اعتراض به عدم
توان مدیریتی و وضعيت نابس��امان اقتصادی
كش��ور دغدغه یکس��ری از نمایندگان تندرو
مجلس شده است .طراح این موضوع ،مجتبی
ذالنور اس��ت؛ نماینده اصولگرای مجلس كه
طبق گفتهاش تا این لحظه طرح اس��تيضاح
ریيسجمهور از  20امضا گذش��ته است .این
در حالی اس��ت ك��ه برخی نماین��دگان این
طرح را امضا نکردند اما اسمشان در فهرست
اس��تيضاحكنندگان ریيسجمهور قرار دارد.
اللهيار ملش��کاهی یکی از همين نمایندگان
اس��ت .وی در واكن��ش ب��ه پيگي��ری برخی
نمایندگان برای استيضاح ریيسجمهور گفت:
طراح طرح استيضاح ریيسجمهور اسم مرا در
ميان ليس��ت نمایندگانی كه طرح استيضاح
ریيسجمهور را امضا كردهاند ،آورده است در
صورتی كه صددرصد این موضوع كذب است.
این اظهارات نشان میدهد كه ذالنور برای باا
نش��ان دادن ش��مار امضاها به تقلب رو آورده
اس��ت .او معتقد است كه نمایندگان از اینکه
اسمش��ان جزو امضاكنندگان طرح استيضاح
ریيسجمهور ق��رار گيرد واهمه دارند و همه
منتظرن��د این امضاها به حد نصاب برس��د و
آن وق��ت كه روحانی ب��ه مجلس آمد در خفا
به استيضاحش رای دهند .البته در این بين،
برخی نمایندگان مجلس همچون احمد سالك،
مطرح ش��دن چنين طرح��ی را برای اقتصاد
كش��ور نافع نمیدانند و میگویند كه تجربه
نشان داده چنين تلنگرهایی به برخی مسووان
نتيجهبخ��ش نبوده اس��ت اما سيدحس��ين
نقویحسينی دیگر نماینده اصولگرای مجلس،
میگوی��د كه این طرح مخالفان قابل توجهی
در مجل��س دارد اما حاميان كه فعا به گفته
او كمتر از  10نفر هس��تند ،اصرار دارند طرح
به سرانجام برسد.
ب��ر همين اس��اس برخی كارشناس��ان و
تحليلگران نيز میگوین��د طرح عدم كفایت
سياس��ی ریيسجمهور در شرایط كنونی در
بعد داخل��ی و بينالمللی نتيجه خاصی برای
كش��ور نخواهد داش��ت و حتی ممکن است
به گفته آنها به تنشهای سياس��ی در كشور
دامن بزند اما جواد كریمیقدوس��ی نماینده
مردم مش��هد در مجلس شورای اسامی این
نظر را رد كرده و میگوید كه این طرح ،جزو
اختيارات قانونی نمایندگان مجلس اس��ت و
نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم پاس��دار
قانون اساس��ی باش��ند و برای دفاع از حقوق
مردم از هيچ اقدامی دریغ نکنند.
اما محمود واعظی ،ریيس دفتر ریيسجمهور
دیروز در حاشيه جلسه هيات دولت به مطرح
شدن طرح استيضاح ریيسجمهور در مجلس
واكنش نش��ان داد و گفت :فراكس��يون اميد،
مس��تقلين و وایی مخالفت خود را صریحا با
این طرح اعام كردند .كس��انی كه دنبال این
مساله هستند كس��انیاند كه از دولت قبل با
تمام وجود حمایت كردند و با دولت فعلی هم
با همه وجود مخالف هستند .وی درباره دایل
افزایش اخير قيمت ارز نيز اظهار كرد :برخی
اتفاقات سياسی و غيرسياسی در این چند روز
پيش آمد كه موجب افزایش قيمت دار شد.
به طور مثال مجمع در حال بررسی ابعاد پالرمو
اس��ت تا بهترین تصمي��م را بگيرد ،اما برخی
گفتند مجمع مخالف پالرمو است در حالی كه
آنان همه نظر خود را اعام نکردند.
حس��ينعلی امي��ری ،مع��اون پارلمان��ی
ریيسجمه��وری ني��ز با تاكيد ب��ر اینکه طرح
موضوع استيضاح ریيسجمهوری به مصلحت
كشور نيست اظهار كرد :تعداد امضاكنندگان این
طرح بسيار كم است و هيچ تصميم فراكسيونی در
این باره وجود ندارد و چند نماینده صرفا به اراده و
تشخيص خود این تصميم را گرفتند.
اما دیروز دیگر اعضای كابينه دوازدهم در
حاشيه جلس��ه هيات دولت در حياط دولت
با حضور در جمع خبرنگاران به سوااتش��ان
پاسخ دادند.
 خط  7مترو تهران ب�ه زودی افتتاح
میشود
پيروز حناچی ،ش��هردار ته��ران در جمع

خبرنگاران گفت :خط  ۷مترو تهران را امسال
یا اوایل فروردینم��اه به صورت كامل افتتاح
خواهيم كرد و این خط تا ميدان صنعت میآید.
وی افزود :خط  6مترو نيز از دولتآباد تا ميدان
شهدا افتتاح میش��ود و یك ماه بعد از آن تا
ميدان امام حسين (ع) میرسد.
 كمبود دارو نخواهيم داشت
س��عيد نمکی ،وزیر بهداش��ت با اشاره به
اینکه سال آینده مطلقا كمبود دارو نخواهيم
داشت ،گفت :توصيه من این است كه هزینهها
مطابق با درآمدهای كش��ور باشد .وی در این
ب��اره اظهار كرد :هرگز نگفتهام در زمينه دارو
سال آینده سخت خواهد بود .من به همکارانم
توصيه كردهام كه س��ال آین��ده كمربندها را
باید محکمتر ببندند و هزینهكردها منطبق با
درآمدهای كمتر كشور باشد تا بتوانيم از این
فشارهای اقتصادی خارج شویم.
 یقينا قيمت خودرو پایين میآید
رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
نيز در جمع خبرنگاران اعام كرد :اگر خودرو
تا عيد مرتب عرضه ش��ود ،یقينا قيمت پایين
میآید .وی درباره علت افزایش قيمت خودروها
گفت :اگر تيراژ توليد خودرو بااتر رود كه اان
نسبت به قبل بهتر هم شده است ،روی قيمت
تاثير میگذارد ،ول��ی بعضیها فکر میكنند
خودروس��از اگر قيمت را باا نگه دارد به نفع
اوست .در حالی كه ما یك قيمت محاسباتی
داریم كه س��ازمان حمایت از مصرفكننده با
ضوابط خود آن را مشخص میكند و بازار هم
به علت اینکه تقاضا بيشتر شده یا به هر دليل
دیگری قيمتش با قيمت محاسباتی متفاوت
اس��ت كه ما گفتيم این مابهالتف��اوت را باید
خودروس��از به حساب خزانه بریزد تا خودش
ذینفع نباشد كه قيمت را باا نگه دارد.
 آمادگ�ی وزارت ني�رو ب�رای وقوع
سيابهای شدید در خوزستان
رض��ا اردكاني��ان ،وزیر نيرو ه��م در جمع
خبرن��گاران با اش��اره ب��ه جلس��ه فوقالعاده
ش��ورایعالی آب اظهار كرد :در این جلس��ه
گزارش بارشها و سيابهای استان خوزستان
بررس��ی شد و پيش��نهاد وزارتخانههای نيرو،
كشور و سازمان برنامهوبودجه برای تخصيص
اعتبار  61ميليارد تومانی برای اجرای طرحهای
اضطراری و فوری كنترل س��ياب در استان
خوزستان به هيات وزیران تقدیم شد.
 قيمت بليت اتوبوسهای بينشهری
در نوروز افزایش مییابد
محمد اس��امی ،وزیر راهوشهرس��ازی در
حاش��يه جلس��ه هيات دولت با بي��ان اینکه
قيمتهای جدید بليت اتوبوسهای مسافربری
بينش��هری  25اسفند توسط انجمن صنفی
مربوطه اعام میشود اظهار كرد :هر سال به
دليل آنکه اتوبوسهای بينشهری یك طرف
از مس��ير خود را خالی از مسافر طی میكنند
افزایش قيمت با نظارت سازمان راهداری اعمال
میشود .وی با اشاره به آمادگی ناوگان حمل و

نقل هوایی ،ریلی و زمينی برای انجام سفرهای
ن��وروزی اظهار كرد :قيمتهای جدید ناوگان
اتوبوسرانی  25اس��فندماه سالجاری توسط
انجمن صنفی این ناوگان اعام خواهد شد.
 ميوه شب عيد در سردخانهها ذخيره
شده است
محمد حجتی ،وزیر كشاورزی در حاشيه
جلسه هيات دولت گفت :سيب و پرتقال شب
عيد به اندازه كافی خریداری و در س��ردخانه
مراكز استانها انبار شده است و بر اساس زمانی
كه ستاد تنظيم بازار مقرر كند ،توزیع میشود.
وی درباره توزیع گوش��ت در كشور بيان كرد:
گوشت به صورت هدفمند توزیع میشود و در
اختيار ستاد تنظيم بازار و تعاونیها و اتحادیهها
ق��رار دارد .قمي��ت مرغ ني��ز از دیروز كاهش
یافته و اميدواریم به قيمت سازمان حمایت از
مصرفكننده یعنی  11500توزیع شود.
همچنين در جلس��ه هيات دولت ،گزارش
وزیر كشور از مهمترین و شاخصترین اقدامات
ستاد اطاعرسانی و تبليغات اقتصادی كشور به
استحضار اعضای دولت رسيد.
 هشدار روحانی به اروپا
اما حس��ن روحانی دیروز در جلسه هيات
دولت با اش��اره به شکستهای پياپی آمریکا
به ویژه در زمينه سياس��ی در توطئههایی كه
عليه جمهوری اس��امی ایران داشته و دارد،
گفت :امروز ميان ایران و آمریکا یك زورآزمایی
حداكثری اس��ت به معنای آنک��ه امروز آنها
از حداكثر توانش��ان عليه ملت ایران استفاده
میكنند و ملت ایران هم از حداكثر اراده ،اميد
و اعتمادش در برابر آنها استفاده میكند و این
شرایط كمتر در گذشته بوده است.
روحان��ی با بيان اینکه امروز در ش��رایطی
هس��تيم كه جنگ ارادهها نتایج خود را نشان
خواهد داد ،تاكيد كرد :هيچ تردیدی به پيروزی
اراده ملت بزرگ ایران در برابر آمریکا نداریم.
ریيسجمهور با اشاره به اینکه آمریکاییها در
اردیبهش��ت امس��ال در همراهی اروپا با خود
ب��رای خروج از برجام یكبار دچار شکس��ت
ش��دند ،افزود :آنها اوایل پایيز در سازمان ملل
متحد اجاس ویژه شورای امنيت عليه ایران
تشکيل دادند و از پيش اعام كردند قرار است
این نشست در سطح سران تشکيل شود ،اما به
خاطر فش��ارهایی كه بود ،مجبور شدند اعام
كنند موضوع نشست ایران نيست و میخواهند
راجع به صلح و امنيت و ساح كشتارجمعی
بحث كنند.
روحان��ی ادام��ه داد :آمریکاییها در مقام
عم��ل همه توان خود را به كار گرفتند كه در
این نشست كشورها را برای مخالفت با برجام
با خود همراه كنند ،اما تمامی  14عضو دیگر
شورای امنيت با آمریکا مخالفت كرده و باعث
شدند ،شکست مفتضحانه سياسی برای آمریکا
در شورای امنيت سازمان ملل به وجود آید.
ریيسجمهور با اشاره به طراحی آمریکاییها
برای برگزاری اجاس ورش��و ،گفت :آنها ابتدا

ب��ه وضوح اعام كردن��د كه این اجاس عليه
ای��ران اس��ت و حتی در بياني��ه ابتدایی خود
موض��وع ایران را مطرح كرده بودند اما زمانی
كه با مخالفت همه كشورها مواجه شدند ،ناچار
ش��دند موضوع را تغيير داده و بگویند درباره
خاورميانه است.
روحانی خاطرنشان كرد :آنها نتوانستند یك
جلسه آبرومندانه را در ورشو تشکيل دهند و
عليرغم آنکه اتحادیه اروپا ،متحد نزدیك آمریکا
به شمار میرود و این نشست هم در یك كشور
اروپایی برگزار ش��د ،اما بسياری از كشورهای
مهم اروپایی در سطح نازلی شركت كردند.
ریيسجمهور با اشاره به مخالفت كشورهای
اروپایی در برابر تقاضای معاون ریيسجمهور
آمریکا برای خروج از برجام ،گفت :آنها قاطعانه
پاسخ دادند كه در برجام خواهند ماند و در عين
حال ریيس مجمع نمایندگان آمریکا هم اقدام
ریيسجمهور این كشور در خروج یکجانبه از
برجام را اشتباه عنوان كرده است.
روحان��ی با بي��ان اینک��ه آمریکاییها در
برگ��زاری اجاس ورش��و به دنب��ال دو هدف
ایرانهراسی و فراموش كردن موضوع فلسطين
بودن��د كه در هيچكدام موفق نش��دند ،اظهار
داشت :البته نخستوزیر رژیم صهيونيستی با
چند كشور دستنشانده جلسه كوچکی درباره
فلسطين برگزار كردند ،اما این جلسه به حدی
با بیآبرویی برگزار ش��د ،كه وقتی لحظاتی از
آن جلسه در فضای مجازی منتشر شد ،ناچار
شدند كه فورا آن را حذف كنند.
ریيسجمهور خاطرنش��ان كرد :ملتهای
مس��لمان منطقه این اق��دام را به عنوان یك
مضحکه دیدند و حيثيت آنها ،پيش ملتهای
خودشان رفت.
روحانی با بيان اینکه جمهوری اس��امی
ایران برای سومين بار در دادگاه بينالمللی در
برابر آمریکا به پيروزی رس��يد ،اظهار داشت:
آمریکاییها در موضوع دو ميليارد داری كه
از حسابهای ایران به طور غيرقانونی برداشت
كرده بودند ،اعام كردند كه دادگاه صاحيت
رسيدگی ندارد ،اما برخاف نظر آنها این دادگاه
چند روز پيش اعام صاحيت كرد ،كما اینکه
همين دادگاه در مورد برجام نيز چندی پيش
دو رای به نفع ایران صادر كرده بود.
ریيسجمهور افزود :در تاریخ ملت ایران و
حکومت آمریکا كمنظير است كه در دادگاهی
بينالمللی هنگامی كه ایران در برابر آمریکا قرار
دارد بتوانيم در طول چند ماه  3بار به پيروزی
دست پيدا كنيم.
روحانی با اشاره به برگزاری اجاس كاما
موفق و هماهنگ س��ه كشور ایران ،روسيه و
تركيه در سوچی ،همزمان با برگزاری اجاس
مفتضح آمریکاییها در ورش��و ،گفت :یکی از
انتقادات صریح هر سه كشور عليه فعاليتهای
آمریکا در س��وریه بود و معتقد بودیم كه آنها
برخاف مقررات بينالمللی در این كشور حضور
داش��ته و تاكنون با انجام اقدامات تجاوزگرانه

تاكنون به نفع تروریس��تها فعاليت كردهاند.
ریيسجمه��ور با بي��ان اینکه اص��ل انتقاد و
محکوميت حضور آمریکاییها در سوریه مورد
توافق سه كشور در اجاس سوچی بود ،گفت:
تجاوزات نابجای صهيونيس��تها در س��وریه،
مبارزه پيگير با تروریسم و مساله شرق فرات و
ادلب از موضوعاتی بود كه سه كشور در اجاس
سوچی نسبت به آن اتفاق نظر داشتند .روحانی
خاطرنش��ان ك��رد :اجاس س��وچی در برابر
اجاس تصنعی ورشو یك نشست تاثيرگذار و
محکم بود و این هم یکی از شکستهای آمریکا
در مسائل منطقه تلقی میشود.
ریيسجمه��ور با تاكيد بر اینکه جمهوری
اس��امی ایران ب��ه دنبال هم��کاری با همه
كشورهای دوست است ،گفت :اصل تعامل با
كش��ورها برای ما حائز اهميت بوده و در این
راس��تا با كشورهای دوس��ت خود در منطقه
و س��ایر نقاط جهان از جمل��ه اروپا همکاری
میكنيم.
روحانی ادامه داد :همه باید نسبت به پيمان
و تعهدات خ��ود عمل كرده و با بيان توقعات
جدید فرار رو به جلو نداشته باشند و خواست ما
این است كه روابط دوستانهمان با اتحادیه اروپا
ادامه داشته باشد و آنها هم همانگونه كه قول و
وعده دادهاند و در برابر دوربينها اعام كردند به
تعهدات خود به طور دقيق عمل كنند ،چراكه
این به نفع منطقه و جهان است.
ریيسجمهور با اشاره به صدور بيانيه مهم
از سوی رهبر معظم انقاب ،پس از  22بهمن،
گفت :البته مخاطب اصلی ایشان در این بيانيه
جوانان بودند ،اما نکاتی در آن وجود دارد كه
همه باید نسبت به آن احساس مسووليت كرده
و به آن عمل كنيم.
روحانی با اشاره به اینکه پيام رهبری برای
گام دوم انقاب و دهه جدید پيش رو بود كه
در آن ،ایشان به نکات بسيار مهمی تاكيد كرده
و آنها را متذكر شدند ،افزود :رهبر معظم انقاب
در این بيانيه ،اميد و نگاه خوشبينانهای نسبت
به آینده كشور و انقاب داشتند و این موضوعی
كليدی است كه اگر همه نسبت به آینده كشور
و انق��اب با اميدواری و خوشبينی بنگریم و
مشکات را بزرگ نکرده و نسبت به ملت بيش
از پيش اعتماد داشته باشيم ،میتوانيم به نکات
مدنظر رهبری دست پيدا كنيم.
ریيسجمه��ور افزایش امي��د و اعتماد در
كش��ور را موجب اضطراب دشمنان دانست و
گفت :مردم ما باید محکم باش��ند و دشمن را
بتوانيم در مأیوس كردن مردم از آینده دچار
شکست و اضطراب كنيم.
روحانی خاطرنش��ان ك��رد :امروز جناحها
و اح��زاب در براب��ر این بي��ان رهبری وظيفه
س��نگينی بردوش دارند ،به ویژه در ماههایی
ك��ه به انتخابات منتهی میش��ود ،باید توجه
بيشتری داش��ته باشيم و بتوانيم آن مسيری
كه هدف انقاب بود را دنبال كنيم.
ریيسجمه��ور با بي��ان اینکه رهبر معظم
انقاب در بيانيه خود نسبت به مسائل اقتصادی
كش��ور تاكيد داش��تند ،گفت :مساله اقتصاد
هدف دش��من در این شرایط مبارزه و تحریم
اس��ت و باید ضمن اینکه شرایط برای كشور
سخت ش��ده به دنبال راهحلها برای عبور از
این شرایط باشيم.
روحانی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقاب
همچنان ب��ر درونزا ب��ودن ،مردمی بودن و
برونگرا بودن اقتصاد تاكيد دارند ،افزود :دولت
باید به سهم خود به این نکته توجه داشته باشد
و در راستای واگذاری بخشهایی كه در وظایف
حاكميتی به شمار نمیرود ،تاش كند.
ریيسجمهور با بيان اینکه باید بسياری از
بنگاههای اقتصادی كه در تصدی بخشهای
دولتی اس��ت ،در ب��ورس و فرابورس به مردم
واگذار شود ،به مردم گفت :مردم باید احساس
كنند كه اقتصاد به دست آنها اداره میشود.
روحانی با اشاره به اینکه رهبری در بيانيه
خود به مسائل دیگری همچون مبارزه با فساد،
گسترش عدالت و سياست خارجی نيز تاكيد
داشتهاند ،گفت :وزرا و مسووان دستگاههای
اجرای��ی بر مبنای مس��ووليتهای خود باید
برنامههایشان را برای دهه پيش رو بر مبنای
فرمایشات مقام معظم رهبری ،تنظيم كنند.
ریيسجمهور تاكيد كرد :به ملت بزرگ ایران
اطمين��ان میدهم كه دولت ب��ا همه توان و
عزم خود به دنبال حل مش��کات اجتماعی و
اقتصادی كشور است و بیتردید با عزم دولت،
ملت و سایر قوا قادر خواهيم بود از این مرحله
حساس نيز عبور كنيم.

بهارستان

بررسی جزﺋیات بودجه 98؛

کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

ادامه بررسی جزئيات ایحه بودجه  ،98ارجاع ماده مربوط
به افزایش قيمت سيگار به كميسيون تلفيق ،راهکار مجلس
ب��رای وصول مالياتهای معوق در س��ال آینده و الزام كليه
صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی به استفاده از پایانه فروشگاهی
از مهمترین موضوعات مجلس شورای اسامی بود.
مجلس برای بررسی ایحه بودجه  98به ریاست مسعود
پزشکيان برگزارشد و نمایندگان مجلس از شنبه هفته جاری
وارد بررسی جزئيات ایحه بودجه در بخش درآمدی شدند.
در جریان بررس��ی ایحه بودجه ،نمایندگان مجلس در
مصوب��های مقرر كردند در س��ال  98ماهان��ه  300تومان از
واحدهای مسکونی و 1000تومان از واحدهای تجاری مشترک
برق و گاز برای بيمه خسارات اخذ شود .همچنين نمایندگان
بند ج تبصره  6ایحه بودجه را به تصویب رساندند كه براساس
آن دستگاههای اجرایی موظفند معافيتها و تخفيفات مالياتی

و گمركی قانونی را به صورت جمعی  -خرجی در حسابهای
مربوط به خود ثبت كنند .در ادامه مجلس شورای اسامی
كليه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی ،پيراپزشکی ،داروسازی
و دامپزشکی را ملزم به استفاده از پایانههای فروشگاهی از آغاز
سال  98كرد .نمایندگان مجلس همچنين بندی را برای اخذ
مالياتهای معوق در سال آینده تصویب كردند.
مسعود پزش��کيان در جریان بررسی بند الحاقی یك به
تبص��ره  6این ایحه كه مرتبط با ملزم كردن پزش��کان به
اس��تفاده از پایانههای فروشگاهی در سال  98بود بيان كرد:
اینکه تصور شود پزشکان یا جامعه پزشکی خافکار هستند
و فرار مالياتی دارند اشتباه است و در جامعه و مجلس نباید
چنين تصوری وجود داش��ته باشد كه امروز نيز وجود ندارد.
اگر مشکلی نيز وجود دارد به خاطر چارچوب قانونی است كه
ما آن را مینویسيم.

در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس در مصوبهای سازمان
امور مالياتی را موظف كردند از فروش كااهایی كه مصرف
آنها منجر به توليد پس��ماند مخرب محيط زیست میشود
عوارض دریافت كند.
اما ماده مربوط به افزایش قيمت سيگار برای بررسی بيشتر
به كميسيون تلفيق ارجاع شد .در این بند دولت مکلف شده
به ازای هر نخ س��يگار مبلغ  50ریال اضافه دریافت و منابع
حاصل از آن را به درآمد عمومی نزد خزانهداری كل كش��ور
واریز كند .این ماده مغایر اصل  ۷6قانون برنامه بود كه تصویب
آن منوط به دوسوم نمایندگان بود كه نمایندگان  134رای
موافق 43 ،رای مخالف و  4رای ممتنع از مجموع  20۷نماینده
به این بند رای دادند.
در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه مربوط به افزایش
نرخ سيگار ،عبدالحميد خدری در تذكری گفت :آقای قاضیپور

پيشنهادی را درباره نرخ سيگار مطرح كرد كه باعث كاهش
درآمدهای دولت میشود .این پيشنهاد قابليت طرح نداشت
و هيات ریيسه نباید اجازه بيان آن را میداد .وی تاكيد كرد
كه مجلس جای بيان نطق انتخاباتی نيست و باید مباحث
كارشناسی در بررسی بودجه مطرح شود.
دو تن از نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی در جلسه
علنی خواستار رسيدگی مجلس به حادثه تروریستی زاهدان
شدند .در همين رابطه ریيس كميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی مجلس شورای اسامی گفت این كميسيون هفته
آینده جلسهای را با حضور وزیر كشور برای بررسی ابعاد حادثه
تروریستی زاهدان برگزار خواهد كرد 2۷۷ .نفر از نمایندگان
مجلس نيز در نامهای به ریيسجمهور از وی خواستند نرخ
خرید تضمينی گندم برای سال 98را افزایش دهد .عضو هيات
ریيسه مجلس شورای اسامی نيز تذكرات كتبی نمایندگان
مجلس به مس��ووان اجرایی با موضوعيت این پرسش كه
«وزارت صنع��ت باید بازار خ��ودرو را مدیریت كند یا بازار و
داان؟» را قرائت كرد.
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حذف رقابتپذیری در اقتصاد ایران

بازار در انحصار دولت

گروه اقتصادي -در شرایطي كه بازار
به تنهایي توانایي ارائه راهحلهاي اقتصادي
را ندارد و س��طوح قيمتي بازتاب دقيقي از
عملکرد درس��ت آن به دس��ت نميدهد،
دولت مداخاتش را در حوزه سياستگذاري
آغاز ميكند.
اما آیا ناتواني مکانيسم بازار در عملکرد
قيمتگذاري ميتواند دليل موجهاي براي
دخالت بيرویه دولت باشد؟
براس��اس اصول اوليه اقتص��ادي ،آنچه
ميتوان��د ب��ه عملک��رد درس��ت اقتص��اد
بينجامد ،آزاد گذاش��تن ب��ازار در هدایت
درس��ت سياس��تگذاري اس��ت؛ اصلي كه
بنا بر اندیش��ههاي اقتصاددانان كاسيك،
دس��تهاي نامرئي بازار به تعادل عرضه و
تقاضاي بازار منجر ميشوند.
هرچند ممکن است در مواردي بازار به
تنهایي قادر به رس��اندن اقتصاد به سطوح
تعادلي موردانتظار نباشد ،اما آنچه اهميت
دارد این است كه در چنين شرایطي دولت
تا چه اندازه اجازه دخالت در بازار اقتصادي
را دارد؟

هرچن��د طرفداران نظریه ب��ازار آزاد بر
این اعتقاد هستند كه دخالت دولت كارایي
اقتص��اد را كاهش ميدهد و دس��تيابي به
تع��ادل م��ورد انتظار كاس��يکي را دور از
دس��ترس ميكند ،با این وجود شاید بهتر
باشد براي دخالت دولت در مکانيسم بازار
حدود خاصي تعریف ش��ود تا این اجازه به
دولت داده نش��ود كه از حد دخالت تعریف
شدهاش پا را فراتر بگذارد.
 حد دخالت دولت در اقتصاد
به عبارتي بهتر است دخالت دولت تنها
به س��طوحي محدود شود كه به در اختيار
نهادن كااهاي عمومي در اختيار تمام اقشار
جامعه محدود ميشود كه با ارائه سوبسيد به
آن هزینه دسترسي به آن كاا براي عموم
به ميزان قابل توجهي كاهش یابد.
بنابراین كاما روش��ن اس��ت كه وقتي
از ع��دم دخالت دول��ت در اقتصاد صحبت
ميكني��م ،ه��دف مي��دان دادن به بخش
خصوصي و فعاان اقتصادي است كه بتوانند
به بازارهاي مشتركي براي عرضه كااهاي
خود دست یابند .اما عملکرد اقتصاد ایران نه

تنها فرصتي براي فعاان اقتصادي در هيچ
یك از س��طوح اقتص��ادي فراهم نميكند،
ك��ه دخالت گس��ترده و بيرویهاش ناقض
فعاليتهاي موثر بخش خصوصي است.
بنابراین باید گفت در بيشتر مواقع و به
جز حالتهاي انحصاري ،این بازارها هستند
كه به اقتصاد جهت ميدهند .شکلگيري
بازار سياه در اقتصادهاي كوپني خود موید
این خصيصه و خواست آدمي براي مبادات
آزاد است.
زماني كارایي مکانيسم بازار آزاد بيشتر
روشن ميشود كه شکست مداخات دولت
در اقتص��اد را عينا تجربه كرده باش��يم ،به
عبارتي تجربه هرگونه شکست در مداخله
بازارها نش��ان ميدهد كه عنایت به عرضه
و تقاضا ميتواند بيش��ترین كارایي را براي
اقتصاد ،مصرفكنندگان ،توليدكنندگان و
سهامداران داشته باشد.
اما مش��کل كجاس��ت؟ به نظر ميرسد
مشکل از آنجایي آغاز ميشود كه دولتمردان
تصور ميكنند عرضه و تقاضا درس��ت كار
نميكن��د و بازارها نياز به مداخله دارد ،در

حالي كه هيچ تجربه موفقي نشان نميدهد
كه مداخله س��بب اصاح ش��ده باشد و به
نتایج درخ��وري در حوزه سياس��تگذاري
دست یافته باشد.
آنچه در سياس��تگذاري بازار اقتصادي
كشور به چشم ميآید ،حجم گستردهاي از
دخالتهاي بيرویه دولت است كه نه تنها
راه را ب��ر فعال اقتصادي باز نميگذارد ،كه
در بيشتر موارد سد راه فعاليتهاي موثر و
كاراي آنان نيز ميشود.
 بازارهاي انحصاري
ام��ا زجرآورتر آن اس��ت كه آنچه به نام
دخالت دول��ت در اقتصاد بروز ميكند ،نه
تنها ایجاد بازارهاي كاراي اقتصادي نيست،
ك��ه در واقع ایجاد بازارهاي انحصاري براي
عدهاي خ��اص و دراختيار نهادن فرصتها
تنها براي گروه خاصي است.
برای��ن اس��اس دخالت دولت ن��ه تنها
موی��د فراهم كردن ش��رایط ب��ازار رقابت
كامل نيس��ت ،كه موید ایجاد انحصارات و
شکلگيري بازارهاي كاما انحصاري است،
بازاري كه با فرصتسوزي فعاان اقتصادي،

بيشترین مزایا را براي آن افراد و گروههاي
خاص فراهم ميكند.
بنابراین در حالي كه موفقيت بازارها در
عدم مداخله و ایجاد ش��رایط براي رقابتي
ك��ردن و افزای��ش توليد و رقابت بيش��تر
اس��ت ،اما مس��وان اقتصادي كماكان به
تکرار اش��تباهات خود ادام��ه ميدهند .به
عبارتي دولتها در طول چند دهه گذشته
بایي سر اقتصاد آوردهاند كه فقط رانت در
اقتصاد معن��ا دارد و رقابت هيچ جایگاهي
ندارد و هر چه قدر رانت بيش��تر باشد ،فرد
قدرتمند س��ودش بيش��تر و منابع ملي در
دست قدرتمندان و رانت خواران و داان
قرار ميگيرد.
در چنين ش��رایطي بای��د گفت كه اگر
هدف دولت در بازار اقتصادي ایجاد عدالت
اجتماعي اس��ت ،اما از دستيابي به نتيجه
مورد نظر كاما ناكام مانده است؛ چه آنکه
اقتصاد امروز ایران صحنه سياس��تگذاري
آنهایي است كه با برخورداري از فرصتهاي
رانت��ي در ح��ال نقشآفرین��ي در اقتصاد
هس��تند و هركه را بر س��ر راه فعاليتهاي
انحص��اري خود ميبينن��د از صحنه خارج
ميكنند.
 سياست كاراي اقتصادي
این نکته به روشني در عملکرد شاخصها
و متغيره��اي اقتص��ادي خ��ود را نمایان
ميسازد .رشد روزافزون نقدینگي و ناتواني
در هدای��ت آن به س��مت بازارهاي مولد،
ج��وان داان و س��فتهبازان در بازارهاي
ارزي و كاای��ي ،افزای��ش بيرویه س��طح
عمومي قيمتها و رشد نرخ تورم ،بر زمين
ماندن فعاليتهاي توليدمحور ،ورشکستگي
بنگاههاي اقتصادي و حذف تدریجي آنان
از صحنه بازار اقتصادي كشور ،همه و همه
گوشهاي از چهره رخوتانگيز اقتصادي است
ك��ه منابع و فرصتهای��ش تنها در اختيار
رانتخواران قرار دارد ،آنهایي كه با توجيه
دخالت گس��ترده دولت در اقتصاد ،به نفوذ
بيشتر خود در س��طوح مختلف اقتصادي
ادامه ميدهند.
با ای��ن اوصاف بهتر اس��ت دولت براي
حل مش��کاتي كه این روزها دامنگير بازار
اقتصادي شده به این فهم عميق دست یابد
كه در بازارها مداخله نکند تا بتوان به رقابت
و توليد اميدوار بود ،تنها در چنين شرایطي
است كه بازار و اقتصاد كاراتر خواهد شد!

گزارش 2

معاون اول رییسجمهور در همایش ملي پیشرفت مطرح کرد

توسعه ملي با اهرم توسعه علمی

مع��اون اول ریيسجمه��ور در همای��ش ملی
پيش��رفت با بيان ای��ن مطلب كه ارتقاي س��طح
اس��تقال و اقتدار ملي كشور در مواجهه با مسائل
جهاني و منطقهاي یکي از مسائل اصلي كشور است،
گفت :اجاس ورش��و در حالي برگزار ميش��ود كه
عدهاي با كمك اسرایيل ،آمریکا و عربستان سعودي
ميخواهند دیگران را از ایران بترسانند .دورهاي این
كار را كردند شکست خوردند و این بار هم به فضل
الهي مفتضح شدند ،اما ما باید بدانيم كه چگونه با
این مسائل مقابله مقتدرانه داشته باشيم.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومي
بانك پاس��ارگاد ،ششمين همایش ملي پيشرفت و
توسعه علمي كشور با موضوع «رسالت انجمنهاي
علمي در تبيين مسائل راهبردي كشور» با حضور
جهانگيري ،معاون اول ریيسجمهور و غامي ،وزیر
علوم ،تحقيقات و فناوري در محل دانش��گاه خاتم
برگزار ش��د .در این همایش در خصوص رس��الت
انجمنه��اي علمي در تدوین راهبردهاي كش��ور
و موضوعات علمي مرتب��ط با فعاليت انجمنهاي
مختل��ف بح��ث و گفتوگو ش��د و ضم��ن قرائت
تفاهمنامه فيمابين شوراي انجمنهاي علمي ایران
و كميسيون انجمنهاي علمي ،از انجمنهاي علمي
برتر تقدیر به عمل آمد.
اس��حاق جهانگيري ،با اش��اره ب��ه وقوع برخي
جنگها در منطقه مانند عراق و افغانستان توسط
آمریکا و به دنبال آن ایجاد گروههاي تروریستي بيان
كرد :در نتيجه همه اتفاقات ،برگ برنده با ایران بود.

آمریکا به بهانه القاعده و طالبان به افغانستان حمله
كرد ،ولي در آخر دوس��تداران انقاباس��امي در
صحنه ماندند و در سوریه هم چنين شد.
وي در ادامه گفت :این موقعيت ایران حسادت
مجموع��هاي را برانگيخته ك��ه ميخواهند اقتدار
منطقهاي ایران را از بين ببرند و جریاني راه افتاده
كه ميخواه��د اقتدار ایران را در منطقه به چالش
بکشاند.
جهانگي��ري ادامه داد :به دلي��ل همزماني این
نشست با آغاز پنجمين دهه عمر انقاباسامي و
گام دوم اعامشده از سوي رهبر انقاب ،این موضوع
را كه در دهه جدید چه مس��ائل راهبردي باید در
دس��تور كار باش��د ،به فال نيك ميگيریم .وي بار
اصلي این كار را بر دوش مراكز علمي كشور دانست
و ادام��ه داد :این مراكز علمي نقش مهمي دارند و
اميدواریم ب��ه نحو مطلوبي كمك كنند تا در دهه
پيش رو وضعيت بهتري داشته باشيم.
جهانگي��ري در ادامه تصریح كرد :قاعدتا در هر
كشوري و بهطور مشخص در كشور ما وقتي به درک
مشتركي از مسائل بنيادین در سطوح تصميمگيري
و تصميمس��ازي و به راهکار مش��ترک و به اجماع
دس��ت یابيم ،قدرت حل و به نتيجه رس��اندن آن
بيش��تر ميش��ود تا اینکه هم در مس��اله و هم در
راهکارها اختافنظر وجود داشته باشد.
معاون اول ریيسجمهوري افزود :در ش��رایطي
ك��ه محدودیتها زیاد و موانع جديتر ميش��ود،
س��ردرگمي و یأس هم بيش��تر ميشود .در چنين

شرایطي اگر جامعه به درجهاي از عقانيت رسيده
و به س��مت حل مس��اله رود ،خيلي بهتر ميتواند
آن را حل كند.
وي با اشاره به تهدید تحریم آمریکا عليه پاكستان
در دوره ترامپ افزود :با وجود همه اختافنظرها در
پاكستان ،اندیشمندان و صاحبنظران این كشور از
هر عقيده و دستهاي تصميم گرفتند یکدست شوند
تا از تحریم آمریکا دور بمانند.
جهانگيري خاطرنش��ان ك��رد :در زمان حاضر
افزایش ظرفيت ملي كشور براي توسعه ازم است.
ظرفيت ملي باید به كار گرفته شود تا نيازهاي اصلي
و ضروري جامعه رصد شود چون در مقطعي هستيم
كه اندیشمندان ،صاحبنظران و گروههاي مرجع باید
بر نيازهاي اصلي كشور تمركز داشته باشند.
معاون اول ریيسجمهور اعتماد همگاني ،اميد
به آینده و س��رمایه اجتماعي را از نيازهاي جامعه
برش��مرد و تصریح كرد :در مقطع فعلي مهمترین
راهکار براي برونرفت از مشکات جامعه ،سرمایه
اجتماعي اس��ت و تقریبا نقط��ه كانوني آن همين
محافل علمي است كه نخبگان كشور ميتوانند نقش
اصلي در ترميم سرمایههاي اجتماعي ایفا كنند.
معاون اول ریيسجمهوري ارتقاي سطح تفاهم و
گفتوگوي سياسي ملي را دومين نياز كشور عنوان
و تصریح كرد :جامعهاي كه از بيرون مورد دشمني
قرار ميگيرد ،مسائل داخلي را عمده نميبيند و به
دنبال راهکارها براي رفع اختافات با گفت وگو است
و نميگذارد اختافات قدیمي ادامه یابد ،تا جامعه
به سمت وحدت برود .جهانگيري آخرین مساله و
چالشهاي جدي را مسائل اقتصادي دانست و تاكيد
كرد :باید بر این مساله غلبه كنيم و بخشي از این
چالشها در گام دوم رهبر انقاب آمده است.
وي همچنين با اش��اره به خصوصيس��ازي در
كش��ور گفت :اگر خصوصيس��ازي انجام ميشود،
ميگویند فساد ش��ده و اگر انجام نشود ميگویند
دولت همه امور را در دست گرفته است .این ساختار
دولتي باید كوچك ش��ود یا ات��کا به نفت ،یکي از
ساختارهاي اصلي مشکلزا باید از بين برود .چون
امروز آمریکایيها ميخواهند از طریق همين مساله
نفت فشار سختي بر ما وارد كنند و ميدانند اقتصاد
ما متکي به نفت است.
وي گفت :بخش خصوصي ما آنقدر توانمند نيست
كه بار اصلي اقتصاد را بر دوش بکش��د .این بخش
باید توانمندسازي شود و بودجه دولت هم نامتوازن
است بهطوري كه هزینههاي آن زیاد و درآمدهایش
محدود است .به گفته وي ،نظام بانکي ،صندوقهاي
بازنشستگي ،محيطزیست و بحث آب كه امروز به
مساله جدي كشور تبدیل شده از دیگر چالشهاي

جامعه اس��ت .جهانگيري با بي��ان اینکه مهمترین
وجه توسعه ملي ،توسعه علمي است ،گفت :توسعه
علمي در حقيقت پيشنياز توس��عه ملي است .بار
اصلي توس��عه علمي كش��ور بر دوش مراكز علمي
است ،اما نهادهاي واسطي مانند انجمنهاي علمي
هم هستند كه ميتوانند بار عمدهاي از توسعه علم
و فناوري كشور را به دوش بگيرند .مهم این است
كه همه بپذیریم اینها ظرفيتهاي كش��ور هستند
و ظرفيت فقط نفت و گاز و منابع طبيعي نيس��ت.
معاون اول ریيسجمهوري خاطرنشان كرد :ظرفيتي
كه تعيينكننده است ،نيروي انساني است كه امروز
در مراكز علمي -تحقيقاتي فعاليت ميكنند.
 برنام�ه وزارت علوم ب�راي نظرخواهي از
انجمنهاي علمي
در ادام��ه ای��ن همایش ،وزیر عل��وم ،تحقيقات
و فن��اوري نيز اظهار ك��رد :مجموعههاي علمي از
افتخارات آموزش عالي كش��ور هستند و استادان
ب��ا وقتي كه در انجمنهاي علمي صرف ميكنند،
ذخایر و گنجينههایي هستند كه هدایت نسل جوان
را بر عهده دارند.
وي با بيان اینکه ریيسجمهوري و همه اعضاي
هيات دولت هميش��ه مش��وق اس��تفاده از نظرات
و توانایيهاي اس��اتيد دانش��گاهي به ویژه اعضاي
انجمنهاي علمي بودهاند ،ادامه داد :رویکرد مثبت
استفاده از توان دانشگاهيان در گذشته نيز مدنظر
بوده ،ولي در چند س��ال اخير توس��عه بيش��تري
یافته است.
غامي با تاكيد بر ارتباط مس��تمر وزارت علوم
ب��ا انجمنهاي علمي گفت :این ارتباط از قبل هم
وجود داشته ولي در سال گذشته گسترش بيشتري
یافته و در این راستا بيش از  ۷0كارگروه تخصصي
برنامهریزي ش��ده تا بتواني��م از توان این انجمنها
در ارزیابي و برنامهریزيهاي آموزش عالي كش��ور
اس��تفاده كنيم .وي با اش��اره به فرمایش رهبري
در خصوص اجراي الگوي نظام اس��امي پيشرفت
اف��زود :اجراي این الگو بدون توجه به بخش علمي
و ن��گاه كارشناس��انه ب��ه این بخش و اس��تفاده از
توانایيهاي اساتيد دانشگاهي و انجمنهاي علمي
ميسر نميشود.
وزیر علوم با اشاره به چهل سالگي انقاباسامي
و توصيههاي مکرر رهبري در خصوص توجه بيشتر
ب��ه مقوله عل��م و فناوري و توس��عه علمي تصریح
ك��رد :تقاضاي ما این اس��ت كه انجمنهاي علمي
با نگاهي آیندهنگر در جهت توس��عه علمي كشور
ب��ه كم��ك وزارت علوم بيایند تا در این راس��تا ما
ه��م بتوانيم خدم��ات ازم را در جهت بهرهگيري
بيشتر از توان انجمنهاي علمي و رفع كاستيهاي
آنها انج��ام دهيم .غامي با بيان اینکه برنامههایي
براي اس��تفاده از نظرات و ظرفيتهاي انجمنهاي
علمي تدوین ش��ده ،تصریح كرد :وزارت علوم یکي
از موضوع��ات اصل��ي فعاليتهای��ش را به موضوع
نظرخواه��ي از دانش��گاهيان و انجمنهاي علمي
معطوف كرده است.

3

دیدگاه

آینده قیمت دار چه ميشود

محسن زنگنه -دار طي چند روز گذشته رقم 13000تومان را رد كرد .سوال
اكثر مردم این است كه چرا نرخ دار باا رفت و سوال دیگر اینکه آینده قيمت دار
چه ميشود؟چند روز قبل ریاست محترم جمهور ،علت قاچاق گوشت یا بنزین را
ارزاني این كااها نسبت به كشورهاي همسایه عنوان كرد كه البته این مساله نيز با
موضوع این یادداشت مرتبط است.
قطع��ا در دليل گراني ارز ،افزایش نقدینگي به م��رز  1800هزار ميليارد تومان یا
سررسيد سود اوراق مشاركت منتشره توسط دولت یا كاهش سود روزشمار بانكها و افت
شاخصهاي بورس ،موثر است و هر كدام سهمي دارند اما به نظر نگارنده ،افزایش اخير ارز،
دایلي مهمتر دارد كه به آن اشاره ميشود؛ وقتي پول ملي كشور تضعيف ميشود ،قيمت
كااها در داخل ،ارزانتر از قيمت كااها در خارج از كشور است (بر حسب دار) بنابراین
واردات كاا كاهش یافته و بالعکس صادرات افزایش ميیابد .در این زمان به جهت كاهش
واردات ،تقاضا براي اسکناس دار و حواله كاهش یافته و از سوي دیگر به جهت افزایش
صادرات ،ارز (دار) به بازار تزریق ميشود .در نتيجه به جهت كاهش تقاضاي دار و افزایش
عرضهآن،قيمتداركاهشیافتهیاحداقلبدوننوسانباقيميماند.بهجهتباارفتن
قيمت دار و به دليل وابستگي اكثر صنایع توليدي و حتي بخش كشاورزي و دامداري
به واردات مواد اوليه یا كنجاله و غذاي دام و ،...به تدریج توليدكنندگان و عرضهكنندگان،
قيمتكااهاوخدماتخودراافزایشميدهند.توليدكنندهترجيحميدهدبهجايعرضه
كاا در كشور ،كااي خود را صادر كند و این امر موجب كاهش مقدار كاا در كشور شده
و قيمت كاا را با سرعت بيشتري افزایش ميدهد .باا رفتن قيمت كاا در داخل كشور
(به فرض ثابت ماندن قيمت دار) ،كمكم واردات را توجيهپذیر ميسازد یعني كاایي كه
قبا در داخل كشور خيلي ارزانتر از خارج بوده است ،حاا قيمت آن به قيمت جهاني
نزدیكميشودواگرتدابيرازمصورتنگيردحتيممکناستازقيمتجهانيیاقيمت
آن كاا در كشورهاي همسایه هم بااتر رود.
در چنين مواردي ،مجدد واردات كاا ،توجيهپذیر ميشود و به تدریج واردات افزایش
ميیابد .با افزایش واردات ،تقاضا براي دار و ارز افزایش یافته؛ چنانچه صادركنندگان ،ارز
حاصل از صادرات را به بازار برنگردانند ،قيمت دار به شدت افزایش ميیابد .یکي از علل
اصلي افزایش قيمت دار طي روزهاي اخير ،گراني بيش از حد كااها بهخصوص كااهاي
اساسي است كه واردات را توجيهپذیر كرده و تقاضاي ارز (اسکناس یا حواله) را افزایش داده
است .چنانچه دولت جلوي تورم (رشد قيمتها) را نگيرد ،این تقاضاي ارز براي واردات به
شدت افزایش یافته و قيمت دار را ممکن است به قيمتهایي بسيار بااتر از این برساند.
افزایش قيمت گوشت و برخي دیگر از كااهاي اساسي ،دولت را به فکر سياست باز كردن
درهاي واردات و ارائه مجوز واردات به طور نامحدود انداخته است آن هم با دار4200
تومان و این یعني دقيقا همان سياست 20فروردین معاون اول ریيسجمهور كه باعث
ایجادصفتقاضايدارشد.بهطورطبيعيوحسبتجربهماههايقبل،دولتازمدیریت
عرضه ارز و اجبار شركتهاي دولتي زیرمجموعه به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات،
ناتوان است و این امر باعث عدم توازن بين عرضه و تقاضاي ارز ميشود .این هم خود
باعث افزایش بيشتر نرخ دار خواهد شد.
برخاف نظر ریيسجمهور ،ارزاني گوشت موجب قاچاق آن نميشود بلکه كاهش
ارزش پول ملي ،باعث اختاف قيمت گوشت در داخل و خارج از كشور شده است .گوشت
به عنوان نماد كااهاي اساسي و نرخ دار ،یك حلقه معيوب را تشکيل داده است .افزایش
قيمتداربهدایلبااباعثافزایشقيمتگوشتشدهوافزایشقيمتگوشتموجب
افزایش واردات و افزایش تقاضاي ارز و در نتيجه افزایش مجدد قيمت دار خواهد شد و
این امر ادامه خواهد یافت .دولت به دنبال آن است تا با تزریق ميلياردها دار (ارز 4200
توماني) براي واردات كااهاي اساسي ،تورم را كنترل كند ،اما به دليل ضعف مدیریت
دولت در كنترل بازار و توزیع صحيح و مبارزه با رانتخواري و احتکار ،نه تنها قيمت این
فرآوردهها كاهش نميیابد ،بلکه با تحریك تقاضاي بازار ارز ،موجب افزایش قيمت ارز و
تشدیدتورمدركشورخواهدشد.حداقلانتظارایناستكهدولتبااینشركتهابرخورد
جدي كند ،در غير این صورت نميتوان خردهبنگاهها را به جرم گراني ،مورد پيگرد قرار
داد و جامعه این را نخواهد پذیرفت.

 نقش اساس�ي انجمنهاي علمي در اتخاذ
تصميمات كان
در ادامه مجيد قاسمي ،ریيس شوراي انجمنهاي
علم��ي نيز با اش��اره ب��ه هدف برگ��زاري همایش
پيشرفت و توسعه علمي كشور گفت :در این همایش
به رسالت انجمنهاي علمي در تدوین راهبردهاي
كشور پرداخته شد و بحث اصلي آن بود كه ذخيره
مهم و گرانبهایي كه حاصل زحمات چندین ساله
علما و دانشمندان و اندیشمندان رشتههاي مختلف
كشور اس��ت ،چگونه ميتواند در سياستگذاريها
موثر باشد و خواستههاي مردم را بهصورت علمي و
عملي به گوش بزرگان سياستگذار در سطح دولت
و حاكميت برساند.
وي افزود :بحث این است كه آیا آنچه در سطح
اجرایي عمل ميشود ،منطبق با علم هست یا خير و
اگر بخواهيم این موضوع را محك بزنيم ،چه كساني
بهتر از اعضاي فرهيخته انجمنهاي علمي هستند
كه بتوانند خطرات و انحرافات مسير را به مسوولين
كشور انتقال دهند؟ ریيس شوراي انجمنهاي علمي
تاكيد كرد :پيام همایش این اس��ت كه انجمنهاي
علمي اعتق��اد دارند و مدعياند ك��ه ميتوانند به
اص��اح فرآیندها ،اجرایي��ات و تصميمات مهم در
سطح سياستهاي كان و راهبردها كمك كرده و
در این موارد نقش موثر خود را ایفا كنند.
ریي��س دانش��گاه خاتم در ادامه اف��زود :بر این
اساس هدف ما از برگزاري همایش فوق ،باز كردن
س��رفصلها و ارائه پيام محکمي به سياستگذاران
است ،مبني بر آن كه علم ناب و خالص انجمنهاي
علمي در بهكارگيري در سياس��تگذاريهاي كشور
مغفول مانده و انجمنها وظيفه خود ميدانند علم
خالص ،ناب و اصيل خود را عرضه كنند.
در حقيقت این همایش پيام دردمندانه عالمان،
متفکران و اندیش��مندان اس��ت كه خود را موظف
ميدانن��د علم خالص و ناب خ��ود را عرضه كنند.

وي ادام��ه داد 2۷0 :ه��زار نفر عض��و انجمنهاي
علمي هس��تند و چهار هزار نفر در رأس انجمنها
و هياتمدیره آنها حض��ور دارند و همچنين 3۷4
انجم��ن علمي زیر نظر وزارت عل��وم ،تحقيقات و
فناوري فعاليت ميكنند .قاسمي با اشاره به اینکه
كميسيون انجمنهاي علمي مسوول ارتباط وزارت
عل��وم ،تحقيق��ات و فناوري ب��ا انجمنهاي علمي
است و زیر نظر معاونت پژوهشي وزارت علوم اداره
ميشود ،یادآور شد :تاكنون بيش از  ۷۷0همایش
ملي از س��وي این انجمنها برگزار شده كه جنبه
علمي داشته است.
این در حالي اس��ت كه انجمنها مجبور بودند
بابت برگزاري این همایشها ماليات بر ارزش افزوده
پرداخت كنند در حالي كه آموزش از ماليات معاف
است و هيچیك از اعضا بابت كاري كه انجام دادند
یك ریال هم دریافت نکرده بودند .ریيس ش��وراي
انجمنه��اي علم��ي همچنين از برگ��زاري 250
همای��ش بينالملل��ي از س��وي انجمنهاي علمي
خبر داد و افزود :این انجمنها  88نشریه در سطح
بينالمللي و  320نش��ریه در سطح ملي منتشر و
 1500كارگاه آموزشي نيز برگزار كردند .حکمراني
خوب ،ثبات سياس��ي و فقدان خشونت ،حکمراني
خوب و كيفيت مقررات ،وضعيت سرمایه اجتماعي
در ایران ،راهبردهایي براي كاهش نابرابري و مقابله
با فرس��ایش س��رمایه اجتماعي ،نقش انجمنهاي
علم��ي ایران در رفع چالشها و مس��ائل مدیریت
كشور ،امنيت غذایي ،كفایت ،سامتي و دسترسي،
بح��ران آب و تغيير اقليم ،نقش انجمنهاي علمي
در تبيي��ن سياس��تگذاري ،اجراي سياس��تها و
نظ��ارت ب��ر آن ،برنامه پيش��نهادي اص��اح نظام
بانکي ،آسيبشناس��ي بيثبات��ي در اقتصاد كه در
نتيجه ركود تورمي مزمن پایدار ایجاد شده است و
بررسي علل آن ،از جمله سرفصلهاي مطرحشده
در این پنلها بود.
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کمرنگ شدن تاشها برای ایجاد ناتوی عربی

خبر

واکنش ترامپ به نامزدی برنی سندرز

ایسنا -دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران برای برنی سندرز و كاندیداتوریاش
در انتخابات آرزوی موفقيت كرد ،اما بر این باور اس��ت كه این سناتور شانس
خود را از دست داده است .برنی سندرز ،سناتور مستقل  ۷۷ساله در اعاميهای
توئيتری كاندیداتوری خود را برای انتخابات 2020اعام كرد .سندرز در انتخابات
ریاست جمهوری  2016در رقابتهای مقدماتی این انتخابات در حزب دموكرات
رقيب هياری كلينتون بود.
ریيسجمهوری آمریکا در كاخ سفيد گفت :من برای برنی آرزوی موفقيت
دارم .شخصا فکر میكنم كه او زمان خود را از دست داده است اما من از برنی
خوش��م میآید .خواهيم دید كه او چه میكند .همچنين در این مورد كایلی
مكاینينی ،س��خنگوی مطبوعات ملی كمپين انتخاباتی ترامپ در بيانيهای
گفت كه رایدهندگان آمریکایی دستور كار سياسی سندرز را كه شامل نرخ
باای ماليات ،مراقبتهای بهداشتی دولتی و رفتار نرم با دیکتاتورها میشود،
رد میكنند.

توقف انتقال جنگندههای اف  ۳۵-به ترکیه

ایسنا -ریيسجمهوری آمریکا ایحهای را به امضا رساند كه انتقال نسل
جدید جنگندههای اف 35-به تركيه را ممنوع میكند.
ایحهای كه دونالد ترامپ جمعه گذشته به امضا رساند ،انتقال جنگندهها
به تركيه را تا زمانی كه وزارت خارجه و دفاع آمریکا گزارشی جدید از خرید
سامانه اس 400-روسيه توسط تركيه ارائه ندهند ،متوقف میكند .وزارت دفاع
آمری��کا اواخر نوامبر در گ��زارش به كنگره اعام كرد ،اقدام تركيه برای خرید
سامانههای اس 400 -روسيه ممکن است موجب دفع بالقوه از برنامه اف35-
ش��ود و همچنين ممکن است روی دستيابی به سایر تجهيزات شامل بالگرد
چينکوک س��ی.اچ4۷-اف بوئينگ و اف  16-و یو.اچ  60-بلكهاوک اكهيد
تاثير میگذارد.
ریيسجمهوری تركيه دوشنبه با تایيد این خرید گفت هيچ نقطه بازگشتی
از دریافت س��امانههای دفاع هوایی اس  400-از روسيه در سال  2019وجود
ندارد .تركيه انتظار دارد انتقال این سامانهها امسال آغاز شود .در همين حال
ریيس اداره صنایع دفاعی تركيه دیروز تاكيد كرد ،تركيه با شرایط كنونی قادر
نيست پيشنهاد آمریکا برای خرید سامانههای دفاعی پاتریوت را بپذیرد .او افزود
مذاكرات ادامه دارد .این مقام تركيهای تاكيد كرد ،دو جنگنده اف 35-اكهيد
مارتين ماه آتی به تركيه تحویل داده میشود.

امضای فرمان تشکیل نیروی فضایی آمریکا

یورونيوز -دونالد ترامپ دستورالعملی را به امضا رساند كه به پنتاگون فرمان
میدهد تا نيروی فضایی آمریکا را تاسيس كند و این نيروی فضایی ششمين
شعبه نيروهای مسلح و بخشی از نيروی هوایی آمریکا خواهد بود.
در این دستورالعمل آمده است :وزارت دفاع تحت اختيار موجود دست به
اقدام میزند و نيروی فضایی آمریکا را به عنوان ششمين شعبه از نيروهای مسلح
آمریکا در ذیل نيروی هوایی تاسيس میكند.
همچنين در این دستورالعمل توضيح داده شده است كه اگرچه نيروی فضایی
در ابتدا به عنوان قسمتی از نيروی هوایی عمل میكند ،همانطور كه تفنگداران
دریایی جزئی از نيروی دریایی است ،اما هدف نهایی این است كه نيروی فضایی
به عنوان شعبهای مستقل در ارتش عمل كند .اقدام برای ایجاد نيروی فضایی
آمریکا باعث شده تا دشمنان بالقوه نيز دست به ایجاد ظرفيتهای نظامی فضایی
بزنند .همچنين بر طبق این دستورالعمل آژانسهای غيرنظامی نظير ناسا و اداره
اقيانوسی ملی و جوی جزئی از نيروی فضایی آمریکا نخواهند بود.

طبق اعام وزیر دفاع ونزوئا ،ارتش این كشور برای حفاظت از ونزوئا در مقابل
نقضهایمنطقهایهمچناندرحالتآمادهباشاست.وادیميرپادرینولوپزبهتاریخ23
فوریه 2019اشاره كرد :تاریخی كه پيشتر خوآن گوآیدو ،ریيسجمهوری موقت ونزوئا
اعام كرده بود قرار است حاميانش تاش كنند تا كاروانهای كمك از سوی آمریکا را از
كلمبيا به ونزوئا وارد كنند .وزیر دفاع ونزوئا تاكيد كرده كه آنها از سایر دولتها دستور
نمیگيرند .اظهارات وی در بحبوحه تداوم فشارهای اقتصادی و دیپلماتيك از سوی
آمریکا برای مجبور كردن نيکواس مادورو ،ریيسجمهوری ونزوئا جهت انتقال قدرت
به گوآیدو مطرح شده است .گرگوریو خوزه مونتانو ،مدیر امنيت مدنی ایالت فالکون تایيد
كرد كه ونزوئا مرز دریایی خود را روی سه جزیره متعلق به هلند در كارائيب پيش از
عمليات كمكهای خارجی بسته است .او ادامه داد ،تعطيلی نامحدود مرز آبی بر جزایر

سخنرانی ساانه وادیمير پوتين خطاب
به قانونگذاران دو مجلس فدرال دیروز برگزار
شد .او درباره امور داخلی و سياست خارجی
كش��ورش با قانونگذاران ،اعض��ای دولت و
همچني��ن مقامهای رس��می و چهرههای
مردمی سخنرانی كرد .ریيسجمهور روسيه
گفت كه كش��ورش در حال سرمایهگذاری
عظيم برای توسعه داخلی است .او به مردم
كش��ورش وعده داد كه از امس��ال وضعيت
معيشتی بهتری خواهند داشت.
به گفته پوتين ،روس��يه از اتحادیه اروپا
انتظار دارد تا گامهای حقيقی برای احيای
رواب��ط اقتصادی عادی با روس��يه بردارد .او
همچنين گفت روس��يه قص��د دارد با ژاپن
گفتوگو داشته باشد تا توافق صلح با ژاپن
امضا شود .رهبر كرملين در بخش دیگری از
سخنانش تاكيد كرد ،همکاری در چارچوب
اتحادیه روسيه -باروس باید تقویت شود.
ریيسجمه��وری روس��يه همچني��ن از
انجام تدابيری برای ایجاد پيشرفت فناوری
در عرصه دفاعی س��خن گفت .به گفته او،
متخصصان ج��وان میتوانند در این زمينه
نقش مهمی ایفا كنند.
به گفته او ،دولت به دنبال تکرار آنچه كه
با ساحهای پيشرفته استراتژیك در مناطق
غيرنظامی انجام داد ،مانند ژنتيك و هوش
مصنوعی است .پوتين همچنين گفت ،روسيه
قصد ساخت چندین كشتی علمی دارد كه
قادر به انجام تحقيقات در هر نقطه جهان از
جمله شمالگان باشند.
وادیمير پوتين گفت :جوانان در روسيه
بدانند كه انرژی ،روحيه و استعداد آنها یکی
از بزرگترین عوامل برای روسيه برای رقابت
در عرصه جهانی در آینده اس��ت .همه باید
بدانند كه این امر تنها از طریق یك كش��ور
مستقل انجام شدنی است .تعامل با روسيه
به معنای یافتن زمينههای مشترک است،
نه دیکته كاری كه باید انجام ش��ود .اهداف
سياست خارجی روسيه شفاف است؛ تقویت
اعتم��اد ،از بين بردن مرزها ميان مردمان و
ساخت یك جهان امنتر.

 وضعيت اقتصادی روسيه

پوتي��ن كه اخيرا با انتقادهای ش��دیدی
در كش��ورش روب��هرو ش��ده و محبوبيتش
به دليل ش��رایط بد اقتصادی در جامعه به

زاویه

روزنامه والاستریتژورنال به نقل از مقامات آمریکایی و عربی نوشته است:
تاشه��ای آمریکا برای ایجاد یك ائتاف جدید در خاورميانه برای مقابله با
ایران به دليل اتفاقاتی نظير كنارهگيری برخی از مقامات كليدی دولت ترامپ و
اختافنظر بر سر ماموریتهای چنين ائتافی به مشکل برخورده است.
به نقل از والاس��تریتژورنال ،این طرح موس��وم به طرح ائتاف راهبردی
خاورميانه زمانی تحت عنوان نسخه عربی ناتو تحسين شد ،اما در حال حاضر
این انتظار كه در این طرح كش��ورها توافقی به س��بك ناتو به منظور در نظر
گرفتن حمله به یك عضو به عنوان اقدام جنگی عليه بقيه اعضا داشته باشند،
وجود ندارد.
دولت ترامپ در حال حاضر تمركز بر اهداف كمتر بلندپروازانه مثل ایجاد
توافقات تجاری و مراكز آموزش نظامی مش��ترک است .مقامات خاورميانهای
دس��تاندركار در بحثها میگویند كه كنار گذاش��تن ایده ناتوی عربی كه
بلندپروازیهای جامعتری داش��ت ،باعث كاهش اش��تياق در ميان بازیگران
كليدی شده است.
یك مقام در كشورهای عرب حوزه خليجفارس ،گفت :در ابتدای مطرح شدن
این طرح شور و هيجان زیادی وجود داشت ،اما همچنان كه زمان به جلو رفت،
فکر میكنم كه این اشتياق و انرژی فروكش كرد .در حال حاضر این ائتاف
تمركزش بر عربستان ،امارات ،مصر ،اردن ،قطر ،كویت ،بحرین و عمان است.
آمریکا برنامهریزی كرده تا دیروز ميزبان نشستی در واشنگتن با بازیگران
كليدی برای بحث در مورد مس��اله مراكز آموزش نظامی و دیگر چالشهای
نظامی باشد ،اما عربستان كه همچنان با پرسشهایی از جانب آمریکا به دليل
قتل جمال خاشقجی توسط مامورانش روبهرو است ،گفته كه رهبران ارشدش
نمیتوانند در این نشست شركت كنند.
یك مقام دیگر حوزه خليجفارس كه دستاندركار در مذاكرات است ،در این
باره گفت :در حال حاضر ما در انتظار مشاهده انرژی بيشتر روی طرح ائتاف
راهبردی خاورميانه هستيم .مقامات دولت ترامپ این ائتاف را به عنوان یك
پروژه در دست پيشرفت توصيف میكنند .یك مقام وزارت خارجه آمریکا ،گفت:
این طرح همچون هواپيمایی است كه همزمان با پرواز ساخته میشود.
یك مقام ارشد دولت آمریکا نيز در این باره توضيح داد :طرح ائتاف راهبردی
خاورميانه به منظور تقویت ثبات ،امنيت و موفقيت در خاورميانه در حال به
دست آوردن یك انرژی چشمگيری است .با این حال سازماندهی یك ائتاف
جدید در خاورميانه به مشکاتی نظير اختاف ميان قطر با عربستان و دیگر
كشورهای حوزه خليجفارس بر خورده است.
قطر صراحتا گفته وقتی دیگر رقبایش در خليجفارس آن را منزوی میسازند،
نمیتواند این ایده را بپذیرد .كشورهای عربی همچنين در مقابل تاشها برای
وارد كردن اسرایيل به برنامهریزی برای این ائتاف مقاومت میكند .یك مقام
ارش��د وزارت خارج��ه آمریکا ،گفت :ما قطعا با ابیگ��ری قدرتمند از جانب
اسرایيلیها مواجه هستيم .آنها میخواهند همين اان دخيل باشند ،اما برخی
از كشورها به ما هشدار میدهند این ائتاف را تبدیل به در پشتی برای اسرایيل
در منطقه نکنيد .بنابراین ما باید درباره آن محتاطانه عمل كنيم.
مقامات آمریکایی گفتند زمانی كه دولت ترامپ این ابتکار عمل را در سال
 201۷به راه انداخت ،اميدوار بود كه تبدیل به سنگ بنای یك ائتاف گسترده
برای مقابله با ایران شود ،اما تمامی كشورهای خاورميانهای مشغول به كار روی
این طرح نمیخواهند ایران تمركز محوری باشد و این نگرانی آمریکا را مجبور
س��اخته كه این ائتاف را به عنوان یك ائتاف كلیتر جلوه دهد .مقام وزارت
خارج��ه آمریکا گفت :قطعا ایران را یك عنصر بس��يار قدرتمند در این طرح
میدانم .البته ایران نباید مفهوم تعریفكننده آن باشد ،بلکه من این مفهوم را
میپسندم كه این ائتاف به دنبال مقابله با تهدیدات مشترک باشد و برای ما
ایران تهدید شماره یك است.

آمادهباش ارتش ونزوئا در مرزهای این کشور

كوراكائو ،آروبا و بونائر در كارائيب اثر میگذارد .مادورو پيشتر گفته بود كه گفتوگوها
برای كمكرسانی به ونزوئا بخشی از استراتژی اشغال از سوی آمریکاست و به آنها
اجازه این نمایش را نمیدهيم .اپوزیسيون ونزوئا میگویند كه این كمكها باید وارد
كشور شوند چون  300هزار نفر به شدت به غذا و دارو نياز دارند درحالی كه دو ميليون
نفر هم با خطرات مربوط به سامت روبهرو هستند .برخی از ناظران مدعیاند كه بستن
راههای ورود كمكهای بشردوستانه شاید از سوی آمریکا به عنوان بهانهای برای مداخله
نظامی در نظر گرفته شود .گوآیدو در توئيت سهشنبه گذشته خود نوشت :نيروهای
مسلح ملی بوليواری ونزوئا از شما میخواهيم تا در  23فوریه به صدای مردم گوش
دهيد؛ مردمی كه شما رنج آنها را كه ناشی از نبود غذا و داروست ،میدانيد .اجازه دهيد
تا كمكهای بشردوستانه وارد ونزوئا شود و درها را به سوی یك آینده بهتر برای همه
باز كنيد .ونزوئا روی شما حساب میكند .ششم فوریه ،مادورو پلی را برای جلوگيری از
ورود كمكهای آمریکایی بست .این در حالی است كه مقامهای ونزوئایی از ممنوعيت

انجام سفرهای هوایی و دریایی در سه جزیره كارائيب هلند كه مسوول انتقال كمكها
به این كشور آمریکای اتين هستند ،خبر دادند .تعطيلی نامحدود مرز دریایی شامل
حال كشتیهای تجاری و ماهيگيری ميان ونزوئا و جزایر كوراكائو ،آروبا و بونائر هلند
در كارائيب میشود .گرگوریو خوزه مونتانو ،مدیر امنيت مدنی ایالت فالکون تایيد كرد
كه ونزوئا مرز دریایی خود را پيش از عمليات كمكهای خارجی روی س��ه جزیره
متعلق به هلند در كارائيب بسته است .حریم هوایی در این منطقه مرزی هم به صورت
نامحدود روی پروازهای خصوصی و تجاری بسته شده است .خبرگزاری دولتی ونزوئا
گزارش داد ،این تعطيلی به منظور مقابله با نفوذ غيرقانونی اعمال شده است .تحوات
ونزوئا در شرایطی رخ میدهد كه رهبر اپوزیسيون كاراكاس حمایتهای بينالمللی
عليهریيسجمهوریونزوئاجلبكردهاست.گوآیدوخواستارورودكمكهایبينالمللی
فوری به ونزوئا از طریق این جزایر شده بود .مادورو با ورود این كمكها مخالف است
و آن را كودتای تحت امر آمریکا میداند.

پوتین در سخنرانی ساانه «وضعیت کشور روسیه» مطرح کرد؛

آمریکا توهم برتری نظامی را رها کند

ش��دت كاهش یافته ،گفت كه مردم روسيه
از هماكنون بهبود شرایط را احساس خواهند
كرد .او همچنين از ایجاد تسهيات دولتی
برای فرزندآوری بيشتر سخن گفت و وعده
داد كه رش��د اقتصادی كش��ورش در سال
 2021ب��ه بيش از س��ه درصد برس��د ،به
طوری كه تمام بدهیهای خارجی این كشور
پرداخت شود.
یک��ی از پروژهه��ای اقتص��ادی ك��ه
ریيسجمهوری روس��يه از آن سخن گفت
احداث خط راهآهنی اس��ت كه روسيه را به
شبهجزیره كریمه متصل میكند .جمهوری
خودمخت��ار كریمه كه در گذش��ته جزئی
از خ��اک اوكراین بود ب��ه دنبال بروز تنش
نظامی ميان روس��يه و اوكراین همهپرسی
الحاق به روسيه برگزار كرد 93 .درصد مردم
كریم��ه رای به الحاق دادند و به این ترتيب
این ش��بهجزیره پنج س��ال پيش به خاک
روسيه پيوست.

 پيم�ان منع موش�كهای هس�تهای
ميانبرد

به گفت��ه پوتين ،تصمي��م آمریکا برای
خ��روج یکجانبه از پيمان آیاناف در ميان
چشمگيرترین تحوات امروز است .روسيه
تاكيد دارد ،برخاف آمریکا روسيه اقدام به
س��اخت فناوریهایی كه طبق این معاهده
ممنوع است ،نکرده است .او گفت :واشنگتن
در چگونگی خروجش از آیاناف فریبکاری
كرده است .خيلی صادقانهتر بود كه میگفتند
میخواهند از آن بيرون بروند؛ درست همان
كاری كه آنها با معاهده موشك ضد بالستيك
(ایبیام) كردند .پوتين گفت :آمریکاییها
ش��روط آیاناف (پيمان نيروهای هستهای
ميانبرد) را ب��ه روشهای زیركانهای نقض
كردهاند ،مثل استقرار سکوی پرتاب مناسب
موشكهای تامهاوک در شرق اروپا و استفاده
از موش��كهای ميانبرد به عنوان هدف در
آزمایشهای ضد موشکی.

ریي��س كش��ور روس��يه خاطرنش��ان
كرد :روس��يه اولين كس��ی نخواهد بود كه
موشكهای ميانبرد در اروپا مستقر خواهد
كرد ،اما اگر آمریکا چنين موشكهایی را در
نزدیکی روسيه مستقر كند ،مسکو مجبور به
واكنش خواهد شد.
اگر چني��ن اتفاقی رخ دهد ،روس��يه نه
تنها سایتهای پرتاب موشكهایی كه ما را
تهدیدمیكند،بلکهسایتهاییكهتصميمات
مرتبط با آن موشكها گرفته میشود ،هدف
قرار خواهد داد.
پوتي��ن تاكيد كرد :ش��رایط بينالمللی
كنونی ایجاب میكند كه تنشها تش��دید
نش��ود .آمریکا برای دس��تيابی ب��ه مزیتی
ب��ر روس��يه از طریق س��اخت قابليتهای
موشکی ضد بالستيك اقدام كرده و شکست
خورده است.
روس��يه به این اقدامات از طریق حفظ
بازدارندگی واكنش نشان داده است.

ریيسجمهوری روسيه همچنين نگاهی
بر اقدامات كش��ورش در توليد سامانههای
تس��ليحاتی كه اولين بار خودش در مارس
 2018اعام كرد ،انداخت .این شامل استقرار
یك زیردریایی مسلح با اژدر دوربرد هستهای
پوزیدون میشود .پوتين اعام كرد :روسيه
اس��تقرار برخی از تجهيزات نظامی ش��امل
موش��ك ضد كشتی تس��يركون و چندین
كشتی را سرعت میبخشد .برخاف ادعای
برخی از كشورها ،روسيه تهدیدی برای سایر
كشورها نيس��ت .اقدامات نظامی روسيه در
واكنش به آنچ��ه آمریکا و متحدانش انجام
میدهد ،ص��ورت میگيرد و ماهيت دفاعی
دارد .سياس��تهای واشنگتن كوتهبينانه و
مخرب است و در نهایت منافع خود آمریکا
را تضعيف میكند.
ریيسجمهوری روسيه تاكيد كرد :احتماا
نخبگان آمریکایی در اینکه باور دارند خودشان
استثنایی هستند ،دچار محاسبات غلط شدند.
آیا آنها اصا مهارتهای محاسباتی دارند؟ آنها
بای��د از آنها برای ارزیابی تس��ليحات جدید
روسيه استفاده كنند و بر اساس محاسباتشان
تصميمگيری كنند .تمام اقدامات روسيه در
حوزه نظامی با هدف تضمين امنيت و حذف
حتی سایه احتمالی است كه شاید كشوری
برای استفاده از زور عليه روسيه تاش كند.
آنچه روس��يه میخواهد ،صلح است .مردم
روسيه از اعماق قلبشان باور دارند كه آینده
كشورشان به اقدامات خودشان بستگی دارد
و آنها با موفقيتهایشان به بهتر كردن این
كشور كمك میكنند .وظيفه دولت كمك
ك��ردن به آنها در دس��تيابی به این مس��ير
اس��ت .پوتين همچنين از آمریکا خواس��ت
توهم برتری نظام��ی جهانی را رها كند .به
گفته او ،اگر آمریکا موشکی در اروپا مستقر
كند ،روسيه مجبور به اتخاذ تدابير متقارن و
نامتقارن میشود .پوتين تاكيد دارد استقرار
موشكهای آمریکا در اروپا امنيت روسيه و
جهان را به خطر میاندازد.

بازتاب

یك كميته مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشی آورده
است دولت دونالد ترامپ باوجود مخالفت برخی از نهادها ،در
تاش است فناوری هستهای به عربستان بدهد.
ریيس دموكرات كميسيون نظارت مجلس نمایندگان در
گزارش جدیدی عنوان كرده كه چندین نفر از منصوبان دولت
دونالد ترامپ باوجود مخالفت اعضای شورای امنيت ملی ایاات
متحده و برخی از مقامات ارشد كاخ سفيد ،تاش میكنند
واشنگتن تجهيزات و فناوری تاسيس پایگاه هستهای را به
عربستان سعودی بفروشد.
روزنامه واشنگتنپس��ت بر اساس این گزارش نوشته كه
برخی مقامات از جمله وكای كاخ سفيد و نيز ژنرال مكمستر
مخال��ف این امر بودهاند و در س��ال  201۷خواس��تار توقف
مذاكرات واشنگتن و ریاض در اینباره شدهاند.
این مقامات تاكيد داش��تهاند كه فروش این تجهيزات و
فناوری به عربستان سعودی میتواند در تضاد با منافع ملی
آمریکا قرار بگيرد و نيز با برخی مخاطرات امنيتی و مشکات
قانونی همراه باشد ،اما با این حال دموكراتهای كنگره آمریکا
گفتهاندهفته گذشته در كاخسفيدگفتوگوهاییبرسرفروش
احتمالی فناوری هستهای به عربستان شده است.
جزئي��ات این گفتوگوها در گزارش  24صفحهای اليجا

مجلس نمایندگان آمریكا افشا کرد

تاش ترامپ برای فروش فناوری هستهای به عربستان

كامينگز ،ریي��س دموكرات كميته نظارت و اصاح مجلس
نمایندگان آمریکا بازتاب یافته كه بر اساس مدارک ارائه شده
به كميته و نيز اظهارات برخی مقاماتی كه نگران ادامه این
گفتوگوها هستند ،تهيه شده است.
از سوی دیگر كميته جمهوریخواهان مجلس نمایندگان
اعام كرده كه در تنظيم این گزارش مش��اركتی نداش��ته و
اساسا تا یکشنبهشب گذشته نيز به نسخهای از آن دسترسی
نداشته و از این رو امکان ارزیابی گزارش را نيافته است .در این
گزارش آمده كه چندین نفر از حلقه اطرافيان دونالد ترامپ
در مذاكرات نقش دارند .یکی از شركتهای مالك تاسيسات
انرژی كه میتواند از این معامله احتمالی سود ببرد ،شركت
«واش��نگتنهاوس الکتریك» است كه زیرمجموعه شركت
س��رمایهگذاری بروكفيلد محسوب میشود؛ شركتی كه به
خانواده كوش��نر ،داماد دونال��د ترامپ كمكهای اقتصادی
كرده است.
گزارش كامينگز در نهای��ت عنوان میكند كه فروش
فناوری بس��يار حساس ایاات متحده به عربستان آن هم

بدون موافقت كنگره میتواند نقض قانون انرژی اتمی در
آمریکا باشد .برپایه گزارش منتشر شده در كنگره آمریکا،
مقامهای كاخ سفيد هش��دارهای مکرر در مورد احتمال
نقض قانون در انتقال فناوری حساس هستهای به عربستان
را نادیده گرفتهاند.
به گفته منابع افشاگر این گزارش ،آنها شاهد رفتار غيرعادی
در مورد طرح س��اخت چندین رآكتور در عربستان بودهاند.
زمان انتش��ار این گزارش مقارن است با دیدار دونالد ترامپ
با مدیران انرژی اتمی آمریکا و س��فر قریبالوقوع كوشنر به
عربستان .دونالد ترامپ هفته گذشته با مدیران انرژی اتمی
آمریکا دیدار كرد .این دیدار جزو برنامههای اعام شده او نبود.
قرار است كوشنر ماه جاری ميادی بار دیگر به خاورميانه و از
جمله ریاض سفر كند.
ریيس دموكرات كميته نظارتی مجلس نمایندگان گفت
عجله كاخ سفيد برای انعقاد این قرارداد كه قانونا كنگره باید
درباره آن نظر دهد ،ممکن است قانون انرژی اتمی را نقض
كرده باش��د .این كميته رسما اعام كرد تحقيقات در مورد

این گ��زارش را آغاز میكند .بر پایه این گزارش ،این برنامه
از سوی مایکل فلين ،مش��اور پيشين امنيت دونالد ترامپ
پيگيری میشد و پس از بركناری او ،از سوی درک هاروی،
یکی از مقامهای شورای امنيت ملی كه منصوب فلين بود،
ادامه یافت.
در این گزارش قيد شده است شركت بروكفيلد طرف مهم
كنسرس��يوم «آیپی  »3است .این كنسرسيوم قصد فروش
فناوری هستهای به عربستان را داشته است .ریيس كميته
نظارتی مجلس نمایندگان همچنين گفت تاش برای انعقاد
قرارداد با عربستان ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
افشاگرانی كه این گزارش بر اساس ادعاهای آنها تنظيم
شده ،هشدار دادهاند كه این معامله میتواند مشمول قوانين
كيفری تضاد منافع شود .در گزارش ریيس كميسيون نظارت
مجلس نمایندگان آمریکا هش��دار داده شده كه انتقال این
فناوری میتواند به اشاعه ساحهای هستهای و بیثباتی در
خاورميانه منجر ش��ود .در این گزارش آمده كه شركتهای
خصوصی كه در تماس نزدیك با ترامپ و دولتش هس��تند،
با توجه به درآمد چند ميليارد داری ناش��ی از س��اخت و
راهاندازی این فناوری ،فش��ار زیادی برای انتقال آن به دولت
آمریکا وارد میكنند.

رویداد

وليعه��د عربس��تان دركنفرانس مطبوعاتی مش��ترک
ب��ا نخس��توزیر هند تاكي��د كرد كه هند و عربس��تان با
چالشهای یکسانی در مبارزه با تروریسم روبهرو هستند.
وليعهد عربستان دیروز در جریان كنفرانس مطبوعاتی
مشترک با نارندرا مودی بر اهميت روابط كشورش با هند
اش��اره و تاكيد كرد دو طرف ب��ه اجرای پروژههای توافق
شده به ویژه در خصوص ایجاد ایستگاههای پاایش نفت
پایبند هستند.
او در ادامه درباره یادداشتهای همکاری و توافقنامههای
امضا ش��ده ميان دو كش��ور و رقم س��رمایهگذاریها در
بخشه��ای مختلف صحبت كرد و گف��ت انتظار میرود
فرصتهای سرمایهگذاری در هند به بيش از  100ميليارد
دار برس��د .وليعهد سعودی همچنين گفت كه كشورش
آماده همکاری سياس��ی و اطاعاتی با هند است و تاكيد
كرد ریاض و دهلینو با چالشهایی یکس��ان در خصوص
مبارزه با تروریسم روبهرو هستند.
بنس��لمان گفت كه عربستان تنها كشور صادركننده
نفت نيست بلکه در حوزه سرمایهگذاری هم فعاليت دارد.
مودی نيز به نوبه خود بر محکم بودن روابط دوجانبه هند و
عربستان و تاش دو طرف برای تحکيم همکاری اقتصادی

بنسلمان در دیدار با نارندرا مودی مطرح کرد

چالشهای یکسان هند و عربستان در مواجهه با تروریسم

تاكيد كرد .در این مراسم یادداشتهای همکاری امضا شده
ميان سفرا و مسووان دو كشور رد و بدل شد.
بنس��لمان همچني��ن در لحظ��ه ورودش ب��ه كاخ

ریاستجمهوری این كشور روابط ميان دو كشور را ستود
و گفت :ش��هروندان هندی در ساخت عربستان برای ۷0
سال سهيم بودهاند .او اضافه كرد :روابط ميان عربستان و

هند قوی است و بسياری از عربستانیها صدها سال است
كه در هند كار میكنند .بنس��لمان هدف از سفر خود به
هند را تقویت روابط ميان دو كشور اعام كرد.
از س��وی دیگر ،مودی نيز به منظور اس��تقبال از وليعهد
س��عودی ،پروتکل دولتی این كشور را نقض كرد و خودش
ش��خصا برای استقبال از بنس��لمان به فرودگاه رفت .طبق
پروتکل دولتی هند ،نخستوزیر این كشور نباید خودش به
استقبال یك شخصيت خارجی در فرودگاه برود و یك فرد
دیگر یا وزیر كشور را به جای خود برای این كار بفرستد.
در همين راس��تا سخنگوی وزارت خارجه هند نيز در
صفحه ش��خصی خود در توئيتر ضمن اس��تقبال از نقض
پروتکل توسط مودی ،نوشت :این دیدار آغاز فصل جدیدی
از روابط ميان دو كش��ور است .از سوی دیگر امين ناصر،
مدیر اجرایی ش��ركت آرامکو عربس��تان اظهار داشت كه
س��رمایهگذاری در هند از اولویتهای این شركت است و
احتماا با آغاز سال  2040درخواست روزانه هند برای نفت
به  8/2ميليون بشکه برسد .ازم به ذكر است كه عربستان
بزرگترین صادركننده نفت به هند به شمار میرود .وليعهد
عربستان همچنين قرار است پس از هند به چين ،مالزی
و اندونزی نيز سفر كند.
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عنوان شاخص
شاخص کل

تغییر

مقدار

درصد

کمترین

بیشترین

شاخصها از نگاه آمار
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گروه ب�ورس -تازهترین آماره��ا حاكی از
آن اس��ت كه معام��ات س��هام در بهمنماه با
روند نامتعادلی در تاار شيش��های همراه بوده و
سهامداران حقيقی و حقوقی دادوستدهای هر
چند اندک ،اما كمرمقی را رقم زدهاند .بر اساس
اطاعات منتش��ر ش��ده بورس تهران ،در پایان
معامات بهمنماه  ،9۷ش��اخص كل نسبت به
ابتدای سالجاری 5،درصد رشد نشان میدهد .در
پایان معامات بهمنماه ،9۷شاخص كل با8/188
واحد افزایش نسبت به دی  ،9۷به رقم 15۷/38۷
واحد رسيد كه  5درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنين شاخص بازار اول با 5/۷9۷واحد افزایش
به رقم 11۷/398واحد رسيد و شاخص بازار دوم با
 1۷/410واحد افزایش به 306/594واحد رسيد و
به ترتيب با  4/۷1و  5/3۷درصد كاهش نسبت به
ماه قبل مواجه شدند .از سوی دیگر در دومين ماه
از زمس��تان  ،9۷ارزش كل معامات اوراق بهادار
به  98/048ميليارد ریال رسيد كه نسبت به دی
 9۷به ميزان  34درصد كاهش یافته است .افزون
بر این در این دوره مالی ،تعداد  36/066ميليون
انواع اوراق بهادار در بيش از س��ه ميليون و ۷09
هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 36
درصد كاهش و  ۷درصد افزایش را نسبت به ماه
گذشته تجربه كرد .این در حالی است كه 323
ميليون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل
معامله در بورس تهران به ارزش كل 36۷5ميليارد
ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با  43و
 40درصد كاهش نسبت به ماه گذشته همراه شد.
همچنين در بازار بدهی كه اوراق مشاركت ،گواهی
سپرده و صکوک معامله میشود ،سه ميليون و
 400هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل3369
ميليارد ریال معامله شد و به ترتيب 6۷و 6۷درصد
كاهش نسبت به دیماه داشته است .از سوی دیگر
در بازار مشتقه 601/90۷ ،قرارداد به ارزش 243
ميليارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب
با  5۷درصد كاهش و  ۷۷درصد افزایش نسبت
به ماه گذشته همراه شد.
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ذرهبین بازار

جهش  ۲۰۰۰واحدی شاخص

ادامه نوسان بورس در بهمنماه

ته��ران گف��ت :معامله گ��ران الگوریتمی به
منظ��ور خری��د و ف��روش س��ریع و دقيق،
الگوریتمهای��ی را طراح��ی و با اس��تفاده از
اطاعات��ی كه از بازار دریاف��ت میكنند ،به
سرعت الگوریتم را اجرا میكنند.
مدیرعام��ل ش��ركت ب��ورس ته��ران به
مزایای این نوع از معامات اشاره كرد و ابراز

داشت :هماكنون بخش عمدهای از معامات
بورسه��ای جهان��ی به ص��ورت الگوریتمی
انجام میش��ود .در برخی از بورسها تا 80
درص��د معامات به صورت الگوریتمی انجام
میش��ود .در عين حال الگوریت��م میتواند
واكنش س��ریعی نس��بت به اتفاقات بازار از
خود نشان دهد.

بینالملل

رشد بورسهای آسیا با توافق چین و آمریکا
بورسه��ای آس��يایی ب��ا افزایش
خوشبينی نس��بت به حصول توافق
تج��اری بين چين و آمریکا ،با رش��د
ش��اخصها مواجه ش��دند .به گزارش
رویترز ،در شرایطی كه پس از یك روز
تعطيلی ،بورس والاستریت نيویورک
نتوانست گام در مسير صعودی بگذارد
و ش��اخص «داوجونز» نس��بتا بدون
تغيير و در س��طح 25هزار و891/32
واحد باقی ماند و در انگليس ،شاخص
«فوتس��ی  »100بورس لندن با 0/6
درص��د كاهش در س��طح ۷1۷9/1۷
واحدی بسته ش��د ،انتشار اخباری از
وعده چين به آمریکا در خصوص انجام
اقدامات ازم برای ثباتبخشی بيشتر به
یوآن ،بورسهای آس��يایی را رو به باا
هدایت كرد .همچنين در هنگكنگ
شاخص «هانگسنگ» با  1/2درصد
افزایش ب��ه  28هزار و  5۷1/2۷واحد
رسيد ،در شانگهای شاخص «شانگهای
كامپوزی��ت» خ��ود را ب��ا  0/2درصد

افزایش به س��طح  2۷60/5۷واحدی
رس��اند و در ژاپن شاخص «نيككی
 »225ب��ورس توكيو ب��ا جهش 0/۷
درصدی در سطح 21هزار و 425/25
واحد بسته شد .از سوی دیگر در بين
س��ایر بورسهای آس��يایی نيز روند
صعودی بازار محسوس بود به گونهای
كه ش��اخص گکس��پی بورس سئول
كرهجنوبی بيش از یك درصد و شاخص
ب��ورس س��نگاپور  0/6درصد صعود
كردند .بورس تایوان دست به پيشروی
 0/9درص��دی زد و بورس ولينگتون
در نيوزلن��د  0/3درص��د افزای��ش در
شاخص داشت .بورس سيدنی استراليا
تنها بورس مهم بازنده روز گذشته در
معام��ات ب��ود و  0/3درصد كاهش
یافت .همچنين در بازار نفت هر بشکه
نفت «وس��ت تگزاس اینترمدیيت» با
 20س��نت كاهش ب��ه 55/89دار و
هر بش��که نف��ت برنت با  25س��نت
كاهش به  66/20دار رس��يد .افزون

بر این ،در معام��ات فلزات گرانبها،
ه��ر اونس طا با  0/19درصد افزایش
ب��ه  1342/66دار و هر اونس نقره با
 0/5۷درص��د افزایش به  16/04دار
رسيدند .از سوی دیگر ،با وجود كاهش
نوس��انات بازارهای سهام در جهان از
ابتدای سالجاری ،اغلب معاملهگران
ب��ه این آرامش خوشبين نيس��تند و
نوس��اناتی ب��ا امواج بزرگت��ر را برای
ادامه س��الجاری ميادی پيشبينی
میكنند .تحليلگران كمرز بانك آلمان
در مقالهای در خصوص این نوس��انات
اعام داش��تند كه نوسان قراردادهای
آتی در آمریکا و اروپا هنوز بااتر از حد
متوسط طول تاریخ بازارهای سرمایه
است .الکس��اندر كرمر و متياس باش
دو تحليلگر برجس��ته كمرز بانك در
یادداشتی اظهار داشتند :آرامشی كه
در نمودارهای بازارهای آتی به چشم
میخورد سرمایهگذاران را نگران كرده
است .نگرانی اغلب این سرمایهگذاران

طوفان نهفته پس از این آرامش است.
ب��ه گزارش بلومبرگ به نقل از این دو
كارشناس مالی« ،معامله قراردادهای
آت��ی كوتاهمدت در حال حاضر بااتر،
و معامله قراردادهای بلندمدت بسيار
پایينتر از حد منطقی و متعادل است.
این یعنی سرمایهگذاران بعيد میدانند
كه این سطح از نوسان در بازارها پایدار
بمانند ».عاوه بر این ،ميزان نوسانات
ضمنی به مراتب پایينتر از حد انتظار
است .به خصوص در منطقه یورو این
نوسان كاما احساس میشود .نوسانات
سهام در بازارهای آمریکا و اروپا از پایان
سال گذشته كمی فروكش كرده است.
كاهش نوسانات به طور عمده ناشی از
سياستهایانقباضیبانكهایمركزی
سراسر جهان و همچنين خوشبينی
عمومی نسبت به گفتوگوهای تجاری
آمریکا و چين است .از شب كریسمس
تاكنون ،شاخص نوسان بورس اختيار
معامات ش��يکاگو ،تقریب��ا به نصف
كاهش پيدا كرده و از  36واحد به كمتر
از  15واحد رسيده است.

فرابورس

آیفکس  ۱99۰واحدی شد
گروه بورس -ش��اخص فرابورس
در پایان معامات روز گذش��ته با 24
واحد رش��د ب��ه  1990واحد رس��يد.
نخس��تين روز از آخرین ماه سال 9۷
روز گذشته با جابهجایی  889ميليون
و  ۷28هزار ورقه به ارزش بيش از سه
ه��زار و  635ميليارد ریال در مجموع
بازارهای فرابورس ایران و قرار گرفتن
ش��اخص كل در ارتفاع  1990واحدی
به پایان رس��يد .بر اساس این گزارش،
روز گذشته چهارشنبه اول اسفندماه
 9۷ضمن پيمودن مسير صعودی 24
واحدی در پایان معام��ات در ارتفاع
 1990واحدی ق��رار گرفت و آخرین

ماه سالجاری را با رشد  1/26درصدی
آغاز كرد .همچني��ن معامات مثبت
در نماده��ای «ذوب» و «زاگرس» در
صعود  24واحدی روز گذشته آیفکس
بيش از اهرم مثبت نمادهای «ميدكو»
و «كگهر» موثر بود و از كاهش بيشتر
این نماگر تحت تاثير معامات در نماد
«دماوند» جلوگي��ری كرد .ادامه رصد
نمادهای فرابورسی بيانگر صدرنشينی
نماد «ذوب» به لحاظ ثبت بيش��ترین
حجم و ارزش معاماتی و ثبت بيشترین
افزایش قيمت روزانه برای نماد «زقيام»
و بيش��ترین كاهش قيمت برای نماد
«غپآذر» است .نماد «ذوب» همچنين

عنوان پُربازدیدترین نماد معامات روز
گذش��ته را در كنار دو نماد «سمگا» و
«مادیرا» كسب كرد .از طرف دیگر ،بازار
س��هام فرابورس در روزی كه گذشت
شاهد دستبهدست شدن  ۷3ميليون
سهم به ارزش  21۷ميليارد ریال در بازار
اول و خرید و فروش  428ميليون سهم
ب��ه ارزش یك هزار و  83ميليارد ریال
در بازار دوم خود بود .به عاوه ،در سه
تابلو بازار پایه روز گذشته  326ميليون
سهم به ارزش  ۷9۷ميليارد ریال ميان
معاملهگران دادوس��تد شد .در سمت
دیگر بازار ،خرید و فروش اوراق بدهی،
اوراق تسهيات مسکن و صندوقهای

سرمایهگذاری قابل معامله( )ETFدر
بازار ابزارهای نوین مالی روز گذشته به
رقم خوردن حجم  49ميليون ورقهای
ب��ه ارزش ی��ك ه��زار و  449ميليارد
ریال برای تمامی معام��ات این بازار
منتهی شد كه نماد «اعتماد» با ارزش
معاماتی به ميزان بيش از  325ميليارد
ریال بيشترین ارزش را در ميان تمامی
نمادهای این ب��ازار به خود اختصاص
داد .در این بازار همچنين روز گذشته
اوراق گواهی تسهيات مسکن بهمنماه
 139۷در نماد معاماتی «تسه،»9۷11
گشایش یافت و  58۷هزار و  592ریال
قيمت خورد كه حقيقیها مش��اركت
 100درص��دی در دو س��مت خرید و
فروش این اوراق ثبت كردند.

نگاه

نقش بازار سرمایه در شفافیت اقتصاد
بازار س��رمایه محل مبادله رقابتی
كااهاس��ت .در ای��ن ارتب��اط ،عضو
كميس��يون اقتصادی مجلس ،نقش
بازار سرمایه را در برقراری سازوكارهای
رقابتی تعيينكننده دانست و گفت :این
الگو در رونقبخشی به اقتصاد بسيار موثر
خواهد بود .علیاكبر كریمی در گفتوگو
با سنا ،اظهار داشت :بورس كاا با ایجاد

سازوكارهای رقابتی توانسته در رونق
اقتصادی كشور بسيار موثر باشد و به
طور یقين ورود محصوات كشاورزی و
سایر كااها به بورس باعث خواهد شد
تا در كنار نظارت بر معامات ،ش��اهد
ش��فافيت قيمت��ی و افزایش كيفيت
باشيم.عضوكميسيوناقتصادیمجلس
شورای اسامی با بيان اینکه ساماندهی

معامات در بورس كاا روش مطلوب
و تجربه خوبی است ،افزود :بورس كاا
محل مناس��بی برای مبادل��ه رقابتی
كااهاست .براین اساس قيمت كااهای
عرضه شده در بورس به صورت رقابتی
تعيين میشود كه این موضوع به نفع
اقتصاد ملی كشور است .وی به تعيين
قيمتهای دس��توری در بورس كاا از
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وقایعنگار بورس

عملکرد معامات مشخص کرد

 عملياتی شدن معامات پيچيده
در همي��ن حال روز گذش��ته مدیرعامل
ب��ورس تهران گف��ت :اس��تفاده از معامات
الگوریتمی دخالت انسانی در بازار سرمایه را
به ش��دت كاهش داده و معامات پيچيده و
بزرگ را به س��رعت در بازار اجرایی میكند.
علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار

رقم

واحد

سوی دولت در برخی كااها اشاره كرد
و اظهار داشت :فرآیند عرضه رقابتی در
بورس كاا كه بازار قانونی و شفافی است
نباید به صورت دستوری صورت گيرد،
چرا كه عرضه دستوری محصوات باعث
خواهد شد قيمتهای موجود در بورس
كاا واقعی نبوده و با اختاف بسياری با
نرخهای بازار داشته باشد كه این خود
رانتهای گس��تردهای را در بازار ایجاد
كرده و به ضرر توليدكننده است.

 افزایش نقدشوندگی
وی با اش��اره به اینکه افزایش نقدش��وندگی
یکی از ویژگیهای اصلی بازار سرمایه است و با
مکانيسممعاماتالگوریتمیافزایشقابلتوجهی
خواهد داشت ،ادامه داد :واكنش سریع در این نوع
معامات مزیت رقابتی برای سرمایهگذاران ایجاد
میكند و باعث نقدشوندگی بيشتر بازار میشود.
مدیرعامل شركت بورس اوراق بهادار به آمارهای
 WFEاشاره و تصریح كرد :به صورت ميانگين
 60درصد معامات بازارهای سرمایه به صورت
معامات الگوریتمی انجام میشود .البته معامات
الگوریتمی در دو سال اخير وارد بازار سرمایه ایران
شده و با توجه به نيروی جوان و دانشآموختههای
بازارهای آیتی و حمایتهای س��ازمان بورس و
اوراق بهادار مسير توسعه آن به سرعت طی شد و
به زودی شاهد افزایش سهم معامات الگوریتمی
در بازار خواهيم بود.
 توقف و بازگشایی نمادها
صحرایی در پاسخ به شرایط فعلی نمادهای
متوقف و همچنين «آكونتور» گفت :با اصاح
دس��تورالعملها و همچنين تاش گس��ترده
س��ازمان بورس مدت زمان توقف نمادها قابل
مقایس��ه با گذشته نيست و موضوع حمایت از
سهامداران كنتورسازی همچنان ادامه دارد .طی
هفته گذش��ته نيز آگهیهایی در این خصوص
منتشر شد تا سهامدارانی كه قصد خروج از این
سهم را داشتند ،امکان فروش داشته باشند .اما
اینکه چه زمانی موضوع كنتورسازی حل شود
در اختيار مقامات قضایی است .وی افزود :اولویت
این است كه حداقل نمادهای متوقف را در بازار
داشته باشيم .بخشی از این موضوع به همکاری
شركتها برای انتشار حداقل اطاعات به بازار
وابسته است تا نمادها امکان بازگشایی داشته
باش��ند .در این ميان برخی از نمادهای بانکی
نيز نيازمند تصميمات حاكميتی در خصوص
موضوع ادغام هس��تند و بازار سرمایه كمتر در
این زمينه دخالت دارد.

گروه بورس -شاخص بورس در پایان معامات روز گذشته با رشدی بيش
از  2000واحد به  159هزار و  489واحد رسيد .شاخص كل بورس در پایان
معامات روز گذشته چهارشنبه اول اسفندماه  9۷با افزایش  2102واحدی
به  159هزار و  489واحد ،شاخص كل هموزن با افزایش  121واحدی به
 29هزار و  8۷8واحد ،شاخص سهام آزاد شناور با افزایش  2841واحدی
به  1۷۷هزار و  ۷01واحد ،ش��اخص بازار اول با افزایش  204۷واحدی به
 119هزار و  445واحد دست یافت كه و شاخص بازار دوم با افزایش 1829
واحدی به  308هزار و  423واحد رسيد .بر اساس این گزارش ،روز گذشته
معامات سهام در نماد معاماتی شركتهای فواد مباركه با  ۷62واحد و
ملی صنایع مس ایران با  2۷3واحد و تاپيکو با  152واحد افزایش بيشترین
تاثير مثبت را بر برآورد ش��اخص كل ب��ورس به نام خود ثبت كردند و در
مقابل ،معامات سهام در نماد معاماتی شركتهای پتروشيمی جم با 48
واحد ،بانك ملت با  46واحد و بانك صادرات با  39واحد كاهش ،بيشترین
تأثير منفی را شکل دادند .همچنين ارزش كل معامات روز گذشته بورس
تهران در حالی به بيش از  538ميليارد تومان نمایش داده شد كه ناشی از
دس��ت به دست شدن یك ميليارد و  519ميليون سهم و اوراق مالی قابل
معامله طی  153هزار و  459نوبت داد و ستد بود .طی معامات روز گذشته
نماد معامات شركتهای قند اروميه ،فواد مباركه ،صنایع تجهيزات نفت،
ليزینگ صنعت و معدن ،داروسازی تهران دارو ،تابان نيرو سپاهان ،صنایع
پتروش��يمی دهدشت ،از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد
معامات شركتهای س��رمایهگذاری خوارزمی ،سموم علفكش ،صنعتی
بهش��هر ،مهركام پارس ،حقتقدم خرید س��هام زغالس��نگ نگين طبس،
س��رمایهگذاری مس��کن تهران ،متوقف ش��دند .این گزارش میافزاید :روز
گذشته در بازار دوم بورس تهران كه به معامات درونگروهی سهامدار عمده
اختصاص دارد ،بيش از  18ميليون سهم معدنی و صنعتی گلگهر به ارزش
بي��ش از  12ميليارد تومان با معامات انتقالی مواجه بود .در بيمه اتکایی
ایران نيز  15ميليون س��هم به ارزش بيش از  2/5ميليارد تومان معامات
انتقالی را تجربه كرد .همچنين وضعيت در فرو س��يليس ایران با معامات
انتقالی بيش از  14/5ميليون س��همی به ارزش بيش از  11ميليارد تومان
دنبال شد .روز گذشته همچنين بيش از هفت ميليون سهم ایرانخودرو به
ارزش دو ميليارد تومان كد به كد شد .در این حال پنج ميليون سهم صنایع
ملی مس ایران به ارزش  1/5ميليارد تومان با معامات انتقالی روبهرو بود
و پنج ميليون سهم توليدات پتروشيمی قائد بصير به ارزش بيش از شش
ميليارد تومان به كدهای درونگروهی سهامدار عمده انتقال یافت .به این
ترتيب ،در پایان داد و س��تدهای روز گذش��ته بورس ،در  153هزار و 459
نوبت معاماتی ،یك ميليارد و  519ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش پنج
هزار و  386ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به  610هزار
و  612ميليارد تومان رسيد.
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ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﻴﺮ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕﺳﻨﮕﻴﻦﻫﭙﻜﻮ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﻮﺭﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻮﺍﺩﺍﻭﻟﻴﻪﺩﺍﺭﻭﭘﺨﺶ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﭼﺪﻥ ﺳﺎﺯﺍﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻛﺎﺷﻲ ﺗﻜﺴﺮﺍﻡ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﻮﺯ ﺗﻮﻛﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁﺑﮕﻴﻨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻱﻣﻬﺮﺍﻡ
ﭼﺮﺧﺸﮕﺮ
ﺡ  .ﺍﻟﺒﺮﺯﺩﺍﺭﻭ
ﺡ  .ﺍﻳﺮﺍﻥﺩﺍﺭﻭ
ﺡ  .ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺡ  .ﭘﺎﺭﺱ ﺩﺍﺭﻭ
ﺡ  .ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺟﻢ
ﺡ  .ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎﻥ
ﺡ  .ﺫﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ﻧﮕﻴﻦ ﻁﺑﺲ
ﺡ  .ﺳﻴﻤﺎﻥﻏﺮﺏ
ﺡ  .ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺡ  .ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺭﺱ
ﺡ .ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺎﻭﻩ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﻴﺶ
ﺡ .ﺗﻜﺎﺩﻭ
ﺡ .ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﺍﻣﻴﻦ
ﺡ .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ
ﺡ.ﺁﻟﻮﻣﺘﻚ
ﺡ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻮﺭﻛﻮﺛﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎﻝ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ(
ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞﺗﻮﻛﺎ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻓﻮﻻﺩ ﻳﺰﺩ
ﺧﺪﻣﺎﺕﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ

�����
ﺗﻌﺪﺍﺩ
7313
185
258
498
10315
820
13
472
3901
15
7
16
7
8
411
57
932
64
1691
464
900
472
867
10821
2341
3002
347
145
240
42
3615
299
309
1533
9
786
1443
452
132
125
102
7953
555
196
840
166
907
319
89
95
476
319
58
17
2290
5117
4215
135
2079
486
111
795
1022
1586
14
1867
64
315
2850
86
62
26
202
439
109
88
125
97
180
468
16
216
210
79
104
200
69
306
291
16
1277
281
152
1605
202
404
198
83
36
971
44
36
91
87
116
2275
789
430
1116
79
380
50
17
504
1241
303
205
462
259
79
321
1346
2396
1580
115
203
355
78
57
564
170
189
112
360
5
856
28
118
136
334
1416
20
91
106
5423
938
129
172
616
206
42
120
238
147
168
554
165
172
98
86
384
367
96
393
102
397
19
51
788
16
82
316
523
301
913
477
28
377
2361
417
37
26
813
131
22
93
30
411
73
217
37
406
59
2781
95
64
8
22
14
253
29
45
600
199
71

���
ﺣﺠﻢ

2963
167867
4729
96335
102222
117321
15123
54810
10630
251050
59188
30459
25170
2394511
350
436282
32020
199
1594
13893
10056
2247489
180265
4327649
1111115
16378604
6136450
11615445
8017092
3575
271027
3538611
30
149507
236133
1587552
4115
2739340
890840
2065402
385905
47455
47122
922965
378511
950506
9840
1106965
292172
4010157
410915
2361137
702831
120848
131545
2745534
1703867
6210637
749153
3821
1309578
2024011
266529
377002
2665715
11658895
817729
316654
46472637
437433
274432
71964201
1914410
51354538
4442389
632491
13138921
21146366
24283143
49689
31915031
817403
3754889
27487659
121147
96770
58077
886802
1688391
462477
1245075
938713
698102
1913060
5144241
49457
1020950
1721966
741367
89616
728163
337687
1380329
2632839
89133
25230156
6674795
1718258
16084320
965154
4188449
2173114
241534
24789
14099927
166676
113293
241305
103403
353505
16060086
3438161
2094671
6376329
87463
683218
412912
7540
1897875
1422995
1060795
316115
5425542
174768
319498
3582933
1026447
13456563
9867008
566128
946897
4097465
46066
170493
9108738
1095347
1198332
327108
1115804
10142
8456553
25213
211310
600781
2195337
20471640
97445
212003
371240
20374489
3597736
277540
993608
1810469
315546
205517
539617
703881
926161
179102
4611025
315782
311416
734739
332603
2465789
1666355
311593
3174921
122728
2386447
74902
123895
2037290
7680
117422
637161
1111254
241358
5573760
2551096
96653
4309380
19977190
1045093
568688
9666
4409980
696130
317660
3670211
61160
10445232
444546
1256141
150778
3162111
320310
30707137
379774
471130
14212
410032
349640
1399356
25198
127803
3509789
233065
105309
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����
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺩﺭﺻﺪ
ﻗﻴﻤﺖ

2963025365
2612514121
19005280
70088215
47022120
362208998
34782900
272680531
110672474
1089667049
727834836
124577310
195147530
4240511330
1558200
4102877206
139343658
200182364
1605766826
431228100
162301600
9476015850
442395558
24377607355
5944308894
44130313483
15242559976
9150937752
5311197109
29331694
680270497
10572870768
53400
269711162
272324300
4982905821
14826345
4595196862
1680311515
1942448526
309916629
202878039
95568465
6600802972
3142677378
41712994081
63274950
12369033597
5240354408
6963331731
493173302
3121423115
844768104
620010887
379359295
11042208163
1965634771
31766877895
3834079936
36558760
1949660484
16943654427
1913591259
812320240
25381853209
7405366001
1075613696
284640714
49585133152
844502972
297310116
118868356948
4923876649
57911759951
5157905832
449806834
12953985756
17657381466
28402624855
85336980
73519720957
1987484065
3980538758
37666583638
1463484828
301744831
288654844
4526010331
11339369396
3147581858
1105811400
1098837899
1094001716
3364197828
9125171311
36860465
1637997550
2556918638
3152676507
1040712811
1536906373
590733299
5192071790
3413511377
77082013
63678649685
15325329320
1520656564
21060343899
2147458569
15843619488
2145295678
1456384109
413032923
10928247689
1307929086
3142861113
682998324
418205097
3715838881
132414761566
38569300204
33808631825
33577121768
2226898792
11870091730
9463702144
105560000
7839709977
44672735352
12802186869
3351511643
3544353962
6823135117
3604454676
2132892406
53502357508
70035977247
52133450123
5110233580
6997990216
2565999992
2179757273
273439211
60225392742
2212757423
6459017845
755275501
19003332387
17699376
14384232005
253227540
1272500417
1379761403
2251755586
40799978520
275385356
1535322957
605635552
46184827534
25512459969
991248141
2271877579
7552976855
3569079296
753612345
2147209997
2106030056
1857020146
1445018298
16305551465
1558510849
2820110213
1400201883
1052376583
10975632525
7502259518
556225615
12930839814
1445393084
6601824438
115106238
1551153725
12481430469
261196800
1258059308
14072355311
12767371008
2959584768
20184043030
8601150491
502443676
20219945550
63284444746
8004935817
643229400
364067595
7267968152
2188086900
174948500
146408440
276463470
89338854317
351573239
4612258147
344673883
1362357409
1673471566
55634120065
935099441
70232848
30382440
96041182
76080800
3390321888
296504866
437980881
6778773451
2090532062
1229202329

1000009
15563
7284019
3087460
49702300
10776
4386
12297
4090
17718011
94044685
4352
1005941
1007382
31039
16140
4216
2454
5633
5345
26942484
788662
79232510
2988
1837
18081170
31393603
16771886
940 803
42972062
71528303
43885
6430
11174
17979
17361200
13221202
51312892
40221159
51155118
14899568
71808371
95222150
1315635
1067899
10831946
1652
2566
1128
1161
711
986
835
1170
1799
2304
2457
1062
1370
12176
3118
4947
5104
6716
6806
888
1171
1567
1759
1774
745
1604
1485
4253
11613
2111
1749
3761
1297
865
2524
2296
885
1309
2225
3783
987
6030
16670
775
7824
27741
2855
4044
10511
8245
11218
16140
5266
25461
17374
22919
14000
4131
31393
12068
10840
653
38950
11164
595
52124
5205
5284
9027
7380
626
46860
1604
6612
2020
5339
2309
17031
1745
1701
10044
6022
2297
1026
1993
2858
7242
1622
2267
7091
3608
2291
4172
11311
3650
3979
2992
2005
8068
3536
4935
9056
1909
3164
4451
4502
1793
4073
11777
2766
1537
12520
6126
34010
10714
22086
11489
12262
3621
3372
5213
4692
3168
7660
1131
37464
1648
3143
551
40
4520
8553
791
3672
2286
431
5225
1812
2462
149
2138
234
218
2429
12274
3383
1931
8970
11804

9.99 0
4-0.15
-1.5
-2.56
0.020.88
-0.52
-0.52
0 0
-0.24
-1.12
8.5-0.02
-9.03
-0.31
0.69
3.46
1.08
-2.99
0.12
-4.41
0.24
-2.71
2.56
-1.51.53
0.22
-0.99
-2.160
-0.33
-1.93
3.39 0
-4.44
-3.33
-0.11
2.29
-0.26
-0.39
0.1-2.28
7.32
4.28
-1.96
-0.27
3.77
-0.08
0-1.07
0.65
-0.99
0.83
-2.03
1.93
-0.93
4.2-4.19
-4.04
-1.87
3.510.05
-1.350
0.45
-0.65
-0.21
5.45
-0.72
0.47
-4.89
-2.76
-0.7
-2.38
-1.53
-2.17
-0.06
-1.54
-0.24
-0.09
-0.94
-0.2
0.29
0.32
0.51
4.22
-1.51
5.34
-2.5
1.42
-1.84
1.55
-0.13
0.06
0.81
0.83
4.57
-0.89
0.06
-3.04
-0.38
-6.59
4.13
4.98
-1.23
-0.23
-1.59
5
0.51
-0.13
-0.03
-0.26
1.16
5
-0.8
-0.64
-0.38
1.53
2.34
2.72
2.39
0.58
3.67
4.22
0.72
1.18
0.68
2.35
-1.22
-0.46
0.51
0.85
-0.34
3.08
4.33
4.02
-2.64
0.35
-1.11
0.27
-0.74
0.08
0.85
1.83
1.14
2.84
0.63
-3.13
-8.46
-2.95
0.97
1.48
-9.98
-1.18
0.11
0.12
-0.7
-0.69
-2.2
-0.39
-0.57
0.6
0.19
0.28
-2.41
-0.69
-0.28
3.82
-3.8
0.37
-0.05
0.57
2.42
2.27
-2.92
2.39
-1.61
-1.18
-4.95
0.21

0.99
10
-10
-1.22
4.8
-1.05
-0.66
4.07
-0.27
4.69
2.92
-2.1
-8.05
1.21
3.97
-1.6
-28.9
0
1.46
0.07
5.75
4.7
-1.97
1.17
-3.67
-0.82
-3.22
-3.87
-3.65
-1.68
-9.17
-0.49
-0.9
3.65
-2.62
0.88
-0.16

1000000
15563
3864
727
460
3053
2300
4920
10359
4310
12297
4090
7751
1760
4452
9011
4306
1005032
1005111
30000
16100
4139
2420
5599
5210
2635
2360
770
649
7531
2485
2920
1780
1767
1135
3050
3603
1668
1854
920
750
4210
1971
7085
8137
36801
6355
10829
17800
1611
1200
1322
1165
5077
2780
3981
1140
5090
5004
9500
1480
8288
7115
2150
9204
635
1300
881
1055
1930
1020
1611
2522
1127
1140
702
975
831
1159
1710
2271
2376
1045
1295
11855
3090
4771
5010
6444
6672
888
1150
1521
1720
1700
745
1570
1453
4222
11117
2066
1740
3716
1280
850
2337
2296
880
1273
2102
3722
968
5950
16500
771
7600
27741
2800
4000
10200
8061
10954
15497
5128
24950
16757
21902
14000
4000
31050
11666
10450
640
38500
11171
591
51000
5033
5027
8881
7250
620
46500
1552
6530
1867
5271
2280
15732
1734
1678
10000
5900
2262
1008
1993
2801
7000
1611
2251
6801
3515
2261
4143
11010
3603
3860
2975
1990
7811
3449
4890
8901
1883
3045
4310
4419
1772
3978
11372
2725
1500
12231
6010
34010
10714
21400
11201
12176
3564
3251
5190
4610
3010
7503
1120
35166
1603
3110
540
39
4480
8500
756
3423
2184
411
5052
1701
2434
148
2111
220
216
2401
11767
3427
1890
8895
11600

1000990
15563
4050
729
460
3186
2300
5088
10450
4408
12297
4090
7811
1815
4452
9533
4750
1010500
1008000
31700
16500
4370
2494
5899
5379
2785
2527
809
679
8301
2599
3080
1780
1820
1180
3180
3603
1738
1987
969
809
4450
2050
7230
8473
44979
7000
11572
18200
1756
1202
1323
1250
5284
2955
4095
1177
5268
5270
9988
1499
8690
7466
2160
9658
638
1340
900
1077
1969
1126
1691
2600
1139
1199
732
1020
851
1191
1789
2337
2450
1067
1432
12300
3151
4990
5160
6766
7000
899
1199
1599
1802
1814
748
1632
1502
4398
12080
2153
1795
3899
1329
900
2545
2296
909
1318
2469
3783
1020
6140
16750
790
8000
27741
2889
4100
11050
8400
11448
16497
5388
25498
17596
24000
14000
4233
31810
12298
10739
675
39300
11400
603
52400
5238
5334
9240
7599
633
47440
1711
6699
2110
5497
2335
17305
1770
1749
10720
6229
2320
1041
1993
2929
7490
1641
2284
7480
3736
2325
4233
11500
3730
4070
3100
2066
8289
3601
5039
9220
1920
3230
4559
4582
1870
4160
12135
2848
1569
12789

6220
34010
10714
22720
11511
12400
3675
3402
5290
4706
3231
7800
1179
37777
1664
3200
600
40
4668
8800
815
3850
2424
445
5500
1849
2540
151
2247
238
220
2460
11767
3427
2014
9189
11800
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�����
����ﺯﻫﺮﺍﻭﻱ
ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ
��.�.ﺭﺍﺯﻙ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ
�����
ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻟﻘﻤﺎﻥ
����
�����ﻧﻤﻮﻧﻪ
����ﺗﻠﻴﺴﻪ
ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ
�����
ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
�����
������
����
ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﺧﻂ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪﺭ
���
ﺩﺷﺖ ���
����
ﻣﺮﻏﺎﺏ
������
ﺳﻨﮓ ﻧﮕﻴﻦ ﻁﺑﺲ
ﺫﻏﺎﻝ
������� ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺭﺍﺩﻳﺎﺗﻮﺭ
���������
�����)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ(
ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﺭﻫﺸﺎﺩ
ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺳﺎﺯﻱ�����
ﮔﺮﻱ�����������
������
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺭﻳﺨﺘﻪ
������ ����� ���
�������� �
ﭘﺮﺩﺍﺯﺳﻴﺮ
ﺭﻳﻞ
���� ﺳﻴﺮ ﻛﻮﺛﺮ
ﺭﻳﻞ
�����
����
ﺭﻳﻨﮓﺳﺎﺯﻱﻣﺸﻬﺪ
ﺯﺍﻣﻴﺎﺩ �����
����
��������
����ﺁﺳﻴﺎ
����ﻣﻌﺪﻥ
ﺯﺭﻳﻦ
���������
����
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺏ ﻧﺎﻡ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺱ
ﺱ .ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
ﺱ .ﺗﺪﺑﻴﺮﮔﺮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﺱ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ
ﺱ .ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻤﺎﻝ
ﺱ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮔﺴﺘﺮ
ﺱ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺱ .ﺻﻨﺎﻳﻊﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺱ .ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺱ.ﺁﺭﻳﻦ ﺗﻮﺳﻜﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺳﻤﻲ 350ﺭﻳﺎﻝ
ﺱ.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ
ﺱ.ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻭﻗﺰﻭﻱ
ﺳﺎﻟﻤﻴﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺳﺎﻳﭙﺎ
ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺩﻳﺰﻝ
ﺳﺎﻳﭙﺎﺁﺫﻳﻦ
ﺳﺎﻳﭙﺎﺷﻴﺸﻪ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ
ﺳﭙﻨﺘﺎ
ﺳﺮﺍﻣﻴﻚﻫﺎﻱﺻﻨﻌﺘﻲﺍﺭﺩﻛﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺭﺱ ﺻﺒﺎ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻮﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻟﺒﺮﺯ)ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ(
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﺗﻴﻪ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﺎﺭﺱ ﺁﺭﻳﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﺎﺭﺱ ﺗﻮﺷﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺯﺍﮔﺮﺱ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﻫﺮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺒﺤﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﻔﺎﺩﺍﺭﻭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻭﻣﻌﺪﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻮﻩ ﻧﻮﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﻮﻧﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻠﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻮﺭ ﻛﻮﺛﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭﺛﻮﻕ ﺍﻣﻴﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﺎﻳﭙﺎ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺳﭙﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﻜﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻠﻲﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺑﻬﻤﻦ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺑﻮﻋﻠﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺗﻮﺳﻌﻪﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻠﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺗﻮﻛﺎﻓﻮﻻﺩ)ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ(
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺻﻨﺪﻭﻕﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻏﺪﻳﺮ)ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ(
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﻧﻴﺮﻭ
ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻬﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺳﻮﻟﻴﺮﺍﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮﺍﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺧﺰﺭ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﺏ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻭﺩ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻲﺭﻳﺰ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺮﻕ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎﺋﻦ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻻﺭ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻣﺠﺪ ﺧﻮﺍﻑ
ﺳﻴﻤﺎﻥﺍﺭﻭﻣﻴﻪ
ﺳﻴﻤﺎﻥﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥﺧﺎﺵ
ﺳﻴﻤﺎﻥﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺳﻴﻤﺎﻥﻏﺮﺏ
ﺳﻴﻤﺎﻥﻓﺎﺭﺱ
ﺳﻴﻤﺎﻥﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ
ﺳﻴﻤﺎﻥﻫﮕﻤﺘﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﺭﻓﻊ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺗﻜﺎﻳﻲ ﺍﻣﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻋﺘﻼء ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺏ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻴﻨﻮ ﺷﺮﻕ
ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﺭﺳﻴﺖ ﺍﻫﻮﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻴﺴﻮﻥ

ﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺁﺭﻳﺎ ﺩﺍﻧﺎ
ﺷﻜﺮﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
ﺷﻬﺪ
ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻏﻤﻴﺸﻪ
ﺷﻮﻛﻮ ﭘﺎﺭﺱ
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﭘﮕﺎﻩ ﻓﺎﺭﺱ
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﭘﮕﺎﻩ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ
ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩ ﭘﮕﺎﻩ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﺷﻴﺮ ﭘﮕﺎﻩ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ
ﺷﻴﺮ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
ﺷﻴﺮﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩﭘﮕﺎﻩﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺷﻴﺮﭘﺎﺳﺘﻮﺭﻳﺰﻩﭘﮕﺎﻩﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ
ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺷﻴﺸﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ
ﺷﻴﺸﻪ ﻭ ﮔﺎﺯ
ﺷﻴﻤﻲ ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ ﺩﺍﺭﻭﭘﺨﺶ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺭﻧﮕﻴﻦ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺫﺭﺁﺏ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺳﺎﻳﻨﺎ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﺷﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺩﺷﺘﺴﺘﺎﻥ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺭﺱ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻱ ﻳﺰﺩ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺳﻴﻨﺎ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭﻛﻮﺩ ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ ﺳﻬﻨﺪ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺻﻨﺎﻳﻊﺧﺎﻙﭼﻴﻨﻲﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺻﻨﺎﻳﻊﺭﻳﺨﺘﻪﮔﺮﻱﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺻﻨﺎﻳﻊﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺳﻴﻨﺎ
ﺻﻨﺎﻳﻊﻛﺎﻏﺬﺳﺎﺯﻱﻛﺎﻭﻩ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭﺭﺯﺍﻥ ﺻﺒﺎﺗﺎﻣﻴﻦ -ﺩ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺎﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﺁﺳﻴﺎ
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13
13
5
2919
8
146
28
15
65
20
195
13
53
1071
15
601
216
578
57
135
564
464
216
472
14
67
54
931
5141
2
779
145
84
42
25
15
88
309
79
9
133
1443
3
132
1
102
267
53
37
196
323
166
388
7
922
319
329
95
144
319
1125
17
147
17
281
86
2
391
192
211
475
703
2328
62
413
45
10
24
3687
2412
1150
105
213
18
1332
7
24
1
190
1103
118
293
794
35
25
196
170
39
213
265
249
215
233
85
2558
173
459
478
256
128
156
313
308
463
163
18
222
718
226
1006
342
737
75
103
30
33
11
136
1537
1342
1710
575
1802
11084
20
59
101
185
8
267
745
164
348
14
600
158
97
171
191
69
150
427
64
338
130
21
9
418
94
156
5
30
33
89
205
326
91
77
149
260
387
253
132
18
259
17
551
164
512
101
89
585
110
166
68
60
240
13
146
30
2647
421
402
50
78
462
141
1319
790
70
488
41
332
894
80
431
311
701
148
1075
50
800
396
2
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2963
30470
4729
59294961
102222
493231
15123
890
10630
239129
59188
262777
25170
204702
350
243159
32020
1492408
1594
400
10056
188716
180265
550082
1111115
19292
6136450
1476355
8017092
4161
271027
83517
30
266160
236133
28509
4115
4205248
890840
110295
385905
32746
47122
243072
378511
168503
9840
204479
292172
50000
410915
86
702831
1279140
131545
83362
1703867
312820
749153
2304926
3821
7948323
2024011
2921866
377002
838344
11658895
17746205
316654
556726
437433
1765708
576276
2275
1608824
2393635
1363786
1861612
5090125
31499324
117849
1604012
164790
4186
104187
45871846
25042955
7295345
396507
841450
7120
7657663
26400
58081
190
1499538
5514488
4256404
1422894
7917466
290211
40748
3106936
406730
281648
1398124
999329
1323882
1043563
771262
240342
20923600
1110510
3339774
5152913
2027443
398901
836869
1916153
3755879
5176881
803507
13132
860691
11191142
1656122
8999372
2360066
12288886
346121
1000243
335588
166694
25303
1743968
16235943
23441028
28625488
5565994
7073389
237525400
14887
332180
759049
732189
2720
1129202
4671069
793212
3322906
9068
9370062
1155839
618873
444956
1283090
47008
1579459
6853481
462522
1863654
534233
22415
12500
5471493
774591
677243
2706
79465
49709
310620
423471
2331631
598222
786888
404051
2194894
3221712
687849
308272
102175
212032
46846
3558436
534720
1810976
144487
315460
663388
179737
1832589
104898
862305
876166
21205
848233
13457
36834667
2028546
1151288
179797
56751
2850138
738351
6152242
4682467
276208
733712
78137
1208088
4475881
167550
3046339
2701326
2796769
341264
8942951
50750
4314076
18141629
100497
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2963025365
314968390
19005280
356352552464
47022120
1547738197
34782900
11217800
110672474
1831939415
727834836
1584094244
195147530
1720975080
1558200
778348398
139343658
5208509151
1605766826
15998000
162301600
484832110
442395558
2254536047
5944308894
46262216
15242559976
2695452684
5311197109
73520563
680270497
3275060008
53400
1881299085
272324300
500118755
14826345
10915439655
1680311515
1708922029
309916629
353390215
95568465
472385174
3142677378
761539393
63274950
2532109035
5240354408
200450000
493173302
1353898
844768104
6974871255
379359295
196513964
1965634771
3264968725
3834079936
9037262599
36558760
9993072414
16943654427
10033452368
812320240
1584971851
7405366001
15883034515
284640714
4184247288
844502972
2314611242
669334372
3991450
8373574571
3111725500
8564682320
8052829457
21950400050
62377571104
302547319
6843011974
978964901
31415930
180182199
49547394142
29571454833
15062998220
814925370
3158785405
213210771
28949468100
194899800
167146332
1050700
2907205792
11261684111
3617943400
4790407309
9343988886
389136149
209934642
4177161469
1241570656
1609816712
4142681778
2270476963
2312632495
1227883527
3345104613
455704968
122785558598
1400834436
4421413706
15392174996
7141197562
760992597
1578978003
1880560146
2576216815
6328446890
2124953480
129888612
3448258888
8679961264
3486342094
21471563110
9971514769
12121910982
447851842
2433865408
404708458
272070561
107072734
2583702526
31801677867
49574929173
50066571640
5916703862
57015207830
343917243634
151299942
1002019880
857586729
6141211354
72960680
5727944300
20876229924
1230729912
4362804778
128920468
11671969873
1578024722
1425701593
3384351957
2006832668
472293905
1745688207
27448584734
778714834
5142748280
1731498528
138931306
153237073
6519920170
1240926837
2485075800
20094756
138364670
321365852
808483584
7785306899
16558565562
898327020
863939892
1470456043
4175141886
3216171152
3272776136
2090316854
327981750
6078333163
166558623
5993933573
1990678329
7629281617
2268548578
593584496
6319612616
2567057487
21938766494
705829163
7046756460
8187792898
211618216
5887267468
499591897
70057020692
7291523315
9030862122
697778143
615991550
6729371081
5738679339
18356996213
17670689345
1789420055
8393839642
184004562
3367682807
13858519023
618304977
6562121976
10183123676
19488498491
5354854443
16653551751
865103894
12422683011
203966265151
1321235550

1000009
10094
60104019
3138460
2300
12163
10776
7661
12297
6022
8011
8407
4685
3191
4352
3490
1007382
39995
16140
2569
2454
4099
5345
2292
2484
1826
662
17459
2510
39214
1837
7068
1170
17542
3603
2596
1886
15494
11116803
2062
1944
8303
4519
6430
12383
17979
4009
1200
14996
1202
5453
2892
2374
1159
10437
5118
3921
9568
1257
8371
3434
2150
1891
895635
7516899
13111946
1161
1754
5205
1300
6280
4326
4312
1980
2567
4266
5941
7160
1735
1080
1181
2065
2055
3754
29933
3780
7383
2767
4597
1939
2042
850
3367
1180
1366
5152
1344
3053
5688
2963
2272
1747
1177
4337
1896
5868
1255
1324
2987
3522
1908
1887
981
686
1222
2645
9891
4006
776
2098
2386
4225
986
1294
2406
1207
1645
4214
1481
1959
2115
1749
1063
8061
1448
10163
3016
1130
8387
27021
5073
4469
1552
1313
14571
1246
1365
2304
7606
1570
10248
1105
4005
1684
2759
3241
6181
11909
1192
1602
3669
7805
1786
6725
2603
18387
7102
1502
1098
3639
1902
998
4758
6781
3210
28667
3555
1684
3723
4213
15701
1882
9526
14282
11971
6729
8172
9345
9749
6941
37125
1902
3594
7844
3881
10854
2361
7772
2984
3774
6513
11440
2451
2788
3096
3704
2154
3770
6968
15691
1862
17046
2880
11243
13147
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2.530
-0.15
-1.73
-1.5
-1.44
0.88
0.01
-0.52
4.63
0.8 0
-0.24
0.07
-0.02
0.92
-9.03
-0.29
0.69
120.36
1.08
-1.08
0.12
4.91
0.24
0.35
2.56
2.18
1.53
0.03
-0.99
0.39
-0.660
-1.93
-3.95
3.80
-3.33
-0.83
2.29
-0.47
-0.39
-0.36
-2.28
0.24
4.28
3.02
-0.27
0.02
-0.08
0.01
-1.07
4.16
-0.99
-0.46
-2.03
-1.52
-0.93
3.81
-4.19
-0.4
-4.04
-0.75
0.05
-0.94
-1 0
0.45
3.61
-0.21
-3.67
-0.77
4.72
-2.27
0
9.58
-8.48
3.38
3.77
-0.58
1.81
-0.7
0.17
-0.23
-1.37
-3.59
-2.23
-1.11
0.21
0.02
-2.05
-0.07
0.91
0
0.83
0.99
0
-1.52
1.46
-0.36
0.61
4.84
-5.74
0.16
-1.98
2.34
0.52
-1.01
4.61
-1.35
1.63
0.8
0.46
1.05
1.5
-4.55
-0.68
3.48
-2.28
-0.33
-2.18
-10
-0.82
-0.13
0.58
0.38
-0.21
4.01
-0.69
0.63
-0.08
-0.3
0.12
1.23
2.35
3.47
2.34
0.28
1.35
4.4
5.26
4.5
-2.59
-3.38
-0.1
0.02
1.75
0.06
1.23
-0.92
-0.16
-3.05
-0.52
-4.76
-0.51
-1.72
-0.09
2.27
0.06
7.02
-2.91
0.1
0.99
-2.69
-1.29
-4.2
-0.14
-0.5
-1.13
0.23
-0.05
3.12
1.97
0.27
5.36
-0.89
-1.19
8.95
1.24
-10.41
1.57
-0.14
-0.77
0.54
1.15
5
-1.31
5.31
4.92
4.94
-2.91
-5
3.21
0.86
2.65
3.81
0.11
-0.28
-1.18
1.41
2.73
-0.38
1.08
5.78
-0.26
-0.12
1.73
-0.77
-4.68
2.01
-1.41
-2.27
3.66
-0.51
-0.32
-0.48
1.97
-4.19
0.1
0.4
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1000000
10337
3864
5994
460
3115
2300
12600
10359
7500
12297
5985
7751
8350
4452
3172
4306
3443
1005111
39995
16100
2500
2420
4080
5210
2398
2360
1721
649
17550
2485
38000
1780
7000
1135
17410
3603
2502
1854
15110
750
10730
1971
1926
8137
4430
6355
12000
17800
4009
1200
15743
1165
5275
2780
2350
1140
10107
5004
3739
9500
1240
8288
3400
2150
1880
635
889
881
7254
1930
1299
1150
1750
5105
1300
6000
4255
4155
1900
2473
4100
5906
7505
1720
1069
1148
2040
2040
3701
29112
3703
7000
2850
5530
1900
1992
850
3251
1142
1310
5110
1315
3011
5663
2911
2220
1709
1170
4086
1840
5700
1253
1314
2913
3480
1900
1860
956
685
1212
2600
9891
3971
770
2082
2300
4100
959
1259
2372
1201
1602
4070
1459
1910
2058
1709
1053
7950
1382
9226
2930
1121
8246
26702
4930
4222
1540
1277
14006
1215
1356
2269
7587
1541
9906
1097
3721
1650
2651
3200
6000
11204
1164
1589
3639
7426
1706
6462
2551
18350
6888
1485
1086
3265
1861
982
4502
6364
3210
27500
3465
1670
3700
4100
15500
1860
9050
14180
11501
6622
8172
9150
9798
6701
35000
1900
3531
7555
3782
10660
2340
7600
2920
3745
6300
10121
2347
2779
2981
3663
2110
3644
6850
15040
1801
16200
2856
11238
13147
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1000990
10337
4050
6150
460
3192
2300
12638
10450
7687
12297
6131
7811
8570
4452
3250
4750
3593
1008000
39995
16500
2659
2494
4102
5379
2398
2527
1876
679
17800
2599
39490
1780
7150
1180
18190
3603
2626
1987
15650
809
11000
2050
1986
8473
4695
7000
12620
18200
4009
1202
15743
1250
5496
2955
2401
1177
10900
5270
3965
9988
1286
8690
3578
2160
1911
638
907
900
7616
1969
1350
1237
1756
5439
1300
6304
4699
4379
2003
2626
4400
6012
7505
1770
1109
1233
2121
2100
3877
30200
3852
7899
2879
5530
1966
2064
850
3449
1221
1359
5200
1346
3200
5770
3045
2320
1780
1198
4353
1947
6029
1270
1341
3005
3539
2000
1915
995
710
1239
2797
9891
4120
790
2159
2425
4305
995
1320
2450
1230
1658
4400
1498
1985
2144
1770
1073
8180
1456
10500
3030
1219
8701
27600
5290
4554
1577
1336
14999
1270
1420
2362
8000
1580
10301
1136
4111
1719
2829
3359
6399
12381
1225
1627
3880
7426
1787
6560
2625
18500
7230
1510
1120
3747
1947
1030
4803
7000
3210
29200
3590
1715
3801
4300
15701
1919
9800
14292
11977
6889
8172
9506
10138
6999
37800
1902
3660
8000
3976
11350
2393
8047
3050
3809
6529
12300
2490
2860
3184
3829
2200
3818
7030
16229
1918
17454
2997
11292
13150
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ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻣﻴﻦ ﻳﻜﻢ ﻓﺮﺩﺍ
������
�����
�����
ﺍﻓﻖ ﻣﻠﺖ
ﺩﺭ ﺳﻬﺎﻡ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺱ
�������ﺱ�����.
ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺁﺗﻲ ﻛﻮﺛﺮ-ﺩ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
������ ﺱ .ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻤﻨﺪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
���� ﺱ .ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻴﺎﻥ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
�������
��������
�������
ﺗﻮﺳﻌﻪ1
ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﻱ
ﺱ�.ﭘﺎﺩﺍﺵ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
���������
ﺱ .ﭘﺎﺭﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳﭙﻬﺮ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
���
�����
�������
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺱ .ﺛﺮﻭﺕ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ-ﻡ
����
���������
����
ﺭﻭﺷﻦ-ﺩ
ﺁﻳﻨﺪﻩ
�����ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺱ.
�������
����
�����
�����ﺩ
ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ-
ﺁﻓﺮﻳﻦ
�����ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺱ.
��������ﺱ.ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺁﺗﻴﻪ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻣﺲ-ﺱ
ﺻﻨﺪﻭﻕ
�����
����.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ-ﺱ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺱ
�������
�����
ﺳﭙﻬﺮﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻧﻔﺖ-ﺩ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺱ.
�����
�����
ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﺁﮔﺎﻩ-ﺱ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺱ.
���������
�����
ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺻﻨﻮﻳﻦ-ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
�����
�����
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺎﺧﺺ 30ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ -ﺳﻬﺎﻡ
���������
ﺭﻭﻱ ﺯﻧﮕﺎﻥ
ﺻﻨﻌﺖ
�������������
�����
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁﻣﺎ
�������
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﭙﺎﻙ
����
ﺻﻨﻌﺘﻲ����
�����
ﺑﻬﺸﻬﺮ
��.�.ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
�����
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻴﻨﻮ
����
�����ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ
����ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ
�����ﻧﺦ ﻗﻢ
ﻋﻄﺮﻳﻦ
�����
������
����
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ
���
ﻋﻤﺮﺍﻥ ���
����
ﻓﺎﺭﺱ
ﻭﺗﻮﺳﻌﻪ
������ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ
�������ﻫﺎﻱ ﻧﺴﻮﺯﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ
ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻫﻬﺎﻱ�����
���������
ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭﻗﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ
ﺷﺮﻕ�����
�����������
������ﻫﺎﻱ ﺳﻴﻤﺎﻥ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
����� ���
ﻫﺎﻱ ������
�������� �
ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
����
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻫﻬﺎﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭﻗﻨﺪﺗﺮﺑﺖﺟﺎﻡ
�����
����
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻧﺴﻮﺯ ﭘﺎﺭﺱ
�����
����
ﻏﺪﺍﻳﻲﻭﻗﻨﺪﭘﻴﺮﺍﻧﺸﻬﺮ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ
��������
����
����
ﻧﺴﻮﺯﺁﺫﺭ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ
���������
����
ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻭﺩﻩ ﻃﺒﺲ
ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﺯﻏﺎﻝ
ﻓﺮﺁﻭﺭﻱﻣﻮﺍﺩﻣﻌﺪﻧﻲﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻭﺳﻴﻠﻴﺲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻱ ﺍﻓﻖ ﻛﻮﺭﻭﺵ
ﻓﻨﺮﺳﺎﺯﻱﺧﺎﻭﺭ
ﻓﻨﺮﺳﺎﺯﻱﺯﺭ
ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻓﺰﺍ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮﻛﺎﺷﺎﻥ
ﻓﻮﻻﺩ ﺁﻟﻴﺎژﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻓﻮﻻﺩ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺎﻭﻩ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﻴﺶ
ﻓﻮﻻﺩ ﻛﺎﻭﻳﺎﻥ
ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻓﻮﻻﺩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺟﻨﻮﺏ
ﻓﻴﺒﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻗﺎﺳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻗﻨﺪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ
ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮﻭﺍﻥ ﻗﻮﭼﺎﻥ ﻭ ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ
ﻗﻨﺪ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻗﻨﺪ ﻣﺮﻭﺩﺷﺖ
ﻗﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ
ﻗﻨﺪﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻗﻨﺪﻫﻜﻤﺘﺎﻥ
ﻛﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻴﺶ
ﻛﺎﺭﺗﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﭘﻼﺳﺘﻴﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﻨﺪﻱ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻗﻨﺪ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻚ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕﺗﻮﻟﻴﺪﻱﺷﻴﺸﻪﺭﺍﺯﻱ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕﺩﺍﺭﻭﭘﺨﺶ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
ﻛﺎﺷﻲ ﺍﻟﻮﻧﺪ
ﻛﺎﺷﻲ ﭘﺎﺭﺱ
ﻛﺎﺷﻲ ﺳﻌﺪﻱ
ﻛﺎﺷﻲ ﻭﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺣﺎﻓﻆ
ﻛﺎﻟﺴﻴﻤﻴﻦ
ﻛﺮﺑﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻛﺸﺖ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭﺩﺍﻣﭙﺮﻭﻱ ﻣﮕﺴﺎﻝ
ﻛﺸﺖ ﻭ ﺩﺍﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻛﺸﺖ ﻭ ﺩﺍﻡ ﮔﻠﺪﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻛﺸﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ ﻓﻜﺎ
ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺑﺸﻴﺮﻳﻦ
ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻴﻦ ﭼﻴﻦ
ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﺪﺍﺏ ﻧﺎﺏ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﻛﺸﺖﻭﺻﻨﻌﺖﭘﻴﺎﺫﺭ
ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﺁﺭﻳﺎ
ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ
ﻛﻒ
ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻤﻚﻓﻨﺮﺍﻳﻨﺪﺍﻣﻴﻦ
ﻛﻮﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﻭﺭﻩ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
ﻛﻮﻳﺮ ﺗﺎﻳﺮ
ﻛﻴﻤﻴﺪﺍﺭﻭ
ﻛﻴﻮﺍﻥ
ﮔﺎﺯﻟﻮﻟﻪ
ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬ ﭘﺎﺭﺱ
ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺱ .ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺮﻛﺖ
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺳﺒﺤﺎﻥ
ﮔﺮﻭﻩ ﺱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻓﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺭﺯ
ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﻛﺸﻮ
ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻠﻲ )ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ(
ﮔﺮﻭﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲﺳﺪﻳﺪ
ﮔﺮﻭﻩ ﻓﻦ ﺁﻭﺍ
ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺒﺮﻙ
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﭙﻨﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ(
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻣﻴﺪ
ﮔﺮﻭﻩﺑﻬﻤﻦ
ﮔﺮﻭﻩﺻﻨﺎﻳﻊﺑﻬﺸﻬﺮﺍﻳﺮﺍﻥ
ﮔﺮﻭﻩﺻﻨﻌﺘﻲﺑﻮﺗﺎﻥ
ﮔﺮﻭﻩﺻﻨﻌﺘﻲﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﮔﺰ ﺳﻜﻪ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻧﺮژﻱ ﺁﺫﺭﺁﺏ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ
ﮔﺴﺘﺮﺵﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱﺍﻳﺮﺍﻥﺧﻮﺩﺭﻭ
ﮔﺴﺘﺮﺵﺻﻨﺎﻳﻊﻭﺧﺪﻣﺎﺕﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ
ﮔﻠﺘﺎﺵ
ﮔﻠﻮﻛﻮﺯﺍﻥ
ﻻﺑﺮﺍﺗﻮﺍﺭﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺩﻛﺘﺮﻋﺒﻴﺪﻱ
ﻻﻣﭗ ﭘﺎﺭﺱ ﺷﻬﺎﺏ
ﻻﻣﻴﺮﺍﻥ
ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﭘﺎﻙ
ﻟﺒﻨﻴﺎﺕﻛﺎﻟﺒﺮ
ﻟﻌﺎﺑﻴﺮﺍﻥ
ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﭘﺎﺭﺱ
ﻟﻮﻟﻪﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺳﺪﻳﺪ  -ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻟﻮﻟﻪﻭﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎﺯﻱﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻕ
ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺭﺍﺯﻱ
ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺭﺍﻳﺎﻥ ﺳﺎﻳﭙﺎ
ﻟﻴﺰﻳﻨﮓﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻟﻴﺰﻳﻨﮓﺧﻮﺩﺭﻭﻏﺪﻳﺮ
ﻡ .ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺣﻴﺎء ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﻳﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺭﺍﻙ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﺎﺯﻱﻧﻴﺮﻭﻣﺤﺮﻛﻪ
ﻣﺒﻴﻦ ﻭﺍﻥ ﻛﻴﺶ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺲ ﺗﻜﻨﺎﺭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﻣﻴﺪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻫﻮﺭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ﺕ.ﺹ.ﺑﻬﺸﻬﺮ
ﻣﺲ ﺷﻬﻴﺪﺑﺎﻫﻨﺮ
ﻣﻌﺎﺩﻥﻣﻨﮕﻨﺰﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﻣﻼﺡ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻴﻤﻴﺎﻱ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺍﻥ
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ
ﻣﻠﻲ ﺳﺮﺏﻭﺭﻭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻠﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻠﻲ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ ﭘﺎﺭﺱ
ﻣﻬﺮﻛﺎﻡﭘﺎﺭﺱ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﻓﻦ ﺁﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺮﺁﺕ ﭘﻮﻻﺩ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻧﺼﻴﺮﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎﻟﻚ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﺎﺯﺍﻥﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭﺳﺎﺯﻱﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻮﺗﻮژﻥ
ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻮﻝ
ﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮﺍﻥ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺭﺱ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ
ﻧﻔﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻧﻮﺭﺩ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ
ﻧﻮﺭﺩ ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻫﻮﺍﺯ
ﻧﻮﺭﺩﻭﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩﻱ
ﻧﻮﺵ ﭘﻮﻧﻪ ﻣﺸﻬﺪ
ﻧﻴﺮﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺤﺮﻛﻪ
ﻧﻴﺮﻭﺗﺮﺍﻧﺲ
ﻧﻴﺮﻭﻛﻠﺮ
ﻫﺘﻞ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﻛﻮﺛﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻭﺍﺳﭙﺎﺭﻱ ﻣﻠﺖ
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316654
3270975
437433
1230819
90239
16480619
6453103
191546
3109429
6978384
291900
10
5219260
6190
1237400
15357
137718369
749409
2238388
1633192
1377007
145073
2111216
160000
705770
10427
78000
461927
389636
240880
3033517
39485
2221030
2665531
80
1098641
64122
11893827
863505
296999
138103
403843
23677
4970895
136865
852038
923957
1115221
1623292
609698
9947243
594385
148604
2159646
1240321
813859
1318773
309662
71860
4692205
1401484
20557312
967690
356376
16785
4009763
4385177
6567320
5511205
1000658
283953
558974
16684480
3249620
1152320
98914
1468
27321
313375
1128651
4919424
2177166
9477595
345097
290592
223331
45000
5529570
153136
2793703
2705813
497436
195524
105054
1619437
232605
24202
4496536
1355627
944882
3234
108206
229809
1817991
1072424
7670195
163692
20453697
516326
517668
1094108
6994705
24169689
1312628
577095
828112

68697
982153
272992
3758192
695386
268115
52043
836004
13725805
313953
124757857
2072030
10592180
235392
906042
226667
1031311
1298949
1030889
115468
1598035
574306
157100
2011984
995644
1962919
19110746
24102
217988
376269
819338
1627247
456624
221171
2997764
162236
1004237

����

2963025365
133994886083
19005280
5265820
47022120
85161392627
34782900
330884032830
110672474
95114103948
727834836
10105000
195147530
38372726545
1558200
1254950
139343658
146369860
1605766826
335281551860
162301600
1088164
442395558
402459180
5944308894
11935170
15242559976
402560471
5311197109
21228330
680270497
22142900
53400
2422979983
272324300
1732671389
14826345
3707570844
1680311515
5232285440
309916629
33233820213
95568465
1644224370
3142677378
1997344850
63274950
8773843842
5240354408
3551990722
493173302
988515393
844768104
3009053740
379359295
8305940085
1965634771
932966760
3834079936
2582706987
36558760
104247832
16943654427
47613807175
812320240
609593961
7405366001
173198865
284640714
7262285415
844502972
18393963711
2381613438
125365993433
132940374903
1167445877
3902634730
65822722856
2631134157
108880
14885071422
53164860
3946068600
33048264
419457161632
4401150675
3455055514
10841510400
1855057743
732038358
7915319042
723200000
4769647671
60476600
1145976000
5061334139
916999629
668121274
52923009549
185247610
6896823096
21682796505
1199760
3094723078
416674096
25428689243
5267927518
1210768474
709412119
1339495012
171421480
42920469349
2839264425
5094799688
4294439959
4443516336
10127718788
5448736441
90550918317
2008174947
2091259942
5848380752
6881842666
1561920245
5453162172
1420527290
180009300
4722130239
1956351857
35230350470
4659948808
1329470563
65461500
21346722251
28049492297
8312563370
7830073677
1473607574
747853389
1070548145
71485659733
13357774695
3678584744
2318033718
19988288
446671029
1033472095
2495578056
25040143117
9028960851
9947681019
554199958
2200844606
1046984101
99000000
8008367979
720770136
9588829904
8454739847
2389126058
1775142448
1196406441
36421818199
1368021506
345435146
8015959196
2573772445
2560007811
18206700
804860899
3502160240
7324002290
2341057921
10477099454
1323483519
22940398006
453898947
709457537
26316219467
23479241319
32466729516
2209574957
17895880665
1074928636
446461803
1515854742
1744819087
28950401453
4376869206
7962298908
1107447453
7710995892
92498224082
1782775593
385502041772
16571686671
20761690503
1158658130
3109038232
543867591
2643143471
3500744758
3072331468
798411973
11369507178
7658405438
1220261064
5989268451
28457491514
5018710813
19264837690
201415412
2507856307
2530043869
1513899284
7278534883
2649466482
2216861663
10459429265
778429052
1145763579

���� ������
1000009
10025
4019
17436
460
18250
2300
10103
10776
16043
12297
10105
8011
10102
4685
25099
4352
10088
1007382
23360
16140
24731
2454
23358
5345
10201
2484
28153
662
21795
2510
22299
1837
7599
1170
3030
3603
6159
1886
3107
803
12924
2062
6432
8303
6054
6430
12004
17979
1395
1200
1577
1202
3586
2892
11804
1159
13077
5118
2950
9568
6987
8371
3457
2150
6013
635
11405
899
2220
1946
14944
26392
7607
20601
6095
1255
9432
9014
10759
2852
8621
3092
2152
3046
5873
1544
6638
1347
5046
3749
4520
6758
5800
14692
10957
2353
2760
17446
4692
3105
8135
14997
2817
6428
2138
6101
4077
5137
3317
6992
8634
20745
5980
4648
3984
6239
8937
9103
3379
14073
2708
5548
1919
4114
4587
2505
1006
1396
1714
4816
3731
3900
5324
6396
1266
1424
1469
2601
1892
4285
4111
3192
23257
14321
16349
3298
2211
5090
4147
1050
1610
7574
4690
2200
1448
4707
3429
3125
4803
9080
11388
22490
5881
14488
1783
1899
2709
5519
7438
15239
4029
2183
1366
8085
1122
879
1370
24053
3357
1343
1683
31010
1298
6499
1543
6411
7703
6294
29697
21279
9224
6739
5678
3090
7998
1960
4922
3431
2399
2563
2695
2980
6789
7115
13245
7933
2977
28582
2557
1008
8143
11505
6724
1848
4473
5802
10023
3489
4946
1141

���� �����
0
-1.47
-0.15
-0.05
-1.5
0.05
0.88
0.11
-0.52
0.09
0.290
-0.24
-0.24
-0.02
0.9
-9.03
0.1
0.69
0.06
1.08
1.44
0.12
1.57
0.24
0.4
2.56
2.89
1.53
0.68
-0.99
0.84
0
-0.37
-1.93
4.52
1.50
-3.33
-1.4
2.29
-1.47
-0.39
1.66
-2.28
-0.05
4.28
0.06
-0.27
-0.85
-0.08
-0.82
-1.07
1.13
-0.99
-3.03
-2.03
4.17
-0.93
3.58
-4.19
-0.01
-4.04
3.88
0.05
-2.7
0.910
0.45
0.23
-0.21
1.18
1.48
4.95
5
-0.39
-3.31
4.43
1.14
0
4.28
0
1.78
0
8.01
0.88
-2.22
-4.56
-1.54
4.99
3.99
4.99
4.94
0
5
4.99
1.2
0.22
-4.7
4.27
-2.79
4.51
44.88
1.51
0.37
-6.02
2.13
2.49
-1.98
1.56
1.39
2.48
-5
-0.45
-3.69
-2.62
5
-0.59
-3.28
-2.06
3.91
3.32
0.38
-0.83
0.59
1.19
-2.83
-1.08
0.5
0.12
-3.85
0.62
0
-0.99
-1.37
-4.81
-0.7
0.69
0.46
1.34
2.39
4.63
-0.56
0.25
-0.08
10
-0.42
-0.09
-0.95
0.12
0.48
-0.19
3.8
-0.26
-0.45
3.28
-5.27
1.6
-1.95
1.63
-0.48
-2.48
1.12
4.5
-3.57
-2.57
1.01
-2.59
0.07
8.09
34.93
-0.25
-0.23
-4.81
3.11
-1.15
-0.11
2.32
3.77
4.45
-0.59
-1.52
-4.45
-0.08

0
4.68
-0.67
2.07
-1.24
-0.59
4.35
1.57
1.78
1.18
4.57
2.2
-0.31
-0.47
-2.67
6.39
-3.72
-0.48
-0.77
1.39
0.15
1.61
-0.5
2.76
4.04
1.43
-7.69
1.72
-3.38
0.28
-0.16
3.52
0.02
2.94
2.47
-1.49
-0.95

������

1000000
10015
3864
17380
460
18249
2300
10097
10359
16038
12297
10105
7751
10100
4452
25099
4306
10086
1005111
23356
16100
24731
2420
23200
5210
10201
2360
27535
649
21795
2485
22298
1780
7406
1135
2900
3603
6021
1854
3079
750
12750
1971
6350
8137
5965
6355
11851
17800
1360
1200
1553
1165
3538
2780
11611
1140
12011
5004
2840
9500
6851
8288
3350
2150
5960
635
11867
881
2181
1930
14400
25860
7160
20601
6000
1239
9252
8450
10888
2735
8450
3189
2152
3010
5822
1530
6608
1330
5046
3647
4520
6690
5800
14692
10957
2244
2761
17391
4470
3050
7851
14997
2750
6494
2102
5821
3920
5120
3120
7240
8367
20745
5786
4585
3910
6239
8800
8952
3285
13653
2643
5330
1900
4100
4350
2505
983
1354
1708
4759
3644
3900
5204
6307
1260
1403
1440
2581
1885
4162
3952
3155
23002
13616
16349
3236
2201
5063
4117
1041
1592
7391
4612
2200
1367
4600
3323
3093
4700
9011
11357
22300
5750
14273
1749
1855
2680
5599
7250
13120
4018
2134
1364
7950
1118
872
1344
23002
3250
1314
1655
30833
1271
6499
1500
6361
7462
6190
28550
20739
9040
6668
5600
3002
7582
1929
4812
3400
2229
2530
2610
2962
6705
7032
13160
7700
2906
28220
2500
977
7704
11350
6590
1830
4260
5710
9890
3420
4775
1135

�������
1000990
10050
4050
17570
460
18251
2300
10110
10450
16046
12297
10105
7811
10120
4452
25099
4750
10108
1008000
23385
16500
24731
2494
23400
5379
10201
2527
28295
679
21795
2599
22300
1780
7787
1180
3043
3603
6283
1987
3110
809
13120
2050
6539
8473
6160
7000
12232
18200
1429
1202
1590
1250
3648
2955
11999
1177
13180
5270
3009
9988
7100
8690
3580
2160
6199
638
11867
900
2267
1969
15508
26870
7610
20601
6118
1300
9483
9399
10888
2871
8699
3189
2152
3120
5899
1599
6955
1372
5046
3785
4520
6762
5800
14692
10957
2396
2800
18300
4700
3221
8173
14997
2887
6525
2222
6300
4120
5200
3420
7240
8846
20745
6120
4840
4120
6239
9386
9280
3576
14220
2735
5710
1970
4172
4699
2505
1026
1420
1745
5158
3749
3900
5486
6495
1270
1449
1500
2650
1939
4379
4200
3239
23497
13616
16349
3340
2237
5150
4225
1055
1628
7661
4769
2200
1472
4899
3474
3230
4930
9220
11874
23347
5909
14273
1847
1924
2782
5687
7569
16700
4109
2231
1473
8299
1140
889
1385
24500
3374
1370
1761
31903
1344
6499
1547
6550
7900
6495
29999
21411
9500
6799
5774
3102
8217
1979
4998
3550
2400
2639
2757
3000
7030
7200
13398
7975
3019
28841
2593
1049
8405
12000
6947
1888
4537
5880
10090
3540
4864
1160
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بیانصافیها به واحدهای تولیدی

خبر
خبر

ایس��نا  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اش��اره به منویات مقام معظم
رهبری و تاكيد ریاس��تجمهوری مبنی بر اینکه در ش��رایط امروز جامعه
توليد و اشتغال موجود باید حفظ شود ،گفت :اولویت و شاهبيت برنامههای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت حفظ توليد موجود است.
رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نشس��ت خبری با اصحاب
رس��انه و مطبوعات اس��تان كرمان ،در جمعبندی س��فر به استان كرمان،
گفت :دیدار با صنعتگران استان ،بررسی مسائل و مشکات حوزه صنعت و
همچنين ارائه راهکارها و پيگيری برخی امور از مهمترین برنامههای س��فر
به استان كرمان بود.

«جه�ان صنعت» -دخ��ل به خرج
نمیرسد .كارگر با حقوق ثابت آنقدر باید
بدود تا تنها بتواند مایحتاج روزانه خود را
به دست آورد .از سوی دیگر سياستهای
متناقض دولت و فشار تحریمها توليد را به
مخاطره انداخته است.
بن��گاهدار و كارگر با كاهش ش��دید
درآمد مواجه شدهاند .بنگاههای اقتصادی
واشتغالهيچكدامدیگردرامنيتنيستند.
سياستهای شتابزده و غلط دولت امروز
آفت بنگاهدار و كارگر شده است .با ایجاد
بحران و ركود اقتصادی وضعيت فعاليت
واحدهای توليدی دیگر قابل پيشبينی
است و از سوی دیگر تامين معيشت برای
كارگران به یك كابوس تبدیل شده است.
ب��ا این هرج و مرج بای��د در انتظار بيکار
ش��دن كارگران باشيم .هرچند وزیر كار
با اشاره به س��هم  ۷/9درصدی دستمزد
در تولي��د ،این عدد را ناچي��ز میداند و
معتقد است ازم است دستمزد كارگران
بهصورت معقولی افزایش پيدا كند .محمد
شریعتمداری با بيان اینکه نباید اجازه داد
كه كسی تش��کلها را در كشور ضعيف
كند و ما بنشينيم نگاه كنيم چنين ادامه
داد :این مساله با تفکر اسامی نيز سازگار
نيست؛ ضرورت دارد كه تشکلهای صنفی
كارگری در اس��تانهای مختلف داشته
باش��يم .یك نفر از جامعه كارگری نباید
بدون برخورداری از تشکلهای كارگری ما
باشد .معتقدم كار از كارگر و كارفرما مهمتر
است ،كار نباشد معاش از دست میرود.
كارفرماها باید بدانند برخی زیانهای آنی
ممکن است به دست بياید اما سود آتی در
پی خواهد داشت .باید توجه داشت در نظام
اسامی باید حتما از نيروی كار محافظت
كنيم .شریعتمداری مدعی است كه همه
توان خود را بهكار گرفته كه جامعه كارگری
صدمه نبيند ،یقين��ا مالکيت خصوصی
محترم است و در عين حال باید با اقدامات
فسادآميز مبارزه كنيم و ما حتما در راستای
مبارزه با فساد در حركت هستيم و دولت
برای افزایش اشتغال باید شرایط امن برای
س��رمایهگذاری ایجاد كند؛ توزیع منابع
اشتغال روستایی از جمله كارهای اخير
دولت در این زمينه بود.
این سخنان بسيار جذاب و شنيدنی
و در قالب حمایت از كارگر و كارفرماست
اما متاس��فانه طب��ق روال قبل همه این
موضوعات شعارگونه باقی میماند چراكه
هدفگذاریهای برنامههای توسعهای در
حوزه كاهش نرخ بيکاری بدون پشتوانه
اجرایی و تضامين ازم است .ضمن اینکه
سياستهای بازار كار به نحویاست كه باید
در كنار هدفگذاری كاهش نرخ بيکاری ،به
شاخصهای توسعه سرمایهگذاری و نرخ
رشد اقتصادی نيز توجه شود چرا كه نرخ
بيکاری تابعی از همين شاخصهاس��ت
و متاث��ر از ای��ن عوام��ل میتواند متغير
باشد .در برنامههای توسعهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی كشور برای پنج سال
كش��ور هدفگذاری و تکاليف��ی نيز برای
تحق��ق اهداف بر دوش دولت گذاش��ته
میش��ود .یکی از ش��اخصهایی كه در
برنامههای توسعهای پيشبينی میشوند،
نرخبيکاریاستكهدر برنامه ششم توسعه
نيز هدفگذاری شده تا نرخ بيکاری در طول
سالهای اجرا یعنی از سال 1396تا1400
ساانه  0/8درصد كاهش یابد.
در بهار امس��ال ،نرخ بي��کاری 12/1
درص��د ،در تابس��تان  12/2درصد و در
پایيز  11/۷درصد اعام ش��د؛ با این حال
به نظر نمیرس��د در پایان سال  9۷نيز
هدفگذاری برنامه شش��م توسعه مبنی
ب��ر كاهش س��اانه  0/8درصدی تحقق
یاب��د .در صورتی میت��وان ادعا كرد كه
هدفگذاری برنامه ششم توسعه در حوزه
نرخ بيکاری در سال نخست اجرا محقق
شده كه نرخ بيکاری تا پایان سال به 11/6
درصد برس��د .در همين حال ،در آخرین
نشست كميته دستمزد شورایعالی كار،
سبد هزینه ماهانه خانوارهای كارگری با
اس��تناد به گزارش مراجع رسمی آماری
و تحقيق��ات ميدانی كميتههای مزد در
استانهای مختلف س��ه ميليون و ۷60
هزار تومان اعام شد.معاون دبيركل خانه
كارگر گفت :دستمزد كارگران پاسخگوی
نيازهای واقعی زندگیشان نيست و با توجه
به مبلغ ۷00/3هزار تومانی خط معيشت،
حداقل حقوق حدود  30درصد معيشت
كارگران را تامين میكند .بنابراین تاش
ما تاكيد بر سبد هزینه و كمكهای جانبی
است تا بتوان پاسخگوی نيازمندیهای
كارگران بود.
حسن صادقی در نشست هماندیشی
وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی با دبيران
اجرایی خانههای كارگر سراس��ر كش��ور
با بيان اینک��ه خانههای كارگ��ر ارتباط

رحمانی با اشاره به مشکات مطرح شده از سوی صنعتگران استان كرمان،
تصریح كرد :مهمترین مش��کات مطرح شده در حوزه سرمایه در گردش و
نقدینگی بود كه مشکات جدی در این حوزه وجود داشت و باید پيگيری
بيش��تری برای حل این مش��کل انجام شود.وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
تاكيد بر همکاری بيش از پيش مسووان استان
و بانكها با صنعتگران ،خاطرنش��ان كرد :انصاف
نيست واحدی كه تمام زمينهها و اسباب توليد را
دارد فقط برای سرمایه در گردش معطل بماند.
رحمانی یادآور ش��د :بحث تامين مواد اوليه و
تامين ارز واحدهایی كه برای مواد اوليه نيازمند
واردات هس��تند و همچنين استمهال تسهيات

بانکی و مالياتی از دیگر خواس��تههایی بود كه از س��وی صنعتگران استان
كرمان مطرح شد و باید پيگيری شود.وی با اشاره به بازدیدهای انجام شده
در شهرستان شهر بابك ،تصریح كرد :پروژه اسيد معدن مس ایجو بيش از
 95درصد پيشرفت دارد كه تا پایان سال راهاندازی میشود و برای نخستين
بار صنعت مس را صنعت سبز میكند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان كرد:
پروژه معدن مس ایجو از جمله كارهایی است كه
سرمایهگذاری كانی در آن انجام شده ،لذا به دنبال
این هستيم كه صنعت ما مغایرتی با محيط زیست
نداشته باشد بنابراین در مس خاتونآباد هم مشابه
همين پروژه راهاندازی میشود.

بررسی تاثیر سیاستهای متناقض دولت و تحریمها بر تولید

کارگر و کارفرما ،هردو ناراﺿی

مستقيمی با جامعه كارگری دارند ،گفت:
این تشکل نقش بسزایی در پيشبرد اهداف
جامعه كارگری دارد و مشکات كارگران را
با جدیت پيگيری میكند.
وی با بيان اینکه دس��تمزد كارگران
پاس��خگوی نيازهای واقعی زندگیشان
نيست ،اظهار داشت :با توجه به مبلغ سه
ميليون و  ۷00هزار تومانی خط معيشت،
حق��وق حداقلی فقط ح��دود  30درصد
هزینهها را تامين میكند و تاش ما تاكيد
بر سبد هزینه و كمكهای جانبی است تا
بتوان پاسخگوی نيازمندیهای كارگران
باش��د.این فعال كارگری ادامه داد :ركود
و فق��ر در جامعه فزون��ی یافته و معموا
كارگران در شرایط ركود اقتصادی دچار فقر
مطلق میشوند .باید مکانيسمهایی برای
جلوگيری از غلطيدن كارگران به وضعيت
دشوار معيشتی پيشبينی شود.

 حقوق حداقلی فقط  30درصد
هزینهها را تامين میكند

صادقی با تاكيد بر اینکه اینطور نيست
كه اگر دس��تمزد كارگران اضافه ش��ود،
صنایع زمين بخورند ،تصریح كرد :حقوق
كارگران بخش ناچيزی (كمتر از 10درصد
بهای تمام شده) از هزینههای توليد است.
بنابراین ،برای رسيدن به یك مزد عادانه
بای��د همه ما تاش كنيم .وی افزود :یك
ذهنيت��ی وجود دارد كه خانههای كارگر
تشکلهایی سياسی هستند و تشکلهای
كارگری نيستند در حالی كه خانه كارگر،
بزرگترین صنف جامعه كارگری است كه با
اتکابهتوانمندیاعضایخودتوانستهنقش
بسيار پررنگی در حوزههای كار و اشتغال
داشته باش��د .البته این تصور با توجه به
شناخت درست وزیر كار بر ذهنيت ایشان
موثر نخواهد بود.
صادقی با اشاره به اینکه درباره بررسی
بنگاههای اقتصادی بح��راندار به وزارت
كار كمك میكنيم ،ابراز داشت :پيشنهاد
میكنيم س��تاد مركزی درباره بررس��ی
واحدهای بحرانی از دبيران اجرایی خانه
كارگ��ر كمك بگي��رد .برخ��ی واحدها،
بحراننمایی میكنند .ما آنها را خواهيم
شناخت .میتوانيم بنگاههای مستعد برای
اشتغال را معرفی و با آنها همکاری كنيم.
معاون دبي��ركل خانه كارگر با تاكيد
بر اینکه بررسیهای كارشناسی در حوزه
درمان س��ازمان تامين اجتماعی ازم و
ضروری اس��ت ،یادآور شد :به دليل نبود
ابزار نظارتی بر درمان علیالخصوص درمان
غيرمستقيم،اینمسالهباعثشدهتابودجه
عظيمتاميناجتماعیدرسياهچالههایبی
در و پيکر درمان بلعيده شود .كميته نظارت
بر درمان در شرایط كنونی فقط در تهران
تشکيل میشود .در اصاحات ساختاری
در این حوزه كمكهای ازم از سوی خانه
كارگر انجام خواهد شد.
صادقی با تاكيد بر اینکه نمیخواهيم
رواب��ط وزارت كار ب��ا جامع��ه كارگری
خدشهدار شود ،خاطرنشان كرد :بنگاههای
اقتصادیوضعيتمناسبیدركشورندارند.
مشاغل سخت و زیانآور به دو گروه تقسيم
میش��وند .گروه الف كه ب��ا به كارگيری
تمهيدات بهداش��تی قابل اصاح اس��ت
ولی مشاغل گروه ب ،مشاغلی هستند كه
صفت سخت و زیانآوری آنها حتی با به
كارگيری تمهيدات بهداشتی نيز برطرف
نمیشود بنابراین مکانيسمی كه كارفرما
از سخت و زیانآوری كارگاهش را خارج
كند ،وج��ود ندارد.وی اف��زود :اصاحات
پارامتریك واجب است اما دست در جيب
كارگر كردن درست نيست .در تمام دنيا
دولتها به سازمان تامين اجتماعی كمك
میكنند .این س��ازمان در دهه هفتاد و
ابتدای دهه هشتاد چااک بود 2۷ .تکمله
به این سازمانها افزودند.
معاون دبيركل خانه كارگر اضافه كرد:
برخینمایندگیهایكارگریفکرمیكنند
ما موافق اصاحات پارامتریك هستيم اما
اینطور نيست .قبل از آن اصاح ساختار
ازم است .وزیر تعاون ،كار و رفاه اجتماعی
میتواند در حوزههای مختلف روی كمك
خانه كارگر حساب كند.

 زندگی ای�دهآل نمیخواهيم،
معيشت را حفظ كنيد

یك كارشناس حوزه كار از نمایندگان
كارگران در شورایعالی كار خواست در
قبال حقوق و دستمزد جامعه كارگری
از مواضع خود در شورایعالی كار كوتاه
نيایند .وی گفت :از اینکه كارگران باید در

بهانهتراشیبرایحفظمعیشتکارگری
*فتحاهبيات

دولت برای بيمهش��دگان تامين
اجتماعی بس��ته حمایت��ی در نظر
گرفت كه به برخی این بسته تحویل
داده ش��د ب��ه برخی خي��ر و مبنای
دولت بر این تصميم ،حل بخشی از
عقبافتادگیهای معيشتی كارگران بود كه تنها بخش كمی
از هزینههای خانواده كارگر را پوش��ش داد .در ش��رایطی كه
دستمزد كارگران از سبد معاش حداقلی ،حداقل دو ميليون
و هشتصد هزار تومان كمتر است ،ميزان مزد و مزایای مزدی
بيشتر از هميشه احساس میشود ولی آیا دولت این نگرانی را
در بين كارگران و كارفرمایان احساس میكند و به این بحران
توجهی دارد!
با توجه به هزینههای زندگی ،در نظر گرفتن حداقل افزایش
دستمزد از سوی دولت برای كارگران ،تنها میتواند یك مسکن
مقطعیبرایحلمشکاتمعيشتیآنهاباشدوبهتنهاییدردی
از دردهای آنان را دوا نمیكند.
در شرایط كنونی هزینههای زندگی بااست و تصميمات
اتخاذ شده عقبافتادگی معيشتی كارگران را جبران نمیكند
چراكه روزبهروز شرایط تامين خوراک مورد نياز خانوارها با توجه
به افزایش قيمت مرغ ،گوشت و هزینه درمان و مسکن و سایر
محصوات سختتر میشود و معيشت كارگران در این زمينه
به خطر افتاده است.
قيمتمحصواتخوراكیدربازاربهشکلیاستكهبههمه
اقشار جامعه به خصوص كارگران فشار وارد میكند و شرایط
سختی را برای آنها رقم میزند زیرا درآمدها افزایش نداشته اما
قيمت محصوات به شدت رشد پيدا كرده است.
جامعهكارگریدیگربهدنبالرفاهوآسایشكارگراننيست
بلکه تنها به دنبالاحقاق حقوقاز دسترفته آناناست وتاش
برای بقای زندگی و معيشت آنان دارد و فقط میخواهد كارگر را
زنده نگه دارد و تاش میشود حداقل كارگر زنده بماند.
زمانی كه دولت اعام میكند كارگرانی كه حقوق زیر سه
ایدهآلترین شرایط اقتصادی و معيشتی
قرار داشته باشند سخن نمیگویيم اما
انتظ��ار داریم معيش��ت كارگران حفظ
شود.علیاكبر سيارمه اظهار كرد :بعد از
چهل سال از انقاب شکوهمند اسامی
و رس��يدن ب��ه پختگی انتظ��ار داریم
همانطور كه از شکوفایی در عرصههای
مختلف سخن میگویيم ،تغيير و تحول
در برگزاری جلس��ات دس��تمزد را هم
شاهد باشيم.وی با بيان اینکه به دليل
لحاظ كردن بسياری از مسایل ملی به
حداقلها راضی ش��دیم ،گفت به هيچ
وجه درباره اینکه كارگران بعد از گذشت
ای��ن همه س��ال بای��د در ایدهآلترین
شرایط اقتصادی و معيشتی قرار گيرند،
صحبت نمیكنيم ولی حداقل تاكيد و
انتظار ما این است كه معيشت كارگران
حفظ شود.
این كارش��ناس حوزه كار تاكيد كرد:
اكنون دیگر زمان آزمون و خطا نيست و
راهکارهاوسازوكارهایتعيينمزدكارگران
را كه قانونگذار برای تعيين حداقل دستمزد
دیده داریم .از مباحث شعاری و جلسات
تبليغات��ی باید بپرهيزیم و ذهن اقش��ار
آسيبپذیر را گرفتار درصدهای  20درصد
و  25درصد حقوق نکنيم!
س��يارمه با انتقاد از نح��وه برگزاری
جلسات دستمزد در سالهای گذشته به
ایلنا گفت :متاسفانه جلسات دستمزد را
در روزهای تعطيل و حتی جمعه برگزار
میكردیم ،یكبار هم شورایعالی كار یك
روز مانده به تحویل سال نو ،جلسه نهایی
خود را تش��کيل داد كه همه اینها نشان
از كمتوجهی نسبت به برگزاری جلسات
شورایعالی كار دارد لذا معتقدم موكول
شدنجلسهتعييندستمزدیادومرحلهای
شدن آن به عملکرد نمایندگان كارگری
بستگی دارد.وی با بيان اینکه نمایندگان

ميليون دریافت میكنند میتوانند از سبد حمایتی استفاده
كنند نش��ان میدهد شرایط برای كارگر چقدر وخيم است.
امروز موضوع تعيين دستمزد سال  98كارگری بحث بسيار
جدی است و نمیتوان به راحتی از آن عبور كرد .قطعا وزیر
كار با اشاره به احتمال افزایش  20درصدی دستمزدها برای
سال آینده از حال و روز كارگران بیخبر است.
امروز حساسيت شورایعالی كار به این دليل است كه سبد
معيشتخانواركارگریخالیاستوكارگرانباحداقلهازندگی
میكنند .متاسفانه هفتهای نيست كه كارگران به ما مراجعه
نکنند و از پایين ب��ودن حقوق و افزایش هزینههای زندگی
گایه نکنند.زمانی ك��ه آقای نوبخت از افزایش  20درصدی
حقوق كارمندان دولت خبر داد این رقم برای كارفرمایان بخش
كارگری نيز مورد استقبال قرار گرفت اما باید توجه داشت كه
كارمند دولت مزایای زیادی دارد اما كارگر هيچ مزایایی غير
از حقوقش ندارد.وقتی دس��تمزد سال  9۷را با افزایش 19/5
درصدی نسبت به سال پيشتر تعيين كردند جامعه كارگری با
اعتراض خود به این رقم از كاهش قدرت خرید افراد این جامعه
انتقاد كرد اما به هر سختی بود گذراندند ولی برای سال 98
قطعا افزایش  20درصدی نه تنها دردی از كارگر دوا نمیكند
بلکه دردهای زیادی را به سراغش میآورد.
كارفرمایان مشکات خود را درباره توليد و مواد اوليه و گرانی
ارز باید با دولت حل و فصل كنند اما نباید این موضوع را به هر
بهانهای به گردن نيروی كار خود بيندازند.
كارفرمایان بهتر میدانند كه دستمزد كارگر كمترین سهم
را در قيمت تمام شده توليد دارد و در ماههای گذشته شركتی
نبوده كه به اندازه چند سال اخير از نوسان نرخ ارز سود نکرده
باشد ،اما تورم و افزایش قيمت مواد اوليه خود را رها كرده و به
حقوقكارگرانچسبيدهاند .نمایندگانكارگراندرشورایعالی
كار با تمامتوان و تاش به دنبالاینهستندكه فاصلهبينسبد
معيشت و نرخ تورم ایجاد شده را كاهش دهند و قدرت خرید را
به كارگران برگردانند اما اینکه كارفرمایان هر بار كه برای ارتقای
قدرت خرید و معيشت كارگران تاش میشود بهانهتراشی
میكنند و تعدیل نيرو را وسط میكشند منصفانه نيست.
*ریيس اتحادیه كارگران قراردادی و پيمانی

كارفرمایی یك جلس��ه غيبت داش��تند
و وقتكش��یهای زیادی برای تش��کيل
جلسات دس��تمزد صورت گرفت ،اظهار
ك��رد :امروز باید در روند تصميمگيریها
و سهجانبهگراییها تغيير حاصل كنيم و
از حالت سنتی خارج شویم تا نمایندگان
كارفرمایی ،كارگری و دولت در جلسات
ش��ورایعالی كار به یك اجماع واحد در
تصميمگيریهابرسند.
این كارشناس حوزه كار از نمایندگان
كارگری خواست تا با درنظر گرفتن شرایط
سخت امس��ال و س��ال آینده معيشت
كارگ��ران ،در قب��ال حق��وق و مطالبات
مزدی كارگ��ران از مواضعی كه در چند
ماه گذشته داشتند حتی به قيمت امضا
نکردن صورتجلسه دستمزد كوتاه نيایند تا
حداقل پاسخگوی افکار عمومی و مطالبات
جامعه كارگری نباشند.سيارمه در عين
حال با تاكيد بر حمایت دولت از جریان
دستمزد  98كارگران ،گفت :اگر دولت
به كمك بياید و بخش��ی از موانع توليد
را از پي��ش پای كارفرمایان بردارد و در
خصوص ع��وارض گمركی ،مالياتها و
حاملهای انرژی كمی سخاوتمندانهتر
عمل كند كارفرمایان هم دس��تمزد را
دس��تاویزی برای جب��ران هزینههای
تولي��د قرار نمیدهن��د و از افزایش آن
حمایت میكنند.
به گفته وی ،در حالی كه در كشورهای
پيش��رفته سهم دستمزد در قيمت تمام
شده توليد تا  ۷0درصد میرسد و بخش
اعظمی از هزینههای توليد را برای دستمزد
نيروی كار محاسبه میكنند ،این رقم در
ایران كمتر از  10درصد است.كارشناس
حوزه كار در پایان بر لزوم توجه به بند دو
ماده  41قانون كار و سبد معيشت خانوار
تاكي��د كرد و گفت :با توجه به اعام رقم
هزینه سبد معيشت كارگران ،انتظار داریم

 ۷0درصد از قدرت خرید كارگران كاسته
شده است.
غامرضا خوالگر با بيان اینکه كارگران
به س��بب سركوب دستمزدها ،این اندازه
مشکات معيشتی نداشتهاند ،گفت :در
كمال تاسف باید گفت بينش مسووان از
مشکاتمعيشتیكارگرانبسيارسطحی
اس��ت .از همين رو پر بيراه نيس��ت ،اگر
بگویيم دولتها زمينه سركوب دستمزدها
را فراهم كردند.
وی افزود :این بينش س��بب ش��ده
كه دولتها هر س��ال پيش از مذاكرات
مزدی عددی را به عنوان ميزان افزایش
دس��تمزد برای سال آینده اعام كنند.
امس��ال هم گفتند كه دس��تمزدها 20
درصد افزایش مییابد یعنی همان 20
درصد افزایش حق��وق كارمندان را به
كارگران تسری دادند.
ریيس كانون هماهنگیهای شوراهای
اس��امی كار استان گيان با بيان اینکه
شورایعالی كار هنوز برای تعيين حداقل
دستمزد تشکيل جلسه نداده و تازه قيمت
س��بد معيشت س��ال  9۷كه حدود سه
ميليون و  ۷60هزار تومان است ،تعيين
ش��ده اس��ت ،گفت :نمایندگان كارگران
در شورایعالی كار با عدد و رقم افزایش
هزینهها را اثبات كردهاند .قيمت س��بد
سال گذشته هم دو ميليون و  6۷0هزار
تومان ب��ود .افزایش یك ميليون تومانی
هزینههای زندگی عيان است اما میگویند
كه افزایش  20درصدی دستمزدها در نظر
گرفته شده است.
ریيس كانون هماهنگیهای شوراهای
اس��امی كار استان گيان با بيان اینکه
بزرگتری��ن مش��کل ما این اس��ت كه
مسووان برای كسانی نسخه میپيچند
كه از درد آنها اطاع ندارند ،گفت :افزایش
 20درصدی دستمزد یعنی ،هيچ.

 مایحتاج مردم تامين نمیشود

شورایعالی كار با قضيه دستمزد كارگران
منصفانه برخورد كند.

 افزایش  20درصدی دستمزد
یعنی تمدیدِ فقر

ریيس كانون هماهنگیهای شوراهای
اسامی كار استان گيان معتقد است كه
حداقل دس��تمزد با مزایا تنها  20درصد
از هزینههای زندگی كارگران را پوش��ش
میدهد .از س��ویی تا شهریورماه مطابق
بررسی اعضای كارگری شورایعالی كار،

عضو كميسيون تلفيق بودجه معتقد
اس��ت كه با توجه به زیانی كه تورم به
كارگ��ران وارد ك��رده ،اختص��اص 14
ميلي��ارد دار ب��رای واردات كااه��ای
اساسی كافی نيست.
سيدمهدی فرش��ادان معتقد است
باتوجه به زیانی كه تورم به كارگران وارد
كرده ،اختصاص  14ميلي��ارد دار برای
واردات كااهای اساسی كافی نيست.
وی گفته است كه وقتی اجناس ارزان،
خارج از مس��ير تورم و ب��ا قيمت واقعی
به دست خانوادههای آسيبپذیر و قشر
ضعيف جامعه برسد ،تاحدودی از فشار بر
این خانوادهها كاسته میشود.
فرشادان افزود :تنها كار حمایتی بودجه
سال  98ارائه بسته حمایتی نيست ،بيان
داش��ت :از س��وی دیگر  8ه��زار و 400
ميليارد تومان برای فقرزدایی افرادی كه
تحت پوشش دس��تگاههای حمایتی از
جمله كميته امداد ام��ام خمينی(ره) و
سازمان بهزیس��تی قرار دارند ،اختصاص
یافته است.
وی البته تاكيد كرده است :مایحتاج
زندگی مردم در قالب بستههای حمایتی
تامي��ن نمیش��ود .اعتق��اد دارم كه باید
تغييراتی در اعداد و ارقام حقوقهای سال
آین��ده اتفاق بيفت��د .باید تاش كنيم تا
كمترین فشار به اقشار كمدرآمد و ضعيف
جامعه وارد شود ،قطعا مجلس برای این
موضوع گامی برمیدارد.
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هشدار استیضاح به وزیر صنعت

ایسنا -سخنگوی كميسيون اصل « »90مجلس شورای اسامی با اشاره به
اینکه خودروسازان تعهد خود در مورد قيمت خودروها را زیر پا گذاشتهاند ،گفت:
اگر وزیر صنعت ،معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو اقدامی نکند ،مجلس
شورای اسامی برای استيضاح وی اقدام خواهد كرد.
بهرام پارسایی اظهار كرد :كميسيون اصل « 20 »90آذرماه جلسهای را با وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،معاون حقوقی ریيسجمهور ،ریيس سازمان حمایت از
مصرفكنندگان ،ریيس سازمان تعزیرات ،نماینده سازمان بازرسی و مدیران عامل
دو خودروساز بزرگ داشت كه در آن جلسه مقرر شد خودروسازان خودروهایشان
را پنج درصد زیر قيمت بازار عرضه كنند و در مراحل بعد هر بار پنج درصد قيمت
را كاهش دهند تا به نرخ عادانه دست یابيم.
خودروسازان به وعدهای كه به كميسيون اصل « »90دادهاند ،عمل نکردهاند و
حتی عرضه روزهای گذشته آنها 20درصد بيش از تعهدی است كه داده بودند .در
واقع كاهش پنج درصدی قيمت نسبت به  29آذر ماه نه تنها اعمال نشد بلکه 20
درصد به قيمتها اضافه شد.

مذاکرات خودروساز روسی برای مونتاژ خودرو در ایران

تسنيم  -مدیر بخش همکاری بينالملل و سياست منطقهای شركت دولتی
روس تك گفت :خودروسازی روسی آتوواز در مورد فروش خودرو با ایران مذاكره
میكند.به گزارش تس ،ویکتور كادوف ،اظهار داشت« :آتوواز خودروهایش را در
مصر مونتاژ میكند .مذاكراتی با سایر كشورها مثل ایران در حال انجام است ،هم
در مورد فروش و هم در مورد مونتاژ ».صادرات مدل ادای این خودروسازی 5۷
درصد رشد كرده و به 38050خودرو در سال گذشته رسيد .طبق گفته نایب ریيس
آتوواز در امور فروش و بازاریابی ،این خودروها در  34كشور از جمله تركيه ،تونس
و كوبا فروخته شدهاند .برای اولين بار در  2018مدل ادا وستا بااترین صادرات را
( 30درصد فروش) به دست آورد .فروش ادا بيشتر بر كشورهای مشترکالمنافع
متمركز است بنابراین  26305خودرو در قزاقستان ،باروس و ازبکستان در سال
 2018فروخته شد.

خواب عمیق خودروها

ایسنا  -ریيس اتحادیه نمایشگاههای خودروی شهرستان رشت گفت :بازار90
درصد بنگاههای خرید و فروش ماشين به خواب عميقی فرو رفته است.
داود ناطق در خصوص وضعيت بازار خرید و فروش خودرو در شهرستان رشت
گفت :بازار 90درصد بنگاههای خرید و فروش ماشين راكد است و خودروها به خواب
عميقیدرنمایشگاههافرورفتهاند.ویافزود:افزایشقيمتكاذبخودروهاباعثشده
است كه متقاضيان قدرت خرید را از دست بدهند و در كل از خرید خودرو صرف
نظركنند.ناطقبابياناینکهدرهرنمایشگاهماشينجوانانیباسرمایهشخصیشان
به خرید و فروش خودرو مشغول بودهاند ،خاطرنشان كرد :ركود بازار خرید و فروش
خودرو موجب شده است كه این جوانان با مشکات اقتصادی مواجه شوند.
وی تصریحكرد :نبود نظارت ازم بر ثبتنام خودروها و همچنين نظارت بر بازار
خودرو موجب شده است كه وضعيت بازار ماشينها به این روز بيفتد.
ریيساتحادیهنمایشگاهدارانخودرویشهرستانرشتبابياناینکهپيشبينی
میشود در اواخر روزهای پایانی سال كه معموا در سالهای گذشته بازار خوبی
داشت ،امسال وضعيت مناسبی نداشته باشيم.وی افزود :یکی از گایههای زیادی كه
از سوی مصرفكنندگان مطرح میشود ،زمان بسيار كوتاه برای ثبتنام خودرو است
و در این فرصت كوتاه امکان ثبتنام برای بخش عمده متقاضيان وجود ندارد.
ناطقیکیدیگرازمشکاتراپيشنهادفروشندگانخودروهایازكارخانهعنوان
كرد و ادامه داد :اخيرا به برخی از ثبتنامكنندگان توصيه میشود به جای تحویل
خودروی مورد نظرشان خودروی دیگری كه در انبار دارند را خریداری كنند و این
نوع خدماتدهی در مجموع اعتماد مردم را سلب میكند.

صنعتیهاصدرنشیندریافتوام

ایسنا  -بانكها در سالجاری  316هزار ميليارد تومان معادل  58درصد از
كل تسهيات را برای تامين سرمایه در گردش پرداخت كردهاند كه بيش از 38
درصد آن به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته و پس از آن خدمات ،بازرگانی و
كشاورزی قرار دارند .بانك مركزی آمار تسهيات ارائه شده از سوی بانكها در 10
ماهه سالجاری را ارائه كردهاند كه بر اساس آن ،بيش از 58درصد از كل تسهيات
ارائه شده در این مدت مربوط به بخش تامين سرمایه در گردش بوده كه رقم آن به
حدود 316هزار ميليارد تومان میرسد .این در حالی است كه تسهيات ارائه شده
به سایر بخشها در مجموع ،اندكی بيش از  41درصد بوده است.
اما در ميان تسهيات ارائه شده برای تامين سرمایه در گردش ،بيشترین ميزان
این تسهيات را بخش صنعت و معدن دریافت كرده است ،به طوری كه از مجموع
 316هزار ميليارد تومان ارائه شده ،بيش از 121هزار ميليارد تومان آن به این بخش
رسيده كه حدود  38درصد تسهيات پرداختی برای تامين سرمایه در گردش را
شامل میشود.پس از بخش صنعت و معدن ،بيشترین تامين سرمایه در گردش به
بخش خدمات تعلق گرفته كه این بخش در 10ماهه سالجاری بيش از 105هزار
ميليارد تومان و حدود  33درصد این تسهيات را به خود اختصاص داده است.
بخش بازرگانی نيز در این مدت بيش از 52هزار ميليارد تومان تسهيات برای
تامين سرمایه در گردش دریافت كردهاند كه سهم این بخش از دریافت این نوع
از تسهيات  16درصد بوده است.تامين سرمایه در گردش از سوی بانكها برای
بخش كشاورزی نيز در این  10ماه ،حدود  2۷هزار ميليارد تومان بوده كه حدود
هشت درصد از تسهيات این بخش را به خود اختصاص داده است .در این ميان
بخش ساختمان فقط 9/800ميليارد تومان برای تامين سرمایه در گردش دریافت
كرده كه سه درصد از تسهيات این بخش را تشکيل میدهد.

فرم اشتراک روزنامه
کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذیل :
به حساب جام بانك ملت به شماره  463983 /78به نام روزنامه جهان صنعت
واریز و اصل سند بانكی مربوطه را به همراه فرم تكمیل شده به دفتر امور مشترکین روزنامه جهان صنعت ارسال نماﺋید .
آدرس  :میدان آرژانتین -بلوار بیهقی -خیابان دهم غربی -پاك  -10واحد  2و یا ارسال از طریق نمابر 88731431 :

« فقﻂ تهران بزرگ »

دوره اشتراك
هزینه اشتراك )ریال(

 6ماهه
750/000
1/5
00/000

یكساله
1/500/000
3/000 /000

با توجه به اینکه توزیع روزنامه جهان صنعت توسﻂ موسسه اﻃاعات انجام می شود از مشترکان شهرستانی تقاﺿا میشود جهت دریافت اشتراک به دفاتر نمایندگی روزنامه اﻃاعات در سراسر کشور مراجعه نمایند.

شرایﻂ اشتراك :
tساعات تحویل روزنامه از  6الی  11صبح
tشروع اشتراك ) متقاضیانی که درخواست خود را به طور کامل تحویل نمایند ( اول و شانزدهم هر ماه می باشد.
tمبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه یك نسخه اشتراك می باشد .
tلطفا ً کپی فیش بانكی را تا پایان اشتراك نزد خود نگهداری فرماﺋید .
tدر صورت عدم تحویل روزنامه حداکثر تا ساعت  14همان روز مراتب را با تلفن  88731981اعام فرماﺋید .
نام و نام خانوادگی  ..................................... :شرکت  /موسسه  ................................... :کدپستی  ........................ :تلفن .......................:
فاکس  ................................ :تعداد درخواستی  ......................................:مدت اشتراك 6 :ماهه

یك ساله

آدرس ........................................................................................................................................................................................... :
شماره فیش بانكی  ........................................ :بانك  ......................................... :تاریخ واریز فیش .................................................... :
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پیشخوان

 آخرین غروبهای زمين
كتاب «آخرین غروبهای زمين» نوشته روبرتو بوانيو و ترجمه پوپه ميثاقی است.
در توضيحات پشت جلد كتاب آمده است« :هيچ نشانهای از پدرش نمیبيند و لحظهای
او را تصور میكند كه در آب غوطهور است ،یا بدتر از آن ،مثل سنگی غرق میشود ،با
چشمانی باز ،در گودالی عميق كه بر فراز ان بر سطح آب ،در قایقی كه چون گهوارهای
تکان میخورد ،پسرش دست از خندیدن برداشته و كمكم نگران شده است .آن وقت B
سر جایش مینشيند ،و چون آن طرف قایق را نگاه كرده و آنجا هم هيچ نشانهای از پدرش
ندیده میپرد توی آب ،و آنچه روی میدهد از این قرار است :مادامی كه  Bبا چشمان باز
پایين میرود ،پدرش ،او هم با چشمانی باز ،كيف پول در دست راست باا میآید .وقتی
از كنار هم میگذرند به هم نگاه میكنند ،اما نمیتوانند ،یا دستكم بافاصله نمیتوانند
مسيرشان را تغيير دهند ،بنابراین  Bبه فرود خاموش خود ادامه میدهد و پدرش هم در
سکوت به صعود خود ».این كتاب را نشر «چشمه» منتشر كرده است.
 ستاره دوردست
رمان «ستاره دوردست» با ترجمهای از اسداه امرایی به همت انتشارات نگاه منتشر
ش��ده اس��ت .این رمان البته پيش از این توسط پویا رفویی مترجم و از سوی انتشارات
بخشایش منتشر شده بود.
امرایی درباره این اثر میگوید« :رمان «ستاره دوردست» از آن كارهایی است كه خودم
بسيار دوست دارم .فضای لطيف بين چند دانشجوی شاعر و آرمانخواه كه بيشتر آميزهای
از رقابتهای ادبی و عاشقانه است ،آرامآرام به سوی خشونتی بیبدیل سوق داده میشود.
كارلوس وایدر یا آلبرتو رویيس -تاگله شخصيت بینظيری است كه در این جمع دانشجویی
در كارگاه شعرخوانی خوان اشتاین به شعرخوانی میپردازد .او موقر و متين است و ذهنی
شفاف دارد .در ميان پسران فقط او بر دختران جلسه اثری چشمگير دارد و در رقابتی
عاشقانه با راوی و دوستش بيبيانو موفق میشود دل خواهران دوقلوی گارمندیا را ببرد
و راوی و دوستش را حسرت به دل بگذارد .او حتی از مارتا خيکی هم نمیگذرد .اما این
دلبریهای عاشقانه پایانی غمانگيز و بهتر بگویم پایانی رعبانگيز دارد.
وایدر كه از عوامل امنيتی كودتاچيان است دارد هنرمندانه قربانيان خود را میكشد
و نمایشگاه عکسی از قربانيانش در جمع كودتاچيان به نمایش میگذارد .گالری عکسی
در اتاق خواب برپا میكند و همهچيز در یك مراسم آیينی به سراشيبی سقوط هل داده
میشود .این گالری دهشتناک عکس چنان تاثير رعبآوری دارد كه نيمی از نمایندگان
خش��ونت ميهمانی را به سرعت ترک میكنند و وایدر نشان میدهد جنایت آگاهانه و
شاعرانه كمال همه جنایتهاست».
 شبانههایشيلی
«شبانههای شيلی» یکی از آثار شناخته شده بانيو و از نخستين رمانهای اوست كه
به انگليسی ترجمه شده و تاكنون بازتابهای متفاوتی را در پی داشته است.
داس��تان این كتاب از زبان پيرمردی بيمار روایت میشود و سخنان راوی درباره فرا
رس��يدن زمان مرگش آغازگر داستان اس��ت .متن كتاب به شيوه جملههای طوانی و
تقریبا بدون وقفه در قالب تكگویی راوی نوشته شده و رگههای پررنگی از سياست را
میتوان در داستان یافت.
روبرتو بانيو ،نویسنده و شاعر شيليایی ،در سال 2003و در 50سالگی درگذشت .برخی
او را از پيشگامان موج نو در داستاننویسی آمریکای جنوبی میدانند .او با اظهارات جنجالی
خود درباره سبك رئاليسم جادویی و نظرات منفیاش درباره نویسندگان مطرحی مانند
گابریل گارسيا ماركز و ایزابل آلنده نيز شهرت بيشتری را به دست آورد ،اما همين انتقادها
سبب شدند او تا مدتها در كشورهای انگليسیزبان نویسنده محبوبی نباشد.
در بخشی از این كتاب آمده است« :اكنون من بيدارم .تختخوابم در سيل رودخانه
باا پایين میرود ،آب به شدت در جریان است ،اگر آب آشفته شود خواهم دانست كه
مرگ نزدیك است اما آب به شدت در جریان است ،از این روست كه من هنوز اميدوارم.
حاا مدتهاست كه آن جوان زال ساكت است .او دیگر روی من و نویسندگان زرداب باا
نمیآورد .آیا راه و چارهای هم هست؟»
این كتاب از زبان س��وئدی ترجمه ش��ده و با اصل كتاب كه به زبان اسپانيایی است
تطبيق داده شده است.
 شرم نوشتن
این اثر یکی از جذابترین مجموعه داستانهای ترجمهای است كه دغدغههای مختلف
بوانيو را نمایش میدهد.
البته منظور دغدغهای شخصی نيست بلکه منظور ایدههایی است كه بوانيو آنها را از
پيراموناش ربوده و به شکل داستانهای كوتاه و بلند ارائه كرده .روبرتو بوانيو كه عاقه
اصلیاش در زندگی شعرس��رایی و گشتوگذار بوده ،داستاننویسی را خيانتی به عشق
اصلیاش ،شعر میدانسته و الحق كه خوب داستاننویسی را به مسلخ متن برده و لذتی
وافر را در خوانندهای بیحوصله بر انگيخته .روش روایی داستانهای او شباهتهایی به
بورخس ،نویسنده هم كشور بوانيو دارد ،كه البته به روایتی خاص از نوع بوانویی دست
پيدا كرده .آنچه كه مثا درباره براتيگان و براتيگاننویسی میگویيم .البته روایتهای بوانو
به اندازه براتيگان بکر و آنارشيستی نيست .یعنی در اصل حتی یك ذره هم نيست .اما
هویتی كه او به داستانهایش بخشيده فضایی را به وجود آورده كه خواننده را با راوی
آشنا میكند كه یك نوع دوستی را به وجود آورده .یا بهتر كه بگویيم صميميتی شاعرانه
كه به صورت داستانی روایت شده است.
در اكثر داستانهای كتاب شرم نوشتن ،هویت شاعرانه بوانيو به طرزی سرخوشانه و
اندوهناک نمایان شده و علت اصلی جذابيت این نویسنده همين است .البته داستانهای
او اصا خصلت شعری از نوع ساختاری و فرمی را ندارد و تنها به خدایی میماند كه به
جای فرستادن آذرخش ،نوشتهای بر لوح فرستاده .اما بوانيو خصلتی روایی را به وجود
آورده كه در نوع بورخس��یاش سخت و تاریك است و در نوع بوانوییاش مانند آفتابی
زمستانی سرخوش و اندوه زده .اندوهی كه در داستانهای بوانيو موج میزند مختص
شخصيت اوست و با اندوه داستانهای دوراس متفاوت است و جالب این كه در هيچ كدام
از داستانهای بورخس چنين اندوههایی وجود ندارد .اما چرا جواب این است كه بورخس
در پی ایجاد هيجانی روایی برای تس��خير ذهن مخاطب در ابهای رازهاست .رازهایی
مذهبی ،تاریخی ،قصهوار .در حالی دوراس در پی نمایش اندوه نامرئی است كه در بود و
نبود عشق و تمنا ظاهر میشود و بوانيو در پی نمایش اندوه به سرانجام نرسيدن عشق
در ميانه زندگی معمولی انسانهاست .آنجا كه بورخس چنان روایت را فشرده میكند كه
داستان و جذابيت متن و در عين حال نتيجه داستان له میشود بوانيو انعطاف به خرج
میدهد و فضای واضح روایت را در همان اتمسفر واضحاش حفظ میكند .بوانيو البته در
این داستانها از استعاره سود جسته اما نه از نوع ساراماگویی .گویی كه همه چيز عادی
است و او یك خبرنگار معمولی ولی خندان.
دو چيز از مضامين كليدی در آثار بوانيو حضور پررنگ دارند؛ یکی شخصيتهای شاعر
و نویسندهای كه تقریبا در همه آثارش یا شخصيت اصلیاند یا یکی از شخصيتهای فرعی
مهم ،دوم گم شدن ناگهانی شخصيتها .این نویسندگان و شاعران آسوپاس همگی در
حال سفر و تغيير مکاناند و به محل اقامتشان هيچ نوع وابستگیای ندارند .شخصيتهای
او مدام در حال پنهان شدن از زندگی دوستان خود هستند و بخش قابل توجهی از تنشی
كه در داستانها اتفاق میافتد محصول همين گم و پيدا شدن ناگهانی است.
 در بخشی از كتاب شرم نوشتن میخوانيم
دورهای مالآور از زندگیام بود و در كلنجار با روزگار پُر ادباری بودم .حسابی بیحوصله
شده بودم ،هرچند با آنچه پس از این رخداد برای هميشه در برابر بیحوصلگی مصون
شدم .خوب خاطرم مانده سر و كارم افتاده بود با دو تا زن ،یکیشان یك خرده جا افتاده
بود قاعدتا به سن و سال خودم بود و آن یکی چيزی بيشتر از یك دختر نبود .هر چند
كه بعضی روزها ،مثل پيرزنهای ناخوش احوال و هافهافو میشدند و روزهای دیگر مثل
دو تا دختربچه فقط دلشان میخواست بازی كنند .تفاوت سنیشان آنقدرها نبود كه
كسی آنها را به جای مادر و دختر اشتباه بگيرد ،منتها بعيد هم نبود و گرچه از آن دست
مواردی بود كه یك مرد فقط میتواند حدساش را بزند ،هيچ وقت نمیتواند راستی راستی
مطمئن بشود .بگذریم ،این زنها دو تا سگ داشتند :یکی گنده و یکی كوچولو و هيچ
وقت دستم نيامد كه كدام سگ مال كدام زن است.
آنها مشتركا خانهای داشتند واقع در حومه شهر ،واقع بر تپههایی كه مردم برای تعطيات
تابستان آنجا میرفتند .به هركس ،دوست یا آشنا ،كه میگفتم برای تابستان میروم آنجا،
به من میگفت كه چوب ماهيگيریام را هم با خودم ببرم ،اما من كه چوب ماهيگيری
نداشتم .یك نفر دیگر از مغازهها و كابينها برایم گفت كه بیخيال آنجا بشوم ،فکرش
را هم نکنم ،اما من كه برای تعطيات آنجا نمیرفتم ،میرفتم تا مراقب زنها باشم .چرا
از من خواستند تا مواظبشان باشم؟ چرا به من گفتند كه آن بيرون كسی میخواهد
اذیتشان كند؟ به او میگفتند آدمکش .وقتی از انگيزهاش سوال كردم جوابی نداشتند،
یا شاید ترجيح میدادند توی تاریکی نگهم دارند .این شد كه سعی كردم خودم ته و توی
قضيه را درآورم .میترسيدند ،به این نتيجه رسيده بودند كه در خطرند ،هرچند ممکن
بود همهاش ظن بيجا باشد .اما چرا باید به آدمها بگویم كه به چه فکر كنند ،به خصوص
وقتی كه استخدامم كردهاند؟

سالپانزدهم پنجشنبه 2اسفند 1397شماره4137

داستان پنجشنبه

دریافت ایدهها ،اخبار و رویدادهای اقتصادی

t.me/jahansanatpress

بوانیو ،چپگرای صریح
بوانيو كه سال  1953در سانتياگو به دنيا آمده بود ،زندگیای را از سر گذراند
كه مشخصه اصلیاش آوارگی بود .پدرش راننده كاميون و مادرش معلم بود .در
زمان كودكی بوانيو ،او و خانوادهاش بين شهرهای مختلف شيلی سرگردان بودند
و بااخره در سال  1968به مکزیکوسيتی مهاجرت كردند .در این زمان اشتهای
او به ادبيات سر باز كرد و چنان حریصانه میخواند كه به بت تمام زندگیاش،
خورخه لویيس بورخس پهلو میزد .در اواخر دهه 60تظاهرات خيابانی به كرات
در مکزیکوسيتی رخ میداد و همين موجب استحاله سياسی بوانيو شد .در همان
زمان تروتسکيست شد و به السالوادور رفت و آنجا با شاعران چپگرایی دوستی
به هم زد كه دفتر شعر و اسلحهشان را هميشه همراه داشتند.
 فعاليتهایسياسی
بوانيو در تابس��تان  19۷3به سانتياگو بازگش��ت و میخواست در انقاب
چپگرایانهای مشاركت كند كه بعد از انتخاب دولت سوسياليستی ،در شيلی در
حال وقوع بود .سپتامبر همان سال كودتای آگوستو پينوشه رخ داد .بوانيو نقش
جاسوس گروه مقاومت را بر عهده گرفت .او در عمليات خيابانی توانایی چندانی
نداش��ت و كارش پخش پيامها بين مخالفان حکومت بود .او در سال  19۷4به
مکزیکوسيتی برگشت .در كافهای واقع در كاله بوكارلی -كرانه غربی مکزیکوسيتی-
بوانيو با ماریو سانتياگو ماقات كرد و این دو مرد به همراه بيش از  12دوست
دیگر گروه چریكهای ادبی را تشکيل دادند كه بوانيو آن را اینفراریاليستاس نام
نهاد .بوانيو بعدها گفت كه زیباییشناسی این گروه تركيبی بود از سوررئاليسم
فرانسوی و دادائيسم به سبك مکزیکی .این گروه مجات خاف جریان منتشر

دیدار با انریکه لین
س��ال  1999بعد از بازگشت از وئزوئا ،خواب دیدم مرا
بردهاند به آپارتمان انریکه لين ،در كش��وری كه میتوانست
شيلی باشد ،در شهری كه میتوانست سانتياگو باشد ،با در
نظرگرفتناینکهشيلیوسانتياگوزمانیبهجهنمشبيهبودند،
شباهتی كه در ایههای نهانی شهر واقعی و شهر تخيلی برای
هميشه باقی میماند .البته میدانستم لين مرده ،اما وقتی
همراهانم پيشنهاد دادند برویم ببينيمش بیهيچ تردیدی
قبول كردم .شاید فکر كردم دارند شوخی میكنند ،یا اینکه
ممکن بود معجزه ش��ده باشد ،اما احتماا فقط من چنين
فکری میكردم یا اینکه پيشنهاد را اشتباه فهميده بودم .به
هر حال ،ما رفتيم به یك ساختمان هفت طبقه با نمای زرد
رن��گ و رورفته و ب��ار ،درطبقه همکف ،باری با ابعادی قابل
ماحظه با یك پيشخوان بلند و غرفههای زیاد ،و دوستانم
(اگرچه این طور توصيف كردنشان عجيب به نظر میرسد،
بگذارید فقط بگویم مشتاقانی كه پيشنهاد داده بودند شاعر
را ببينيم) مرا به یك غرفه هدایت كردند و لين آنجا بود .اول
به سختی شناختمش ،صورتش همان صورتی نبود كه روی
كتابهایش دیده بودم ،اغرتر و جوانتر و زیباتر ش��ده بود
و چشمهایش روشنتر از چشمهای توی عکسهای سياه و
س��فيد روی جلد كتابها بود .در واقع لين اصا شبيه لين
نبود ،به یك بازیگر هاليوودی شبيه شده بود ،یك بازیگر رده
ب ،از آن قماش كه در برنامههای تلویزیونی بازی میكنند یا
در فيلمهایی كه هيچوقت توی سينماهای اروپا نمایش داده
نمیشوند و مستقيما تبدیل به ویدئو میشوند ،اما همزمان ،او
لين بود و كس دیگری نبود .من هيچ شکی در اینباره نداشتم.
هواداران با او خوش و بش كردند و او را با یك جور آشنایی
قابی ،انریکه صدا میكردند ،و ازش س��والهایی میكردند
كه من نمیتوانستم بفهمم و بعد ما را به هم معرفی كردند،
اگرچه در واقع نيازی به معرفی من نبود ،چون زمانی ،مدتی
كوتاه ،با او رابطه داشتم و نامههایش ،به نوعی ،مرا به ادامه
وامیداش��ت؛ حرف ،حرف  1981یا  1982است ،زمانی كه
مثل یك معتکف در خانهای خارج از گرونا زندگی میكردم،
بدون پول و بدون هيچ دورنمایی از داش��تن پول ،و ادبيات
ميدان مينی شده بود كه دشمن ،صرفنظر از چند نویسنده
كاس��يك (فقط چند تا) ،آن را قلمرو خود كرده بود .و هر
روز من باید از ميدان مين میگذشتم و هر حركت اشتباهی
میتوانست كشنده باشد و شعرهای آرخيلوكوس راهنمایم
بود .برای همه نویس��ندههای جوان همينطور است .زمانی
میرسد كه هيچ پشتيبانی نداری ،حتی از طرف دوستهایت،
مرشدها كه هيچ و هيچ كس هم نيست كه كمکت كند؛ نشر،
جایزهها و هدیهها به دیگران اختصاص داده شدهاند ،آنهایی
ك��ه مدام میگفتند« :بله قربان» یا آنهایی كه عالیرتبگان
ادبی را ستایش میكردند ،یك رمه بیپایان كه فقط با ميل
ذاتیشان به نظم و تنبيه -هيچ چيزی آنها را نجات نمیداد و
هيچ چيزی را نمیبخشيدند -از هم تشخيص داده میشدند.
به هر حال ،همانطور كه میگفتم ،همه نویسندگان جوان
زمانی در زندگیشان اینطور احساس میكنند ،اما آن موقع
من بيس��ت و هشت ساله بودم و به هيچ وجه نمیتوانستم
خودم را نویس��ندهای جوان بدانم .من س��رگردان بودم .من
نمونه یك نویسنده آمریکای اتين نبودم كه به لطف جيره
دولت در كشوری اروپایی زندگی میكند .من هيچكس نبودم
و تمایلی به تکدی ترحم یا وانمود كردن نداشتم ،بعد شروع
كردم به مراوده با انریکه لين .طبيعتا من بودم كه رابطه را
شروع كردم .خيلی برای جواب دادن منتظر نماندم .یك نامه
بلند با لحنی خشمگين چيزی كه در شيلی به آن میگویيم:
غمبار و تندمزاج .در جوابم به او از زندگیام گفتم ،خانهام در
روستا روی یکی از تپههای خارج گرونا ،شهر قرون وسطایی،
روبهرویش یياق یا فضای خالی پشتش .درباره سگم ،ایکا
هم گفتم و گفتم كه به نظرم ادبيات ش��يلی به جز یك دو
استثنا آشغال است.
در نامه بعدیش مشهود بود كه ما از پيش با هم دوستيم.
آنچ��ه بعدش پيش آمد نمون��ه چيزی بود كه بين یك آدم
مش��هور و یك ناشناس پيش میآید .شعرهای مرا خواند و
آنها را در مجموعهای قرار داد كه برای معرفی نسل جوانتر،
برای یك موسسه شيليایی -آمریکایی ،در دست تهيه بود.
در نامهاش ،او یك گروه مصمم اميدوار را شناسایی كرده بود
كه به نظر او شش ببر شعر شيلی در سال  2000بودند .شش
ببر عبارت بودند از :برتونی ،ماكییرا ،گونزالو مونيوز ،مارتينز،
رودریگو ليرا و خودم -اینطور فکر میكنم .شاید هفت ببر
بودند ،اما من فکر میكنم فقط شش تا بودند .برای هر شش
نفر ما كار سختی بود كه در سال  2000چيزی شده باشيم،
چون تا آن موقع رودریگو ليرا ،بهترین از ميان همه ،خودش
را كشته بود و آنچه از او باقی مانده بود :یا سالها بود توی
قبرستان میپوسيد یا در خيابانها آشغال شده بود و با كثافات
سانتياگو درآميخته بود.
گربه مناسبتر بود تا ببر .برتونی ،تا جایی كه من میدانم،
هيپیای چيزی شده كه كنار دریا زندگی میكند و صدف
و جلبك دریایی جمع میكند .ماكییرا پژوهش��ی دقيق بر

كرد و به شکلهای مختلف به تحریك عرصه عمومی و جلب توجه دست زد؛
كارهایی نظير خواندن اشعارشان با صدای بلند در جلساتی كه دشمنانشان در
بخش تثبيت شده فرهنگی آمریکای اتين ترتيب میدادند به خصوص اكتاویو
پاز ،شاعری كه در نهایت اولين برنده نوبل تاریخ مکزیك شد.
 نظرات جنجالی آقای نویسنده
روبروتو بوانيو در طول حياتش نظرات بعضا پرحاشيهای در مورد نویسندگان
دیگر داش��ت .معروفترین نظر او در مورد سبك «رئاليسم جادویی» و شخص
«گابریل گارسيا ماركز» است .بوانيو رئاليسم جادویی را متعفن خطاب میكرد.
او گابریل گارسيا ماركز را به عنوان «كسی كه عشق حرف زدن با ریيسجمهورها
و اس��قفها را دارد» دس��ت میانداخت و از نظرش ایزابل آلنده «مبتذلنویسی
است كه در حوزهای از ادبيات كار میكند كه از كيچ آغاز و به ادبيات آبگوشتی
ختم میشود».
او در مورد ذات «نوشتن» نيز میگوید:
«حقيقت این است كه من آن اندازه كه میگویيد به نوشتن اعتقاد ندارم .از
خودم شروع میكنم :نویسنده بودن دلچسب است .نه ،دلچسب واژه مناسبی
نيست .این فعاليتی است كه لحظات سرگرمكنندهای را برای مخاطب خلق
میكند اما من چيزهای سرگرمكنندهتری هم میشناسم؛ به همان اندازه كه
ادبيات برایم سرگرمكننده است مثل دزدی از بانك! یا كارگردانی .متاسفانه،
دزد بانك كشته خواهد شد و كارگردان ورشکسته .دست آخر فقط نوشتن
است كه باقی میماند .در نظر من واژه «نوشتن» دقيقا نقطه مقابل «صبر»
است .به جای صبر ،نوشتن قرار دارد .احتماا كاما اشتباه میكنم .این احتمال
وجود دارد كه نوشتن خود صورتی دیگر از صبر كردن باشد .من دوست دارم

روبرتو بوانيو

آنتولوژی كاردنال و كورونل اورتکوی شعر آمریکای شمالی
نوشت ،دو كتاب چاپ كرد و بعد افتاد به نوشيدن .شنيدم كه
گونزالو مونيوز به مکزیکو رفت و درآنجا ناپدید شد ،ولی نه در
نسيان اتيلنی ،مثل كنسول اوری ،بلکه در صنعت تبليغات.
مارتينز یك تحليل انتقادی بر نشانههای مارسل دوشان نوشت
و مرد .رودریگو ليرا را هم كه خب ،پيشتر گفتم چه بر سرش
آمد .هر جور نگاهش كنی ببر كه نه ،بيشتر گربه بودند .بچه
گربههایی از یك استان دورافتاده .به هر حال ،آنچه میخواستم
بگویم این بود كه من لين را میشناختم .به هر تقدیر ،هواداران
جلو افتادند تا مرا معرفی كنند و نه من و نه لين مخالفتی
نکردیم .خب ،ما آنجا توی غرفه بودیم و صداها میگفتند این
روبرتو بوانيو است و من دستم را بيرون كشيدم .در حالی كه
بازویم را تاریکی پوشانده بود ،دست لين را گرفتم ،دست كمی
سردی كه چند ثانيه دست مرا فشرد ،دست آدمی اندوهگين
بود -این طور فکر كردم -یك دست و دست فشردنی كه كاما
هماهنگ بود با چهرهای كه داشت به دقت مرا ورانداز میكرد
بدون اینکه هيچ نشانی از آشنایی بدهد .این هماهنگی كاما
ایما و اشارهای بود ،تنانه بود و چنگ انداخته به دامن فصاحتی
مبهم كه چيزی نداش��ت برای گفتن ،یا دستكم برای من
چيزی نداشت .آن لحظه كه گذشت ،هواداران دوباره شروع
به صحبت كردند و سکوت پس رفت ،آنها همهشان ،نظر لين
را درباره مزخرفترین موضوعات و وقایع میپرسيدند و آن
وقت تحقير من نسبت به آنها بخار شد ،چون متوجه شدم من
هم زمانی مثل آنها بودم :شاعرانی جوان و بیهيچ حمایتی،
بچههایی كه توسط دولت مركزی ،و حتی توسط چپهای
شيلی طرد شده بودند و هيچ حامی و پشتيبانی نداشتند .تنها
كسی كه داشتند انریکه لين بود ،لينی كه مثل عکسهای
نویسندگی انریکه لين نبود بلکه زیباتر بود و جذابتر ،لينی
كه شبيه شعرهایش بود ،كه عمر شعرهایش را پذیرفته بود،
كه در ساختماني زندگي ميكرد كه شبيه شعرهایش بود و
ميتوانست ناپدید شود به شيوهاي زیبا و استوار همانطور
كه شعرهایش ناپدید شدن را نشان ميداد.
این را كه فهميدم ،یادم هست كه احساس بهتري به من
دست داد .منظورم این است كه شروع كردم به فهم موقعيت
و به نظرم سرگرمكننده آمد .چيز ترسناكي وجود داشت :من
در خانه بودم ،با دوستانم ،با نویسندهاي كه هميشه تحسينش
ميكردم .فيلم ترسناكي نبود .یا فيلمي در ژانر ترسناک نبود،
بلکه فيلم ترسناكي بود كه با مقدار زیادي طنز سياه درآميخته
بود و درست وقتي كه به طنز سياه فکر ميكردم لين یك
بطري كوچك از جيبش درآورد و گفت« :من باید هر س��ه
س��اعت یكبار یکي بخورم ».هواداران دوباره ساكت شدند.
پيشخدمتي یك ليوان آب آورد .قرص بزرگ بود .این همان
چيزي بود كه وقتي دیدم قرص را انداخت توي آب ،به آن فکر
ميكردم .اما در واقع بزرگ نبود ،متراكم بود .لين شروع كرد
به تکه كردن آن با قاشق و من متوجه شدم كه قرص مثل
پياز بود با ایههاي بيشمار .من به جلو خم شدم و به دقت
داخل ليوان را نگاه كردم .براي لحظهاي مطمئن بودم كه آن
قرص بينهایت بود .ليوان تراشيدهشده تاثيري بزرگكننده
داشت ،مثل یك لنز :داخل ليوان قرص صورتي كمرنگي از
هم ميپاشيد ،انگار كهکشاني را خلق ميكرد یا جهاني را .اما
كهکشانها نابهنگام به دنيا ميآیند یا ميميرند (یادم نيست
كدام) و چيزي كه من ميتوانستم از سمت تراشيدهشده ببينم،
از هم گشوده شدن با سرعتي كند بود ،هر مرحله غيرقابل
درک بود و هر به درون كشيده شدن و هر لرزشي همينطور
كه من نگاه ميكردم بيشتر طول ميكشيد.
بعد با احساس خستگي تکيه دادم و نگاه خيرهام از دارو
كنده شد ،رفت باا تا رسيد به لين كه انگار داشت ميگفت
چيزي نگو ،خوردن این معجون هر سه ساعت یكبار خودش
به اندازه كافي بد هست ،دنبال معنيهاي نمادین نگرد -آب،
پياز ،رژه ستارهها .هواداران از ميز ما دور شده بودند .بعضي
كنار بار نشسته بودند .بقيه را نميدیدم ،اما وقتي باز به لين
نگاه كردم هواداري پيشش بود و داشت قبل از رفتن از غرفه
به دنبال دوستهایش كه در اتاق پخش شده بودند ،چيزي
در گوش��ش زمزمه ميك��رد .همان لحظه فهميدم كه لين
ميداند كه مرده است گفت« :قلبم از من قطع اميد كرده.
دیگ��ر وجود ندارد ».فکر كردم اش��کالي وجود دارد .لين از
سرطان مرد نه سکته.
سنگيني سهمگيني بر من غالب ميشد .بعد بلند شدم و
رفتم كمي پاهایم را كش دادم ،اما نه در بار ،رفتم بيرون در
خيابان .پيادهروها خاكستري بودند و ناهموار و آسمان مثل
آینهاي بود كه قاب نداشت ،جایي كه باید همه چيز در آن
منعکس ميشد اما هيچ چيز نبود .با این حال حس طبيعي
بودن همه تصاویر غالب ميشد و نفوذ ميكرد .وقتي احساس
كردم به قدر كافي هواخوري كردهام و وقتش بود برگردم به
بار ،از پلهها باا رفتم به طرف در (پلههاي سنگي ،تختهسنگي
كه اس��تحکام گرانيتمانندي داش��ت و درخش��ندگياي
الماسگونه) و برخوردم به كسي كه از من كوتاهتر بود و مثل
گانگسترهاي دهه پنجاه لباس پوشيده بود ،مردي كه چيزي
مثل كاریکاتور در خودش داشت ،مانند قاتلي خوشبرخورد
و مرا با كس دیگري كه ميش��ناخت اشتباه گرفت و با من
سام و احوالپرس��ي كرد .من هم جواب دادم اگرچه از اول

طور دیگری به آن نگاه كنم .اما ،همانطور كه گفتم احتماا اشتباه میكنم.
بنا به نظر من درباره یك اثر موثق ،نمیدانم احتماا نظر من هم مثل بقيه
است .خجالت میكشم آن را به شما بگویم چراكه خيلی ساده است :مثل آثار
فرانسيسکو دو آلدانا ،خورخه مانریکه ،سروانتس ،سر جوانا اینز دو َل كروز،
فرای س��رواندو ترس��ا دو مير ،پدرو هنریکه اورنا ،روبن داریو ،آلفونسو ریس
و بورخس ...در اینجا قصد نداشتم غير از اسپانياییزبانان را اسم ببرم .البته
من هم بدم نمیآید كه میتوانستم از قراردادی ادبی كه مختصر و مفيد هم
باشد سخن بگویم كه از مجموع دو یا سه نویسنده و چند كتاب و شاید فقط
یك كتاب كسبش كرده باشم .اما من درباره كارهای خودم خيلی متواضعم
و همچني��ن باید خدمتتان عرض كنم كه من زیاد كتاب خواندهام تا چنين
نظریه مضحکی را بپذیرم».
بوانيو همچنين در مورد نوشتن از زندگی شخصی اش نيز میگوید« :پرتره
شخصی؟ نه زیاد .یك پرتره شخصی یك نوع خاص خودپرستی است ،اشتياق
داشتن به اینکه چندینبار به خود بنگری .اعاميهای برای نشاندادن عاقه خود
به آن چيزی كه هستی و بودهای .ادبيات سرشار از اتوبيوگرافی است ،بعضیها
بسيار خوب هستند ولی پرترههای شخصی معموا بسيار بد نوشته شدهاند ،مثل
پرترههای شخصی در شعر ،كه ابتدا به نظر میرسيد به نسبت نثر نوع مناسبتری
برای تصویرگری شخصی باشد .آیا آثار من شرححالنویسی من است؟ به یك
معنا ،چقدر نمیتواند باش��د؟ هر اثری ،مثل حماسه ،به نوعی شرححالنویسی
است .در ایلياد سرنوشت دو متحد را ماحظه میكنيم از یك شهر ،و دو ارتش،
اما سرنوشت آشيل و پریام و هکتور ،و همه این شخصيتها ،این صداهای فردی،
صدا و تنهایی نویسنده را بازتاب میدهد».

ميدانس��تم كه نميشناسمش و او اشتباه كرده ،اما طوري
رفتار كردم انگار ميشناسمش ،انگار من هم با كس دیگري
اشتباهش گرفته باش��م بعد همانطور كه مذبوحانه سعي
ميكردیم از آن پلههاي درخشان (و در عين حال به شدت
تخت) باا برویم خوش و بش ميكردیم؛ اما اشتباه كوچك
مرد چند لحظه بيشتر نپایيد ،خيلي سریع متوجه شد كه
اشتباه كرده و جور دیگري نگاه كرد ،انگار داشت از خودش
ميپرسيد شاید من هم اشتباه كردهام یا اینکه نه ،شاید از اول
سر كارش گذاشته بودم و از آنجایي كه خنگ و مشکوک بود
(هر چند به شکل تناقضآميزي تيز بود) از من پرسيد من كي
هستم ،این را با لبخندي بدخواهانه روي لبهایش پرسيد و
من گفتم« :اي لعنت ،خارا ،منم ،بوانيو ».و براي هر كسي
از لبخندش معلوم بود كه او خارا نيست ،اما او بازي را ادامه
داد ،انگار ناگهان رعد و برق گرفته باشدش (و نه ،از شعرهاي
لين نقل نميكنم ،خيلي كمتر از آن ،از كارهاي خودم نقل
ميكنم) از ایده زندگي كردن خاراي ناشناس براي یکي -دو
دقيقه خوشش آمد ،خارایي كه او هرگز نميتوانست باشد مگر
فقط همانجا متوقف بر بااي آن پلههاي درخشنده و از من
درباره زندگيام پرسيد( .خنگتر از مرغ پخته) در حالي كه
اعتراف ميكرد خاراست از من پرسيد كي هستم ،اما خارایي
كه از اس��اس وجود بوانيو را فراموش كرده بود -كه به هر
حال كاما قابل قبول است.
براي همين برایش توضيح دادم كي هستم و همچنان كه
مشغول این كار بودم داشتم ميگفتم او چه كسي ميتواند
باشد ،خارایي را خلق ميكردم تا خودم و او را راحت كنم ،كه
آن لحظه را آسان كنم -خارایي غيرمحتمل ،باهوش ،شجاع،
ثروتمند ،دست و دلباز ،جسور ،عاشق زني زیبا و آن زن هم
عاشق او -و بعد گانگستر لبخند زد ،عميقا متقاعد شده بود
كه من س��ر كارش گذاشتهام ،اما نميتوانم سر و ته قصه را
هم بياورم و مرا تشویق كرد كه نهتنها درباره خارا بلکه درباره
دوستان خارا و بااخره درباره جهان هم برایش بگویم ،جهاني
كه حتي براي خارا بسيار گسترده به نظر ميآمد ،جهاني كه در
آن خاراي بزرگ مورچهاي بود كه مرگش روي پلهاي درخشان
براي هيچكس مهم نبود و بااخره سر و كله دوستهایش
پيدا شد .دو آدمکش حرفهاي بلندقد كه كت و شلوار رنگ
روشن چهار دكمهاي به تن داشتند و مرا و خارا را نگاه كردند،
انگار كه بپرسند من كيام و او هيچ راهي نداشت جز آنکه
بگوید من بوانيو هس��تم و دو آدمکش با من خوش و بش
كردند .با آنها دست دادم (انگشتر ،ساعتهاي گرانقيمت،
دستبندهای طا) و وقتی دعوتم كردند همراهشان بنوشم
گفتم« :نمیتوانم ،با دوس��تم هستم ».و خارا را كنار زدم و
داخل شدم .لين هنوز توی غرفه بود.
ولی حاا هيچ هواداری كن��ارش نبود .ليوان خالی بود.
دارو را خ��ورده بود و منتظر بود .بدون گفتن كامی رفتيم
باا به آپارتمانش .او در طبقه هفتم زندگی میكرد و ما سوار
آسانس��ور شدیم؛ آسانسوری بسيار بزرگ كه سی نفر را در
خودش جا میداد .آپارتمانش نس��بتا كوچك بود ،خصوصا
برای یك نویسنده شيليایی ،و به كل از كتاب خبری نبود.
در پاس��خ به سوال من گفت كه او دیگر خيلی كم احتياج

به خواندن دارد؛ و بعد اضافه كرد اما هميشه كتاب هست.
میش��د از آپارتمانش بار را دید .انگار كف از شيشه ساخته
شده بود .مدتی روی زانویم نشستم و به مردم آن پایين نگاه
كردم ،دنبال هواداران گشتم و آن سه نفر گانگستر ،اما فقط
آدمهای ناآشنا را میدیدم كه میخوردند یا مینوشيدند ،اما
بيشتر از یك ميز یا غرفه به دیگری میرفتند ،همه هيجانزده
و بیقرار ،انگار در رمانی از نيمه اول دهه بيست.
بعد از مدتی ،به این نتيجه رس��يدم كه مشکلی هست.
اگر كف آپارتمان لين شيشهای بود و سقف بار هم شيشهای
بود ،آن وقت همه آن هفت طبقه از طبقه دوم تا طبقه ششم
چه میشدند؟ آنها هم از شيشه بودند؟ بعد دوباره پایين را
نگاه كردم و متوجه ش��دم كه بين طبقه اول و طبقه هفتم
هيچ چيز نبود جز فضای خالی .این كشف مضطربم كرد .فکر
كردم یا مسيح ،لين مرا كجا آوردی؟ اگرچه بافاصله به نظرم
رسيد كه یا مسيح ،لين ،آنها تو را كجا آوردهاند؟ با احتياط
سرپا ایستادم ،چون میدانستم كه آنجا ،برعکس جهان واقعی،
اشيا شکستنیتر از آدمها بودند و رفتم دنبال لين گشتم كه
غيبش زده بود توی اتاقهای بیشمار آپارتمان كه دیگر ،مثل
آپارتمان نویسندهای اروپایی ،كوچك به نظر نمیرسيد ،بلکه
جادار و عظيم به نظر میرسيد ،مثل آپارتمان یك نویسنده در
شيلی ،در جهان سوم ،با مستخدمی ارزان و اشيای گرانقيمت
ظریف ،آپارتمانی با سایههای در حركت و نيمهای تاریك كه
من در آن دو كتاب پيدا كردم :یکی كاسيك مثل سنگی
صاف و دیگری مدرن ،بیزمان مثل آشغال و بعد به تدریج
و همين كه دنبال لين میگش��تم ،احساس سرما كردم ،به
طرز فزایندهای منجمد و یخزده .احساس كردم دارم مریض
میشوم ،انگار آپارتمان حول محوری خيالی میچرخيد ،اما
بعد در باز شد و استخر شنایی را دیدم و لين آنجا داشت شنا
میكرد و قبل از آنکه دهانم را باز كنم و چيزی درباره هرج
و م��رج بگویم ،لين گفت بدی دارویش ،دارویی كه مصرف
میكرد تا زنده بماند ،این اس��ت ك��ه دارد تبدیل به موش
آزمایشگاهی شركت میشود.
اینها كلماتی بودند كه یك جورهایی انتظار شنيدنشان
را داشتم ،انگار همهاش یك نمایش بود و من دیالوگهایم را
ناگهان داشتم به خاطر میآوردم و دیالوگهای بازیگرهای
دیگر را .بعد لين از استخر بيرون آمد و ما رفتيم به همکف،
راهمان را به س��مت بار ب��از كردیم و لين گفت ببرها تمام
ش��دهاند و وقتی داش��ت تمام میش��د دلپذیر بود و تو باور
نخواهی كرد بوانيو كه در این محله فقط مردهها میروند
بيرون برای پيادهروی.
و ت��ا آن موقع ما دیگر رس��يده بودی��م جلوی بار و كنار
پنجرهای ایستاده بودیم ،خيابانها را نگاه میكردیم و نمای
ساختمانها را ،در آن محله عجيب و غریب تنها آدمهایی كه
در آن اینور و آنور میرفتند مردهها بودند .و ما نگاه میكردیم
و نگاه كردیم و نماها مشخص بود كه نماهای زمانی دیگرند،
مثل پيادهروها كه با ماشينهای پارک شدهای پر شده بودند
كه مال زمانی دیگر بودند ،زمانی ساكت اما رونده (لين رفتنش
را نگاه میكرد) زمان هولناكی كه تاب آوردنش دليلی نداشت
جز ایستایی محض.
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گروه فناوري -هفته جاري نيز صنعت
فناوري ش��اهد رونمای��ي از تکنولوژيها،
نرمافزارها و روباتهاي بسياري بود .در این
ميان حمات  DDOSدر ایران به صورت
گسترده رخ داده و بسياري از نرمافزارها از
دسترس خارج شدند .در این ميان برخي
از س��ایتهاي تحليلي و خبري نيز كه در
رابطه با حم��ات  DDOSگزارشهایي
منتش��ر كرده و از آنها به عنوان زامبيها
و یا كفتارهاي س��ایبري ی��اد كرده بودند
نيز مورد حمات گس��تردهاي قرار گرفته
و همچنان از دس��ترس خارج هستند .با
اینکه مدیران اس��تارتآپها و بسياري از
نرمافزاره��ا از دو هفته پي��ش پيگير این
مشکل بوده و جلسات متعددي با مدیران
مربوطه داش��تند اما همچنان این مشکل
رفع نشده كه بيانگر زیرساختهاي ضعيف
امنيتي كشور اس��ت .در دنيا نيز شركت
اپل همچنان با كاهش فروش آیفون مواجه
اس��ت و حتي عرضه گوشيهاي آیفون با
تخفيف نيز مشکل این شركت را رفع كرده
و ميزان فروش این گوشي بسيار كمتر از
پيشبينيها بوده اس��ت .درآمد ش��ركت
اچتيسي نيز در سال گذشته ميادي ۷0
درصد كاهش داشته است .از سوي دیگر
به نظر ميرس��د مشکات هوآوي در حال
رفع شدن است چراكه آلمان تصميم گرفته
با مدیران این شركت به مذاكره بپردازد و
شواهد بيانگر آن است كه ادعاي مدیرعامل
هوآوي درس��ت ب��وده و این ش��ركت به
اندازهاي حرفهاي و پيش��رفته اس��ت كه
نميتوان آن را نادیده گرفت.

 اگر آیفون نباشد ،چه بر سر اپل ميآید؟

به نظر ميرسد كه اپل در سالهاي اخير
با توجه به ركود كمس��ابقه بازارهاي جهاني
موبایل به فکر تغيير استراتژيهاي خود در
تولي��د و تمركز بر محصوات مختلف خود
افتاده است.
به گزارش ایس��نا ،از آنجایي كه تاكنون
فروش گوشيهاي آیفون براي اپل بيشترین
س��هم از درآمدزایي و سودآوري را براي این
غول تکنولوژي آمریکایي تشکيل داده است،
حاا به نظر ميرس��د كه مقامات اپل درباره
احتمال كاهش اس��تقبال كارب��ران و افت
فروش گوشيهاي آیفون جدید در سالهاي
آتي ابراز نگراني كردهاند به همين دليل آنها
اعام كردهاند كه قصد دارند استراتژيهاي
خود را ب��راي تمركز ب��ر توليد محصوات
و تکنولوژيه��اي خود تغيي��ر داده و بدین
ترتي��ب از وابس��تگي خود به گوش��يهاي
هوشمند آیفون و ميزان فروش و درآمدزایي
آن بکاهند.
به گفته بسياري از كارشناسان و تحليلگران
فعال در حوزه فناوري ،اپل به صورت تدریجي
در حال پيادهسازي تغيير و تحوات جدیدي
در سطوح مدیریتي و استراتژیکي بوده و خود
را براي دوران پساآیفون یا پس از آیفون آماده
ميكند.
كارشناس��اني كه پيشتر ميزان فروش
اپل را در سه ماهه نخست سال مالي 2020
–  2019ميادي  91ميلي��ارد دار برآورد

رویدادهاي جهان فناوري در هفتهای که گذشت

پیروزی هوآوی،شکست اپل

كرده بودند ،حاا در آخرین ارزیابيها درآمد
خ��ود را در این بازه زماني  84ميليارد دار
پيشبيني كردهاند.
تازهتری��ن گزارشهاي منتش��ر ش��ده در
وبس��ایت  phonearenaحاك��ي از آن
اس��ت كه اپل درصدد اس��ت از فناوريهاي
مدرن و بهروز جهان همچون هوش مصنوعي،
یادگيري ماشيني ،اینترنت اشيا ( ،)IoTشهر
و خانه هوش��مند و همچنين فناوري شبکه
 G5براي تغيير در استراتژيهاي خود استفاده
كند تا درآمدزایي و سودآوري خود را به جاي
گوش��يهاي آیفون از این فناوريهاي جدید
تامينكند.
با مشکل نفروختن اپل در چين ،مدیران به
فکر عرضه آیفون با تخفيف افتادند ،اما ظاهرا
این استراتژي نيز فایدهاي نداشته و مشکات
اپل بدتر هم شده است.
اپ��ل بهس��ختي در آمریکا گوش��يهاي
تخفي��فدار عرضه ميكند ،اما اخيرا به دليل
كاهش فروش در چين چنين تصميمي گرفت
و گوشيهاي  201۷و  2018خود را ارزانتر از
معمول فروخت.
این تصميم هرچند باعث افزایش فروش
از  11تا  30ژانویه در چين ش��د اما به گفته
تحليلگران مشکل اپل حلنشده و همچنان با
فروش پایين مواجه است.
موسس��ه Rosenblatt Securities
پيشبيني كرده اس��ت اپل از ژانویه تا مارس
بين  38تا  39ميليون گوش��ي بفروش��د و به
دنبال آن در آوریل تا ژوئن نيز 33تا 34ميليون
فروش كند كه این ارقام كمتر از پيشبينيهاي
قبلي است.

آگهي حصر وراثت
آقاي ياسر خدادادي فرزند پاپي داراي شناسنامه به شماره  416-043394 -4محل صدور شناسنامه اليگودرز به
شرح دادخواستي به كاسه پرونده  9709986710200879از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده كه
شادروان مريم كليوند فرزند محمد به شماره شناسنامه  375و تاريخ تولد  1333/11/30در تاريخ 1397/09/07
در اقامتگاه دائمي خود بدرود گفته ورثه منحصر است به:
 -1نام و نامخانوادگي عباس خدادادي ش��ماره شناس��نامه  650تاريخ تولد  1354/05/04صادره از اليگودرز نسبت
فرزند  -2نام و نامخانوادگي حسن خدادادي شماره شناسنامه  651تاريخ تولد  1356/02/02صادره از اليگودرز نسبت
فرزند  -3نام و نامخانوادگي فريبا خدادادي شماره شناسنامه  416-003905-7تاريخ تولد  1368/01/01صادره از
اليگودرز نسبت فرزند  -4نام و نامخانوادگي ناصر خدادادي شماره شناسنامه  915تاريخ تولد  1361/11/20صادره
از اليگودرز نس��بت فرزند  -5نام و نامخانوادگي هاجر خدادادي ش��ماره شناسنامه  670تاريخ تولد 1358/05/01
صادره از اليگودرز نسبت فرزند  -6نام و نامخانوادگي علي خدادادي شماره شناسنامه  483تاريخ تولد 1351/06/06
صادره از اليگودرز نسبت فرزند  -7نام و نامخانوادگي ياسر خدادادي شماره شناسنامه  416-043394-4تاريخ تولد
 1372/04/23صادره از اليگودرز نسبت فرزند
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او ميباشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهي
صادر خواهد شد.
 14435مالف -شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان ازنا
آگهي حصر وراثت
آقاي مهدي رحمتيبرنجآباد داراي شناسنامه شماره  12به شرح دادخواست به كاسه  /701541ش  97/67از اين
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لطيف رحمتيبرنجآباد به شناسنامه 92
در تاريخ  93/1/26اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه مرحوم /مرحومه منحصر است به:
 -1يعقوب رحمتيبرنجآباد فرزند لطيف پس��ر متوفي  -2س��ليمان رحمتيبرنجآباد فرزند لطيف پس��ر متوفي
 -3مهدي رحمتيبرنجآباد فرزند لطيف پسر متوفي  -4رقيه رحمتيبرنجآباد فرزند لطيف دختر متوفي  -5خديجه
رحمتيبرنجآباد فرزند لطيف دختر متوفي  -6سريه بابائيگچهباش فرزند رستم همسر متوفي
وصيتنامه غيررسمي دارند.
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور به استناد ماده  362قانون امور حذفي را در يك نوبت آگهي
مينمايد تا هر كسي اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه
به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  67شوراي حل اختاف اروميه
آگهيثبتي
آگهي تغييرات شركت دامداري برادران لكي شماره پنجهزار و نهصد و نود و يك ازنا شركت تعاوني به شماره ثبت
 581و شناسه ملي  10980076693به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده مورخ  1397/11/27و تاييديه
 4191مورخ  97/11/27اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ازنا تصميمات ذيل اتخاذ شد:
به علت عدم نياز به وجود شركت منحل گرديد
اعضای هيات تصفيه عبارتند از:
حسين لكي كد ملي 4849270867
مجتبي لكي كدملي 4840041032
محمد لكي كدملي  4849271944براي مدت يك ماه (تا تاريخ  )97/12/27انتخاب شدند.
محمد لكي كدملي  4849271944به س��مت مدير هيات تصفيه براي مدت يك ماه (تا تاريخ  )97/12/27انتخاب
شدند.
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسامي و همچنين كليه نامههاي
عادي و اداري با امضای اعضاي هيات تصفيه شركت محمد لكي و حسين لكي و مجتبي لكي معتبر ميباشد.
مدير هيات تصفيه (محمد لكي) اقرار به دريافت كليه اموال داراييها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت نمود
و كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت به امضای اعضاي هيات تصفيه محمد لكي (مدير و عضو هيات تصفيه)
و حسين لكي (عضو هيات تصفيه) و مجتبي لكي (عضو هيات تصفيه) داراي اعتبار ميباشد.
آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه :دفتر قانوني شركت به آدرس ازنا -روستاي گليجرد -دفتر شركت ميباشد.
با ثبت اين مستند تصميمات انحال انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت
و در پايگاه آگهيهاي سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان لرستان
مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري ازنا
آگهی دادنامه
پرونده كاسه  9709986710400222شعبه  4شورای حل اختاف شهرستان ازنا تصميم نهايی شماره
خواهان :بانك مهر اقتصاد به مديرعاملی سيدضيا ايمانی با وكالت خانم سيده زهرا موسوی فرزند سيدعلی رحم به
نشانی لرستان-درود -دورود -م وايت-كوچه بنفشه سوم
خواندگان:
 -1خانم مريم عليخانی فرزند عبداله به نشانی مجهولالمكان
 -2آقای محمد آقا كوچكی فرزند منصور به نشانی لرستان -مجهولالمكان
خواستهها:
 -1مطالبه وجه

 درآمد كان توليد ویدئو در یوتيوب
واینستاگرام!
تازهترینآمارهايمنتشرشدهنشانميدهد
كه توليدكنندگان محت��وا در ایاات متحده
آمریکا هفت ميليارد دار از پلتفرم شبکههاي
اجتماعي نظير یوتيوب و اینس��تاگرام كسب
درآمد كردهاند .به گزارش ایس��نا ،با توجه به
افزایش محبوبيت شبکههاي اجتماعي تصویر
و ویدئومحور همچون یوتيوب و اینستاگرام،
بس��ياري از كاربران به توليد محتواهاي مورد
عاقه عموم كاربران نظير ویدئوهاي آموزشي،
ماجراجویانه ،تفریحي و غيره روي آوردهاند كه
مورداستقبالبينظيركاربراندراینپلتفرمهاي
اجتماعي قرار گرفتهاند.
حاا تازهترین گزارشهاي منتش��ر شده
توسط وبسایت  Daily Telegraphحاكي
از آن است كه توليدكنندگان محتوا در ایاات
متحده آمریکا با توليد ویدئو و تصاویر مختلف،
جذابومنحصربهفردتوانستهانددرآمدزایيقابل
توجهي را براي خود به ارمغان آورند به گونهاي
كهگفتهميشودآنهاموفقشدهاندهفتميليارد
دار از توليد محتوا در فضاي اینترنتي و مجازي
به دست آورند.
در این گزارش همچنين عنوان شده است
كه این هفت ميليارد دار درآمد توس��ط 1۷
ميلي��ون توليدكننده محت��واي آمریکایي به
دست آمده اس��ت .ازم به ذكر است بيشتر
محتواهاي موردعاقه و استقبال كاربران مربوط
به ویدئوهاي آموزش��ي بهخصوص در بخش
آموزش و یادگيري زبان ،رابطههاي عش��قي،
آرایشي ،بهداشتي و زیبایي و همچنين تناسب
اندام و فيتنس بوده است.

 احتمال كنار آمدن آلمان با هوآوي
انگلستان خطر هوآوي براي امنيت ملي
خود را قابل كنترل خوانده بود و در رابطه با
خصومتهاي آمریکا با این شركت به خاطر
احتمال جاسوسياش براي دولت چين ابراز
تردید كرده بود .حاا مقامات آلمان نيز طي
مصاحبهاي كه با والاس��تریتژورنال انجام
دادهان��د اعام كردهاند كه این كش��ور یك
«تصمي��م اوليه» براي ص��دور اجازه حضور
ه��وآوي در مناقصههایي را گرفته كه براي
اعطاي قراردادهاي توس��عه شبکه  G5این
كشور برگزار ميشوند.
ب��ه گزارش دیجياتو ،ب��ه گفته مقامات
آلماني ،طبق بررسيهاي امنيتي امکان ندارد
كه هوآوي از طریق تجهيزات وایرلس خود
اطاعات حساس را به سرقت ببرد.
مقامات آلمان همچنين اعام كردهاند
كه هيچگونه شواهدي در رابطه با خطاكار
بودن هوآوي پيدا نکردهاند و گفتوگوهایي
ه��م كه در رابط��ه با حفرهه��اي امنيتي
احتمالي با آمریکا و انگلس��تان داشتهاند
بينتيجه مانده.
شب سهشنبه قرار بوده رهبران سياسي
این كشور دیداري در این رابطه با هم داشته
باشند .با این حال هيچ تضميني وجود ندارد
كه نش��ان دهد هوآوي چراغ سبز را از آنها
دریافت خواهد كرد.
ب��ا وجود آنکه احتم��ال ميرود مركل
صدراعظم آلمان و دیگر اعضاي كابينه او با
پذی��رش هوآوي موافقت كنند این احتمال
وجود دارد كه پارلمان آلمان به خاطر خطرات
امنيتي با این تصميم مخالفت كند.

البت��ه آنط��ور ك��ه مقام��ات آلماني به
والاستریت ژورنال گفتهاند آلمان انگيزههاي
خوبي براي صدور اجازه فعاليت هوآوي دارد.
در همين رابطه یکي از این افراد بلندپایه گفته
است كه آلمان به خاطر فقدان فيبرهاي نوري
در حوزه ارتباطات پهنباند بازي را باخته و
ه��وآوي این امکان را براي آن فراهم خواهد
كرد كه ب��ا كمترین هزین��ه در این زمينه
پيشرفت كند.
شيائومي مي 9با دوربين اصلي سهگانه
شيائومي مي 9رس��ما طي رویدادي در
چين رونمایي شد .این گوشي كه از تازهترین
چيپس��ت كوالکام به نام اسنپدراگون 855
بهره ميگيرد ،تا  8گيگابایت رم را پشتيباني
ميكند.
لي جون مدیرعامل ش��ركت سازنده در
جریان مراس��م رونمایي از گوشي شيائومي
مي 9از اضافه ش��دن مدي به نام گيم توربو
به این موبایل خبر داد كه عملکرد كلي آن را
در حين اجراي بازيها بهبود داده و نمایشگر
آن را بهينهسازي ميكند .گوشي شيائومي
م��ي 9مد دیگري به اس��م م��اه (Moon
 )Modeدارد كه ميتواند عکسهایي شفاف
و مملو از جزئيات را از ماه و دیگر اجرام دور
و روش��ن بگيرد و تصاویري كه شيائومي در
جریان مراسم رونمایي از این قابليت نشان داد
دستكم چنين چيزي را نشان ميدادند.
گوشي شيائومي مي 9داراي یك دوربين
سلفي  20مگاپيکسلي و نمایشگر امولد 6/39
اینچي با رزلوش��ن فول اچ دي پاس و نرخ
نمایشگر به بدنه  90/۷درصدي است .ازم
است اشاره كنيم كه بخش پشتي بدنه این
موبایل كاما خميده اس��ت و از این لحاظ
بسيار شبيه به گوشيهاي وان پاس دیده
ميشود.
 روباتي كه هك ميشود
ی��ك توليدكنن��ده اس��باببازيهاي
هوشمند ،روباتي طراحي كرده كه كاربران
ميتوانند آن را هك و دستکاري كنند .به
ای��ن ترتيب روبات فعاليت دلخواه كاربر را
انجام ميدهد.
به گزارش نيواطلس ،شركت اسفرو به
طور كلي اس��باببازي هوشمند ميسازد،
اما این شركت در این اواخر محصواتي را
براي برنامهنویسان آتي توليد كرده است.
درهمين راستا این ش��ركت قصد دارد از
طریق جمعآوري س��رمایه ،آخرین روبات
خ��ود به ن��ام  Rvrرا بس��ازد .این روبات
طوري طراحي شده كه كاربران ميتوانند
آن را هك و دستکاري كنند.
این روبات چرخان در حقيقت پاسخي
به بازخوردهایي اس��ت كه این شركت از
مشتریانش طي سالهاي گذشته دریافت
كرده است.
مدتهاس��ت كه مشتریان آن خواهان
آن هستند كه محصوات روباتيك جدید
بتوانند روي سطوح مختلف حركت كنند،
به دس��تورات صوتي واكنش نشان دهند،
به عنوان یك پاترول امنيتي فعاليت كنند
ی��ا در صورت نياز به ی��ك روبات جنگجو
تبدیل شوند.

 -2تامين خواسته
رای شورا
درخصوصدعویمطرحشدهتوسطبانكمهراقتصاد،مديرعاملسيدضياءايمانیبهوكالتخانمسيدهزهراموسوی
به طرفيت -1خانم مريم عليخانی فرزند عبداله -2محمد آقا كوچكی فرزند منصور به خواسته مطالبه يك فقره چك
به شماره  074715و سررسيد  ،94/10/16عهده بانك ملی بابت بيمه يك فقره چك به مبلغ  136/000/000ريال به
انضمام خسارت تاخير تاديه و كليه خسارات دادرسی ،حقالوكاله وكيل -تاخير تاديه و تامين خواسته .شورا با بررسی
اوراق پرونده ،استماع اظهارات وكيل خواهان و گواهی عدم پرداخت مورخ  1394/10/16صادره از بانك ملی ،نظر
به اينكه مستند مدركيه دعوی خواهان از اسناد تجاری با اوصاف تنجيزی و تجريدی است كه بقای اصل آن در يد
مدعی ،دالت بر بقای دين و اشتغال ذمه خواندگان ،به خوانده رديف دوم به عنوان صادركننده و خوانده رديف اول
به عنوان ظهرنويس (ضامن) دارد و اينكه خواندگان در قبال دعوی مطروحه ايراد و انكاری به عمل نياورده -و دليلی
بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه نكردهاند -دعوی خواهان را ثابت تشخيص ،مستندا به مواد 522-519-515-198
ازقانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی ،و مواد  313-310قانون تجارت ،و مواد  5-3از
قانون صدور چك اصاحی  ،1382و مواد  27-26-25-9قانون شوراهای حل اختاف ،مصوب  1394حكم به محكوميت
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  136/000/000ريال وجه نقد به عنوان اصل خواسته و مبلغ  2/850/000ريال
هزينه دادرسی ،به انضمام حقالوكاله وكيل ،طبق تعرفه حقالوكاله -خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست
لغايت زمان اجرای حكم ،درحق خواهان صادر و اعام میدارد .رای صادره غيابی بوده و ظرف بيست روز پس از اباغ
قابل واخواهی در اين شعبه متعاقبا ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی درمحاكم
محترم عمومی حقوقی دادگستری ازنا میباشد.
16423مالف -مجيد قنبری -قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان ازنا

آگهي اباغ اجرائيه
آگهي اباغ اجرائيه كاس��ه 9701040 :عليه ورثه علي رحماني به ش��رح متعهد :آقاي مهدي رحماني ،نام
پدر :اكبر ،شماره شناسنامه ،827:شماره ملي ،3071104200 :متولد ،1357/07/01 :به نشاني :سيرجان و
رضا رحماني ،نام پدر :اكبر ،شماره شناسنامه ،1515 :شماره ملي ،3071954891 :متولد ،1367/05/01 :به
نشاني :سيرجان و زهره رحماني ،نام پدر :اكبر ،شماره شناسنامه ،306 :شماره ملي ،3071216874 :متولد:
 ،1362/02/05به نش��اني :س��يرجان و حس��ين رحماني ،نام پدر :اكبر ،شماره شناسنامه ،238 :شماره ملي:
 ،3071052121متولد ،1353/02/01 :به نشاني :سيرجان و فاطمه رحماني ،نام پدر :اكبر ،شماره شناسنامه:
 ،231ش��ماره ملي ،3071059639 :متولد ،1354/03/20 :به نش��اني :سيرجان ورثه مرحوم علي رحماني
مديونين پرونده كاسه فوق كه برابر گزارش  970010682شناخته نگرديدهايد اباغ ميگردد كه برابر
سند ازدواج شماره  826مورخه  1385/03/13بين مرحوم علي رحماني و خانم فرخنده عزتآباديپور
مبلغ  1/172/299/556ريال بدهكار ميباش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواست صدور
اجرائيه نموده پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كاس��ه فوق در اين اجرا مطرح ميباش��د .لذا
طبق ماده  18/19آئيننامه اجرايي مفاد اسناد رسمي به شما اباغ ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه
تاريخ اباغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر ميگردد ظرف مدت بيست
روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي
طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
 5072مالف -صالح آزادي -مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سيرجان

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760301206004251مورخ  1397/11/09هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهارستان تصرفات مالكانه بامعارض
متقاضي آقای حسين خادمی ولیپور فرزند محمد به شماره شناسنامه  33604صادره از تهران نسبت به ششدانگ
يك قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مس��احت  4478مترمربع در قس��متی از پاك ش��ماره  109فرعی از 148
اصلی واقع در تهران حوزه ثبتی شهرستان بهارستان خريداری از مالك رسمی عليرضا بختياری محرز شده است.
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضايي تقديم كنند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/12/02 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/18 :
عابدين نوریشيرازی -رييس ثبت اسناد و اماك بهارستان

آگهي تحرير تركه
در پرونده كاسه  9709986710400724اين شعبه ،با توجه به فوت مرحوم علي خليلي فرزند ماشااله
به شناسنامه شماره  7صادره ازنا متولد  1322كه ساكن ازنا -شهرك المهدي خ طالقاني پاك  363بوده،
توسط خانم معصومه خليلي فرزند ماشااله درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده
است و براي تاريخ  97/1/19روز دوشنبه راس ساعت  10نوبت تحرير تركه تعيين گرديده .لذا بدينوسيله
به تمامي ورثه متوفاي ياد شده يا نمايندگان قانوني آنها ،بستانكاران از متوفي و مديونين به وي و هر كس
كه به هر طريق حقي به تركه متوفي دارد ،اباغ ميشود در ساعت و تاريخ ياد شده در شعبه چهار شوراي
حل اختاف دادگستري شهرستان ازنا ،جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند.
 14434مالف -مجيد قنبري -قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختاف دادگستري ازنا

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  139760301206003699مورخ  1397/10/15هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهارستان تصرفات مالكانه بامعارض
متقاضي آقای زيداله فتوحی فرزند محمدرفيع به شماره شناسنامه  4صادره از ميانه نسبت به ششدانگ يك قطعه
زمين با بنای احداثی در آن به مساحت  313/77مترمربع در قسمتی از پاك شماره  15فرعی از  141اصلی واقع در
تهران حوزه ثبتی شهرستان بهارستان خريداری از مالك رسمی قربانعلی قربانی محرز شده است .لذا به منظور اطاع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از
اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم كنند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/12/02 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/18 :
عابدين نوریشيرازی -رييس ثبت اسناد و اماك بهارستان
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره  38401232مورخ  1397/10/17هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بهارستان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي
آقای سليمان آذر خليلی فرزند رحمان به شماره شناسنامه  35صادره از سراب نسبت به اعيانی ششدانگ يك قطعه
زمين با بنای احداثی در آن به مساحت  86/71مترمربع در قسمتی از پاك شماره  67فرعی از  142اصلی واقع در
تهران حوزه ثبتی شهرستان بهارستان خريداری از مالك رسمی اكبر تبريزی محرز شده است .لذا به منظور اطاع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس
از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم كنند .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/12/02 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/18 :
عابدين نوریشيرازی -رييس ثبت اسناد و اماك بهارستان

آگهي مفقودي
برگ سبز پژو  405مدل  78 ، 83ايران  628م  -95انتظامي  – 12483118698موتور  -83054377شاسي
بهنام اميرمحمد آرزومند مفقود گرديده
بهارستان
آگهي مفقودي
برگ سبز و برگ كمپاني پژو پارس مدل 1387
 -21ايران  659ب  -14انتظامي  -12487134651موتور  – NAA1701CA69E733295شاس��ي بهنام
حسن لطفي مفقود و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
بهارستان
آگهي حصر وراثت
آقاي ميرقديرموس��وي داراي شناس��نامه به شماره  741به ش��رح پرونده كاسه  97-1966از اين شورا
درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان ميرالياس موس��وي ديجوجين
به ش��ماره شناس��نامه 799در تاريخ  1383/5/7در اردبيل اقامتگاه دائمي خود را بدرود حيات گفته ورثه
آن مرحوم منحصر است به:
 -1مريم سرخاني ديجوجين فرزند عزت به شماره شناسنامه 438زوجه متوفي
 -2فهيمه موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  1313فرزند متوفي
 -3شهناز موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  1312فرزند متوفي
 -4امينه موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  79682فرزند متوفي
 -5ميرحسين موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه 740فرزند متوفي
 -6ميرقدير موسوي فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  741فرزند متوفي
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كس اعتراض
دارد و يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باش��د ،از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا
گواهي صادر و هر وصيتنامه جز س��ري و رس��مي كه بعد از موعد ابراز ش��ود از درجه اعتبار س��اقط و
بااثر خواهد بود.
رئيس شعبه يازده شوراي حل اختاف اردبيل

خبر

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد

تعطیلی سایت ثبت گوشي مسافري تا پایان سال

مهر -سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاا و ارز از بسته شدن سایت
ثبت گوشي مسافري تا پایان سال خبر داد .حميدرضا دهقانينيا در خصوص زمان
بسته شدن سایت ثبت گوشي مسافري اظهار داشت :ظرف یك ماه آینده و تا پيش
از پایان سالجاري ،سایت ثبت گوشي مسافري بسته خواهد شد ،اما هنوز روز دقيق
اجرا ،مشخص نيست .سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاا و ارز افزود :البته
سيستم هماكنون به صورت آزمایشي در حال كار است و در آینده ،قطعا به طور
كامل اجرایي خواهد شد.

ریيس هياتمدیره شبکه علمي ایران:

ضرورت بهکارگیري ظرفیت زنان در شوراي عالي
فضاي مجازي

مهر -ریيس هياتمدیره شبکه علمي ایران با اشاره به حضور فعال زنان كارآفرین
در ایههاي مدیریتي كس��بوكارهاي فضاي مجازي بر ضرورت بهكارگيري این
پتانسيل در شوراي عالي فضاي مجازي كشور تاكيد كرد.
به گزارش شبکه علمي ایران ،سادینا آبائي در اجاس بانوان برندآفرین با بيان
اینکه كارآفرینان و صاحبان بنگاههاي اقتصادي با استفاده از فرصتهاي فضاي مجازي
ميتوانند بهرهوري فرآیند اقتصادي خود را افزایش دهند تا به اقتصاد مطلوب نزدیكتر
شوند ،گفت :سالها قبل شاید فضاي مجازي و فناوري اطاعات ،تحميلي و لوكس
شناخته ميشد اما در حال حاضر ثابت شده كه براي ساختن دنياي فاقد مرز و در
روند توسعه جهاني ،فضاي مجازي بهترین ابزار است.
وي گفت :متاسفانه به دليل شناخت اندک سياستگذاران از بزرگترین موهبت
و ابزار كسبوكار كارآفرینان كه فضاي مجازي است ،با دید مثبت استفاده نشده و
شاهد برخورد سليقهاي و محدودیتهایي هستيم كه با آموزش صحيح ميتوان آن
را به فرصتي بينظير تبدیل كرد.
آبائي با بيان اینکه معایب شبکههاي اجتماعي به ویژه نقض حریم خصوصي افراد
در آن بر كسي پوشيده نيست ،گفت :بدیهي است كه تکنولوژي مخصوصا فضاي
مجازي جدا از معایب خود ،فرصتهایي را در اختيار كاربران مخصوصا كارآفرینان
و مشاغل خانگي قرار ميدهد كه بهرهبرداري از آن ميتواند اقتصاد یك كسبوكار
را متحول كند.
دیجيتال در جهت رشد
ایران به اهميت فضاي
:
شبکه علمي :
مدیره - $
هيات' 9
ریيس$ /
'
و رونق كسبوكار در مناطق محروم و مخصوصا زنان كارآفرین اشاره كرد و اظهار
داشت :حضور فعال زنان شاغل و كارآفرین در ایههاي مدیریتي و تصميمگيري،
17:12
:
وكارهاي دیجيتال و در دسترس بودن امکانات سایبري در خانهها و
مخصوصا كسب
مدارس :در سالهاي اخير ،این ضرورت را ایجاب ميكند كه از حضور و پتانسيل زنان
در شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان یك نهاد تصميمگير در سياستگذاريهاي
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كان كشور در فضاي مجازي ،استفاده شود.
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آگهي حصر وراثت
آقاي ميرقديرموس��وي داراي شناس��نامه به ش��ماره 741به ش��رح پرونده كاس��ه 97-1967از اين ش��ورا
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مريم سرخاني ديجوجين به شماره
شناس��نامه 438در تاري��خ  1395/3/5در اردبيل اقامتگاه دائمي خود را ب��درود حيات گفته ورثه آن مرحوم
منحصر است به:
 -1فهيمه موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  1313فرزند متوفي
 -2شهناز موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  1312فرزند متوفي
 -3امينه موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  79682فرزند متوفي
 -4ميرحسين موسوي ديجوجين فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه 740فرزند متوفي
 -5ميرقدير موسوي فرزند ميرالياس به شماره شناسنامه  741فرزند متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كس اعتراض دارد و
يا وصيتنامهاي از متوفي نزد او باشد ،از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر
و هر وصيتنامه جز سري و رسمي كه بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
رئيس شعبه يازده شورايحل اختاف اردبيل
آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه اداره اوقاف و امور خيريه نيش��ابور برابر تقاضانامه ش��ماره  20396مورخ  1397/10/23منضم
دو برگ گواهي استشهاديه و شهادت شهود تقاضاي المثني نوبت اول را كرده و مدعي است كه سند مالكيت
يك س��هم مش��اع از مدار  12س��هم پاك  111فرعي اصلي بخش  2نيشابور موسوم به مزرعه و قنات جيران
به علت جابهجايي مفقود ش��ده اس��ت كه به حكايت دفتر اماك سند مالكيت پاك مزبور ذيل ثبت 2011/3
صفحه  391دفتر  22به نام متصدي وقف محمدحس��ن ش��يخي فرزند محمد صادر و تس��ليم ش��ده و دفتر
اماك بيش از اين حكايتي ندارد .بنابراين به اس��تناد ماده  120آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي
و متذكر ميشود هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي انجام داده يا مدعي سند مالكيت نزد خود
باش��د بايس��تي ظرف مدت  10روز از تاريخ انتش��ار آگهي اعتراض كتبي خود را به پيوست اصل سند مالكيت
يا س��ند معامله رس��مي به اين اداره تس��ليم كند در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول
اعتراض بدون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالكيت المثني و تسليم آن به
متقاضي اقدام خواهد شد.
علي اميني -رييس اداره ثبت اسناد و اماك نيشابور

آگهی مزايده اموال غيرمنقول (اسنادرهنی) پرونده اجرايی 9101432
بدينوسيله به اطاع عموم میرساند :ششدانگ پاك ثبتی  1579/6771باقيمانده به مساحت  63/80مترمربع
دفتر  522صفحه  46س��ند رهنی  87/9/24-19027اس��ناد رس��می  23اهواز متعلق به خانم فرشته كاظمی
اس��فه فرزند اصغر شناس��نامه  44022كد مل��ی  1750431378مورد وثيقه به نش��انی :اهواز كوی پرديس
ميدان بهزيستی خيابان گلشاد پاك ( 9پرديس قطعه  92خيابان  10متر احداثی) طبق نظر كارشناس رسمی
دادگس��تری ملك به صورت آپارتمان مس��كونی واقع درطبقه همكف س��مت شمالی ازيك ساختمان دو طبقه
چهارواحدی با اس��كلت آجری س��قف تيرچه بلوك دارای دواتاق خواب هال پذيرايی آش��پزخانه و س��رويس
بهداشتی با نمای داخلی اندود گچ و رنگآميزی و نمای بيرونی سراميك و سيمان سفيد انشعاب آب و برق
و گاز دارد قدمت بنا  11س��ال میباش��د .ملك فاقد بيمه میباش��د كه در اثر عدم پرداخت بدهی منجر به
صدور پرونده اجرايی مكانيزه  9101432گرديده اس��ت پس ازاباغ اجرائيه و قطعيت ارزيابی به بس��تانكاری
بانك مس��كن از طريق مزايده به فروش میرس��د .مزايده ازمبلغ پايه  550/000/000ريال (پانصد و پنجاه
ميليون ريال) طبق كارشناس رسمی دادگستری ارزيابی روز يكشنبه تاريخ  97/12/19از ساعت  9الی  13در
محل اجرای ثبت اهواز -امانيه خيابان مدرس اداره ثبت اسناد و اماك -اداره اجرای ثبت ،برگزار میگردد.
مزايده از مبلغ اعامی فوق ش��روع و به بااترين قيمت پيش��نهادی نقدا فروخته میش��ود .ازم به ذكر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراك و مصرف در صورتی كه
مورد مزايده دارای آنها باش��د و نيز بدهیهای مالياتی و عوارض ش��هرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از
اينكه رقم قطعی آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد
وجوه پرداختی بابت هزينههای فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد خواهد ش��د و نيم عش��ر و حق
مزايده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد ،مزايده روز اداری بعد از تعطيلی
در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
حدود و مشخصات ملك مورد وثيه :طبق وضعيت ثبتی شماره  91/4/25-35642اداره ثبت اسناد و اماك ناحيه
 3اهواز .حدود و مشخصات ملك :شماا در  5قسمت اول به طول  4/5متر ديوار به ديوار پاك 1579/6748
دوم كه شرقی به طول  2/10متر سوم به طول  1/95متر چهارم كه غربی به طول  2/10متر هرسه قسمت
درب و پنجره و ديواريس��ت به نورگير اش��تراكی پنجم به طول  3/55متر ديوار به ديوار پاك 1579/6748
شرقا به طول  6/40متر پنجره و ديواريست به خيابان ده متری جنوبا در پنج قسمت اول به طول  8/90متر
دوم كه شرقی به طول  1/90متر سوم شمالی به طول  1/15متر چهارم كه شرقی به طول  1/10متر هر 4
قس��مت ديواريس��ت اشتراكی با پاك  1579/15210مفروزه پنجم به طول  2/25متر درب و ديواريست به
راه پله اشتراكی غربا به طول  8/80متر ديوار به ديوار پاك .1579/15210
تاريخ انتشار97/12/2 :
5/3246مالف -فريبا آريايینيا -معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
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راهاندازي مترو «هشتگرد» در سال 9۸

ایسنا -معاون سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور آخرین وضعيت خطوط
متروهاي اقماري تهران را تشریح و اعام كرد :متروي «كرج  -هشتگرد» تقریبا آماده
است و درصورت تامين اعتبار سال آینده راهاندازي ميشود .حسين رجبصاحي
گفت :متروي «كرج  -هشتگرد» تقریبا آماده است و براساس آخرین آمار و اطاعات
تنهاسيستمسيگنالينگوخطوطبرقباايسرآنباقيماندهكهاگربودجهآنتامين
و سيستم سيگنالينگ آن برقرار شود این خط سال آینده راهاندازي ميشود.
وي اضافه كرد :برخي معتقدند ميتوان بدون سيگنالينگ هم مترو را راهاندازي
كرد اما من این را توصيه نميكنم ،زیرا وظيفه سيگنالينگ فقط این نيست كه مانع
از برخورد قطارها شود ،بلکه سرعت بااي قطار را در شيب و قوس مسير كنترل
ميكند و كاهش ميدهد.
معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها در ادامه درباره متروي «پرند»
گفت :چند هفته پيش ش��ركت عمران ش��هرهاي جدید پرند با شهرداري تهران
توافقاتي داشتند كه براساس آن مقرر شد این شركت  150ميليارد تومان از محل
اماک و دارایيهاي خود را در جهت راهاندازي هر چه سریعتر این پروژه در اختيار
شهرداري تهران قرار دهد .به گفته رجبصاحي ،مترو پرند تا فرودگاه امامخميني(ره)
ریلگذاري شده و تنها بخشي از آن باقي مانده است.
وي درباره مترو «اسامشهر» تصریح كرد :با فرمانده قرارگاه خاتماانبيا و شهردار
اسامشهر جلسهاي داشتيم و قراردادي نيز در این باره در حال انعقاد است .طول
مسير تهران  -اسامشهر  13/5كيلومتر است و قرار است براي مترو تا ميدان نماز
تونل كشيده شود .در این راستا قرارگاه خاتم نيز تا همين چند روز آینده بحثهاي
عملياتي اجرایي آن را آغاز ميكند.
به گفته معاون سازمان شهرداريها ،این پروژه بسيار سنگين است و پيشبيني
ميشود حداقل دو هزار ميليارد تومان هزینه داشته باشد .براین اساس باید شهرداري
و سازمان شهرداريها كمك كنند تا این طرح عملياتي شود .رجبصاحي همچنين
درباره متروي شهر «پردیس» گفت :این شهر تا تهران حدود 20كيلومتر فاصله دارد
و متروي آن نيز از پروژههاي بزرگ و در حال انجام اقدامات اوليه است .در مسير
این مترو تونل و پلهاي زیادي وجود دارد كه طبيعتا كار را سخت ميكند .البته این
مترو فواید بسياري دارد زیرا عاوه بر پردیس ،شهرهاي رودهن ،بومهن و جاجرود
را پوشش ميدهد.

مجوز واردات هواپیما صادر شد

ریيس سازمان هواپيمایي كشوري از صدور مجوز واردات تعدادي هواپيما به كشور
از سوي این سازمان خبر داد و گفت :كانال مالي براي خرید این هواپيماها تعيين
شده است .محمد اسامي وزیر راهوشهرسازي اخيرا در گفت وگو با خبرنگار مهر از
تاش براي خرید تعدادي هواپيماي جدید و توسعه ناوگان هوایي كشور خبر داده
بود .وي درمورد نو یا دست دوم بودن این هواپيماها تنها به ذكر این نکته بسنده كرد
كه هواپيماهاي مذكور «هواپيماهاي خوبي» هستند.
در همين ارتباط علي عابدزاده ،ریيس س��ازمان هواپيمایي كشوري در گفت
وگو با خبرنگار مهر ،درباره جزئيات خرید این هواپيماها اظهار داشت :قرار است به
زودي تعدادي هواپيما از سوي شركتهاي واردكننده هواپيما كه همان شركتهاي
هواپيمایي هستند ،وارد ناوگان حملونقل هوایي كشور شوند و سازمان هواپيمایي
كشوري مجوز واردات این هواپيماها را صادر كرده است .ریيس سازمان هواپيمایي
كشوري گفت :ما به عنوان نهاد حاكميت واردكننده نيستيم و دخالتي در كار نداریم.
خود شركتهاي هواپيمایي واردكننده این هواپيماها هستند .وي درباره كانال مالي
واردات این هواپيماها نيز گفت :ایراینها كانال مالي براي واردات این هواپيماها را
ایجاد كردهاند .عابدزاده از بيان نام كشورهاي فروشنده هواپيما به ایران خودداري كرد.
البته سيد احسن علوي ،عضو كميسيون عمران مجلس گفته بود عراق و تركيه براي
ایجاد شركتهاي واردكننده هواپيما به ایران اعام آمادگي كردهاند.

کاهش قدرت خرید ،دسترسي مردم را به مسکن ارزان دشوارتر کرد

ترافیك اجارهنشینها

اش�کان نظامآب�ادي -بر اس��اس آخرین
گزارشهاي رسمي موجودي مسکن كل كشور
 24/19ميلي��ون واحد اس��ت ك��ه از ميان این
واحدهاي مسکوني سهم مالکان با روندي فزاینده
هر سال كاهش پيدا ميكند .شتاب فزاینده افزایش
مستاجران در بازار مسکن پس از اطاعات به دست
آمده از سرشماري نفوس و مسکن در سال  95از
احتمال رشد شدید مستاجران حکایت ميكند .بر
این اساس ممکن است با تکانه قيمتي سالجاري و
تعميقشکافقيمتهانسبتبهدرآمدخانوار،حجم
مستاجران در سالهاي آینده با شدت بيشتري
افزایش پيدا كند؛ پدیدهاي كه با ایجاد «ترافيك
تقاضاي اجاره» تورم اجارهبها را افزایش داده و از سهم
مالکانبهطورجهشيميكاهد .برآوردهايمختلف
نشانميدهدشاخصدسترسيبهمسکندرایران
از حدود هشت سال در سال  1384به حدود 12
س��ال در سال  1394رسيده است .این عدد براي
متوسط جامعه به دست آمده در حالي كه شاخص
دسترسي به مسکن براي گروههاي كمدرآمد یعني
دهكهاي اول تا چهارم بين  19تا  36سال است.
به عبارت دیگر ميتوان گفت خانوارهاي گروههاي
كمدرآمد و به ویژه دهكهاي 1و 2به تنهایي قادر
بهتامينمسکنمناسبنخواهندبود.مقدارمتعارف
جهانياینشاخصبينپنجتاششسالاست.این
وضعيت نشانه بحراني بودن وضعيت دسترسي به
مسکن براي گروههاي كمدرآمد در كشور است و
پيامد آن افزایش بدمسکني و جابهجایي پلکاني در
محات شهري و افزایش اجارهنشيني خواهد بود.
در حالي كه دسترسي ایرانيان به مسکن روزبهروز

سختتر ميش��ود «افزایش نرخ اجارهنشيني»
مهمترین پيامدي است كه بازار مسکن را درگير
كرده است.
آمارها نشان ميدهد هر سال ایرانيان بيشتري
مالکيت مس��کن را از دست ميدهند و بر تعداد
مستاجرانافزودهميشود.روایتهايرسمينشان
ميدهد كه بيشترین حجم خانوارهاي معمولي
ساكن و گروهي در خانههایي با متراژ  51تا 100
مترمربع ساكن هستند و مستاجران عموما در
واحدهاي با متراژهاي پایين سکونت دارند.
 كاه�ش  15درصدي مالکيت مس�کن
در  2دهه
بر اساس اطاعات منتشر شده توسط مركز
آمار ،بيشترین حجم خانوارهاي معمولي ساكن و
گروهي در خانههایي با متراژ  51تا  100مترمربع
ساكن هس��تند .همچنين سهم مستاجران در
واحدهاي مسکوني با متراژهاي بااتر به تدریج
كاهش ميیابد و خانوارها با نحوه تصرف مستاجر
بيشتر در متراژهاي پایين سکونت دارند .بر این
اساس  60/5درصد از خانوارهاي عادي و گروهي
مالك و  30/۷درصد از خانوارها مستاجر هستند.
در حال��ي كه اوایل ده��ه  ۷0بيش از  ۷5درصد
ایرانيان خانه ملکي داشتند ،در حال حاضر ميزان
مالکيت افراد به حدود  60درصد رس��يده است.
كاهش  15درصدي مالکان از طرف دیگر به شمار
مستاجران هم اضافه كرده است .در شوک قيمتي
سال گذشته قيمت مسکن و اجاره بيش از 100
درصد افزایش را تجربه كرده است كه خود عامل
محرک افزایش تمایل به اجارهنشيني است.

 بازارهاي موازي عليه مسکن
از سوي دیگر رواج سوداگري از طریق خرید
كااهاي س��رمایهاي و ق��درت گرفتن بازارهاي
موازي نس��بت به مسکن باعث شده بسياري از
مالکان ترجيح دهند مسکن خود را به كااهایي
با بازدهي بيش��تر تبدیل كنن��د .در دورهاي كه
قيمت ارز به شدت افزایش پيدا كرد ارزشافزوده
بازارهاي طا ،ارز ،سکه و حتي بورس از مسکن
پيشي گرفت این در حالي است كه سرمایهگذاران
پس از رونق مقطعي در انتظار ركود سنتي بازار
مسکن هس��تند .در حال حاضر اقداماتي مانند
ثبتنام خودرو و ف��روش آن در بازار آزاد ،خرید
سکه و طا و سرمایهگذاري در بورس ارزش افزوده

بيشتري براي سرمایههاي مردم ایجاد ميكند.
همين موضوع ممکن است بازار مسکن را با رشد
بيشتر تعداد مستاجران مواجه كند.
 ت�ورم اجارهبه�ا ب�ه دلي�ل افزای�ش
اجارهنشيني
یکي از پيامدهاي افزایش اجارهنشيني ،افزایش
تقاضا و در نتيجه تورم اجارهبها در بازار است .حال
آنکه در سالهاي گذشته تورم اجارهبها همواره از
تورم قيمت فروش مسکن بيشتر بوده است .در
سالهایي كه بازار مسکن در ركود به سر ميبرد
با اینکه قيمت مسکن افزایش چنداني نداشت اما
اجارهبها روند صعودي خود را حفظ كرد .حاا نيز
در تهران در فاصله سالهاي  90تا  ،95جمعيت
ساكن تهران  10درصد زیاد شده است اما تعداد
مال��کان 5 ،درصد و در مقابل ،تعداد خانوارهاي
مستاجر  22درصد رش��د كرده است .در حالي
كه طي سالهاي اخير تقاضا براي اجارهنشيني
افزایش داش��ته عرضه فایل اجاره كم شده و اثر
كاهش عرضه در تورم بيش از 25درصدي اجارهبها
آش��کار شده اس��ت .در این شرایط كارشناسان
«كاه��ش قدرت خرید» و «عدم دسترس��ي به
مسکن ارزانقيمت» را مهمترین دليل افزایش
اجارهنشيني عنوان ميكنند.
 اگ�ر درآم�د با اجاره تناس�ب داش�ت
متقاضياناجارهنشينيراترجيحميدادند
به گفته بيتاه ستاریان ،كارشناس اقتصاد
مسکن كاهش سهم مالکيت به طور عمومي در
بازار مسکن دنيا عامتي منفي محسوب نميشود
چرا كه عموما دو نوع استفاده استيجاري و ملکي
براي بازار مس��کن فرض ميشود؛ آنچه در بازار
مسکن مشکلزاست عموما بحث به بيمسکني
و كمبود مس��کن مربوط ميش��ود .ستاریان در
گفتوگو با «جهانصنع��ت» ميگوید« :در هر

 توزیع نوع مالکيت مسکن به تفکيك متراژ

كشوري اگر مسکن به اندازه كافي وجود داشته
باشد بسياري از متقاضيان ممکن است ترجيح
دهند اجارهنشيني را تجربه كنند به شرطي كه
تناسبي بين درآمد و اجارهبها وجود داشته باشد.
ب��ه عنوان مثال اگر یك كارمند طبق روال با دو
س��اعت كار بتواند اجاره واحد مسکوني مناسب
خود را تامين كند ممکن است اجارهنشيني را به
مالکيت مسکن ترجيح دهد».
 در  25سال گذش�ته قيمت خانه 1100
برابر شده است
این كارشناس اقتصاد مسکن در بيان دایل
كاهش قدرت خرید مسکن ميگوید« :اگر تورم
مس��کن هم مانند همه كااهاي ما بود مشکلي
نداشتيم اما مسکن به دایل مختلف نسبت به
كااهايدیگرافزایشقيمتبيشتريداشتهاست.
از س��ال  ۷6شاخص تورم مسکن  2/5برابر همه
كااها افزایش داشته است .در  25سال گذشته
قيمت خانه  1100برابر ش��ده است ولي قيمت
ارز  186برابر ش��ده است .این نشان ميدهد كه
در بعد مسکن مشکل داریم .اگر به تعداد خانوار
مسکن مناسب داشتيد دیگر ملك افزایش پيدا
نميكند».
او در بيان دایل افزایش اجارهنشيني ميگوید:
«به دليل اینکه در بخش مسکن افزایش قيمت
بااتري نسبت به سایر كااها داریم اجارهنشيني
بااتر ميرود .در شرایطي كه قدرت خرید خانوار
كاهش پي��دا ميكند اولين انتخ��اب آنها بازار
اجاره مسکن است و سپس به سمت خرید كاا
ميروند .او ادامه ميدهد :نکته مهم این اس��ت
كه وقتي كاایي به سرعت گران ميشود و یك
كااي سرمایهاي هم هست طبيعي است كه براي
تملکش همه اقشار جامعه دچار مشکل باشند.
بر اس��اس آمار در سه ماهه ابتدایي سال مسکن
ارزشافزوده كمتري نسبت به سایر بازارها داشت.
در این ش��رایط برخي از ناظران تصور ميكنند
افزایش قيمت نجومي سایر كااها ممکن است
مالکان را به تبدیل مس��کن خ��ود به كااهاي
پربازدهتر متمایل كرده باشد .ستاریان در واكنش
به این موضوع ميگوید« :چنين چيزي تاكنون
مشاهده نشده است .بازار مسکن را نميتوان در
یك مقطع كوتاه بررسي كرد .واقعيت این است
كه طي  60سال گذشته مسکن افزایش قيمت
بيشتري نس��بت به كل كااها داشته است .در
جامعه ما مسکن یك كااي سرمایهاي است .پس
همهسعيميكنندمسکنداشتهباشند.بهعنوان
مثال در دو دهه اخير قيمت سه ميليون توماني
پراید به  45ميليون تومان رسيده است كه حدودا
 15برابر است اما بازار مسکن به مراتب افزایش
قيمت بيشتري را تجربه كرده است.

گزارش نمایندگان «جهان صنعت» از سراسر کشور
ایجاد فرصت مطلوب جهت سرمایهگذاري در حوزه ساخت و ساز

مدیر منطقه  2شهرداري رشت از ایجاد فرصت مطلوب جهت سرمایهگذاري در
حوزه ساخت و ساز با اباغ اصاحيه طرح تفصيلي منطقه 2خبر داد .عليرضا كامرانراد
اعام كرد :اصاحات و ویژگيهاي جدید طرح تفصيلي مصوب شهر رشت به جهت
اطاعرساني و همچنين به عنوان طرحي مبني بر دعوت از سرمایهگذاران و پيمانکاران
محترم است .وي همچنين مطرح كرد كه شهر رشت داراي سه پهنه اصلي مشتمل
بر پهنههاي سکونت ،مختلط و فعاليت بوده لذا پهنه سکونت ،پهنه با كاربري مسکوني
شهر محسوب شده كه داراي بيشترین مساحت در سطح شهر است .ضمنا پهنههاي مختلط با كاربريهاي مشترک تجاري
مسکوني و پهنه فعاليت صرفا به منظور استفاده و احداث كاربري تجاري منظور شده است.
وي در ادامه افزود در طرح اوليه و براي ساخت و ساز در هر یك از پهنهها باید حد نصاب مربوط به همان پهنه رعایت ميشد
تا مالکان محترم ميتوانستند از ضوابط آن پهنه بهرهمند شوند ليکن در اصاحات صورت گرفته حد نصاب براي پهنه مسکوني به
ميزان  100مترمربع و براي پهنههاي مختلط و فعاليت به مقدار  150مترمربع در نظر گرفته شده كه با توجه به ریزدانگي اكثر
پاکهاي شهر رشت و بااخص منطقه  2شهرداري ،تاثير بسزایي در نوع درخواستهاي پروانه خواهد داشت.

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزي استان گیان از شهرستان شفت

در جریان سفر هفتگي ریيس سازمان جهاد كشاورزي گيان به شهرستانها ،روز
دوشنبه  29بهمن ماه سالجاري درجاني و هيات همراه طي سفر خود به شهرستان
شفت از مراكز جهاد كشاورزي دهستانهاي جيرده و چوبر بازدید كردند و در نشست
خانوادهبزرگجهادكشاورزيشهرستاندرمحلمدیریتجهادكشاورزيحضوریافتند.
در این نشست ریيس سازمان صيانت از اراضي ملي را مهمترین رسالت جهاد كشاورزي
برشمرد و در خصوص مقابله با تغيير كاربريهاي غيرمجاز تاكيد داشتند :جایي كه قانون به ما اجازه نميدهد هيچگونه ماحظهاي
جایز نيست .وي با اشاره به اینکه كشاورزي استان با تغيير كاربريها در حال تهدید است ،خواستار متعهد و وظيفهمند بودن
كارشناسان این بخش در انجام وظایف خویش شده تا مشکات و دغدغههاي موجود برطرف شود .وي با اشاره به اینکه روحانيون
و رهبران محلي نقش بسزایي در ترویج فرهنگ دارند خواستار حمایت این قشر پيرامون موضوع جلوگيري از تغيير كاربري اراضي
كشاورزي شدند .در ادامه درجاني ضمن اشاره به مسائل مربوط به توليدات گياهي ،توليدات دامي ،آب و خاک خصوصا آببندانها،
همگرایي سازماني را از مهمترین راهکارهاي موفقيت دانسته تا خدماترساني به مردم به لحاظ كميت و كيفيت در سطح باایي
قرار گيرد .برنامهمحور بودن كارشناسان در مراكز جهاد كشاورزي دهستانها و تسلط آنان بر پهنههاي تحت مسووليتشان از
دیگر انتظارات ریيس سازمان از كارشناسان مروج بوده تا همانا نيروهایي كه در ارتباط مستقيم با توليدكنندگان قرار دارند در
جهت افزایش بهرهوري توليد ،خدمات ارزندهاي ارائه كنند.

بازدید مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي گیان از شهرک بندر انزلي

مدیرعامل ش��ركت شهرکهاي صنعتي استان گيان در خصوص شهرک
صنعتي بندر انزلي بيان كرد :شهرک صنعتي بندر انزلي با مساحت  55هکتار و
استقرار  99واحد صنعتي فعال از جمله شهرکهاي صنعتي مهم و تاثيرگذار در
سطح استان است كه براي 1629نفر به صورت مستقيم ایجاد اشتغال كرده است.
وي در ادامه بيان كرد :شهرک صنعتي بندر انزلي به واسطه استقرار در محدوده
منطقه آزاد تجاري ،صنعتي بندر انزلي از اهميت و جایگاه ویژهاي برخوردار است
و تمایل سرمایهگذاري در این شهرک به واسطه قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد و به جهت برخورداري از معافيتهاي مالياتي
و گمركي نسبت به سایر شهرکهاي صنعتي سطح استان از اهميت ویژهاي برخوردار است .شهيدي در خصوص توجه به بخش
صنعت و توليد خاطرنشان كرد :از آنجا كه این شهرک صنعتي در محدوده منطقه آزاد انزلي قرار گرفته و به جهت برخورداري
از مزیتهاي سرمایهگذاري و گمركي رغبت سرمایهگذاران براي حضور در این شهرک بسيار زیاد است ولي به علت نبود عرصه
صنعتي امکان جذب سرمایهگذار وجود ندارد .وي در ادامه بيان كرد :شهرک صنعتي در حال ساخت لشتنشا كه در فاصله اندكي
از محدوده منطقه آزاد قرار دارد ميتواند بستر مناسبي براي جذب سرمایهگذار باشد .البته با توجه به قرار گرفتن در محدوده
منطقه آزاد ،شركت شهرکهاي صنعتي گيان در این خصوص آمادگي خود را اعام ميكند.

تیم فوتسال آبفاي گیان در مسابقات فجر بسیج استان سوم شد

دبير هيات ورزش شركت آبفاي گيان از كسب مقام سوم تيم
فوتسال آبفاي گيان در مسابقات فجر بسيج استان خبر داد .به
گزارش دفتر روابطعمومي و آموزش همگاني شركت آبوفاضاب
اس��تان گي��ان ،حميدرضا ناطقي با اش��اره به تع��داد تيمهاي
شركتكننده در مسابقات فجر بسيج استان افزود :این مسابقات به
ميزباني سازمان بسيج كارمندان استان و دانشگاه آزاد اسامي واحد رشت با حضور  22تيم در سالن دانشگاه آزاد برگزار شد.
بنا بر این گزارش آبفاي گيان در گروه ششتيمي با سه برد مقابل شركت گاز ،شهرکهاي صنعتي ،اداره حملونقل و دو
مساوي مقابل دانشگاه آزاد و راهوشهرسازي بهعنوان تيم اول به دور بعد و هشت تيم برتر مسابقات راه یافت .در مرحله حذفي با
غلبه بر تيم اداره توسعه و تعاون به جمع چهار تيم برتر مسابقات صعود كرد و با شکست مقابل توزیع برق ،راهي دیدار ردهبندي
شد .در مسابقه ردهبندي با نتيجه دو بر یك از سد تيم آب منطقهاي گيان گذشت و به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

گلستان

آذربایجان غربي

برگزاري جلسه شوراي اداري مخابرات منطقه آذربایجان غربي

جلس��ه ش��وراي اداري با حضور مدیر مخابرات منطقه ،معاونان و مدیران و روس��اي س��تادي و
همچنين از طریق سيس��تم ویدئوكنفرانس براي شهرس��تانهاي تابعه پيرامون اهداف و برنامهها و
سياستهاي جاري شركت برگزار شد .در این جلسه مدیر مخابرات منطقه ضمن قدرداني از حضور
پرش��ور همکاران در راهپيمایي 22بهمن ماه ،اهداف و برنامههاي مهم و اساس��ي مخابرات منطقه را
با اولویتبندي تشریح كرد.
مهندس نوري در این جلسه از تاشهاي همکاران در مجموعه مخابرات منطقه در راستاي ارتقاي
خدمات و رسيدن به اهداف مهم و اساسي شركت قدرداني كرد و افزود :با ابتکار وجدیت و برنامهریزي
دقيق ميتوانيم به اهداف خود پيرامون ارائه خدمات ازم به مشتریان برسيم.
سرپرست مخابرات منطقه در این جلسه تاكيد كرد باید رضایت مشتریان در زمينه ارائه سرویس
در اولویت قرار گيرد و توجه به خواس��تههاي مش��تریان ،ارتقاي خدمات ،پش��تيباني قوي و تحویل
سرویس در كمترین زمان ممکن در دستور كار قرار گيرد.
اردبیل

معاون ریيسجمهور تاكيد كرد

نقش فعال پایانه مرزي بیلهسوار در معرفي قابلیتهاي گردشگري

معاون ریيسجمهور و ریيس سازمان ميراث فرهنگي،
صنایع دستي و گردشگري نقش پایانه مرزي بيلهسوار را
در معرفي قابليتهاي گردشگري و فرهنگي كشور بسيار
مهم دانست.
مونس��ان در بازدی��د از غرف��ه اداره كل راه��داري و
حملونقل جادهاي استان اردبيل در دوازدهمين نمایشگاه
بينالمللي گردش��گري در تهران از اقدامات این اداره كل
در بحث فراهم كردن زیرس��اختهاي گردش��گري قدرداني كرد و گفت :پایانه مرزي بيلهسوار عاوه
بر اینکه در حوزه تردد و جابهجایي كاا و مس��افر فعال اس��ت در معرفي قابليتها و پتانس��يلهاي
گردشگري كشور و استان اردبيل نيز نقش بسزایي را ایفا ميكند.
بهنامجو استاندار اردبيل نيز در بازدید از غرفه اداره كل راهداري و حملونقل جادهاي استان اردبيل
در س��الن  20و  22نمایش��گاه بينالمللي ته��ران 24 ،ساعته شدن فعاليت پایانه مرزي بيله سوار را
یادآور شد و افزود :با افتتاح فاز دوم این پایانه مرزي اميدواریم شاهد توسعه و رونق همهجانبه استان
در امر گردشگري باشيم .مدیركل راهداري و حملونقل جادهاي استان اردبيل نيز در بازدید از این
غرفه با بيان اینکه فاز دوم این پایانه شامل  9هکتار محوطهسازي است اظهار كرد :براي احداث این
فاز  18ميليارد ریال هزینه شده است.

 ۷پروژه شرکت آبوفاضاب شهري در خلخال افتتاح شد

در مراس��م افتتاح پروژه  ۷پروژه آبفا سيفالهي سرپرست
ش��ركت آبوفاضاب شهري اس��تان اردبيل با اشاره به روند
روبه رش��د فعاليتهاي عمراني این ش��ركت در شهر خلخال،
اعتبار هزینه شده براي پروژههاي افتتاحي دهه فجر سال 9۷
را بي��ش از  28ميلي��ارد ریال اعام كرد و افزود :به بركت ایام
ا . . .دهه فجر تعداد ۷پروژه در شهرستان خلخال توسط شركت
آبوفاضاب ش��هري استان افتتاح ميش��ود كه این پروژهها
ش��امل احداث ش��بکه فاضاب شهري ،اصاح شبکه آب ،خرید و نصب و راهاندازي سامانه الکتروليز
نمك طعام ،خرید و نصب و راهاندازي سامانه كنترل و مونيتورینگ ایستگاه پمپاژ مخزن قازانداش
و اصاح شبکه خط انتقال آب هشتجين و اصاح و توسعه شبکه آب این شهر است كه امروز تقدیم
مردم شریف و نجيب شهرستان خلخال ميشود .بابایي فرماندار شهرستان خلخال نيز در این مراسم
ضمن اشاره به اقدامات مناسب شركت آبوفاضاب شهري استان در شهرستان ،از تاشهاي انجام
شده در این خصوص قدرداني كرد.

آغاز عملیات اجرایي گاز  ۱۰روستاي شهرستان مراوهتپه گلستان

با حضور نماینده شهرستانهاي مينودشت ،كاله ،مراوهتپه و گاليکش در مجلس شوراي اسامي ،مدیرعامل
گاز گلستان ،فرماندار ،ریيس سازمان برنامه و بودجه استان ،مدیرعامل شركت توزیع برق استان ،امام جمعه
اهل تسنن و مدیران و مسووان دستگاههاي اداري و اجرایي مراوهتپه ،تعداد  10پروژه روستایي شهرستان
كلنگزني شده و یك روستا به همراه یك واحد صنعتي نيز مورد بهرهبرداري قرار گرفت .به گزارش روابطعمومي،
در مراسمي كه به همين منظور به صورت متمركز برگزار شد گاز  10روستاي مراوه تپه با هزینهاي افزون بر
 118ميليارد ریال كلنگزني شد كه در این ارتباط تعداد  1230خانوار از نعمت گاز بهرهمند خواهند شد .در
همين راستا گاز روستاي درهباقي به همراه یك واحد صنعتي نيز با هزینهاي بالغ بر دو ميليارد و  150ميليون
ریال افتتاح شد .مدیرعامل گاز گلستان ضمن گراميداشت دهه مبارک فجر گفت :از مجموع  103روستاي
شهرستان به  5۷روستا گازرساني شده و روند گازرساني در این شهرستان همچنان با شتاب در حال انجام
است .مهندس رحيمي افزود:در حال حاضر گازرساني به تعداد  12روستا در حال انجام است ضمن اینکه 13
روستا در مرحله طراحي و تهيه پکيج است.

اعام رضایت استاندار گلستان از عملکرد شهرداري گرگان

شهردار گرگان اعام رضایت استاندار گلستان از عملکرد شهرداري گرگان خبر داد و گفت :آینده خوبي در
انتظار شهر گرگان است و شهروندان سال آینده سال شکوفایي گردشگري و سرمایهگذاري را در شهر شاهد
خواهند بود .عبدالرضا دادبود در جلسه پيگيري پروژههاي در دست اقدام شهرداري گرگان اظهار كرد :تاش
شبانهروزي و ارائه خدمت بيمنت باید در دستور كار و سرلوحه كار كاركنان شهرداري گرگان باشد .وي با
تقدیر از اقدامات مدیران و كاركنان شهرداري گرگان در خصوص اقدامات انجام شده در دهه مبارک فجر به
تقدیر استاندار گلستان از عملکرد شهرداري گرگان در جلسه روز گذشته اشاره كرد و گفت :ایشان از اقدامات و
تعامل بسيار خوب شهرداري و شوراي اسامي شهر گرگان تشکر و بر توجه ویژه بر توسعه مباحث گردشگري،
توجه به بافت تاریخي و وضعيت حملونقل عمومي در شهر تاكيد كرد .دادبود گفت :آینده خوبي در حوزههاي
مختلف در انتظار گرگان است و مردم شهر گرگان بدانند خادمانشان در شهرداري گرگان برنامههاي بزرگي را
براي اجرا در دست اقدام دارند .وي بيان كرد :سال آینده سال شکوفایي سرمایهگذاري و گردشگري در گرگان
است و پروژههاي مختلفي در نقاط مختلف شهر كلنگزني خواهد شد و یا به بهرهبرداري خواهد رسيد كه
ميتواند به توسعه گردشگري كمك شایاني داشته باشد.
گیان

در پست استان گيان برگزار شد

دومین کارگاه آموزشي مبارزه با موادمخدر و شیوههاي جاسازي آن در مرسوات پستي

دومين كارگاه آموزشي مبارزه با مواد مخدر و شيوههاي جاسازي
آن در مرس��وات پستي در پست استان گيان برگزار شد .دومين
كارگاه آموزش��ي مبارزه با مواد مخدر و ش��يوههاي جاسازي آن در
مرسوات پستي با حضور وحيدي كارشناس مبارزه با مواد مخدر
اس��تان گيان و زاهدي ریيس اداره حراست و امنيت پستي براي
متصدیان باجه قبول در سالن كنفرانس اداره كل پست استان گيان
برگزار شد .در این كارگاه آموزشي متصدیان با انواع مواد مخدر و اثرات مخرب آن با شيوههاي جاسازي مواد
مخدر در مرسوات پستي و راههاي شناسایي آن آشنا شدند.

معاون وزیر راهوشهرسازي در سفر به گيان خبر داد

پایان طرح احداث خط آهن قزوین  -رشت

معاون وزیر راهوشهرسازي و مدیرعامل شركت ساخت و توسعه
زیربناهاي حملونقل كشور در حاشيه بازدید از ایستگاه مركزي خط
آهن رش��ت گفت :براي خط آهن قزوین  -رشت با  185كيلومتر
ریلگذاري ،هشت ایستگاه 28 ،كيلومتر تونل 9 ،كيلومتر پل و 22
ميليون مترمکعب خاكبرداري بيش از هزار و  850ميليارد تومان از
اعتبارات دولتي هزینه شده و ارزش فعلي این طرح حدود شش هزار
ميليارد تومان است .خيراه خادمي افتتاح این طرح را زمينه تحقق
كریدور نوستراک یا شمال -جنوب دانست و افزود :این مسير از رشت در دوجهت ،یکي به سوي انزلي و دیگري
تا آستارا پيش خواهد رفت تا عاوه بر اتصال به بندر انزلي ،زمينه تحقق مسير ریلي نوستراک مهيا شود.
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سرمایهگذاري هوشمند

شاخصها از نگاه آمار

شاخص کل

بهترین روشهاي واگذاري سهام باشگاههاي
پرسپوليس و استقال به بخش خصوصي از طریق
بازار س��رمایه ،عرضه به صورت بلوکهاي س��هام
مدیریتي در فرابورس یا تش��کيل صندوق است.
رضا غامعليپور معاون پذیرش و بازاریابي فرابورس
درباره چگونگي واگذاري باشگاههاي پرسپوليس و
استقال به بخش خصوصي از طریق بازار سرمایه ،به
ایرناگفت:پيشنهادميشودسازمانخصوصيسازي
فرصت مشخصي مثا شش ماهه در نظر بگيرد تا
كنسرسيومهايورزشيمتقاضيشاملشركتهایي
متشکل از باشگاهداران ،چهرههاي ورزشي ،هواداران
و اسپانسرها تشکيل شود .وي اضافه كرد :در گام
بعد ،در قالب مزایده در بازار سوم فرابورس بين این
كنسرسيومها رقابت براي عرضه بلوكي سهام این دو
باشگاه انجام شود .غامعليپور با بيان اینکه مزیت
این روش آن است كه مدیریت این باشگاهها به افراد
صاحب صاحيت و داراي توان مالي واگذار ميشود،
گفت :ميتوان حداقل  51درصد سهام باشگاههاي
پرسپوليس و استقال را به این شکل واگذار كرد
و پس از گذش��ت دوره س��ه تا پنجساله و حصول
اطمينان از مدیریت مناسب در باشگاه ،باقيمانده
س��هام را به صورت خرد در فرابورس عرضه كرد.
وي تاكيد كرد :با توجه به اهميت سرمایه اجتماعي
این باشگاهها ،اساسنامه باید طوري تنظيم شود كه
امکان تایيد صاحيت هياتمدیره باشگاهها توسط
وزارت ورزش و جوانان وجود داشته باشد ،همانطور
كهاكنونصاحيتهياتمدیرهبانكهاتوسطبانك
مركزي تایيد ميشود.
 تشکيل «صندوق سرمایهگذاري بخش
ورزش»
مع��اون پذیرش و بازاریابي فرابورس روش دیگر
براي واگذاري سهام باشگاههاي ورزشي را تشکيل
«صندوق سرمایهگذاري بخش ورزش» اعام كرد و
گفت:اینصندوقباهدفسودآوريبرايتداومحيات
ورزشي باشگاهها و موسسههاي ورزشي و همچنين
توسعه درآمدزایي صنعت ورزش فعاليت ميكند و
در جذب سرمایهگذاران موثر است .وي با بيان اینکه
صورت مالي براي دو باشگاه استقال و پرسپوليس
تهيه شده اما این صورتهاي مالي تاكنون منتشر
نشده است ،گفت :ریيس سازمان خصوصيسازي
در جلسهاي كه در مورد واگذاري باشگاههاي ورزشي
برگزار شد ،اعام كرد صورت مالي حسابرسي شده
این دو باشگاه آماده شده است .به گفته غامعليپور،

یك مقام رسمي بازار سرمایه پیشنهاد داد

واگذاريپرسپولیسواستقالاز 2مسیر

اگر واگذاري باشگاهها به بخش خصوصي مطابق یك
برنامهریزي زمانبنديش��ده و اهداف مشخص و با
استفاده از روشهاي عملياتي موثر انجام شود ،موجب
بهبود وضعيت فوتبال باشگاهي و ملي و در پي آن
اقتصاد ورزش ميشود .وي یادآور شد :یکي از راههاي
گریز از ساختار غيررقابتي باشگاههاي فوتبال در ایران،
خصوصيسازيباشگاههاازطریقعرضهسهامآنهادر
بازار سرمایه است.

 بازاري شفاف و رقابتي
غامعليپور ادامه داد :از آنجا كه بازار سرمایه،
بازاري ش��فاف ،رقابتي و تحت نظارت اس��ت و
فضایي امن براي فعاليت اقتصادي فراهم ميكند،
حضور باش��گاهها در س��اختار این بازار ،اعتماد
اف��راد براي س��رمایهگذاري در آنه��ا را افزایش
ميدهد و از طرفي به توس��عه جذب درآمد در
اقتصاد فوتبال كشور نيز كمك ميكند .معاون

پذیرش و بازاریابي فرابورس گفت :باش��گاههاي
ورزش��ي در ایران به حمایتهاي دولت وابسته
بودهاند .از این رو نتوانس��تهاند براي خود مدل
درآم��دي تهيه كنند .وي ب��ا بيان اینکه از نظر
مالکيت ،هر باشگاه باید به صورت یك موسسه
تجاري به ثبت رسيده باشد ،در گفتوگو با ایرنا
افزود :باش��گاههاي حرفهاي باید قادر به تامين
هزینهه��اي خود ،س��ودآوري س��اانه از طریق

مدلهاي كس��ب درآمد مرسوم در دنيا ،كاهش
بدهيها با ارائ��ه برنامه مدیریتي كارا و نمایش
افقي روش��ن از آینده تجاري باشگاه براي جلب
اعتماد سرمایهگذاران باشند.
 منابع درآمدي صنعت فوتبال
غامعليپور اصليترین منابع درآمدي صنعت
فوتبال را حق پخش تلویزیوني ،اسپانس��رینگ و
درآمد روز مسابقه اعام كرد و گفت :از مهمترین
منابع درآمدي باشگاهها ،حق پخش تلویزیوني است
و هرچه پخش مسابقات فوتبال در سطوح باشگاهي،
مليوبينالملليوسيعترباشد،ميزانجذبحاميان
مالي باشگاهها بيشتر خواهد بود .وي وجود اطاعات
شفاف و كامل اقتصادي در مورد یك ورزش خاص را
از مهمترین ابزار تصميمگيري شركتها براي ورود
منابع مالي سرمایهگذاران به آن ورزش دانست و
اضافه كرد :باشگاههاي حرفهاي ميتوانند با افشاي
اطاعات مدیریتي و مالي خود س��ود بيشتري را
از طریق حاميان مالي و س��رمایهگذاران به دست
آورن��د .ازم به ذكر اس��ت وزی��ر ورزش و جوانان
ششم بهمنماه اعام كرد :مصرانه به دنبال تحقق
خصوصيسازي و واگذاري باشگاههاي استقال و
پرسپوليسهستيم.
 نگاه سازمان خصوصيسازي
همچنين سازمان خصوصيسازي نيز چندي
پيش اعام كرد :با توجه به تاكيد ریيسجمهوري
و وزیر ورزش و جوانان مبني بر واگذاري سهام دو
باشگاه ،این س��ازمان در نظر دارد براساس برنامه
زمانبندي شده تا پایان امسال مزایده برگزار كند.
از سوي دیگر كميسيون تلفيق مجلس مصوبهاي
درباره واگذاري س��هام اس��تقال و پرسپوليس از
طریق فرابورس تا شهریور  1398دارد و در صورت
تصویب نهایي مصوبه كميسيون تلفيق در مجلس،
وزارت ورزش و جوان��ان مکلف ميش��ود چنانچه
باشگاه استقال و پرسپوليس امسال واگذار نشود
ت��ا ش��هریور  1398از طریق فراب��ورس این گام
برداشته شود.

نگاه

عرضههاي اوليه در فرابورس استمرار
خواهد داشت .مدیرعامل فرابورس اعام
كرد ادامه عرضههاي اوليه تا پایان سال
در این بازار ادامه ميیابد .امير هاموني
درباره برنامه عرضههاي اوليه در این بازار
گف��ت :در این خصوص دو بحث عمق
بازار و دیگري نحوه عرضه اوليه مطرح
ميش��ود .گاهي انتقاد ميكنند كه در
شرایط منفي بازار نباید عرضههاي اوليه
انجام ش��ود زیرا نقدینگي اندک است.
اما به لحاظ علمي این نقد وارد نيست،
چرا كه تجربه نشان داده در ميانمدت
و بلندم��دت عرضهه��اي اوليه به نفع
بازار بوده اس��ت .به شکلي كه بازدهي
عرضههاي اوليه طي س��الهاي اخير
بيشتر از بازدهي شاخص كل بوده است.
وي خاطرنشان كرد :ورود شركتهاي
جدید ميتواند عمق بازار س��رمایه را
افزایش دهد و م��ا پيگير این موضوع
هستيم و عرضههاي جدیدي در سال
 98پيشبيني شده است .همچنين امير
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ادامه عرضههاي اولیه در فرابورس
هاموني تصریح كرد :باید براي توسعه
این روش معاماتي در بازار س��رمایه،
تکنولوژيها را بهروز كنيم به گونهاي كه
سامانه توانایي مدیریت كردن دستورات
خرید و فروش را به صورت لحظهاي و
حتي ميکرو ثانيهاي داشته باشد .این
امر نيازمند زیرس��اختها و نرمافزارها
و س��ختافزارهاي ازم است.وي ادامه
داد :موضوع دوم بحث دیتا است .باید
یك انباره داده ایجاد و در اختيار عموم
قرار داده ش��ود .حوزه برخي از دادهها
در بازار س��رمایه نيستند ،براي مثال
دادههاي بينالمللي ،بازارهاي جهاني،
ارز و غيره همگي براي یك تحليل مورد
نياز است و باید در اختيار تيم تحليلي
قرار بگي��رد .هاموني با تاكيد بر اینکه
اطاعات گسترده و دسترسي آسان به
آن ضرورت توسعه معامات الگوریتمي
است ،افزود :تنها در این شرایط است كه

ماشين ميتواند دادهها را به جاي انسان
تحليل و سفارش را وارد سامانه كند.
 كاه�ش  20درص�دي ارزش
معامات «تسه»
از س��وي دیگر ،یك آمار تازه نشان
ميدهد كه ارزش معامات اوراق گواهي
تسهيات مسکن در بهمن ماه امسال
نسبت به مدت مشابه پارسال 20درصد
كاهش یافته اس��ت .نگاهي به كارنامه
فرابورس در دومين ماه زمستان امسال
نش��ان ميدهد طي 20روز معاماتي
تعداد 15ميليارد و  395ميليون ورقه
بهادار در دو ميليون و  811هزار نوبت
به ارزش  95هزار و 60ميليارد ریال در
بازارهاي فرابورس خرید و فروش شده
است كه به ترتيب از رشد 110درصدي
حجم ،افزایش 192درصدي نوبتهاي
معامات و رش��د 119درصدي ارزش
معامات نس��بت به مدت مشابه سال

گذش��ته حکایت دارد .ای��ن در حالي
است كه ميانگين حجم روزانه معامات
فرابورس در ماه گذش��ته  ۷۷0ميليارد
ورق��ه و ميانگي��ن ارزش معامات نيز
 4۷53ميليارد ریال بوده است .همچنين
بازار اول فرابورس در ماهي كه گذشت
تغيير مالکيت14۷8ميليون ورقه بهادار
به ارزش4ه��زار و 696ميليارد ریال و
ب��ازار دوم مبادل��ه 6282ميليون ورقه
بهادار به ارزش 19هزار و ۷93ميليارد
ری��ال را به خود دیدند كه این ارقام به
ترتيب بيانگر رشد  42درصدي حجم و
افزایش  133درصدي ارزش معامات
در بازار اول و رشد  258درصدي حجم
و افزایش 191درصدي ارزش معامات
بازار دوم در مقایس��ه با بهمنماه سال
 96است .این گزارش ميافزاید :در بازار
ابزاره��اي مالي نيز تعداد 410ميليون
اوراق بده��ي به ارزش  52هزار و 805

آگهي مناقصه عمـومي دو مرحـلهاي
«شماره »60-97

شركت سهامي برق منطقهاي هرمزگان در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه عمومي 2مرحلهاي ،نسبت به واگذاري «خريد مقره ،كراس آرم
كامپوزيت و يراقآات سيم هادي و  OPGWخطوط  63كيلوولت قشم= سيستان و رودان -رودان  »2به شركت واجد شرايط اقدام نمايد.
ل��ذا از متقاضي��ان ش��ركت در اي��ن مناقص��ه دعوت به عم��ل ميآيد ،جه��ت دريافت اس��ناد مناقصه به س��امانه ت��داركات الكترونيكي دول��ت به آدرس
 WWW. setadiran. irمراجعه و نسبت به واريز مبلغ  1/000/000ريال به صورت الكترونيكي به شماره حساب  4001103104025187به نام تمركز وجوه درآمد حق
انشعاب و ساير درآمدهاي شركت سهامي برق منطقهاي هرمزگان از تاريخ  97/12/02لغايت  97/12/04اقدام و يك نسخه از اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار ميگردد ،ازم است در صورت
عدم عضويت قبلي شركتها در سامانه فوق مراحل ثبتنام در سايت مذكور انجام و نسبت به دريافت گواهي امضاء الكترونيكي اقدام نمايند .شركتكنندگان
ميتوانند جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره  076-33331700-4داخلي  ،2077و در خصوص سامانه با داخلي  2071تماس حاصل فرمايند .ثبت شماره
تلفن ،فكس و ايميل از سوي شركتكنندگان در سامانه الزامي ميباشد .ضمنا تاكيد ميگردد اسناد بايستي به صورت فيزيكي نيز در روز برگزاري مناقصه به
دبيرخانه اين شركت ارائه گردد.
توضيحات:
 -1مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  700/000/000ريال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز نقدي.
 -2دستگاه نظارت :معاونت طرح و توسعه شركت سه�امي برق منطق�هاي هرمزگان ميباشد و شركتهاي متقاضي ميتوانند در خصوص سواات فني
خود با تلفن داخلي ( 2188آقاي مهندس سااري) تماس حاصل فرمايند.
 -3مشاور پروژه :شركت موننكو ،تهران ،خيابان وليعصر ،بااتر از ميدان ونك ،خيابان عطار ،پاك  12و شركتهاي متقاضي ميتوانند در خصوص سواات
فني خود با تلفن ( 02181967043آقاي مهندس حبيبزاده) تماس حاصل فرمايند.
 -4حداكث�ر مهلت تحويل اسن�اد به دبيرخانه اين شركت تا ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  97/12/15و زمان بازگشايي پاكات راس ساعت  10صبح
همان روز در دفتر امور تداركات و قراردادهاي اين شركت ميباشد.
 -5به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر به دبيرخانه اين شركت ارسال گردد مطلقا ترتيب اثر داده
نخواهد شد.
 -6سازنده مقره ميبايست جزو ليست دارندگان گواهي مطابقت با استاندارد توليد مقرههاي موضوع مناقصه شركت توانير باشد ،در غير
اين صورت پيشنهاد ارائه شده مردود اعام ميگردد.
 -7آگهي ما در سايت سامانه
( )www. setadiran. irبخش «ثبتنام /پروفايل تامينكننده  /مناقصهگر» قابل مشاهده ميباشد.
شناسه آگهي 385133
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ميليارد ریال معامله ش��ده اس��ت كه
از رش��د  25درصدي حجم و افزایش
 82درص��دي ارزش معامات این بازار
در بهمنماه امس��ال نس��بت به مدت
مشابه س��ال گذشته حکایت ميكند.
افزون بر این ،بالغ بر 35۷ميليون واحد
صندوقهاي سرمایهگذاري قابل معامله
به ارزش ش��ش ميليارد و 81ميليون
ری��ال و یك ميلي��ون و  ۷1هزار ورقه
گواهي تسهيات مسکن(تسه) به ارزش
964ميليارد ریال در این مدت در این
بازار مورد معامله قرار گرفته اس��ت كه

نش��ان از افزای��ش 19درصدي حجم
و رش��د  80درص��دي ارزش معامات
صندوقهاي سرمایهگذاري قابل معامله
و همچنين افزایش دو درصدي حجم و
كاهش20درصدي ارزش معامات اوراق
گواهي تس��هيات مسکن در مقایسه
با بهمنماه پارس��ال دارد .این گزارش
ميافزاید :شاخص كل فرابورس نيز كه
معامات بهمنماه امس��ال را از ارتفاع
1992واحد آغاز كرده بود با ثبت افت
یك درصدي در پایان این ماه به ارتفاع
1965واحد رسيد.

قوانين دنيایي كه در آن زندگي ميكنيم به سرعت در حال تغيير است و
راههاي توليد ثروت خيلي سریعتر از قبل عوض ميشوند .راههایي كه تا دیروز
جواب ميداد دیگر براي فردا كارس��از نيست .امروز دوران جدیدي از ثروت را
پيشرو داریم و خوب اس��ت بدانيد كه زمين بازي هيچوقت اینقدر مس��طح
نبوده و اكنون فرصت براي همه فراهم اس��ت كه وارد بازي ش��وند .به گزارش
سنا ،براي استفاده از فرصتهاي سرمایهگذاري ،بازیگران باید خيلي از موانع
ذهنيش��ان را بشکنند و یك سري از باورهاي ریشهدارشان در مورد عملکرد
دنيا را تغيير دهند .بارها دیده شده كساني كه تاش ميكنند ،پشتکار دارند و
فداكاريهاي ازم را انجام ميدهند ،بهسرعت تبدیل به یك ميلياردر ميشوند.
اینها قوانين دستاولي هستند كه به شما كمك ميكنند چگونه یك ميليارد
اول را به دس��ت آورید .این بزرگترین نصيحتي است كه من به تمام كساني
كه آرزوي ميلياردر شدن دارند ميكنم .خيليها تصور ميكنند پزشك ،وكيل
یا مدیرعامل یك شركت بودن راهي براي ميلياردر شدن است .این غلط است.
این رش��تههاي سنتي به دفعات شما را در كسب درآمد باا محدود كردهاند.
اگر واقعا بهدنبال یك درآمد نامحدود بالقوه هستيد ،پس باید دیگر گزینههاي
شغلي غيرسنتي را هم درنظر بگيرید .باید بتوانيد با سرمایهگذاري اندک در
بازار س��هام ،س��ود اندكي بهدست آورید و این كار را تا زماني كه چندصدهزار
تومان شما به چند ميليون تبدیل شود ادامه دهيد ،آن وقت است كه ميتوانيد
قدمهاي بزرگتر بردارید و معامات بزرگ با سودهاي كان انجام دهيد .فرقي
ندارد شما چه كسي هستيد ،سنتان چقدر است یا چه تحصياتي دارید .شما
بهاندازه هر فرد دیگري قادر هستيد از طریق خرید و فروش سهام درآمد كسب
كنيد .تنها كاري كه باید انجام دهيد این است :تکاليفتان را انجام دهيد ،صبور
باشيد و نتيجهاش را بگيرید .نگران این نباشيد كه براي اینقدر پول درآوردن
زیادي جوان و یا زیادي پير هس��تيد .موانع ذهنياي از این دس��ت ،بهراحتي
ميتوانند جلوي موفقيت شما را بگيرند .هيچ راه ثابتي براي ميلياردر شدن در
بازار سهام وجود ندارد .باید فرضيهها و استراتژيهاي مختلف را امتحان كنيد
و سپس بهقدر كافي صبر كنيد و ببينيد آیا راهي كه رفتهاید كارساز بوده است
یا نه .بعد از اینکه یك راهکار جواب ميدهد ،باید سعي كنيد ارقام را باا ببرید،
اما وقتي راهکار جواب نميدهد باید قدرت این را داشته باشيد كه بهسادگي
راه رفته را بازگردید.در دنياي امروز سهام ،تکنولوژي حرف اول را ميزند .زماني
كه مردم قبل از قرن بيستویك در بازار سهام فعاليت ميكردند ،اینترنت مانند
امروز در دس��ترس همه نبود و بهخصوص جستوجوي اینترنتي براي كسب
اطاعات اقتصادي پدیدهاي بسيار جدید بود .امروزه تکنولوژيهاي بهروزتري
در دسترس همه وجود دارد .این ابزارها ،اپليکيشنها و برنامهها به شما كمك
ميكنند بصيرت و بينش كافي را در دنياي اقتصاد بهدست آورید و خریدوفروش
را در بازار س��هام براي خود راحتتر كنيد .اما دقت كنيد كه فریب كانالهاي
غيرمجاز و توصيههاي فریبنده شبکههاي مجازي را نخورید.
ابزارهاي مالي

 200ميليارد اوراق رهني خودرویي منتشر شد

تداوم نوآوري تمدن در انتشار اوراق مالي

گروه بورس -شركت تامين سرمایه تمدن با مدلسازي انتقال مطالبات رهني
شركت كرمان موتور براي نخستين بار نسبت به انتشار این اوراق با ویژگيهاي
كاما متمایز از سایر ابزارهاي بدهي بازار سرمایه اقدام كرد.محمودرضاخواجه
نصيري ،مدیرعامل شركت تامين سرمایه تمدن به عنوان مشاور عرضه و متعهد
پذیرهنویسي و بازارگرداني این اوراق درخصوص اقدام نوآورانه انجام شده ،گفت:
طراحي و انتشار این اوراق از سوي تامين سرمایه تمدن به عنوان ابزاري پویا،
مسير استفاده از ابزارهاي بدهي مبتني بر مطالبات شركتها را باز كرده و كسب
این موفقيت ،سهم بازار سرمایه در تامين مالي شركتها را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل شركت تامين سرمایه تمدن در خصوص ویژگيهاي این اوراق افزود:
اوراق رهني كرمانموتور براساس انتقال  38۷1قرارداد فروش اقساطي بلندمدت
مشتریان خودرو از شركت كرمانموتور به نهاد واسط طراحي شده است به نحوي
كه  41هزار و  422چك مربوط به این قراردادها مجموعا به مبلغ  2392ميليارد
ریال طي سه سال با توجه به سرمایهگذاري صورت گرفته ،اصل و فرع اوراق را
در مجموع به مبلغ  2960ميلياردریال پوشش خواهد داد و شركت كرمان موتور
بابت اصل و فرع اوراق از محل منابع خود مبلغ دیگري پرداخت نخواهد كرد.
به گفته خواجه نصيري انتشار این اوراق ،در عمل خرید دین اسناد با سررسيد
بيش از یك سال را امکانپذیر كرده كه بازار پول در حال حاضر از این امکان
برخوردار نيست .وي افزود :تامين سرمایه تمدن آمادگي دارد دانش حاصل از
انتشار این اوراق را در تامين مالي سایر شركتهایي كه داراي مطالبات قراردادي
در ترازنامههاي خود هستند به كار بندد تا شركتها بتوانند از ابزارهاي جدید
بازار بدهي در تامين مالي خود بهره ببرند .گفتني اس��ت ،اوراق رهني كرمان
موتور به مبلغ  2000ميليارد ریال ،با سررسيد سه سال و نرخ اسمي  16درصد
با پرداخت مياندورهاي سهماهه در  30بهمنماه  9۷منتشر شد.

آگهی مناقصه عمومی یكمرحلهای به روش ( PCشماره )9728

نوبت دوم

مناقصهگزار :شركت شهركهاي
شركتشهركهایصنعتیگيان
صنعتيگيان(سهامیخاص)كد1293
شماره ثبت ،2714تاريخ ثبت1370/10/3كد اقتصادی-8448-6463
 4111و شناسه ملی 10720161754كدپستی4195863773
اينشركتدرنظرداردتكميلعملياتباقيماندهاجرا،نصب،راهاندازی
و بهرهبرداری تصفيهخانه فاضاب شهرك صنعتی نقره ده آستانه و
پس از بهرهبرداری ،راهبری و نگهداری تصفيهخانه به حجم كل 160
مترمكعب در روز را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت به
پيمانكاران دارای گواهينامه صاحيت در رش��ته آب و تاسيسات (به
صورت توام) به شرح ذيل واگذار نمايد:
تمامی مراحل برگزاری مناقصه ،از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايی پاكتها ،از طريق درگاه سامانه
تداركات الكترونيكی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و ازم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت
قبلی ،مراحل ثبتنام در س��ايت مذكور و دريافت گواهی امضای
الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -1مبلغ برآورد اوليه 11/284/199/797 :ريال با احتساب ضرايب
بااسری و منطقهای و تجهيز كارگاه و براساس فهارس بهای 1397
و بخشهاي قيمت مقطوع.
 -2مح�ل تامين اعتبار :از محل طرحهای عمرانی ،ملی ،داخلی.
(نحوه پرداخت كليه صورت وضعيتها در كل مدت اجرای پروژه،
با توجه به نحوه تخصيص اعتبارات ممكن اس��ت به صورت اوراق
مشاركت و يا اوراق خزانه اسامی يا ريالی باشد).
 -3محل پروژه :شهرك صنعتی نقره ده آستانه .
 -4م�دت پيمان 19 :ماه از زمان اباغ قرارداد كه ش��امل  6ماه
احداث كارهاي س��اختماني ،خدمات مهندسي ،تهيه ،حمل و نصب
تجهي��زات (تجهي��ز كارگاه به مدت پانزده روز) و  1ماه تس��ت و
راهاندازی و بهرهبرداری آزمايش��ی قب��ل از تحويل موقت و 12
ماه دوره بهرهبرداري پس از تحويل موقت (در دوره تضمين) و
آموزش كاركنان منتخب كارفرما ميباشد.
 -5ش�رايط اختصاصی شركت در مناقصه * :ارائه يك نمونه

ق��رارداد با موضوع احداث تصفيهخانه فاضاب با مبلغ حداقل 15
ميليارد ريال در  5س��ال گذش��ته به همراه صورتجلس��ه تحويل
موقت و رضايتنامه همان قرارداد از كارفرمای مربوطه( .قرارداد
میبايس��ت به طور مستقيم با كارفرمای اصلی منعقد گرديده و
قراردادهای دستدوم فاقد ارزش میباشند)
 -6مبلغ خريد اسناد 500 000 :ريال كه از طريق درگاه معرفی
شده در سامانه ستاد قابل پرداخت است.
 -7مبلغ تضمين و نوع آن :ضمانتنامه بانكی يا فيش واريزی به
مبل��غ 564/209/990ريال (مدت اعتبار ضمانتنامه  3ماه از تاريخ
ارائه پيشنهاد و به دستور كارفرما تا  3ماه ديگر قابل تمديد باشد).
تضمين شركت در مناقصه میبايست عاوه بر ارسال الكترونيكی
در س��امانه ستاد ،تا ساعت  10روز دوشنبه مورخ  97/12/20در
پاكت سربسته به عنوان پاكت «الف» و به همراه نامه به دبيرخانه
اين شركت تحويل داده شود .
 -8مهلت دريافت اس�ناد مناقصه از س�امانه :از ساعت 14
روز سهش��نبه مورخ  97/11/30لغايت س��اعت 18روز پنجشنبه
مورخ 97/12/9
 -9مهل�ت ارائ�ه پيش�نهاد :تا س��اعت 10روز دوش��نبه مورخ
97/12/20
 -10ساعت 11روز دوشنبه مورخ 97/12/20
 -11مدت اعتبار پيشنهادات90:روز از تاريخ تحويل پيشنهادات.
 -12هزينه انتش��ار آگه��ی در روزنامه به عه��ده برنده مناقصه
میباشد2( .نوبت در روزنامه سراسری).
 -13نشانی و شماره تماس كارفرما جهت دريافت اطاعات
بيش�تر درخصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائه پاك�ت «الف»:
رش��ت كمربندی شهيد بهشتی -روبهروی كميته امداد -شركت
شهركهای صنعتی گيان 01333443011
 -14اطاعاتتكميلیمناقصهازطريقوبسايت«شركتشهركهای
صنعتی گيان» به نشانی  www.gilaniec.irو همچنين «پايگاه ملی
اطاعرسانی مناقصات كشور» به نشانی http://iets.mporg.irقابل
دسترسی میباشد.
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عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

برخي به دنبال تشدید گرانيها هستند

خانه ملت -به گفته نمایندگان مجلس ،در حال حاضر برخي افراد با فضاسازي به
دنبالتشدیدوتثبيتگرانيهاهستند.درهمينرابطهعضوكميسيوناقتصاديمجلس
گفت :بخشي از افزایش قيمتها در حوزههایي همچون خودروسازي ،ارز و مسکن حباب
است و مسووان باید به دنبال حذف قيمتهاي كاذب باشند .قرجه طيار با بيان اینکه
برخي افراد با فضاسازي به دنبال تشدید و تثبيت گرانيها هستند ،ادامه داد :دولت باید
براي كاهش فشارهاي اقتصادي شبانهروز و به طور استراتژیك و ویژه كار كند و براي
وضعيت بحراني و حتي جنگي این روزها تدبيري بيندیشد .وي گفت :بيش از هر كاري
براي غلبه بر گرانيها و افسارگسيختگي قيمتها در بازار كااهاي اساسي و دیگر بازارها
همچون طا ،سکه ،خودرو و ...باید جلوي قاچاق و جوسازي كه منجر به گراني بيشتر
ميشود را گرفت چراكه فقط یك سري افراد از این شرایط نفع ميبرند .عضو كميسيون
اقتصاديمجلسهمچنيندربارهبرخيازدایلاصليگرانيهايكنوني،توضيحداد:ارائه
راهحل براي این مشکل منوط بر این است كه اول عوامل ایجادكننده مشکل را بررسي
كنيم .به عنوان مثال یکي از علل گرانيهاي اخير این است كه در سالهاي گذشته به
وضعيتنقدینگيدرجامعهبيتوجهيشد.

مردم قید خرید شیریني را زدند

ایسنا -در روزهاي اخير خرید شيریني 25درصد نسبت به پنج ماه گذشته كاهش
داشته است .رضا امامي ریيس اتحادیه قنادان البرز ضمن اعام این خبر با اشاره به آخرین
وضعيت آرد و شکر مورد نياز قنادان در بازار ،گفت :كمبود و گراني شکر و آرد وجود دارد اما
فعاتصميميبرايافزایشقيمتشيرینيگرفتهنشدهاست،چونباقيمتفعليمردم
توان خرید ندارند و اگر ما هم قيمت را افزایش دهيم عما فروشي نخواهيم داشت.
وي گفت :حتي جعبه شيریني هم افزایش قيمت داشته و به كيلویي 4000تومان
رسيده است .ریيس اتحادیه قنادان از كاهش  25درصدي خرید شيریني خبر داد و
گفت :خرید شيریني نسبت به پنج ماه گذشته  25درصد كاهش داشته و مشخص
نيست وضعيت براي سال جدید به چه صورت باشد.
امامي در خصوص وضعيت آجيل هم اظهار كرد :شب یلداي امسال ،فروش آجيل
نزدیكبهصفربود،وضعيتقيمتآجيلبرايشبعيدوخریدآناصامشخصنيست
و براي اعام قيمت مشخص هنوز زود است.

واکنش سازمان دامپزشکي به واردات مشکوك گوشت

ایسنا -در پي اظهارات چند كارآفرین برتر در یك برنامه زنده تلویزیوني مبني بر وجود
رانت و فساد در واردات گوشت قرمز ،ریيس سازمان دامپزشکي گفت :موضوع را به دو
معاون قرنطينه و بهداشتي خود انتقال دادهام تا آن را به دقت بررسي كنند چراكه ممکن
است یك مساله مانند واردات گوشت قرمز داراي جنبههاي مختلفي باشد و بخشهاي
گوناگوني از سازمان دامپزشکي تا وزارت جهاد كشاورزي و دیگر دستگاهها در این زمينه
را درگير كند.
عليرضا رفيعيپور اظهار داشت :برخي مهمانان در برنامه تلویزیوني مذكور نکاتي را
بيان و ادعاهایي را مطرح كردند ،درباره این نکته كه ميزان و حجم گوشتي كه در كشور
گرجستان وجود دارد حدود  200تا  300هزار تن است ،اما این عدد واقعيت ندارد و
ميزان گوشت در آن كشور و تعداد راس دامي كه كشتار ميشود ،مشخص بوده و قطعا
با واقعيت تطابق ندارد چراكه گرجستان توان محدودي در تامين گوشت قرمز براي
بازارهاي خارجي دارد .وي تصریح كرد :بر اساس سامانه تجارتي كه متصل به سازمان
توسعه تجارت است واردات گوشت قرمز از مرحله نخست تا پایان پيگيري ميشود،
بنابراین هيچ تفاوتي بين افراد وجود ندارد كه رانتي در كار باشد .هر كسي در سامانه ثبت
سفارشكنددرخواستشبهدستگاههايمختلفبرايپيگيريارسالميشودكهميتوان
به سازمان دامپزشکي و  . . .اشاره كرد.

رکود در بازار قالیشویي

باشگاهخبرنگاران-كاهشقدرتخریدمردممنجربهایجادركوددربازارهايمختلف
شده است .در همين خصوص ریيس اتحادیه قاليشویان گفت :در شرایط كنوني بازار
قاليشویينسبتبهمدتمشابهسالگذشتهباركودمواجهبودهاست .حميدمحمديبا
بيان اینکه امکان افزایش 10درصدي براي شستوشوي انواع قالي و موكت در پایان سال
وجود دارد ،اظهار كرد :قيمت فرش ماشيني 9هزار و 100تومان ،موكت معمولي سه هزار
و 400تومان ،موكت پُرزدار چهار هزار و 300تومان ،فرش دستباف و معمولي 15هزار و
 500تومان ،دستباف كرم كاشان و اردكان 22هزار تومان ،دستباف كل ابریشم 52هزار
توماناست.ریيساتحادیهقاليشویانبااشارهبهاینکه 3۷0واحدصنفيمجازقاليشویيدر
تهران مشغول به فعاليت هستند ،افزود :در حال حاضر واحدهاي صنفي غيرمجاز درحال
فعاليت هستند كه این واحدها در سایتهاي اینترنتي به وفور یافت ميشوند.
محمدي با اشاره به اینکه دریافت خسارت تنها از قاليشویان مجاز امکانپذیر است،
تاكيد كرد :اگر آسيبي به فرش وارد شود تنها در قاليشویيهاي مجاز قابل پيگيري است.
اما خارج از این محدوده ،اتحادیه تعهدي ندارد .همچنين متقاضيان هنگام تحویل دادن
قالي به فرستادگان قاليشویي باید كنترل كنند كه آنها از طرف قاليشویي مورد نظر آمده
باشند و از قبل ،شركت با متقاضي هماهنگ كرده باشد .وي با اشاره به قرارداد بسته شده
ميان مشتري و قاليشویي ،تصریح كرد :اگر مشتري فکر كند كه در این قرارداد حقش
اجحاف شده ،ميتواند با رجوع به اتحادیه شکایت خود را مطرح كند.

Ö»Â¼Ä«ZÀ»ÖÆ³M

نسترن یوسفبکيان -دولت بازار را به
حال خود رها كرده و به نظر ميرس��د برنامه
خاصي هم براي حل مشکات بازار در آستانه
ش��ب عيد نداشته باشد .جالب اینجاست كه
ریيسجمهور حت��ي افزایش قيمت بيرویه
كااهاي اساس��ي را باور ه��م ندارد و معتقد
است كه ارزاني در كشور موج ميزند .با اینکه
وارد آخرین ماه س��ال  9۷شدیم اما خبري از
ثبات در بازار كااهاي اساسي نيست .در حال
حاضر قيمت هم��ه كااها از جمله كااهاي
اساس��ي سر به فلك كش��يده و موج جدید
افزایش قيمتهاي شب عيد چند روزي است
كه در بازارهای گوناگون آغاز شده است .دولت
در حالي از اوایل سالجاري ميلياردها تومان
ارز به واردات كااهاي اساسي از جمله نهادهها
و دارو اختص��اص داده كه این روزها كااهاي
مورد نياز مردم از جمله دارو و كااهاي اساسي
در ص��در گرانيها قرار دارند .از س��وي دیگر
نگاهي به وضعيت واردات و صادرات نيز نشان
ميدهد كه تجارت خارجي كشور قفل شده و
با اتخاذ سياستهاي نسنجيده دولت ،اميدي
به بهبود آن نيست.
در چني��ن ش��رایطي با توجه ب��ه اینکه
ایران یکي از كشورهاي با پتانسيل باا براي
س��رمایهگذاري و همکاريه��اي اقتصادي
بهش��مار ميرود ،اروپایيه��ا حاضر به قطع
روابط تجاري خود با كش��ور ما نيس��تند و با
ارائه روشهاي جدید مالي نظير اینستکس،
با ش��رط و شروط خاص قصد ادامه همکاري
با ایران را دارند .بر همين اساس سراغ ریيس
كارگروه صنایع غذایي اتاق ایران رفتيم تا در
مورد وضعيت فعلي بازار كااهاي اساس��ي،
تجارت خارجي و همچنين تاثير اینستکس
ب��ر اقتصاد ای��ران گفتوگو كني��م .به گفته
علي ش��ریعتي ،دولت ب��ا بيتوجهي به نظر
كارشناسان و اعمال روشهایي مثل تخصيص
ارز دولتي به واردات كااهاي اساسي موجب
ظهور سلطانهاي گوناگون در بازار شده و با
سياستهاي غيركارشناسي تجارت خارجي
را ب��ا چالش مواجه كرده اس��ت .گفتوگوي
جهانصنعت با این فعال بخش خصوصي را
در ادامه ميخوانيد.

  -زمان زیادي تا شب عيد باقي نمانده
اما بازار كااهاي اساسي در آشفتگي به سر
ميبرد .به نظر شما چه راهکار براي ایجاد
آرامش در این شرایط وجود دارد؟

همانطور كه بارها این مساله را اعام كردهام،
ارائه ارز  4200توماني به واردات كااهاي اساسي به
هيچ عنوان سياست مناسبي براي ایجاد آرامش در
بازار نيست بلکه تنها منجر به ایجاد انحصار و رانت
ميشود همانطور كه طي ماههاي اخير شاهد ظهور
س��لطانهاي زیادي در بازارهاي مختلف بودهایم.
واقعيت این است كه دولت با ادامه این سياستها
تنها به افزایش قيمت در بازار كااهاي اساسي دامن
ميزند و شرایط را براي افزایش سودجویيها توسط
رانتخواران فراهم ميكند در حالي كه سریعترین
راه براي مقابله با افزایش قيمتها ،جمع كردن بساط
ارائه ارز دولتي به واردات است .بيشتر فعاان بخش
خصوصي بر این باور هستند كه باید هزینههایي كه
صرف واردات دارو و كااهاي اساسي شده ،به صورت
مستقيم به اقشار ضعيف و كمدرآمد داده ميشد
اما در حال حاضر مشخص نيست كه چرا با وجود
اینک��ه ميلياردها تومان ارز دولت��ي صرف واردات
شد ،همچنان روند افزایش قيمت در بازار كااهاي
اساسي ادامه دارد.

  -نظر شما در مورد سازوكار ویژه مالي
اروپا تحت عنوان اینستکس چيست؟

با توجه به اینکه آمریکایيها براي فش��ار به
م��ردم ایران و محدود كردن تجارت كش��ور ما
تمام تاش خود را انجام ميدهند ،این سازوكار
ویژه ميتواند روزنه اميدي براي اقتصاد كش��ور

بررسی چالشهای بازار در گفتوگو با رییس کارگروه صنایع غذایي اتاق ایران

بساط ارز دولتي را جمع کنید

 فکر میكنيد رایزنان تجاري چه نقشی
در توسعه تجارت كشور دارند؟

در ح��ال حاضر ما در این حوزه ضعف داریم و
افرادي را به عنوان دیپلمات بدون برنامهریزي قبلي
به كشورهاي هدف ميفرستيم كه این افراد حتي
زبان آن كشور را هم بلد نيستند .این در حالي است
كه در بسياري از كشورهاي دنيا ،از چند سال قبل
افرادي را به كشورهاي هدف ميفرستند تا با زبان
و فرهنگ مردم آن منطقه آش��نایي پيدا كنند و
بتوانند در دوره مس��ووليت خ��ود ،راهنمایيهاي
مناسبي را براي آشنایي تجار دو كشور با یکدیگر
انج��ام دهند .اما در كش��ور م��ا رایزنان اقتصادي
چندان با مسائل تجاري آشنا نيستند و اطاعات
كافي را به دس��ت تجار نميرسانند .در نهایت نيز
پس از اتمام دوره مسووليت رایزنان ،كسي از آنها
در مورد دستاوردهایشان سوال نميپرسد .بنابراین
به نظر ميرسد كه رایزنان اقتصادي سواد كافي در
حوزه اقتصاد و تجارت را ندارند و نميتوانند كارایي
ازم را براي افزایش مبادات تجاري داشته باشند.
البته نبود اطاعات و تخصص كافي تنها در حوزه
رایزنان خاصه نميشود بلکه حتي در گمرک نيز
اقداماتي از سر كمبود اطاعات انجام ميشود كه
تاملبرانگيز است.

  -چ�را فعاان اقتصادي ما این همه با
گمرک مشکل دارند؟

باشد .البته نميتوان آن را با برجام مقایسه كرد
اما به هر حال اینستکس مثبت ارزیابي ميشود
و ميتواند عدم تخلف و حقانيت كش��ور ما را به
دني��ا ثابت كند .این در حالي اس��ت كه اگر ما
نتوانيم با دنيا تعامل كنيم ،نااميدي سراغ مردم
و تم��ام فع��اان اقتصادي خواه��د آمد .اگرچه
ای��ن نکته را هم نباید از یاد ب��رد كه نميتوان
چندان ب��ه اروپایيها نيز اعتم��اد كرد چرا كه
آنها هم به فکر منافع كش��ور خودشان هستند.
در واقع ش��ركاي قدیمي و استراتژیك كشور ما
نيز در همکاريهاي مش��ترک با ایران به دنبال
منافع خود هس��تند تا جایي كه حتي عراق به
عنوان شریك قدیمي كشور ما كه از كمكهاي
تسليحاتي ایران بهره برده ،در شرایط فعلي پول
برق كشور ما را نميدهد.
همانطور كه چندي پيش زنگنه وزیر نفت
نيز اعام كرد ماهانه بااي  200ميليون دار گاز
به عراق صادر ميشود اما آنها پولش را نميدهند.
بنابراین همه كشورها به دنبال منافع خودشان
هس��تند و ب��راي ایران ف��داكاري نميكنند اما
واقعيت این اس��ت كه ب��دون افزایش ارتباطات
بينالمللي ،نميتوان به رش��د اقتصادي كشور
نيز اميدوار بود.
بنابرای��ن در حال حاضر اروپ��ا نيز به دنبال
مناف��ع خودش اس��ت و قصد دارد به وس��يله
اینستکس نشان دهد كه زیر قولش با ایران نزده
است اما با این حال ما باید براي مقابله با ظهور
بابك زنجانيهاي جدید ،طبق اس��تانداردهاي
جهان��ي پيش بروی��م .این در حالي اس��ت كه
راهاندازي این سازوكار ميتواند كمك زیادي به
زندگي عادي مردم از جمله بيماران خاص كند.
بنابراین شاید این سازوكار ابتدا براي غذا و دارو
باشد اما یك روزنه است.
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دهند و براي آینده خ��ود برنامهریزي كنند اما
زماني كه دولت مرتب در حال ارائه بخشنامههاي
متعدد اس��ت ،نميتوان فعاليت اقتصادي انجام
داد .با اینکه دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي
امري بس��يار دشوار است اما اگر ثبات و آرامش
در بازار ایجاد ش��ود ،ما ميتوانيم خيلي زود به
اهداف كان اقتصادي دست پيدا كنيم .این در
حالي اس��ت كه در شرایط فعلي ارز چند نرخي
باي جان اقتصاد ش��ده و دولت برنامهاي براي
تسهيل صادرات ندارد.
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  -منظور شما از ظهور بابك زنجانيهاي
جدید در كشور چيست؟
ما براي جهاني ش��دن اقتص��اد باید با دیگر
كش��ورها ارتباط داشته باش��يم و ناگزیر برخي
معاه��دات را بپذیریم .همانطور كه كش��ورهاي
همس��ایه ای��ران نظير ع��راق و افغانس��تان نيز
بس��ياري از معاهدات بينالمللي را پذیرفتهاند.
اما اگر نس��بت به ش��فافيت مالي تمایل نشان
ندهيم و وارد این معاهدات نش��ویم ،فضاي گرد
و غبار در كش��ور ش��کل ميگيرد و براي انجام
نقل و انتقاات پولي ،افرادي مثل بابك زنجاني
دوباره در اقتصاد ظاهر خواهند شد .واقعيت نيز
این است كه هر جا گرد و دود و غبار وجود دارد،
عدهاي نيز ذینفع هس��تند و از این فضا به نفع
خود اس��تفاده خواهند كرد .این در حالي است
كه ما باید مخالفت خود با مسائل تروریستي را
به ادبيات دنيا به وسيله لوایح و معاهدات خاصي
ترجمه كنيم .این نکته را هم باید مدنظر داشت
كه چنين مسائلي حزبي و قومي نيست و باید با
توجه به منافع ملي و مصالح كشور در مورد آنها
تصميم گرفت .در این ميان باید از این موضوع
نيز غافل نشد كه اروپایيها و آمریکایيها ممکن
است بدعهدي كنند.

  -آیا سازوكار مالي جدید ميتواند در
زندگي مردم تاثير مثبتي داشته باشد؟

بله یک��ي از بزرگترین ش��ركتهاي دارویي
دنيا كه بزرگترین شركت توليدكننده انسولين
و داروهاي دیابت در جهان اس��ت ،چند ماه پيش
به دنب��ال برخي تنشها بين ای��ران و دانمارک،
سرمایهگذاري مستقيم خود را در پروژه ایران متوقف
كرد در حالي كه به دنبال این پروژه قرار بود عاوه بر
تامين نياز داخل ،براي بازارهاي منطقه نيز دارو توليد
شود .اما نکته جالب توجه این است كه با اجرایي

شدن اینستکس ،مجددا فعاليت این شركت در ایران
آغاز ش��ده كه دست كم براي بيماران خبر خوبي
است .واقعيت این است كه ایران نميتواند ادعا كند
در حوزه واردات داروهاي خاص به خارج از كشور
وابسته نيست .از این رو اینستکس چراغي در تاریکي
است كه ميتواند نتایج مثبتي به دنبال داشته باشد.
همچنين رفتار شركت دانماركي در ایران ميتواند
پيام خوبي براي دیگر سرمایهگذارهاي خارجي باشد
كه یك غول دارویي اروپایي با استفاده از اینستکس
در حال سرمایهگذاري مستقيم در ایران است.

  -طي ماهه�اي اخير برخ�ي تاجران
قدیمي اعام كردند كه ص�ادرات خود را
متوق�ف كردهاند .آیا این موضوع حقيقت
دارد؟

بس��ياري از ب��زرگان عرصه ص��ادرات طي
ماهه��اي گذش��ته نتوانس��تند ص��ادرات انجام
دهن��د .همانط��ور كه جالپور ریيس س��ابق
اتاق بازرگان��ي ایران در روز ملي صادرات اعام
كرد كه نتوانسته در سالجاري حتي یك كيلو
پس��ته هم صادر كند .سياس��تهاي نادرست و
ناگهاني دولت در اوایل س��الجاري شرایطي را
براي صادرات به وجود آورده كه در حال حاضر
ش��ركتهاي صادراتي دچار سرگيجه شدهاند و
تکليف آینده خود را نميدانند .صادرات نيز یك
حلقه از سياس��تهاي ارزي دولت است كه باید
سياستگذاريهاي مرتبط با آن مشخص و ثابت
باش��د تا صادركنندگان بتوانن��د صادرات انجام
دهند اما زماني كه سياستهاي دولت مدام در
حال تغيير اس��ت ،بس��ياري از تجار ناگریز باید
دس��ت از صادرات بکش��ند .بر این اساس بنده
بر این عقيده هس��تم كه حتي اگر سياستهاي
نادرست دولت نيز ثبات داشت ،فعاان اقتصادي
ميتوانس��تند خودشان را با آن سياستها وفق

برخي ماموران ارزیابي گمرک حتي از باركد
بينالمللي كااي ساخت ایران هم اطاع ندارند
به طوري كه چندي پيش بخش��ي از كااهاي
صادراتي ش��ركت م��ا كه از نمایش��گاه یکي از
كشورهاي خارجي به ایران بازگشته بود ،توسط
ماموران گمرک ضبط شد در حالي كه همه آنها
باركد بينالمللي ایران را داشتند و مشخص بود
كه این كااها س��اخت ایران هستند .اما با این
حال مام��وران ارزیابي گمرک معتقد بودند كه
تقلب در گمرک افزایش یافته و براي جلوگيري
از ورود كااهاي خارجي به ایران ،باید این كااها
ضبط شود .بنابراین این موضوع براي بنده جاي
تامل داش��ت كه آیا هنر طراحان و س��ازندگان
كااهاي ما چنان مثالزدني اس��ت كه ماموران
گمرک تصور كردند این كااها خارجي هستند
و ی��ا اینکه ماموران ارزیابي گم��رک از حداقل
سواد مربوط به این حوزه هم برخوردار نيستند.
البت��ه در این خصوص اگرچه گمرک در نهایت
متوجه اشتباه خود شد اما مساله اینجاست كه
بنده به عنوان صادركننده ساعتها براي ارسال
پروان��ه صادراتي و مدارک مورد نياز براي اثبات
این موضوع زمان صرف كردم.
این در حالي اس��ت كه ش��اهد این هستيم
كه بس��ياري از كااهاي درج��ه چندم خارجي
به صورت قاچاق و یا از طرق مبادي رس��مي به
راحتي وارد كشور ميشود و نظارتي هم در آن
حوزه وجود ندارد .اما به صادركنندگان به عنوان
سرباز پيادهنظام صنعت و اقتصاد كشور نه تنها
احترام گذاشته نميشود بلکه صادركنندگان در
بسياري موارد متهم هم ميشوند.

  -اگر حرفي دارید بفرمایيد.

در حال حاضر نه تنها بازار سر و سامان ندارد
بلکه تجارت خارجي نيز دستخوش سياستهاي
مقطعي دولت شده است .از این رو از دولت انتظار
ميرود كه هرچه زودتر با مشورت با كارشناسان
و فعاان بخش خصوصي سياستهایي را اعمال
كند كه مرتب در حال تغيير نباشد.

بازار

با توجه به هزینه بااي غرفههاي
نمایش��گاه بهاره ،اصن��اف تمایلي به
ش��ركت در ای��ن نمایش��گاه ندارند.
در همين خص��وص ریيس اتحادیه
توليدكنندگان و فروشندگان كااي
كش��باف و جوراب تهران ب��ا انتقاد
از هزین��ه غرفهها در نمایش��گاههاي
بهاره گفت :در نمایشگاه بهاره مصلي
ب��راي  9روز توليدكنن��ده باید پنج
ميلي��ون و  200ه��زار تومان و براي
 1۷روز  10ميلي��ون و  200ه��زار
تومان هزینه پرداخت كند به نحوي
كه توليدكنندگان اگر بخواهند در این
 26روز در نمایشگاه باشند باید بيش
از  15ميلي��ون هزینه پرداخت كنند

هزینههاي میلیوني براي اجاره غرفههاي نمایشگاه بهاره
كه این امر به طور حتم بر فروش آنها
تاثير خواهد گذاشت.
محمد عباسزاده با انتقاد از برگزاري
نمایشگاههاي بهاره گف�ت :قرار بود در
ای��ن نمایش��گاهها توليدكنندگان به
صورت مس��تقيم محص��وات خود
را ب��ه فروش برس��انند ام��ا در حال
حاض��ر حض��ور توليدكنن��دگان در
ای��ن نمایش��گاهها كمرنگ ش��ده و
واس��طهگران و فروشندگان پوشاک
محصوات خود را با قيمتهاي خاص
خودشان به فروش ميرسانند.
عباسزاده اضافه كرد :پيش از این

اتاق اصناف متولي اصلي برگزاري این
نمایشگاههاي بهاره بود و با اختصاص
سهميههایي به اتحادیههاي توليدي
حض��ور توليدكنن��دگان را در ای��ن
نمایشگاهها تسهيل ميداد اما در حال
حضور فروشندگان در این نمایشگاهها
زیاد شده و خبري از توليدكنندگان
نيست.
وي با اش��اره به اینک��ه برخي از
واردات درص��دد اخذ مج��وز واردات
پوشاک به كشور هستند ،اظهارداشت:
ت��اش آنها در حالي انجام ميش��ود
كه انباره��اي توليدكنن��دگان پر از

كاا اس��ت و كمبود تقاضا در بازار به
دليل نوسانات قيمتها عاملي شده تا
ركود خرید در بازار ایجاد شود .ریيس
اتحادیه توليدكنندگان و فروشندگان
كااي كش��باف و ج��وراب تهران با
بيان اینکه وقتي انبار توليدكنندگان
پر از كااهاست نباید پوشاک خارجي
وارد كش��ور ش��ود ،اف��زود :در حال
حاضر به ان��دازه كافي برندهاي فاقد
مج��وز پوش��اک قاچاق در ب��ازار به
ف��روش ميرس��انند ك��ه همين امر
امکان فروش را توس��ط توليدكننده
داخلي گرفته است.
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وقتي از پول نفت براي خود نفت سرمایهگذاري نميشود

تهدید جدیدي به نام عراق

نمایه
خبر

بزرگترین چالش این روزهاي صنعت نفت در كشور ما عدم توسعهیافتگي
زیرساختهاي این صنعت است كه موجب شده توان توليد و در نتيجه رقابت را
با سایر كشورهاي بزرگ توليدكننده نداشته باشيم.
ش��مساردكاني با انتق��اد از نحوه عملکرد دولتهاي پيش��ين و كنوني از
فرصتس��وزيها در خصوص س��رمایهگذاري در صنعت نفت گفت :اگر فردي
اموال خود را ضایع كند ،ش��خص دیگري به وي مالي نميدهد .از این رو ما با
ضایع كردن سرمایه ملي نفت و عدم استفاده صحيح از این سرمایه نباید انتظار
داشته باشيم كه كشورهاي دیگر در ایران سرمایهگذاري كنند چراكه سرمایهگذار
خارجي به جایي ميرود كه سرمایههاي داخلي عاقانه مصرف شود .ما یك سرمایه
بين نسلي به نام نفت داریم كه نباید پول حاصل از فروش آن را بهعنوان درآمد
لحاظ كنيم .درآمد نفتي در اقتصاد ایران مانند این است كه فردي خانهاش را
بفروشد و خرج یوميه كند.
وي همچنين افزود :ما درآمد نفت نداریم بلکه سرمایه نفت داریم .اشکال كار
ما این است كه از محل فروش نفت انباشت سرمایه نداشتهایم .این مشکل ناشي
از عملکرد بوروكراتهاي ماست كه در برنامهریزي پول نفت را به عنوان منابع
عمومي ميبينند .در صورتي كه اگر از پول خود نفت در صنعت نفت سرمایهگذاري

ميشد اكنون یکي از بزرگترین توليدكنندگان نفت در جهان بودیم.
ش��مساردكاني در سمينار «آینده نفت در سرزمين انرژي» با اشاره به این
موضوع كه فرصتس��وزيها در س��رمایهگذاري نفت و گاز جبرانناپذیر است
گفت :پول نفت اول باید در خود نفت و گاز س��رمایهگذاري ميش��د و ما این را
بارها گفتهایم.
وي در جایي دیگر با تاكيد بر موضوع تحریمها و همچنين تاش آمریکایيها
براي توسعه ميادین نفت شيل گفت :ما وارد عصر نفت سخت شدهایم .یعني
توليد نفت با هزینههاي باا (مثل نفت شيل) در برابر توليد نفت با هزینه پایين
(مثل نفت ما) داراي مزیت اقتصادي است این در حالي است كه از سوي دیگر
با كاهش افزایش تقاضا در نفت مواجه هستيم.
در این سمينار سيد مهدي حسيني با بيان چالشها و راهکارهاي صادرات
نفت ایران در زمان تحریم گفت :بسياري از كشورهاي نفتي از نروژ تا آمریکا و
كانادا تا مالزي و ...به رغم برخورداري از نفت موفق بودهاند .دليل آن این است
كه نفت سهم بزرگي در اقتصاد آنها ندارد .نفت در اقتصاد آنها توليد ميشود و
داراي جایگاه است اما سهم زیادي در اقتصادشان ندارد و به همين دليل اقتصاد
آنها دچار شوکهاي نفتي نميشود.
اما متاسفانه اقتصاد ایران كاما متکي به نفت است چراكه ميبينيم كاهش
درآمد نفتي بر سایر درآمدهاي دولت ما مثل ماليات تاثير گذاشته است .همچنين
چالش دیگر ،عدم سرمایهگذاري در نفت به خصوص در بحث افزایش ضریب

انتظار بودجه  98از نفت محقق میشود؟

رشد نامطمئن صادرات
«جهان صنعت» -شرایط سياسي
بازار این بار به نفع ایران چرخش داشته
اس��ت و به دنب��ال معافيتهایي كه به
هشت مش��تري نفتي ایران داده شده و
یك ميليون بشکه نفتي كه در پي تحریم
ونزوئا از بازار خارج شده است ،صادرات
نفت ایران در ماه ژانویه رشد كرده و به یك
ميليون و  250هزار بشکه در روز رسيده
است و همچنين دادههاي ماه فوریه نشان
ميدهد كه حتي آمار فروش نفت ایران به
یك ميليون و 300هزار بشکه در روز نيز
افزایش یافته است.
ای��ن ميزان صادرات در حالي اس��ت
كه پيشبينيها بر اس��اس دادههاي ماه
دسامبر حاكي از آن بود كه صادرات نفت
ایران به یك ميليون بشکه در روز كاهش
خواهد یافت.

اما با این وجود همچنان ميزان صادرات
نفت ایران با یك ميليون و 500هزار بشکه
صادرات در روز پيشبيني شده در بودجه
 98فاصله دارد و با توجه به شرایط سياسي
حاكم بر بازار نميتوان براي تحقق این امر
خوشبين ب��ود .در همين حال مرتضي
بهروزيفر معتقد است این ميزان افزایش
موقتي بوده و تاحدوديازتحواتسياسي
ونزوئا تاثير گرفته است.
از س��ویي این كارش��ناس ان��رژي با
بي��ان اینکه به پایان دوره اول معافيت از
تحریمهاي آمریکا نزدیك ميش��ویم به
«جهانصنعت» گفت :بيش��تر كشورها
منافع مش��تركي در آمریکا دارند و اگر
آمریکا این معافيتها را تمدید نکند یا آن
را تشدید كند از آن پيروي خواهند كرد
البته بعيد به نظر ميرسد كه شرایط بازار
به نحوي پيش رود كه معافيتها را كاما

لغو كند .بهروزيفر ادامه داد :اگر بحران
سياس��ي در ونزوئا ادام��ه یابد و بهبود
وضعيت اقتصاد جهاني بازار را با كمبود
عرض��ه مواجه كند ميت��وان به تمدید
معافيتها اميدوار بود.
مرتضي بهروزيفر همچنين با بيان
اینکه آمری��کا بزرگترین اقتصاد جهان
است گفت :با توجه به احاطه كاملي كه بر
نقلوانتقاات ارزي دارد به راحتي ميتواند
خریداران و فروشندگان نفت را تحت تاثير
تصميات خود قرار دهد.
بهروزيفر خاطرنشان كرد قيمت 54
داري براي نفت در بودجه س��ال آینده،
منطقي اس��ت اما ممکن اس��ت حجم
صادرات به ميزاني كه در بودجه پيشبيني
شده ،محقق نشود.
به گفته این كارش��ناس انرژي با این
تفاسير و با توجه به اینکه در حال حاضر و

باوجودمعافيتهایيكهبههشتمشتري
اصلي نفت ایران داده ش��ده است اینکه
توانستهایم تنها در دورهاي صادرات را به
یك ميليون و  300هزار بشکه برسانيم
به معن��ي افزایش موفقيتآميز صادرات
تلقي نميشود بعيد به نظر ميرسد كه
بت��وان به هدف یك ميليون و  500هزار
بش��کهاي صادرات در روز تعين شده در
بودجه  98دس��ت پيدا كنيم مگر آنکه
اتفاق خاصي رخ دهد.
دولت در ایحه بودجه س��ال آینده
مجموع درآمدهاي ناشي از فروش نفت را
 142هزار ميليارد تومان برآورد كرده كه در
مقایسهباسالجاريباافزایشهمراهاست.
در بودج��ه  ،1398براي منابع حاصل از
فروش نفت و فرآوردههاي نفتي 142،هزار
و 500ميلياردتومانپيشبينيشدهاست
كه در مقایسه با بودجه  10۷هزار ميليارد

بازیافت است كه امروز اقتصاد ایران را دچار ركود كرده است .وي در خصوص
مقایسه ضریب بازیافت نفت ایران و عربستان افزود :ضریب بازیافت نفت عربستان
 53درصد است و این در حالي است كه ضریب بازیافت نفت ایران كمتر از نصف
عربستان یعني  23درصد است.
به اقتصاد آناین ،وي در ادامه با اشاره به توسعه ميادین نفتي عراق و تاش
روزافزون این كش��ور براي توليد هرچه بيش��تر نفت گفت :عقبماندگي ما از
كشورهاي همسایه مثل عراق در توليد نفت براي ما یك تهدید است .تا چندین
سال پيش عراق توليد بسيار پایينتري از ما داشت كه به همين دليل هميشه در
اوپك در ردههاي بعدي ما ميایستاد .اما اكنون توليد این كشور به  4/5ميليون
بشکه در روز افزایش یافته كه این رقم تهدید جدي براي ماست چراكه در اطراف
ما همه جلو رفتهاند .در كنار ما قطر است كه به بزرگترین توليدكننده LNG
تبدیل شده و امروز جایگاه ما در بازارهاي جهاني را دچار مشکل كرده است.
این كارشناس نفتي در پایان با تاكيد بر این موضوع كه نفت ما گرفتار در
اقتصاد سياسي و دخالتهاي غيركارشناسي است گفت :در این فضا مدیران دچار
محافظهكاري ،بيتصميمي و ترس ميشوند و توان ریسك در تصميمگيري ندارند.
ما شرایطي را به وجود آوردیم كه اقتصادمان تحریمپذیر باشد یعني با محدود
كردن خود و حصار كشيدن به دور كشور ،خود را از دنيا جدا كردیم .از این رو
اقتصاد ایران به اقتصاد جهاني پيوسته نيست كه اگر بود آمریکا نميتوانست به
راحتي ایران را تحریم كند.
توماني مصوب امس��ال ح��دود  34هزار
ميليارد تومان افزایش نشان ميدهد.
همچني��ن در ایحه بودجه س��ال
آینده ،قيمت هر بش��که نفت  54دار و
حج��م صادرات روزان��ه آن  1/5ميليون
بشکه پيشبيني ش��ده است كه طبق
پيشبينيهاي انجام ش��ده ،قرار اس��ت
درآمدهاي ارزي ناشي از نفت با متوسط
ن��رخ دار  5/۷00توماني به ریال تبدیل
شده و در اختيار دولت قرار گيرد.
 روند معکوس بهاي نفت
به گزارش رویترز ،صادرات نفت ایران با
وجود تحریمهاي آمریکا ،به دليل افزایش
خرید برخي از مشتریان ،در ژانویه بااتر از
حد انتظار بود و طبق آمار رفينيتيو آیکان،
به حدود 1/25ميليون بشکه در روز رسيد.
برخي از تحليلگران پيشبيني كرده بودند
صادرات نفت ایران پس از وضع تحریمهاي
آمری��کا در نوامبر ،به پایين یك ميليون
بشکه در روز سقوط خواهد كرد.
اما از س��وي دیگر ،توليد نفت آمریکا
به مدد رونق صنعت نفت شيل ،بيش از
دو ميليون بش��که در روز در سال 2018
رش��د كرده و به رك��ورد  11/9ميليون
بشکه در روز رسيد و طبق گزارش اداره
اطاعات انرژي آمریکا ،این روند رشد ادامه
خواهد یافت.
بانك «بي ان پ��ي پاریبا» اعام كرد
رشد توليد نفت آمریکا باعث پایين رفتن
قيمتهاي نفت تا پایان امسال خواهد شد
و برنت در سه ماهه چهارم به طور ميانگين
به  6۷دار و وستتگزاس اینترمدیيت به
 61دار بالغ خواهد شد.
بر اس��اس گزارش رویترز ،این بانك
اعام كرده با رشد توليد نفت آمریکا حجم
صادرات این كشور به بازارهاي بينالمللي
افزای��ش خواهد یافت و همزمان اقتصاد
جهاني شاهد كندي رشد خواهد بود.
از طرف��ي قيمت نف��ت تحت تاثير
رش��د عرضه آمریکا و كندي روند رشد
اقتص��ادي ،روز چهارش��نبه از بااترین

ركورد خود در سال  2019عقب نشست
و كاهش یافت.
نفت برنت با  12سنت یا  0/2درصد
كاهشنسبتبهقيمتنهایيروزسهشنبه،
به  66/33دار در هر بشکه رسيد با این
حال از 66/83دار كه بااترین قيمت سال
 2019اس��ت و روز دوشنبه به آن صعود
كرده بود ،فاصلهاي نداشت.
به��اي معامات آتي وس��تتگزاس
اینترمدیي��ت آمریکا روز چهارش��نبه تا
مرز  56/39دار صعود كرد اما س��پس
به  56/15دار در هر بشکه عقبنشيني
كرد.
قيمت نفت از كاهش توليد داوطلبانه
كش��ورهاي اوپك پشتيباني شده است.
انتظار ميرود عربس��تان س��عودي كه
بزرگتری��ن صادركننده اوپك اس��ت،
صادرات نفت س��بك خود به آسيا را در
مارس كاهش دهد.
اوپك و متحدان این گروه شامل روسيه
سال گذشته با كاهش توليد به ميزان1/2
ميليون بشکه در روز موافقت كردند تا مانع
از اشباع عرضه بازار شوند.
بانك فرانس��وي «بي ان پي پاریبا»
در یادداش��تي اعام كرد ما برآورد خود
از ميزان توليد نفت عربستان سعودي را
كاهش دادهایم و اكنون انتظار داریم كه
توليد این كشور در سه ماه نخست سال
 2019كمتر از  10/31ميليون بشکه در
روز س��قف توليدي باشد كه در نشست
دسامبر كشورهاي اوپك و غيراوپك با آن
موافقت شده بود.
به دلي��ل این كاهش ،بان��ك بي ان
پي انتظار دارد قيمت نفت تا س��ه ماهه
سوم سال  2019همچنان روند صعودي
داش��ته باش��د و برنت به  ۷3دار در هر
بشکه و وستتگزاس اینترمدیيت به 66
دار بالغ شود.
ی��ك عامل تاثيرگذار بر قيمت نفت،
تحریمهايآمریکاعليهصادراتنفتایران
و ونزوئا بوده است.

گزارش 2

مدیرعامل ش��ركت نفت خزر از ت��داوم مذاكرات ایران و
آذربایجان در زمينه اس��تفاده از ظرفيتهاي هيدروكربوري
دریاي خزر خبر داد و گفت :به این منظور كميتههاي مشتركي
مشغول فعاليت هستند.
عل��ي اصولي با بيان این مطل��ب افزود :با توجه به توافق
روسايجمهور پنج كشور حوزه دریاي خزر و همچنين امضاي
تفاهمنامه روساي جمهوري ایران و آذربایجان ،هماكنون در
كنار سایر مذاكرات ،در حال پيگيري تفاهمنامه همکاريهاي
نفتي و گازي با كشور آذربایجان هستيم و به این منظور جلسه
مشتركي نيز در همين ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش وزارت نفت ،وي درباره روند پيشروي مذاكرات
دو طرف گفت :به هر حال نخستين باري است كه دو كشور
ميخواهند در بلوكي كه صددرصد متعلق به هيچكدام نيست،
فعاليت كنند و كار با پيچيدگيهاي زیادي همراه است ،ضمن
اینکه شرایط جهاني بازار نفت هم بهطور طبيعي ،فعاليتهاي
توس��عهاي در آبهاي عميق را تحتتاثير قرار داده ،بهویژه
دریاي خزر كه حوزهاي خاص و محصور است.
اصول��ي با بي��ان اینکه ایران در مذاك��رات از مزیتهایي
برخوردار اس��ت ،توضي��ح داد :یك مزیت ،نيروي متخصص
ایران است كه به اعتقاد كارشناسان شركت سوكار ،از نقاط
قابل اتکاي كشورمان در فعاليتهاي نفتي دریاي خزر است.
كارشناسان شركت سوكار گمان ميكردند متخصصان ایراني
ب��ه دليل تحریمهاي بينالمللي ،در بخش آبهاي عميق از
تجربه باایي برخوردار نيس��تند ،اما پس از جلس��اتي كه با

سازمانمنطقهويژهاقتصاديانرژيپارس

مذاکرات نفتي ایران و آذربایجان ادامه دارد

كارشناسان و متخصصان شركت نفت خزر داشتند روي این
مزیت ایران تاكيد كردند.
 نفت خزر ،تابع سياستهاي كان وزارت نفت
وي گفت :با توجه به وجود ذخایر هيدروكربوري در خزر،
در صورت تغيير مطل��وب قيمت جهاني نفت و امکانپذیر
شدن مشاركت با سرمایهگذاران خارجي ،توليد نفت در خزر
نه تنها از حيث سياسي و ژئوپليتيکي حائز اهميت است ،بلکه
توجيه اقتصادي هم خواهد داشت.مدیرعامل شركت نفت خزر
درباره اثرپذیري فعاليتهاي این شركت از تحریمها عنوان
كرد :طبيعي است در چنين شرایطي شركت نفت خزر هم
همچون سایر بخشها با كندي فعاليتها روبهرو شده و توسعه
ميدانها فعا در اولویت نيست ،البته این تصميم لزوما ناشي از
كمرنگ شدن حضور شركتهاي خارجي یا موانع پيش روي
برجام نيست .سياست فعلي شركت ملي نفت ایران در شرایط
كنوني بر این مبناست و ما نيز تابع سياستهاي كان صنعت
نفت هستيم.اصولي این سياست را در شرایط كنوني ،سياست
درستي خواند و افزود :صنعت نفت ما با وجود برخورداري از
ذخایر فراوان در جنوب كشور كه سبقه صدساله در برداشت
از آن دارد و با توجه به هزینه و ریس��ك حداقلي كار در این
بخش ،بدیهي اس��ت بر ميدانهاي جنوبي اعم از خشکي و
دریایي تمركز كند .توسعه ساختارهاي ميدانهاي نفتي در
خزر با توجه به ضرورت استفاده از تکنولوژيهاي پيشرفته،

در صورت مشاركت و جذب سرمایه و فناوري خارجي مقرون
به صرفه خواهد بود ،اما با این حال ما به اقدامات ،مذاكرات و
برنامهریزيهاي خود ادامه ميدهيم تا هر زماني كه سياست
توس��عه در دستور كار قرار گرفت ،مقدمات كار براي شروع
فعاليتها فراهم باشد.
وي در توضيح بيش��تر گفت :با توج��ه به ویژگيهاي
دری��اي خ��زر از جمله عميق و بس��ته بودن ای��ن دریا و
همچنين نداشتن س��ابقه همکاري ایران در فعاليتهاي
اكتشافي و توس��عهاي در آبهاي عميق ،ضرورت حضور
ش��ركتهاي بينالمللي با فناوري ب��اا به منظور كاهش
ریس��ك عمليات در این دریا ضروري به نظر ميرس��د و
ما نيز به دنبال استفاده از این فرصت هستيم ،اما فعاليت
خود را محدود به حضور ش��ركتهاي خارجي نکردهایم و
موازي با مذاكره با این شركتها ،با شركتهاي داخلي نيز
در حال مذاكره هستيم.
 كار در آبه�اي عمي�ق خزر ،س�رمایه و فناوري
ميخواهد
اصول��ي بر صحبت اخير خود مبني بر اینکه «نفت خزر
معطل خارجيها نميماند» تاكيد و تصریح كرد :در صورتي
كه تصميم براي توسعه ساختارهاي نفتي دریاي خزر قطعي
ش��ود ،معطل خارجيها نميمانيم .اگر در زمان تحریمهاي
قبلي ،در مدت دو سال توانستيم به كشف نفت در آبهاي

تجدید مناقصه عمومي یكمرحلهاي با ارزیابي ساده شماره مناقصه 97/37
شماره مجوز 1397.6248 :نوبت دوم

موضوع مناقصه :نگهداشت ،پشتيباني و بهبود سرويسهاي اطاعاتي و ارتباطي
 -1نام دستگاه مناقصهگزار :سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
 -2مبلغ برآورد 37/240/082/938 :ريال
 -3نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار :ضمانتنامه معتبر بانكي
ي��ا وجه نقد ب��ه مبلغ 1/863/000/000ريال (كه قابل تمديد به مدت س��ه ماه با
درخواست مناقصهگزار ميباشد).
 -4مدت اجراي كار 12 :ماه
-1شرايطشركتدرمناقصه -1:ارائه گواهي رتبهبندي و احراز صاحيت شركتهاي
انفورماتيك از شورايعالي انفورماتيك كشور با حداقل رتبه 3در رشته خدمات پشتيباني
و حداقل رتبه 3در رشته شبكه دادههاي رايانهاي و مخابراتي -2دارا بودن تاييد صاحيت
از سازمان حراست وزارت نفت-3دارا بودن صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 96يا
سال 95توسط حسابدار رسمي ،مورد تاييد جامعه حسابداران رسمي ايران
 -5درياف�ت اس�ناد مناقص�ه :واريز فيش به مبلغ  300/000ريال به ش��ماره
ش��بايIR 320100004001123804022516بان��ك مرك��زي به شناس��ه واريز
 321123873293960850100010999000به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادي
انرژي پارس و ارائه معرفينامه نماينده شركت به دبيرخانه كميسيون مناقصات

به آدرس ذيل مراجعه فرمايند.
 -6محل تحويل اسناد و مدارك :استان بوشهر ،عسلويه ،سازمان منطقه ويژه
اقتصادي انرژي پارس ،س��اختمان همايشهاي خليج ف��ارس ،طبقه اول ،دبيرخانه
كميسيون مناقصات تلفن 21520772737
 -7ف�روش اس�ناد :از روز سهش��نبه م��ورخ 97/11/30تا روز يكش��نبه مورخ
97/12/05
 -8جلسه توجيهي :روز دوشنبه مورخ  97/12/06ساعت10:00صبح
 -9آخرين مهلت تحويل اس�ناد و مدارك :حداكثر س��اعت 10:00صبح روز
دوشنبه مورخ 97/12/13
 -10تاريخ گشايش پاكتها :ساعت 10:00صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/13
 -11محل گش�ايش پاكتها :اس��تان بوش��هر ،عس��لويه ،س��ازمان منطقه ويژه
اقتص��ادي انرژي پارس ،س��اختمان همايشه��اي خليج فارس ،طبقه دوم ،س��الن
جلسات سازمان
تلفن كميسيون مناقصات ،07731372150-4 :نمابر 07731372155
تاريخ انتشارنوبت اول97/11/30 :
تاريخ انتشارنوبت دوم97/12/02 :

روابطعمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

عميق خزر برسيم ،هماكنون با توجه به تجربه قبلي و دانش
بهدست آمده از سوي متخصصان داخلي ميتوانيم با هزینههاي
پایينتر و در مدت زمان خيلي كمتر در خصوص ساختارهاي
نفتي خزر اقدامهاي عملياتي انجام دهيم .البته منظور من این
نيس��ت كه با اتکاي صرف به شركتهاي داخلي ميتوان به
هدف تکميل زنجيره اكتشاف ،توليد ،فرآورش و انتقال نفت از
خزر دست یافت .همه ميدانيم كار در آبهاي عميق خزر به
سرمایه و فناوريهاي پيشرفته نياز دارد .در هر حال همکاري
با شركتهاي خارجي هزینه فعاليت و زمان را براي ما كاهش
ميدهد ،ضمن اینکه بهرهوري را هم باا ميبرد .اما در دنياي
امروز هيچ چيز منحصر نيست و سطح تعامات در دنيا به
قدري گسترده شده كه ميتوان حتي با وجود تحریمها كار
را به روشهایي دنبال كرد.
اصول��ي ادام��ه داد :ای��ران در س��ال  1391و در اوج
تحری��م و محدودیته��اي بينالمللي و صرف��ا با اتکا به
توانمنديهاي داخلي و بهرهگيري از ظرفيتهاي نيروي
انساني و لجس��تيکي ،موفق شد براي نخستين بار بدون
حضور ش��ركتهاي خارجي ،با اكتشاف در دریاي خزر به
نفت برسد .این اتفاق دوباره در سال  1393یعني قبل از
اجراي برجام نيز تکرار ش��د ،به این صورت كه با حفاري
موفق دومين چاه اكتش��افي ،اكتشاف قبلي نفت در خزر
تایيد شد .ما تنها در یکي از ایههاي ميدان سردارجنگل
حداقل دو ميليارد بشکه نفت ذخيره درجا داریم كه 500
ميليون بشکه آن قابل استحصال است.

خبر

تسویه ۱۰هزار میلیارد تومان از بدهيهاي صنعت برق

مدیرعامل شركت توانير از تسویه  10هزار ميليارد تومان بدهيهاي صنعت
برق كشور از ابتداي سالجاري تاكنون خبر داد.
به گزارش توانير ،محمدحس��ن متول��يزاده در گردهمایي مدیران عامل
شركتهاي توزیع در مورد اوج مصرف تابستان  98به تعيين سقف پيك براي
هر یك از شركتهاي توزیع برق اشاره كرد و گفت :این شركتها با برنامهریزي
ازم ،ضمن مدیریت سهميه تعيين شده ،تمهيدات ازم را در جهت مدیریت
شرایط پيك شركت متبوع خود بهكار ببندند.
مدیرعامل توانير با اش��اره به تاش ش��ركتهاي توزیع در مدیریت سمت
تقاضا و مشاركت صنایع خودتامين و سایر راههاي جبران كمبود توليد افزود:
صرفهجویي در احداث نيروگاههاي جدید ،صرفهجویي در پرداخت مبالغ كان
بابت خرید ساانه برق این نيروگاهها را بههمراه خواهد داشت.
وي ادامه داد :از سوي دیگر كاهش  4درصد از تلفات شبکه برق كشور كه از
سال  92تاكنون حاصل شده ،با صرفهجویي در احداث دو هزار و  500مگاوات
نيروگاه جدید و هشت هزار ميليارد متر مکعب سوخت همراه بوده است و استمرار
آن بهعنوان یك استراتژي در وزارت نيرو پيگيري ميشود.
متوليزاده در ادامه با تاكيد بر اهميت رویتپذیري و اتوماسيون در بودجه سال
 ،98نصب كنتورهاي هوشمند را حائز اهميت دانست و «ساتکاب» را بهعنوان
شركت پشتيبان و تامينكننده تجهيزات كليدي مورد نياز معرفي كرد.

هند بزرگترین خریدار نفت ونزوئا

واردات نفت خام ونزوئا توسط هند  66درصد در نيمه اول فوریه افزایش
یافت و به  620هزار بشکه در روز رسيد.
به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي ،هند خرید از این كشور آمریکاي اتين
را پس از توقف واردات آمریکا از كاراكاس تقویت كرد.
پاایشگاههاي هندي «ریاینس اینداس��تریز» و «نایارا انرژي» عامل این
افزایش واردات هستند .ونزوئا مانوئل كودو وزیر نفت خود را به هند فرستاد تا
این پاایشگاهها را براي دو برابر كردن وارداتشان متقاعد كند.
كودو گفت« :ما بيش از  300هزار بش��که نفت در روز به خریداران هندي
ميفروشيم .ميخواهيم این مقدار را دو برابر كنيم».
دو سوپرنفتکش اواخر روز دوشنبه ،پایانه جوز ونزوئا را با محمولههاي نفتي
به سمت بنادر هندي ترک كردند.
این كشور آمریکاي اتين كه روي بزرگترین منابع نفت خام جهان قرار
دارد ،از زمان اعمال تحریمهاي آمریکا عليه شركت نفت دولتي ونزوئا تمركزش
را بر دومين مصرفكننده بزرگ نفت خود قرار داده است.
دونالد ترامپ 28ژانویه تحریمهایي را با هدف قطع حمایت مالي براي نيکاس
مادورو ،ریيسجمهور ونزوئا وضع كرد.
در نتيجه این تحریمها صادرات نفت خام ونزوئا در نيمه اول فوریه به 1/12
ميليون بشکه در روز افزایش یافت كه  9/2درصد نسبت به زمان مشابه در ژانویه
كمتر بود .ونزوئا قبل از تحریمها روزانه  1/4ميليون بشکه نفت صادر ميكرد.

پیشبیني نوسان قیمت نفت بین  ۵۰تا  ۷۰دار
طي  ۵سال آینده

طبق پيشبيني بانك آمریکایي مریللينچ ،قيمت نفت تا سال  2024در
محدوده  50تا  ۷0دار در نوسان خواهد بود.
به گزارش اویلپرایس ،پيشبيني ميشود قيمت نفت برنت تا  2024بين 50
تا ۷0دار در هر بشکه ثابت شود .طبق گزارش مریللينچ ،قيمت نفت روي حدود
 60دار ثابت ميماند ،ممکن است كمي بااتر یا پایينتر شود ولي در همين
محدوده  20داري باقي خواهد ماند .عرضه نفت شيل آمریکا رو به افزایش است
و سریعتر و با مقدار بيشتري طي سال گذشته افزایش یافته است .همچنين تقاضا
رو به كاهش ميرود و انتظار ميرود سرعت آن كمتر هم بشود.
مریللينچ پيشبيني ميكند در كوتاهمدت قيمت نفت برنت به  ۷0دار در
هر بشکه بازگردد .كاهش توليد اوپك ،توقف ناخواسته توليد در ونزوئا و ایران،
كاهش توليد در مکزیك و مناطق دیگر ،همه با هم عرضه نفت را دچار مشکل
ميكند و برخاف  201۷كاهش توليد اوپك این بار سختتر است و مهار عرضه
نفت را موثرتر ميكند.
هرچند آن س��وي كاهش توليد اوپك مس��اله دیگري هم هست و آن هم
افزایش ذخایر اضافي نفت است .كاهش عرضه نفت در آغاز سال جدید باعث
افزایش ظرفيت مازاد از  1/1ميليون بش��که در روز تا  2/5ميليون بشکه طي
چند هفته است .كنترل توليد یعني ذخایر اضافي وجود دارند و در صورت قطع
توليد به كار ميآیند.
در نتيجه ،خطرات عرضه به بازار از بين ميرود كه بيثباتي بازار را كم ميكند
و قيمت آینده نفت را پایين ميآورد .مریللينچ اعام كرد حتي اگر قيمت نفت
خام برنت طبق پيشبيني ما ،به بيش از  ۷0دار در هر بشکه در  2019برسد،
افزایش مقدار ظرفيت مازاد باعث ميشود قيمت آینده نفت بين  55تا  65دار
در هر بشکه ثابت بماند.
ولي یك منبع بزرگ بيثباتي ،مسير حركت اقتصاد جهان است .فعاليت
كارخانهاي در بسياري از مناطق جهان كاهش یافته است ،مخصوصا در چين.
بانك مریل لينچ اعام كرد چين قابل توجهترین كاهش را در فعاليتهایش داشته
ولي همچنان ستون تقاضاي جهاني براي بسياري از كااها در دو دهه گذشته
بوده است .از نظر بانك مریل لينچ ،احتمال ركود سخت در چين ،بزرگترین
خطر براي بازار نفت جهان است.
در همين زمان ،فقط دورنماي كندي رشد اقتصادي نيست كه تقاضاي نفت
را تهدید ميكند .كارآمدي انرژي ،انرژيهاي تجدیدپذیر ،خودروهاي الکتریکي و
استفاده بيشتر از گاز طبيعي از دیگر عوامل هستند .بانك مریللينچ پيشبيني
ميكند تقاضاي نفت در  2030به نقطه اوج خود برسد ولي در اواسط دهه 2020
رشد تقاضا در مقایسه با نرخ فعلي رشد ،كاهش خواهد یافت.
دليل دیگري هم وجود دارد كه بانك مریللينچ اعتقاد دارد قيمت نفت در
همين محدوده كوتاه  20داري معامله ميشود .به نظر ميرسد اوپك ميخواهد
سهم بازار را با كاهش توليد به آمریکا واگذار كند .این كار جلوي نوسان قيمت
نفت را ميگيرد .سال گذشته ترامپ و دولت آمریکا به عربستان فشار آوردند
كه بازار را هنگام باا رفتن قيمت نفت كنترل كند .فشار سياسي ميتواند روند
باا رفتن قيمت نفت را محدود كند.

آگهی مناقصه عمومی /یكمرحلهای شماره97/6021 :
شركت ملی گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارسجنوبی

شماره مجوز 1397.6353

موضوع :انجام خدمات تنظيفات محوطه ،حفظ و نگهداری فضای سبز پاایشگاه ششم مجتمع گاز پارسجنوبی

نام و نشانی مناقصهگزار
آخرین مهلت اعام آمادگی و تحویل رزومه متقاضيان شركت در
مناقصه
توزیع اسناد مناقصه به شركتهای واجد صاحيت
آخرین مهلت تحویل پاكت پيشنهادات مالی توسط مناقصهگران

نوبت دوم

استان بوشهر -عسلویه -منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -شركت مجتمع گاز پارسجنوبی -پاایشگاه ششم
ساختمان امور پيمانها
97/12/21
98/01/27
98/02/07

تاریخ بازگشایی پاكت پيشنهادات مالی

98/02/08

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار

پس از اتمام مرحله ارزیابی صاحيت ،مبلغ  1/824/000/000ریال به صورت تضامين قابل قبول وفق آئيننامه
تضمين معامات دولتی شماره /123402ت50659ه� مورخ  94/09/22هيات وزیران و یا واریز نقدی به شماره
حساب سيبا  0108088282002بانك ملی ایران شعبه عسلویه نام پاایشگاه ششم و ارائه فيش واریزی

جهت كسب اطاعات بيشتر به آدرسهای(WWW.SPGC.IR :بخش مناقصات)TENDER.BAZRASI.IR ،و  IETS.MPORG.IRمراجعه فرمائيد.

روابطعمومیشركتمجتمعگازپارسجنوبی
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عضوكميسيونبهداشتمجلس:

سامت فروش مواد غذایي در مترو مورد تایید نیست

خانهملت-عضوكميسيونبهداشتمجلسباهشدارنسبتبهاینکهفروش
مواد غذایي و لوازم آرایشي و بهداشتي غيراستاندارد در مترو سامت شهروندان
تهراني را تهدید ميكند ،از وزارت بهداشت و شهرداري خواستار جلوگيري از
توزیع این محصوات شد.
احمد حمزهنسبت به فروش مواد غذایي در مترو هشدار داد و گفت :سامت
مواد غذایي مورد تایيد نيست و ممکن است سامت شهروندان را در معرض
خطر قرار دهد .همچنين باید از توزیع محصوات آرایشي و بهداشتي غيرمجاز
و مواد غذایي در مترو جلوگيري شود .متاسفانه شاهد هيچ گونه نظارتي بر
فعاليت دستفروشان نيستيم و آزادانه اقدام به عرضه و فروش اجناس بيكيفيت
خودميكنند.
نماینده مردم كهنوج ادامه داد :البته نه تنها در مترو شاهد جلوگيري از عرضه
موادغذایيغيراستانداردبهشهرونداننيستيم،بلکهنظارتمناسبينيزبرسایر
اغذیهفروشيهاورستورانهانيزنميشودومتولياننيزعلتاینموضوعراكمبود
نيروي انساني و بودجه اعام ميكنند .چيزي بااتر از سامت مردم نيست؛
دستفروشان باید بدانند اگر از ناحيه مواد غذایي و لوازم آرایشي غيراستاندارد
عرضه شده آسيبي متوجه مردم شود باید پاسخگو باشند و بيشك چندین
برابر درآمد كسبشده را باید هزینه كنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم بيکاري گسترده را علت روي آوردن افراد
به دستفروشي دانست و تاكيد كرد :گذران زندگي براي قشر ضعيف جامعه
مشکل شده و این امر افزایش مشاغل كاذب را به دنبال داشته است .بيشك
افزایش تعداد دستفروشان مترو و عرضه راحت مواد غذایي و آرایشي و بهداشتي
از سوي آنها نشانه ضعف نظارت وزارت بهداشت و شهرداري و وضعيت بحراني
اقتصادي مردم است.
حاتمياننمایندهمجلستاكيدكرد:

 ۳۰۰تا ۴۰۰هزارفرزندبيشناسنامهدرایرانوجوددارند

فارس -حاتميان نماینده مجلس شوراي اسامي در خصوص تعداد كساني
كه در كشور شناسنامه ندارند ،عنوان كرد 300:تا 400هزار فرزند بيشناسنامه
در كشور وجود دارد كه اكنون حدودا  25ساله شدهاند .او تاكيد كرد :اینها نه
ميتوانند ازدواج كنند ،نه ميتوانند گواهينامه بگيرند ،نه حق اشتغال دارند ،نه
مشروعيت دارند و نه قانوني هستند.
ازم به ذكر است ایران جزو  4تا  5كشوري است كه تابعيت فقط از پدر
ميرسد و این افراد اگر پدرشان افغانستاني باشد نه در افغانستان جایي دارند
و نه در ایران .خوشبختانه دولت براي تعيين تکليف آنها ایحهاي به مجلس
داده است.

آغاز پنجشنبههاي طرحدار تهران از امروز

طرح ترافيك و زوج و فرد از امروز در روزهاي پنجشنبه هم اجرا ميشود.
به گزارش خبرگزاريها ،اجراي طرح ترافيك و زوج و فرد در پنجشنبههاي
اسفندماه همزمان با هم خواهد بود.
بر این اساس در محدودههاي مشخصشده از ساعت 6:30این طرحها آغاز
شده و تا ساعت  13:00ادامه خواهد داشت.
ریيس مركز مدیریت پيوند وزارت بهداشت خبر داد:

اختصاص ۳هزار دستگاه دیالیز تا پایان سال

ریيس مركز مدیریت پيوند و امور بيماريهاي وزارت بهداشت با اشاره به
برنامههاي وزارت بهداشت جهت كاهش و كنترل بيماري سکته مغزي در
كشور گفت :تا پایان امسال سه هزار دستگاه جدید دیاليز جهت ارائه خدمات
به بيماران به بيمارستانها و مراكز درماني ارائه ميشود.
مهدي شادنوش در حاشيه یازدهمين كنگره سکته مغزي ایران ،اظهار كرد:
سکته مغزي دومين علت مرگ و مير بيماريهاي غيرواگير در كشور به شمار
ميرود و ساانه تعداد زیادي به دليل این بيماري ،كمتوان ،ناتوان و یا جان
خود را از دست ميدهد.
او همچنين ادامه داد :از س��ال  95حدود  54بيمارستان بزرگ در مراكز
استانها خدمات  ۷( ۷24روز هفته طي  24ساعت) به بيماران سکته مغزي
ارائه كردند و در سال  96حدود  23مركز دیگر اضافه شد.

نشت گاز جان  ۳عضو یك خانواده را گرفت

فرمانده انتظامي شهرستان بجنورد از مرگ خاموش سه نفر خبر داد .او
عنوان كرد :سهشنبه شب گازگرفتگي در منزل مسکوني جان  3عضو یك
خانواده را گرفت.
سرهنگ «علي پاكدل» در تشریح جزئيات این خبر ،گفت :طي اعام
مركز فوریتهاي پليسي  110یك مورد گازگرفتگي اعام شد كه در این
حادثه متاسفانه  2پسربچه  ۷ماهه و  9ساله به همراه مادرشان جان خود
را از دست دادند .علت این حادثه نشت دود ناشي از دودكش آبگرمکن و
استنشاق گاز سمي توسط اعضاي این خانواده بوده كه متاسفانه منجر به
مرگ آنها شد ،این حادثه در یکي از منازل واقع در خيابان شریعتي شمالي
رخ داده است .ازم به ذكر است در دو روز گذشته دو جوان  25ساله نيز
در خيابان دهخداي این شهرستان به دليل لولهكشي غيراستاندارد بخاري
دچار گازگرفتگي شدند.
ریيس مركز تحقيقات سامت مردان و بهداشت باروري

حوادث ترافیکي در مردان ۵برابر بیشتر از زنان است

ميزان -ریيس مركز تحقيقات سامت مردان و بهداشت باروري با اشاره به
تفاوتنرخاميدبهزندگيدربينزنانومردان،گفت:ميزانسرطانها،تصادفات،
خودكشي ،بيماريهاي مقاربتي و بيماريهاي مزمن مانند بيماريهاي كبدي
در بين مردان بيشتر از زنان است.
جليل حسيني در سومين كنگره سامت مردان و یازدهمين كنگره مركز
تحقيقات سامت مردان و بهداشت باروري عنوان كرد :شغل مردان سختتر از
زنان است و طبيعتا عواملي مانند عوامل مخاطرهانگيز شغلي در سامت مردان
اهميت زیادي دارد .از سوي دیگر حوادث ترافيکي در مردان  5برابر ،اعتياد
 10برابر و سقوط از ارتفاع  3برابر بيشتر از زنان است ،بنابراین باید به سامت
مردم توجه بيشتري كرد.
او تاكيد كرد :دایل زیادي موجب ميش��ود كه مردان به س��امت خود
اهميت چنداني ندهند .وحشت از مراجعه به پزشکان ،فقدان پزشك خانواده و
بيمه ،تاكيد بر ویژگيها و صفات مردانه مانند رویينتني ،نداشتن زمان كافي،
هراس از آزمایش و چکاپ و ابتا به بيماري و عدم تمایل برخي از مردان به
صرف هزینههاي درماني از مهمترین دایل توجه ناكافي مردان به سامت
خودشان است.
حسيني با اشاره به اطاعرساني مناسب در زمينه سرطان پروستات گفت:
خوشبختانه با اطاعرساني خوبي كه در سالهاي گذشته انجام شده امروز با
روشهاي تشخيصي و آزمایشهاي ساده ،كمتر با موارد پيشرفته و حاد سرطان
پروستات روبهرو هستيم.

گروه جامعه -فرار مالياتي پزش��کان تبدیل
به یکي از بحثهاي داغ روز ش��ده اس��ت .نبود
دستگاههاي كارتخوان در مطب پزشکان باعث
شده تا بحث فرار مالياتي این قشر بيش از قبل
پررنگ ش��ود و واكنشهاي ضد و نقيض زیادي
از مردم عادي گرفته تا نمایندگان مجلس و سایر
صنوف را با خود به همراه داشته باشد.
در همين رابطه و با اس��تناد به گزارش مركز
پژوهشها ،نصراه پژمانفر ،نماینده مردم مشهد
در مجلس ش��وراي اسامي در جلسه علني روز
سهش��نبه مجلس در جریان بررس��ي جزئيات
ایحه بودجه س��ال  ،98از فرار مالياتي پزشکان
پرده برداشت .به گفته پژمانفر مقدار واقعي ماليات
پزشکان حداقل شش هزار و ۷00ميليارد تومان در
سالتخمينزدهشدهاست.درحالحاضربسياري
از پزشکان به فرار مالياتي متهم هستند.
این صحبتها در حالي بيان میشود كه چند
نفر از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس و درصد
باایي از پزش��کان از فرار مالياتي این قشر انتقاد
كردند و معتقدند پزش��کان در امر اعام ماليات،
از سایر اصناف و مشاغل دیگر شفافيت بيشتري
دارن��د تا جایي كه عزتاه گودعل��يزاده ،نایب
ریيس اول شوراي عالي نظام پزشکي در گفتوگو
با«جهانصنعت»صحبتهايپژمانفررافاقداعتبار
خواند و از این نماینده مجلس درخواست كرد براي
ادعاي خود سند و مدرک ارائه دهد.
گودعليزاده در ادامه به این موضوع پرداخت
ك��ه این آمار اعتباري ندارد و مركز پژوهشهاي
مجلس هم این آمار را نفي كرده و نمایندگان نباید
بااطاعغلطوغيردرستبهیکيازاقشارپراهميت
وزحمتکشحملهكنند.
 پزش�کان موظ�ف ب�ه اس�تفاده از
كارتخوان در مطبها شدند
روز گذشته در مجلس شوراي اسامي ،تمام
پزشکان نيز مکلف به استفاده از كارتخوان شدند.
بهگزارشفارسنمایندگانمجلستماميصاحبان
حرف و مشاغل پزشکي ،پيراپزشکي ،داروسازي و
دامپزشکي را مکلف كردند از ابتداي سال 1398
از كارتخوان اس��تفاده كنند .به موجب مصوبه
مجلس ،تمامي صاحبان حرف و مشاغل پزشکي،
پيراپزشکي ،داروس��ازي و دامپزشکي كه مجوز
فعاليتآنهاتوسطوزارتبهداشت،درمانوآموزش
پزشکي ،سازمان نظام پزشکي ایران و یا سازمان
نظام دامپزش��کي ایران صادر ميشود ،مکلفند
در چارچ��وب آیيننامه تبصره( )2م��اده ()169
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/4
و اصاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي س��ال
 1398از پایانه فروشگاهي استفاده كنند.
همچنين مصوب شد 10درصد از حقالزحمه
پزشکان به عنوان عليالحساب ماليات كسر شود.
مجلس شوراي اسامي در جریان بررسي كليات
بودجه سال  98نمایندگان بندالحاقي 2تبصره 6
راتصویبكردند.بندالحاقي-2عنوانميكند:كليه
مراكز درماني اعم از دولتي ،خصوصي ،وابسته به
نهادهاي عمومي ،نيروهاي مس��لح ،خيریهها و
شركتهايدولتيمکلفنددهدرصدازحقالزحمه
یا حقالعمل پزش��کي پزشکان را كه به موجب
صورتحسابهاي ارسالي به بيمهها یا نقدا از طرف

گفتوگو با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی؛

فرارمالیاتیپزشکاناندکاست

بيمارپرداختميشودبهعنوانعليالحسابماليات
كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پایان ماه بعد از
صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي
كشور واریز كنند.
 نمایندگانمجلسهممنکرفرارمالياتي
پزشکان شدهاند
با این حال بسياري از نمایندگان از فرار مالياتي
پزشکانصحبتميكننددرحاليكهسازماننظام
پزشکي و عمده پزشکان اصرار دارند بگویند هيچ
فرار مالياتي صورت نگرفته و به هيچ عنوان زیر بار
آمارهایي كه نمایندگان مجلس دادهاند نميروند.
حاا عمده اعضای كميسيون بهداشت و درمان
مجلس هم یكصدا در حمایت از پزشکان قيام
كردهاند .این نمایندگان كه خود نيز عمدتا پزشك
هستندمعتقدندفرارمالياتيدراینقشروجودندارد
یا اگر هم موارد جزئي و ناچيزي وجود دارد نباید
پررنگ شود چون در تمام مشاغل این تخلفها رخ
ميدهد و امري رایج و عادي به حساب ميآید.
حسينعليشهریاري،عضوكميسيونبهداشت
مجلس از نمایندگاني است كه از پزشکان حمایت
ميكن��د .او در گفتوگو با «جهانصنعت» بيان
كرد :اینکه كارتخوان در مطب پزش��کان باشد
چيز خوبي است چون در تمام شرایط پول همراه
مردم نيست .در واقع قوانين باید طوري باشد كه
براي تمام صنوف و اقشار یکسان باشد .اینکه در
یك مقطع زماني در عرض چند هفته همه نگاهها
به قشر خاصي باشد به نظر ميرسد فضاسازي و
تصویه حساب شخصي باشد .ما موافق كارتخوان
هستيم چون مردم به زحمت ميافتند و از طرفي
كسي هم نميتواند مبالغ باایي پول در جيبش
بگذارد اما این مساله باید براي همه اصناف باشد و

اینطور نباشد كه در جامعه فقط به یك قشر حمله
شود .در روزنامهها و صداوسيما همه فشار ميآورند،
همه اصناف و اقشار ماليات ميدهند و پزشکان هم
ماليات خود را پرداخت ميكنند ،حاا ممکن است
مثل بقيه صنوف درصد انگشتشماري از پزشکان
ماليات خود را پرداخت نکنند و با ماموران ماليات
رابطه برقرار كنند.
او در ادامه متذكر شد :ما طي صحبتهایي كه
كردیم گفته شده در سال گذشته  ۷00ميليارد
تومان از پزش��کان ماليات دریافت شده است .اما
در بقيه صنوف 25هزار ميليارد تومان فرار مالياتي
داریم و مشخص شده كه این فرارها از چه اصنافي
است .قرار بر این شده تا همه موظف شوند ظرف
دو س��ال به سامانهها وصل شده باشد و سيستم
نظارتي هم باید نظارت داشته باشند تا این طرحها
اجرایي و عملياتي شوند.
 مداحان هم ماليات پرداخت ميكنند؟
منوچهر جمالي نيز یکي از اعضاي كميسيون
بهداش��ت مجلس در حمایت از پزشکان به ما
گفت :تا به حال در مورد فرار مالياتي قانون نبوده
و من هم در اینجا ميخواهم به این موضوع اشاره
كنم كه به عنوان پزشکي كه نه مطب و نه در
بخش خصوصي سهامي دارم و از این موضوع
نفعي نميب��رم و به عنوان ف��ردي كه ریيس
بيمارستان بودم ،پزشکان ما در بيمارستانهاي
دولتي با حقوقهاي بسيار محدود كار ميكنند و
زماني كه پزشکان كارانهشان را دریافت ميكنند،
اولين كار این است كه از حق جراح یا متخصص،
درصد بيمارستان برداشته ميشود بعد ماليات
را كس��ر ميكنيم و تازه درصدي هم به عنوان
كارانه س��ایر پرسنل بيمارس��تان هم از كارانه

پزشکان كم ميكنيم .آن افرادي كه مربوط به
وزارت بهداشت ميشوند هم كارانه آنها به صورت
پلکاني است .هر چه عملکرد آنها بااتر ميرود باز
هم از درآمد آنها زده ميشود .در بخش خصوصي
هم بيشترین درآمدها مربوط به مسائلي از جمله
عملهاي بيني و ژلگذاري و عملهاي زیبایي
است كه شامل بيمه هم نميشوند و این مربوط
به تعداد محدودي از پزشکان است .البته منکر
نميش��ویم تا حاا قانوني اجب��ار نکردهاند كه
كارتخوان داشته باشند.
او ادامه داد :موضوعي كه در این ميان اهميت
دارد این است كه اگر در بخش دولتي بخواهم
مثال بزنم بعد از شش ماه براي یك عمل سزارین
 100تا  150هزار تومان به پزشك ميدهيم یا
براي عمل آپاندیس در بيمارس��تانهایي مثل
نجميه كه م��ن ریيس آن ب��ودم ماهي 120
تومان به پزش��ك داده ميش��ود و این مبلغ با
تمام كس��ورات شش ماه بعد به دست پزشك
ميرس��د .كس��اني كه انتقاد ميكنند به پنج
درصد پزشك زیبایي كه با درآمدهاي باا دارند
این كار را انجام ميدهند ،نباید به سایر پزشکان
تعميم دهند در صورتي كه اینطور نيس��ت .با
آمار و فش��ارهاي ساختگي نباید قشري كه به
مردم خدمت ميكند را متهم كنيم .پزش��ك
باید اطمينان جامعه را داشته باشد تا بتواند كار
كند .این حرفها كار دشمن است .در هر قشري
ممکن است مشکل داشته باشيم .در تمام اقشار
ممکن است افرادي باشند كه خارج از ضوابط
كار كنند .اما پزشکان قشري بودند كه در زمان
جنگ فداكارانه كار كردهاند و به من بگویيد در
كدام اقشار وقتي زلزله ميآید جز پزشکان كار

ميكنند؟ چرا این را نميبينيد؟ اگر قرار است
كس��اني كه ماليات نميدهند را شفافسازي
كنيم هركسي ،از هر صنفي كه ماليات نميدهد
را باید مش��خص كنيم .برخ��ي مداحان كه به
مراسمهاي مختلف ميروند و براي چند ساعت
برنامه چند ميليون توم��ان پول ميگيرند آیا
ماليات ميدهند؟
 مالياتها پيش از پرداخت حقالزحمه
كسر ميشود
درهمينرابطهدكترمحمدرضاخردمند،ریيس
سازمان نظام پزشکي قزوین به «جهانصنعت»
گفت:اینموضوعكهميگویندپزشکانفرارمالياتي
دارند از پایه و اساس اشتباه است .او به این نکته
اشاره ميكند كه در هر قشر و حرفهاي فرار مالياتي
وجود دارد اما اینکه بخواهيم این موضوع را تنها به
جامعهپزشکيتعميمدهيمدرستنيست.چيزي
حدود  80درصد پزشکان ما در بيمارستانهاي
دولتي مشغول به كار هستند كه پيش از پرداخت
حقالزحمه آنها ماليات كس��ر ميشود و بعد از
آن پزش��ك یا متخصص حقوقش��ان را دریافت
ميكنند .درصد كمي هم در بخش خصوصي كار
ميكنند كه آنها هم به صورت شفاف ماليات خود
را پرداخت ميكنند.
به گفته ریيس سازمان نظام پزشکي قزوین
بس��ياري از پزشکان مطرح یا عضو هيات علمي
دانشگاهها هس��تند یا مشاغل دولتي و پزشکي
مش��غول به كار هس��تند .در دو مطلب در مورد
پزشکان و سایر مشاغل وجود دارد .براي دریافت
ماليات به دو امر توجه ميشود :اول اینکه در آن
شغل حقوق ثابت دریافت ميشود یا برآورد درآمد
امکانپذیر نيس��ت .آنهایي كه درآمد ثابت دارند
ماليات ثابت پرداخت ميكنند و آنهایي كه درآمد
ثابتي ندارد ازجمله پزشکان شامل قانون مالياتي
دقيق نيس��تند اما در مورد پزش��کان شفافيت
بيشتري وجود دارد.
خردمن��د در ادامه ب��ا تاكيد بر اینکه ماليات
پزشکان بس��يار شفاف است بيان كرد :پزشکان
شفافيتماليباایيدارندچراكهتقریباتمامافرادي
كهبهپزشکانمراجعهميكنندتحتپوششیکي
از بيمهها هستند و بافاصله بعد از اینکه پزشك
برگه نسخه بيمار را جدا ميكند ماليات از او كسر
ميش��ود و كاما مش��خص ميشود چند نفر را
ویزیت كرده است.
او همچنين نبود دستگاههاي كارتخوان در
مطبهاي پزشکان را انکار و عنوان كرد :امروز اكثر
پزشکان دستگاه كارتخوان دارند به این علت كه
عمدهمراجعهكنندگانپولنقدهمراهخودندارندو
ویزیتپزشکانهممبلغرندينيستوبرايهمين
از دستگاه كارتخوان استفاده ميكنند.
خردمند در واكنش به مبلغي كه نمایندگان
مجلس پيش��تر در رابطه با مبل��غ فرار مالياتي
پزشکان اعام كرده بودند خاطرنشان كرد :به هيچ
عنوان رقم شش هزار ميليارد و ۷00هزار تومان
درست نيست و مبناي علمي و حقيقي ندارد .این
مبالغ بر اساس حدس و گمان است ،همانطور كه
برآورد درآمد پزشکان امکانپذیر نيست .پرداخت
وتعيينمالياتبرمبنايعلميوحسابداريدقيق
انجام ميشود.

تلنگر

معاون منابع انساني شهردار تهران آماري از تخلفات افراد و
سمتهاي مختلف در شهرداري ارائه داده است كه بعضا با عدد
و رقمهایي شگفتانگيز همراه است .او با اشاره به ارزیابي عملکرد
كاركنان شهرداري كه از ابتداي اسفند ماه آغاز ميشود،گفت :با
نيروهایي كه كمتر از 60امتياز بگيرند ،خداحافظي ميكنيم و
قرارداد جدید با كساني كه بين  60تا  ۷0امتياز بگيرند ،شش
ماهه خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،ابراهيم شيخ درباره تعداد دقيق كاركنان
ش��هرداري اظهار كرد :همکاران ما در شهرداري اعم از ستاد،
مناطق 22گانه ،سازمانها و شركتهاي وابسته كه در مجموع
 43سازمان و شركت ميشوند 65 ،هزار و  930نفر هستند.
عاوه بر این ،براي انجام فعاليتهایي كه ماموریت آن به مدیریت
شهري تهران سپرده شده اعم از رفت و روب ،پروژههاي عمراني
و ...به شکل حجمي و كارسپاري نيروهایي را به كار ميگيریم
كه هيچ قراردادي با ما ندارند و ما هم تعهد مشخص قانوني
در قبال آنها نداریم .البته تعهد انساني و اخاقي نسبت به آنها
داریم ،تعداد این نيروها متناس��ب با فصول مختلف و حجم
كارها متفاوت است.
  40هزار نفر به صورت پيمانکاري مشغول كارند
او همچنين با بيان اینکه برخي مجموع نيروهاي شهرداري
تهران را قریب 100هزار نفر ميدانند كه البته اطاعاتش��ان

اخراج  100نفر از شهرداري به دلیل ارتكاب تخلف

 ۲۷۴۳نفر غیر از مدیران کارت نميزدند

دقيق نيست ،گفت :اما ميتوان گفت اكنون حدود 66هزار نفر
پرسنل شهرداري هستند و حدود  40هزار نفر هم در مجموعه
پيمانکاري شهرداري مشغول كارند .تاكيد ميكنم كه در هيچ
ج��اي دنيا نيروهاي پيمانکاري كه كارهاي حجمي را انجام
ميدهند ،جزو كاركنان یك مجموعه حساب نميشوند.
شيخ در پاسخ به این پرسش كه آیا در شهرداريهاي دیگر
دنيا هم همين تعداد بااي نيروي انساني مشغول كار هستند،
گفت :در طول یك س��ال گذشته س��اعتها در مورد اینکه
شهرهاي مختلف دنيا چگونه اداره ميشوند ،مطالعه كردهایم.
باید یك واقعيت را آش��کار كنم كه این است بسته به اینکه
تراكم جمعيت در شهرهاي مختلف دنيا چگونه است ،تعداد
پرسنل شهرداريها نيز متفاوت است .در شهرهاي متراكمتر كه
محدوده جغرافيایي كوچكتري دارند ،تعداد كاركنان شهرداري
كمتر است اما در شهرهایي كه تراكم كمتري دارند و شهر در
پهنه جغرافيایي وسيعتري گسترش پيدا كرده ،تعداد كاركنان
شهرداري افزایش ميیابد .البته تهران از این نظر در حالتي ميانه
قرار دارد و تقریبا در یك محدوده  ۷50كيلومتر مربع گسترده
شده است .شيخ اضافه كرد :روزي كه ما وارد شهرداري تهران

شدیم  68هزار و  25۷نفر در آن حضور داشتند و امروز با توجه
به برنامه چابكسازي كه داشتيم 66 ،هزار و  102نفر در آن
مشغول كار هستند .ما دو هزار نفر از تعداد پرسنل شهرداري
كاس��تيم و سعي كردیم پروسه خروج را در شهرداري تهران
به صورت قانونمند تسریع و تسهيل كنيم .به طور مثال براي
افرادي كه به سن بازنشستگي ميرسيدند ،بافاصله فرآیند
بازنشستگي را طي كردیم .در تهران ساانه حدود  500نفر
در ش��هرداري به سن بازنشستگي ميرسند .در گذشته این
افراد به انحاي مختلف باز هم در سيستم شهرداري مشغول
ميشدند اما ما به این مساله خاتمه دادیم و خروج واقعي آنها
را رقم زدیم .عاوه بر این ،قانون منع بهكارگيري بازنشستگان
را در ش��هرداري تهران به طور كامل اجرا كردیم ،البته تعداد
این افراد زیاد نبود .شيخ تاكيد كرد :در كميتههاي انضباط كار
و هياتهاي تخلف اداري با هدف سالمسازي محيط كار كه از
اولویتهاي شهروندان تهراني در انتخابات اخير مدیریت شهري
بود ،به شکل جدي با تخلفات برخورد ميكنيم .شاهد بودیم كه
تعدادي از افراد به خاطر تخلفاتشان شایستگي ادامه همکاري
با شهرداري را نداشتند.

او تاكي��د ك��رد :دو هزار و  ۷43نف��ر در زماني كه ما وارد
ش��هرداري شدیم ،كارت نميزدند و البته این غير از مدیران
است .خيلي از آنها در شهرهاي دیگر كشور مشغول زندگي
بودند .این افراد را شناسایي كردیم و كساني را كه در مجموعه
ش��هرداري نبودند حذف كردیم و كساني را كه در مجموعه
بودن��د ،موظف كردیم كارت بزنند .تعدادي هم در مجموعه
ش��هرداري بودند ،اما شرایط استخدام را نداشتند (به عنوان
نمونه كارت پایان خدمت نداشتند) كه این افراد را شناسایي
كردیم و طبق قوانين رسمي كشور عذرشان را خواستيم و به
آنها اعام كردیم كه هر زمان كارت پایان خدمت بياورند در
خدمت آنها هستيم .همچنين عدهاي كه امکان حضور به موقع
در محيط كار را نداشتند و ما نيز نياز به همکاري آنها نداشتيم یا
افرادي كه به خاطر استخدامهاي فلهاي پيشين مدارک معتبر
ارائه نکرده بودند و بعضا حتي مدارک جعلي ارائه كرده بودند،
عذرشان را خواستيم.
معاون شهردار تهران در پاسخ به این پرسش كه چند نفر به
خاطر تخلفات عذرشان خواسته شد و این تخلفات شامل چه
مواردي ميشد ،گفت :تعداد این افراد زیر  100نفر بوده است،
اما مهم ،پيامي است كه به سيستم ميدهيم .كاركنان دیگر
ميدانند اگر غيبت یا تخلف كنند با آنها برخورد خواهد شد.
تخلفات افرادي كه عذر آنها را خواستيم ،متنوع بوده است.

رویداد

کتاب بیجلد

لزوم حمایت اقتصادي از خانوادههایي که بر اثر فقر به ازدواج کودکان تن ميدهند

رنجهاي کودکي ربوده شده در مترو

اعام آمادگي بهزیستي براي ورود به «مقابله با کودكهمسري»

ایلنا -معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزیستي ضمن اعام
آمادگي این سازمان براي ورود به حوزه مقابله با كودکهمسري
ب��ر ضرورت حمایت اقتص��ادي از خانوادههایي كه بر اثر فقر به
ازدواج كودكان تن ميدهند ،تاكيد كرد.
حبيباه مسعوديفرید در خصوص كودکهمسري اظهار
كرد :در پيشگيري از كودکهمسري ،آگاهسازي و فرهنگسازي
نق��ش مهمي دارد كه قطعا این دو عامل در این زمينه پاس��خ
ميده��د ،البت��ه آمار كودکهمس��ري در س��الهاي اخير نيز
كاهش یافته است ،چرا كه مردم به این ازدواجها واكنش نشان
ميدهند.
معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزیستي در ادامه بيان كرد:
در گذش��ته  50نفر در مدرسه كتك ميخوردند و بچه با خود
ميگفت كه دوست من نيز كتك ميخورد و برایش مهم نبود،
زیرا موضوعي عادي بود اما امروزه اگر بچهاي در مدرسه كتك
خورد ،هيچ ف��ردي آن را طبيعي نميداند و بنابر وجود فضاي
مجازي همه مردم نيز از آن مطلع ميشوند.
او فقر را عامل ازدواج كودكان دانس��ت و بيان كرد :برخي از
افراد به دليل فقر در سن پایين ازدواج ميكنند ،از همين رو باید
حمایتهاي اقتصادي و اجتماعي از خانوادههاي نيازمند شود تا

به دليل فقر تن به اینگونه ازدواجها ندهند .اگر ازدواج بنابر اجبار
باش��د ،عوارضهایي دارد .اگر در ازدواج هرچه سن پایينتر و از
سر اجبار باشد ،قطعا عوارض آن بيشتر است ،همچنين سازمان
بهزیستي به عنوان نهاد حمایتكننده ميتواند در این زمينه نقش
داش��ته باشد و دولت و سازمان برنامهوبودجه نيز باید اعتبارات
بيشتري در سال  98در اختيار بهزیستي براي این امر قرار دهند.
اگر بهزیستي ،رسانه ،آموزش و پرورش و فضاي مجازي نقشهاي
خود را پررنگتر ایفا كنند ،كمتر شاهد این اتفاقات هستيم.
او در خصوص ازدواج اخير فرد  50س��اله با دختر  11س��اله
ایامي تصریح كرد :طي پيگيريها متوجه شدیم كه ازدواج فرد
 50س��اله با دختر  11س��اله اصا ثبت نشده بود و ازدواج آنان
تخلف محسوب ميشود كه هم پدر و هم مرد  50ساله دستگير
شدهاند ،از نظر ما سن ازدواج باید بااتر باشد و فرد به كفایتهاي
اجتماعي و رواني رسيده باشد.
به گفته مسعودي آگاهسازي در ازدواجهاي سن پایين مهم
اس��ت .ش��اید فردي هنوز این ازدواجها را عيب نداند ،به نظرم
آگاهس��ازي مداوم و فرهنگسازي ميتواند بسيار كمككننده
باشد .هر ساله روند این ازدواجها كاهش ميیابد ،اما هر تعدادي
كه رخ ميدهد ،سبب نگراني ما ميشود.

رقيه حسيني -از ميان تاریکي
راه��ي دراز در عمق زمين ،با جيغ
و نالهه��اي ریل مترو ،با غرش��ي
عظي��م وارد محوط��هاي مملو از
چهرههای��ي پر تنش و پریش��ان
شدم .با آخرین ضجههاي محرک
وجودم كه بيتردید در مس��يري از پيش تعيين ش��ده
دوراني ابدي را س��رگردان ميپيمود .لحظهاي ایستادم.
این سکون چندین برابر بار همزمان بر دوشم افزود و از
آن كاست .چه اهميتي دارد ،كدام بيشتر و كمتر و كدام
سنگينتر و سبكتر است؟ تکرار ،زیستنم را هرچند كه
مدام در حال حركتم ،راكد ميكند.
هر روز هزاران نفر به انتظار آمدنم روي صندليهایي
گاه زرد ،گاه آب��ي پ��ا ميجنبانند یا در گوش��هاي به
مسيري تاریك خيره ميشوند .تاریکياي كه نور قرمز
چشمهایم آن را ميشکافد .تونلي كه انعکاس فریادهایم
را هر از چند گاهي به گوش زمينيها ميرس��اند .چه
كس��ي ميداند در این تاریکي چهه��ا كه نميگذرد.
ایستگاه بعد . . .همان نالههاي هميشگي .همان توقف
ساختگي .ایستادم .باري آمد .باري رفت .دستهایش

سرد بود .سانه سانه راه ميرفت .تکيهاش بودم .بوي
كثاف��ت پيراهنش ،ژوليدگي موهایش ،چيزي بود كه
دیدم .اما ترکهاي پوس��ت دستانش ،چشمان سرخ
خمار و نيمه باز و نگاه گوش��ه چشمياش چيزي بود
كه احس��اس كردم .حالش خوب نبود .چيزي آزارش
ميداد و به درونش چنگ ميانداخت .اخمو بود .قدي
كوتاه داشت .لبهایش آویزان و خسته بود .سرگردان
نگاه ميكرد .خيره ميشد .چشمانش سوال ميپرسيد.
پر از تحير بود اما رنجور .بيميل و غم زده .سري خاراند
و براي آخرین بار به درها تکيه كرد .گرماي نفس��ش
به تنهام خورد .نگاهي زیر چشمي كرد و با همان قوز،
سرافکنده ،تلوتلو خوران به سمت دیوار رفت .پاهایش
سست شد .خزید روي زمين و ولو شد .كمر به زمين
كشيد و چشمانش را بست .انگار خوابيد .حال خوشي
نداشت .نه فالي بود .نه دستهگلي تا براي بودنش بهانه
ش��ود .همه از چهره چرک و رنجورش گریزان بودند.
كس��ي از درون كودک او خبر نداشت .ظاهر ژوليده و
فرسوده او نه آن كودک بانمك همهپسند بود و نه گربه
ملوس دلربا .ایستگاه بعد اما كودكي ربوده شده بار دگر
بر وجودش چنگ زد.
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مثلث میانه زمین ،راز پیشرفت منچستریونایتد

منچستریونایتد در دوران اولهگونار سولسشایر  11برد در  13مسابقه كسب
كرده است.
تحمل فقط یك باخت و پذیرش یك تساوی در  13مسابقه ،در كنار شکست
دادن آرسنال ،چلسی و تاتنهام در لندن ،به خوبی گویای آن است كه یونایتد بعد
از بحران ابتدای فصل ،تحت نظر سولسشایر چقدر تغيير كرده است .اما این نتایج
تنها پيشرفتهای رقم خورده از زمان حضور سرمربی موقت نيستند .دو پيشرفت
چشمگير دیگر نيز قابل توجه هستند :یونایتد در بخش دفاعی و هجومی پيشرفتی
قابل ماحظه داشته است و در عين حال بازیکنان به صورت فردی نيز عملکردی
به مراتب بهتر را به نمایش میگذارند؛ بازیکنانی كه در دوران مورینيو تمام شده به
نظر میآمدند یا توسط او نيمکتنشين بودند.
فراموش نکردهایم كه ماتيچ در ماههای ابتدایی فصل جاری ،عملکردش آن قدر
بد بود كه هيچ نشانی از كيفيت سابق خود بروز نمیداد .پل پوگبا نيمکتنشين
شده بود كه حتی بحث جدایی او از منچستریونایتد مطرح بود و آندره هررا هافبك
دونده و انرژیك این روزهای یونایتد ،در زمان مورینيو یك گزینه تعویضی بود كه
اغلب اوقات جایگاهش در تيم با فلينی و فرد عوض میشد.
طی 13بازیگذشته،سولسشایرتحولیعظيمبهخصوصدربخشميانیزمين
تيمش ایجاد كرده كه منجر به تقویت تيم در فاز دفاعی و هجومی شده است .از
مجموع این 13بازی ،در 10مسابقه ،مثلث ماتيچ ،هررا و پوگبا در ميانه زمين یونایتد
ایفای نقش كردند .ماتيچ بيشتر در جلوی مدافعان و متمایل به مركز ،هررا متمایل
به راست و پوگبا در منطقه دلخواهش متمایل به چپ بازی كردهاند.
تفاوت مهم در مورد پوگبا این است كه او در دوران مورینيو هم متمایل به چپ
كار میكرد ولی لمس توپ بيشتری در زمين داشت و در نقاط دیگر زمين هم
دیده میشد ،اما اكنون اگرچه لمس توپ وی كمتر شده و بيشتر محدود به نيمه
چپ زمين بوده ولی اثرگذاری او بسيار بيشتر شده است.
به طور كل در دوران سولسشایر ،پل پوگبا لمس توپ كمتری در زمين بازی
دارد ولی به طور ميانگين ،شوتهای بيشتری زده ،موقعيتهای بيشتری خلق
كرده ،تکلهای بيشتری زده و بيشتر هم بازی حریف را قطع كرده است .حاا او
در  12مس��ابقه تحت نظر مربی نروژی ،روی  15گل اثرگذار بوده است؛  9گل و
 6پاس گل .در این فصل در زمان مورینيو در  20مسابقه ،آمار او فقط پنج گل و
چهار پاس گل بود.
اما پيشرفت شخصی تنها جنبه پيشرفت منچستریونایتد در زمان سولسشایر
نبوده است .یونایتد با بهبود در خط ميانی و ثبات در كمربند ميانی ،هم در دفاع و
هم در حمله پيشرفت قابل ماحظهای یافته است .در زمان مورینيو یونایتد به طور
متوسط در هر بازی در این فصل  1/5گل زده بود و حاا این رقم به  2/31گل در
هر بازی ارتقا یافته است .آمار گلهای خورده نيز از  1/46به كمتر از یك رسيده و
اكنون  0/69به ازای هر بازی است .در شرایطی كه مورینيو مدام از نخریدن مدافع
ميانی انتقاد میكرد و معتقد بود تيمش به دليل فقدان در این بخش ،دچار ضعف
است ولی اوله گونار با بهرهگيری از مهرههای كنونی و عدم تغيير خاص در بخش
دفاعی و آوردن ثبات و استحکام به بخش ميانی توانسته اوضاع را كاما برگرداند.
ماتيچ كه بازیکن محبوب مورینيو بود و توسط این مربی هم به یونایتد منتقل
شد ،اكنون به مراتب عملکرد بهتری نسبت به قبل دارد.
بعد از چندین سال یونایتد دوران هيجانانگيزی را تجربه میكند ،نه فقط به این
خاطركهنتایجبهبودیافتهاندوتيمدورهایطاییراپشتسرمیگذاردبلکهبازیکنان
بهترین و بيشترین پتانسيل خود را بروز داده و در خدمت تيم عمل میكنند.
خبر

فواد آرهنا؛

نامزد زیباترین ورزشگاه جهان در ۲۰۱۸

فواد آرهنای ایران نامزد زیباترین ورزش��گاه فوتبال جهان در سال 2018
ميادی شد .سایت  stadiumdbفهرست  2۷ورزشگاه نامزد كسب عنوان
زیباترین ورزشگاه فوتبال جهان در سال  2018ميادی را منتشر كرد كه فواد
آرهنای ایران در ردیف هفتم این فهرست قرار گرفته است.
كاربران این سایت میتوانند پنج ورزشگاه را از ميان فهرست  2۷ورزشگاه
معرفی شده با دادن یك تا پنج ستاره انتخاب كنند .هر ستاره به منزله یك
امتياز برای ورزشگاه انتخابشده خواهد بود .این رایگيری تا روز سوم مارس
 12( 2019اسفند) برای كاربران ادامه دارد .همچنين از جمله معيارهای انتخاب
نامزدهای بهترین ورزشگاههای جهان ظرفيت حداقل  10هزار تماشاگر و افتتاح
در سال  2018ميادی با برگزاری یك بازی بودند .آرای نهایی هيات داوران
شامل طراحان و معماران ورزشگاههای فوتبال بدون در نظرگرفتن آرای عمومی
در روزهای هفتم و هشتم مارس اعام خواهد شد.

سهم صفر بانوان در بودجه وزارت ورزش در 98

شعارزدگی

تاكيد بر فراهم شدن زیرساختها
ب��رای حضور بانوان در ورزش��گاهها با
اقدام عجي��ب وزارت ورزش با ابهامات
زیادی برای س��ال آینده مواجه ش��ده
و به نظر میرس��د این اقدام تنها یك
شعار است.
حضور بانوان در ورزشگاهها و برای
تماش��ای رقابتهای ورزش��ی مردان
موضوع جدیدی نيست؛ داستانی است
بلن��د و تکراری كه همزم��ان با دیدار
ای��ران و بوليوی و به خاطر تاكيد فيفا،
بازگشایی شد .با این تفاوت كه این بار
ورود بان��وان ب��ه آزادی با واكنشهای
مثبت و استقبال از استمرار آن همراه
بود تا آنجا كه مسووان هم وعده مهيا
شدن شرایط برای ادامه حضور بانوان را
دادند اما عدم ارائه برنامه مشخص در این
زمينه ،نشان میدهد تاشها و اقدامات
بر خاف وعده وعيدهاست.
بیشك در كنار رویدادهایی مانند
جامجهان��ی ،ج��ام ملتهای آس��يا و
بازیهای آسيایی و پاراآسيایی ،یکی از
موضوعات داغ امسال در حوزه ورزش
مربوط به بانوان ب��ود و حضور آنها در
ورزشگاه آزادی؛ موضوعی كه موج آن

همزمان با دیدار تيمهای ملی فوتبال
ایران و بوليوی و ورود گزینشی بانوان
به استادیوم یکصدهزارنفری آزادی برای
چندمين بار به راه افتاد و همچنان هم
در بسياری محافل ادامه دارد.
اتفاقا دولت و مدیران تصميمگيرنده
در وزارت ورزش و فدراس��يون فوتبال
هم خود را بیميل نسبت به این مهم
نشان ندادند طوری كه در گفتوگوهای
متعدد ب��ا تاكيد بر لزوم مهيا ش��دن
زیرس��اختهای ازم ،از برنامهری��زی
برای اقدامات موردنياز در این زمينه خبر
دادند و اینکه پيگير مهيا شدن شرایط
قانونمند هستند .این در حالی است كه
در برنامه س��ال  98وزارت ورزش هيچ
پيشبينی در این زمينه نشده حتی در
بخش بودجه.
 وزارتورزشفقطشعارمیدهد
برنامه وزارت ورزش برای سال آینده
در  9حوزه كه گسترش ورزش بانوان،
گس��ترش ورزش قهرمانی ،گسترش
ورزش همگانی و هدایت و ارتقای امور
فرهنگی در ورزش از جمله آنهاس��ت،
ارائه شده .ذیل هر برنامه هم مجموعه
اقدام��ات و فعاليته��ا و حتی بودجه

شب بدون گل در لیگ قهرمانان اروپا

در ادامه رقابتهای مرحله یك هشتم نهایی ليگ قهرمانان اروپا سهشنبه شب
گذشته دو مسابقه برگزار شد و در هيچكدام از این مسابقات ،توپی از خط دروازهها
عبور نکرد .در ورزشگاه آنفيلد ،ليورپول در شرایطی كه بازی برتری نسبت به بایرن
مونيخ ارائه داد ،در باز كردن قفل دروازه باواریاییها ناكام ماند
تا همه چيز به آليانز آرنا كشيده شود .در گروپاما استادیوم
نيز بارس��لونا با وجود زدن  25شوت ،نتوانست دروازه ليون
را باز كند تا اكنون نگران گلزنی حریف سرسخت فرانسوی
در نيوكمپ باشد .این دومين شب در تاریخ رقابتهای ليگ
قهرمانان بود كه دو مسابقه مرحله یكهشتم نهایی در یك
شب با تساوی بدون گل به پایان میرسيد .این اتفاق اولين
بار در روز  15مارس  2016رقم خورده بود.
در روز  15مارس  ،2016دو مس��ابقه از دور برگش��ت
مرحله یكهش��تم نهایی فصل  2015-2016برگزار شد.
اتلتيکومادری��د در ویس��نته كالدرون ميزب��ان پیاسوی
آیندهوون بود و منچسترسيتی نيز در ورزشگاه اتحاد باید

پيشبينی ش��ده برای آن مش��خص
شده است.
این در حالی است كه در هيچ یك
از حوزههای تعيين شده و فعاليتهای
زیرمجموع��ه آن ،هي��چ نش��انهای از
برنامهریزی برای هموارتر شدن مسير
ورود بانوان به ورزشگاهها وجود ندارد و
بالطبع بودجه ویژهای هم برای آن لحاظ
نشده است همانطور كه پيش از این و
طی سالهای گذشته هم در اعتبارات
ساليانه وزارت ورزش ،بودجهای برای این
موضوع كنار گذاشته نمیشد.
مشخص نيست چرا با وجود بسياری
صحبتهای مطرح شده ،اراده مسووان
وزارت ورزش در ای��ن زمين��ه و برای
برنامهریزی جهت مهيا ش��دن حضور
بانوان در ورزشگاهها خيلی جدی نيست
كه اگر غير از این بود حداقل در گوشهای
از برنامه س��ال آینده خود به آن اشاره
میكردند ،همانطور كه در سایر بخشها
و زمينهها اعام برنامه كرده است.
به نظر میرسد مس��ووان وزارت
ورزش در ظاهر شعارهایی برای حمایت
از ورزش بانوان میدهند ،اما در جایی كه
باید برنامهریزی درست و دقيقی داشته
باشد و برای این اقدامات بودجهای را در
نظر بگيرند ،دچار فراموشی میشوند.
این گزارش یك سند است
اینکه وزارت ورزش برنامهای برای
حضور بان��وان در ورزش��گاهها ندارد،
موضوعی است كه مركز پژوهشهای
مجلس شورای اسامی هم در گزارشی
كه برای بررسی اوليه ایحه پيشنهادی
ورزش در حوزه تربيت بدنی ارائه كرده،
به آن اشاره داشته است.
در گزارش این مركز آمده اس��ت:
«در خصوص حضور زنان و خانوادهها
به استادیومهای ورزشی كه از سوی
دول��ت و وزارت طی این س��الها در
فضای رس��انهای و اجتماعی كش��ور
در حج��م وس��يعی ب��ه آن پرداخته
شده اس��ت ،برنامه و اقدام  /فعاليت
مشخصی در این باره در لوایح بودجه،
ذیل برنامههای وزارت ورزش و جوانان
پيشبينی نشده است .روشن است كه

مناسبسازی اماكن و فضاهای كشور
از حيث س��ختافزاری نقطه آغازین
برای حل این مس��اله اس��ت كه در
بودجههای س��نواتی اخير هيچ ردی
از آن وجود ندارد».
 سهم صفر بانوان و ورودشان به
ورزشگاهها در اعتبارات عمرانی
برنام��ه پيش��نهادی وزارت ورزش
به س��ازمان مدیریت و برنامهریزی در
حالی خالی از موض��وع ورود بانوان به
ورزش��گاهها و اقدام برای مهيا ش��دن
زیرس��اختهای آن اس��ت كه بودجه
این وزارتخانه و شركت تابعه آن نسبت
به سال گذش��ته چهار درصد افزایش
داشته است.
از مجم��وع بودج��ه  920ميليارد
تومانی وزارت ورزش 25 ،درصد برای
بخش عمرانی اس��ت .بودجه شركت
توسعه هم  245ميليارد تومان اعتبار
عمرانی است .در مجموع  1166ميليارد
تومان برای وزارت و ش��ركت تابعه آن
پيشبينی ش��ده اما اصا برای هزینه
بخشی از این اعتبارات در زمينه ورود
بانوان به ورزشگاهها ،برنامهای برای ارائه
پيشبينی نشده است.
 داستانی كه همچنان ادامه دارد
به نوشته مهر ،اتفاقی كه  24مهرماه
در اس��تادیوم یکصدهزارنفری آزادی
رقم خورد اگرچه ابعاد گستردهای را در
بر گرفت ،اما نمیتوان آن را سرآغازی
در ورزش ای��ران و برای ورود بانوان به
ورزشگاهها دانس��ت .در واقع این برای
اولي��ن بار نبود كه بانوان به ورزش��گاه
میآمدند و یك دیدار فوتبال را از نزدیك
تماشا میكردند.
س��ال  13۷۷و به بهانه شركت در
مراسم استقبال از تيم ملی فوتبال كه
س��هميه جامجهانی  1998فرانسه را
به دس��ت آورده بود ،نخستين حضور
بانوان در ورزش��گاه آزادی رقم خورد.
اولين حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه
آزادی و برای تماش��ای یك بازی هم
در جریان دیدار رسمی دو تيم ایران و
بحرین در مقدماتی جامجهانی 2006
آلمان رقم خورد.

از دینامو كيف پذیرایی میكرد .بازی رفت اتلتيکومادرید در مقابل رقيب هلندی
بدون گل به پایان رسيده بود و منچسترسيتی با پيروزی سه بر یك در كيف ،خيال
خود را از بابت صعود راحت كرده بود.
هر دو بازی در پایان  90دقيقه با تساوی بدون گل پایان یافت تا با این نتایج،
بازی مادرید به وقتهای اضافه كش��يده شود و
بازی منچستر با صعود آبیآسمانیها به مرحله
یكچهارم به پایان برسد.
تکليف دیدار اتلتيکو -آینده��وون در پایان
 120دقيقه هم مشخص نشد تا با تکرار تساوی
بدون گل ورزشگاه فيليپس ،ضربات پنالتی تيم
صعودكننده را تعيين كند .در ضربات پنالتی یروئن
زوئت هر هشت پنالتی بازیکنان اتلتيکومادرید را
درون دروازه خود دید تا با از دست رفتن پنالتی
لوسيانو نارسينگ ،این شاگردان دیگو سيمئونه
باشند كه با برتری  ۷-8در ضربات پنالتی ،راهی
مرحله یكچهارم نهایی میشوند.

کوتاه از جهان

 مالکان منچسترسيتی یك باشگاه چينی خریدند
مالکان باشگاه منچسترسيتی یك باشگاه دیگر را خریداری كردند.
مالکان باشگاه منچسترسيتی یعنی سيتی فوتبال گروپ ( )CFGهفتمين
باشگاه خود را كه باشگاهی به نام سيچوان جينونيو حاضر در دسته سوم فوتبال
باشگاهی چين است به طور مشترک با كمپانی «یوبیتچ» و كمپانی سرمایهگذاری
چاینا اسپورت كپيتال خریداری كردند.
سيتی فوتبال گروپ پيش از این اقدام به خرید باشگاههای جيرونا در اسپانيا،
نيویورکسيتی در آمریکا ،ملبورنسيتی در استراليا ،یوكوهاما مارینوس در ژاپن،
اتلتيکو توركه در اروگوئه و منچسترسيتی در انگليس كرده بودند.
یك مربی روس ،گزینه سرمربيگری چلسی
لئونيد اسلوتکسی ،سرمربی  4۷ساله اهل روسيه گزینه هدایت تيم چلسی
انگليس است.
لئونيد اسلوتسکی ،سرمربی كنونی تيم ویتسه هلند گزینه اصلی هدایت تيم
چلسی در ليگ برتر انگليس است .بر اساس این گزارش ،رومن آبراموویچ ،مالك
روسی تيم چلسی از عملکرد مائوریتسيو ساری ،سرمربی ایتاليایی رضایت چندانی
ندارد و به زودی اخراج او را اعام خواهد كرد .از سوی لئونيد اسلوتکسی از شانس
زیادی برای سرمربيگری تيم چلسی برخوردار است زیرا او از زمان گذشته رفاقت
خوبی با مالك روسی این تيم دارد .البته این سرمربی  4۷ساله به اندازه كافی از
تجربه مربيگری در تيمهای اروپایی برخوردار است .گزینه دیگر سرمربی تيم چلسی
فرانك لمپارد است كه هماكنون هدایت تيم دربیكانتی را بر عهده دارد.

 ماقات پنهانی مدیران اینتر و بارسلونا برای مذاكره بر سر راكيتيچ
دو باش��گاه اینتر و بارس��لونا بر سر انتقال ایوان راكيتيچ به این تيم ایتاليایی
مذاكراتی با یکدیگر داشتهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایتاليایی ،باشگاه اینتر در آستانه
به خدمت گرفتن ایوان راكيتيچ است .نشریه ایتاليایی گاتزتا دلو اسپورت خبر داد
ایوان راكيتيچ فاصله چندانی تا پيوستن رسمی به اینتر ندارد و دو باشگاه اینتر و
بارسلونا بر سر انتقال این بازیکن در ازای  40ميليون یورو به توافق رسيدهاند .بر
اساس گزارش این نشریه ،باشگاه اینتر نه تنها به دنبال استخدام بازیکنان سطح
بااست ،بلکه بازیکنانی را میخواهد كه در زمين هم بتوانند نقش رهبر تيم را
ایفا كنند و ایوان راكيتيچ یکی از آنهاست.
گاتزتا دلو اس��پورت مدعی ش��د جوزپه ماروتا ،مدیر اجرایی باشگاه اینتر به
همراه پییرو اوسيليو ،مدیر ورزشی تيم فوتبال اینتر با مدیران باشگاه بارسلونا
ماقاتی پنهانی داشتهاند و پيشنهادی  35ميليون یورویی برای جذب هافبك
كروات آبیاناریها ارائه دادهاند .مدیران باشگاه بارسلونا اما برای فروش راكيتيچ
 45ميليون یورو درخواست كردهاند كه ظاهرا در نهایت طرفين بر سر رقمی بين
رقم مدنظر دو طرف به توافق رسيدهاند .راكيتيچ  30ساله كه تا سال  2021با
بارسلونا قرارداد دارد ،تا كنون در  249بازی از رقابتهای مختلف برای كاتاانها
به ميدان رفته و  34گل هم به ثمر رسانده است.
  89ميليون پوند برای اخراج سکانداران ناكام چلسی
نتایج یك بررسی نشان میدهد مالك ثروتمند روس برای اخراج مربيان ناكام
 89ميليون پوند غرامت پرداخت كرده است.
چلس��ی بعد از حضور س��اری در ابتدای فصل نمایش چشمگيری داشت و
در ادامه روند ناكامیهای مرد ایتاليایی در اس��تمفوردبریج آغاز ش��د .ساری در
دور پنجم جام حذفی در خانه مقابل منچستر متحمل شکست شد و در حالی
كه در  10دیدار اخير در استمفوردبریج بر شياطين سرخ غلبه كرده بود ،از دور
مسابقات كنار رفت .روند ناكامیهای ساری سران باشگاه به خصوص مالك روس
آبرامووی��چ را متقاعد كرده كه مربی ایتاليایی در پایان راه خود قرار دارد .مالك
روس برای اخراج مربيان ناكام خود مبلغی بالغ بر  89/3ميليون پوند هزینه كرده
كه رقم باایی به حساب میآید .البته آبراموویچ برای اخراج ساری باید  5ميليون
پوند غرامت پرداخت كند.
رانيری 6ميليون پوند ،مورینيو 18ميليون پوند،گرانت 5ميليون پوند ،سواری
 12ميليون پوند ،آنچلوتی 6ميليون پوند ،ویابواس  12ميليون پوند ،ماتئو 10
ميييون پوند ،مورینيو  9ميليون پوند و كونته  9ميليون پوند برای اخراج از نيمکت
چلسی غرامت دریافت كردهاند .البته مربيان پرتغالی بيشترین غرامت را كسب
كردهاند كه نشان از قراردادهای حرفهای آنها دارد.
روي موج

 پخشمستقیمتلویزیونی

زنيت -فنرباغچه  21:25شبکه ورزش ،امروز

پدیده شهر خودرو -سپيدرود  15:30شبکه ورزش ،فردا

ج د و ل 1 3 7 2

فوتبال ایران

سلطانیفر درباره بازنشستههای فوتبال:

مجمع ،تکلیف را مشخص میکند

مسعود سلطانیفر وزیر ورزش دیروز به تاار آزادی رفت تا از تمرینات تيم ملی
بسکتبال پيش از دو دیدار مقابل ژاپن و استراليا در چارچوب پنجره ششم و پایانی
انتخابی جامجهانی  2019چين بازدید كند.
او پ��س از بازدی��د از تمرینات ،ب��ا حضور در جمع
خبرنگاران با بيان اینکه بسکتبال برای ما اهميت دارد،
گفت :این اهميت از چند جهت است كه برایتان میگویم
اما در كل رویدادها و مسابقات بينالمللی كه بتواند ورزش
ایران را در سطح جهان مطرح كند ،هميشه برایمان مهم
بوده است .اان هم در بسکتبال آخرین پنجره را برای
كسب سهميه جامجهانی پيش رو داریم .دو بازی سخت
هم در این پنجره خواهيم داشت ،چرا كه ژاپن و استراليا
از تيمهای قدرتمند آسيا هستند.
وزیر ورزش ادامه داد :تا حد زیادی حضور تيم ملی بسکتبال در جامجهانی قطعی
شده است ،اما در صورتی كه در این دو دیدار هم بتوانيم نتيجه ازم را بگيریم ،این
صعود را قطعی و نهایی خواهيم كرد .اميدوار هستيم با یك پيروزی این مهم به
دست آید .باید همه تمركزها بر این گذاشته شود كه تيم ملی در جامجهانی نتيجه
آبرومندانهای بگيرد .سلطانیفر با بيان اینکه بسکتبال مانند هندبال به خاطر بازیکنان

برانکو :در آسیا از هیچ تیمی نمیترسیم

كوتاه آمدن ،دست كم گرفتن و تحقير حریف معنا ندارد چون سطح بازیها
متفاوت از ليگ ایران است.
او در مورد بازی كردن با نماینده عربستان و از دست دادن شرایط ميزبانی
گفت :بله متاسفانه با ااهلی نمیتوانيم در خانه بازی كنيم و این برای هواداران
و باشگاهمان حيف است .این چيزی است كه ما نمیتوانيم در آن تاثيرگذار
باشيم .به هر حال فاكتوری است كه كار را سخت میكند اما به آن هم عادت
خواهيم كرد.
برانکو درباره پيروزی برابر پدیده در جام حذفی هم گفت :در كنفرانس
خبری هم گفتم كه آن بازی را به عنوان یك بازی بزرگ تلقی كردم .واقعا
پدیده استحقاق بيشترین توجه را دارد .گلمحمدی یك تيم واقعی و مدرن را
به وجود آورده است .خوشحالم كه بازی به بازی بهتر كار میكنيم .در آن بازی
نسبت به بازی قبل بهتر بودیم .آن بازی به نوعی «فينال قبل از فينال» بود و
یك «فينال قبل از فينال» دیگر هم برابر سپاهان در انتظار ما خواهد بود.
سرمربی پرسپوليس همچنين درباره وضعيت سيد جال حسينی گفت:
او مصدوميت مختصری دارد كه فکر میكنم طول نخواهد كشيد .در بازی به
موقع واكنش نشان دادیم كه مصدوميتش بيش از این بدتر نشود .فکر كنم
تا هفت روز آینده آمادگی خود را به دست میآورد.
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طراح :محمود کیمیایی

برانکو ایوانکوویچ كه برای تماش��ای دیدار النصر عربس��تان و پاختاكور
ازبکستان به امارات رفته بود ،در حاشيه تمرین پرسپوليس ،درباره اولين حریف
پرسپوليس در مرحله گروهی ليگقهرمانان آسيا گفت :پاختاكور بهتر بود هر
چند موقعی كه بازی مساوی بود ،النصر یك پنالتی از دست داد .پاختاكور
تيم بهتری بود و انتظار داشتم كه این تيم پيروز ميدان باشد .اولين بازی ما
هم برابر این تيم خواهد بود.
او ادامه داد :پاختاكور بهتر خواهد شد چون ليگ تيمشان بهتر خواهد شد.
ما فيناليست ليگ قهرمانان هستيم و به عنوان شانس اول وارد ميدان میشویم
و از هيچكس ترس نداریم اما در حالی كه خودمان را برنده میدانيم ،این را
هم میدانيم كه بازی س��ختی در پيش داریم .این افتخار است كه در ليگ
قهرمانان بازی میكنيم .ضمنا به خاطر اینکه ذوبآهن به مرحله گروهی ليگ
قهرمانان صعود كرده است به این تيم تبریك میگویم.
او در ادامه درباره پرسپوليس و ليگ قهرمانان آسيا گفت :ليگ قهرمانان
سختترین بازیها در آسياست .در این رقابتها حریف آسان وجود ندارد.
در گروه ما و اس��تقال تيمهای س��ختی حضور دارند اما اگر میخواهيم در
سطح سال گذشته باشيم ،باید خوب بازی كنيم و همه تيمها را ببریم .اینجا

مستعد ،ظرفيتهای موجود ،مربيان و  ...جزو رشتههای تيمی هستند كه میتوانند
مانند واليبال بدرخشند ،تصریح كرد :میتوان در این رشتهها جزو  10-15كشور
برتر جهان شد ،در هندبال در حال حاضر  12لژیونر داریم .اان هم بسکتبال در
حال جوانگرایی و پوستاندازی است .نسل جدید در حال اضافه شدن به این تيم
است .بازیکنان این نسل به لحاظ فيزیکی و تکنيکی كاما سرحال و آماده هستند.
اميدوارم با همت و تاششان بتوانند نتایج خوبی
هم در دیدارهای پيش رو بگيرند.
او در پاس��خ ب��ه پرسش��ی ك��ه در رابط��ه با
درخواست مطرح شده از سوی كاپيتان تيم ملی
بسکتبال مطرح شد و اینکه آیا برای اجابت این
درخواست بر اساس آیيننامه پرداخت پاداش به
قهرمانان عمل میشود ،گفت :در آیيننامه برای
صعود به جامجهانی پاداشی پيشبينی نشده است
اما اان ملیپوشان بسکتبال در مرحله حساسی به
سر میبرند .آنها شرایط جدیدی را رقم میزنند
كه برای بس��کتبال اهميت زیادی دارد ،بنابراین س��عی میكنيم در حد توان
حمایت ازم را از آنها داشته باشيم و به موقع تقدیر و تشکر هم انجام دهيم.
سلطانیفر در مورد بازنشستههای فدراسيون فوتبال گفت :این موضوعی است
كه باید در مجمع فدراس��يون بررس��ی شود .مجمع فدراسيون فوتبال این ماه
برگزار میشود و تصميمات ازم در آن گرفته میشود.

افقي:
 -1مشورت -بيمسوولیت
 -2پیروان یك آیین -ناتواني براي پرداخت بدهيها -کنایه از تند مزاج و عصباني
 -3عصاره انار و گوجهفرنگي -هم مينوشد و هم ميدرد -لقب محترمانه آقایان -خیسي و نمناکي
 -4شروع والیبال -بزرگوار و باشكوه -حرف ندا براي دور و نزدیك
 -5آواي بلند تنفس در حالت خواب -قدرت و یارایي -لقب خانمهاي محترم
 -6برقرار و در حال کار -شایسته و سزاوار -محل رفت و آمد
 -7عامت ابتدا و آغاز زماني و مكاني -بازسازي -اعام خطر
 -8راه روشن و آشكار -عنبر ماهي -سرایت رطوبت
 -9از مراکز استاني -دوست مایه دردسر -سوم شخص مفرد
 -10از قبایل عرب در صدر اسام -معلق و معكوس -درون و داخل
 -11پایگاه و مقام -ستاره ،کوکب -دفعات
 -12از درختان -حكمران حكومتي در عهد قاجار -جشن باستاني ایراني
 -13کلمه شرط -تقسیمبندي قرآني -کام سكوت -پوستین
 -14فالگیري -یاريرساني -عنصر ضدعفونيکننده آب
 -15یاران و رفقا -صمغ درخت کاج

عمودي:
 -1مورخ -غیرماهر در کار
 -2ماده منفجره کار گذاشتني -اسرار -از لوازم آرایشي
 -3عامت جمع در زبان عربي -نوعي ریاس��ت -لوازم عروس-
نوك مثلث
 -4فتنهانگیزي -از ورزشهاي رزمي -تكه پارچه کهنه
 -5کشوري در جنوبشرقي آسیا -تصویرگر -پهناورترین قاره
 -6بهطور فردي -نمام و بدگوي -پیرو و دنباله
 -7سایه ،تاریكي -حمد و ثناي پروردگار -واحد پول نیجریه
 -8از القاب امراي هندوس��تان -باعث ناب��ودي و خرابي -اراده
قوي
 -9گیره س��وزني -جزیرهاي در آبهاي خلیجفارس -محل ورود
و خروج
 -10نوعي آچار -خواري -بسیار بخشنده
 -11سرس��راي هتل -واحد س��یم برق -شهري در جنوبغربي
اسپا نیا
 -12الفباي س��از -نمدمال -بزرگترین فرهنگ دایرهالمعارف
فرا نسه
 -13نگهب��ان س��یار -کلم��ه تصدیق بی ادبانه  -گل کرش��مه-
بااپوش بااتنه
 -14واپسین و نهایي -ابراز تهور -سرپرست دانشآموزان
 -15توجهکننده -قطار با سرعت باا

شماره 4137

انیمیشن

آغاز داوری بخش دانشجویی جشنواره
پویانمایی تهران

داوران بخش مسابقه دانشجویی ایران یازدهمين جشنواره
بينالملل��ی پویانمای��ی تهران ،دوم اس��فند كار خ��ود را آغاز
میكنند.
س��يدنجمالدین اميرش��اهكرمی ،جمال رحمت��ی و هدی
اثنیعشری ،داوری این بخش را برعهده خواهند داشت.
بر همين اساس این هنرمندان به داوری پایانی  16اثر راهیافته
به این بخش میپردازند.
س��يدنجمالدین اميرش��اهكرمی مدرک دكترای انيميشن
را از دانش��گاه یو-دبليو-ال انگلس��تان دریافت كرده است .وی
مدیرمسوولنشریهانگليسیپویانمایی،سينماوهنرهایدیجيتال
است .وی مقالههایی در نشریهها و كنگرههای داخلی و خارجی
منتشر كرده و داوری تخصصی مقالههای پویانمایی و گرافيك
در نشریات علمی پژوهشی را بر عهده داشته است.
جمال رحمتی ،كاریکاتوریست و كارگردان چند فيلم كوتاه
داستانی است .وی كه كارشناس ارشد انيميشن است تاكنون
ضمن كس��ب جوایز بينالمللی ،داوری چند جش��نواره را نيز
برعهده داشته است.
همچني��ن دیگر داور این بخش یعنی هدی اثنیعش��ری
كارشناس ارش��د رشته كارگردانی انيميشن عضو گروه توليد
انيميشنهای «دنی بوی» و «ماشين پرنده» (توليد شده در كشور
لهستان) بوده است .وی هماكنون مدرس دانشگاه هنر است.
هيات انتخاب یازدهمين جش��نواره بينالمللی پویانمایی
همچنين شش اثر دانشجویی ایران را به عنوان راهیافتگان بخش
بينالملل معرفی كردهاند .داوری بخش بينالملل این جشنواره
نيز به زودی اعام خواهند شد.
یازدهمين جشنواره بينالمللی پویانمایی تهران از  12تا 16
اسفند 139۷در مركز آفرینشهای فرهنگی هنری كانون پرورش
فکری كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب با نمایش آثار
منتخ��ب داخلی و خارجی در چند بخش ميزبان هنرمندان و
عاقهمندان خواهد بود.

روزنامه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

اذان صبح 05 20

اهواز
21

 2اسفند1397

 15جمادیالثانی1440

عضو انجمن صنفی روزنامههای غير دولتی و تعاونی مطبوعات
آیين نامه اخاق حرفهای:
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طلوع خورشید 06 45

اردبیل
3

-5

اذان ظهر 12 18

اصفهان

تهران

0

0

13

8

صاحب امتياز و مدیر مسوول :محمدرضا سعدی
سردبير :مسعود سليمي
تلفن ویژه مدیر مسوول88766151 :
تلفن تحریریه88731916 ، 88731952 ، 88731981 :

به زمین و زمان بدهکاریم

غروب خورشید 17 50

تبریز
6

گرگان
10

-4

اذان مغرب 18 08

شیراز

-1

12

-1

نمابر88731431 :
تلفن سازمان آگهیها88534773 -4 -5 :

یزد
10

مشهد
3

0

آقای روحانی ،از شما دیگر انتظار نداشتیم

از افراد غيرمسوول و اقتصاددانهاي كنار گود نشسته كه دست
به چنين مقایسههاي غيرمنصفانه ،غيرعادانه و حتي مغایر اصول
اوليه علم اقتصاد ميزنند انتظار زیادي نداریم اما شنيدن آن از زبان
بااترینمقاماجرایيكشوركهبایدشبانهروزدغدغهسفرههايخالي
مردم را داشته باشد به راستي سخت و جگرسوز است ،مگر آقاي
ریيسجمهور محترم كه به مردم ميگوید به كشورهاي دیگر بروید
و ببينيد در آنجاها گراني چه بيدادي ميكند جز سالهاي دوره
تحصيلدركشورانگليس،دربقيهسالهايعمرمانندیكشهروند
و مصرفكننده عادي ساكن كشور دیگري بودهاند و وضعيت قيمت
اجناسوميزاندرآمدوهزینهزندگيمردمرامشاهدهورصدكردهاند
كه حاا اینطور با قاطعيت از مردم ميخواهند به كشورهاي دیگر
بروند و بيداد گرانيها را مشاهده كنند؟ نه آقاي ریيسجمهور ،این
شيوه مقایسه كردن را از هر كس انتظار داشتيم .از شما كه روزگاري
شعارتدبيرواميد،مهارتورمنازونعمتورفاهسرميدادیداصاانتظار
نداشتيم و یقين داریم اگر قانون به شما اجازه ميداد براي سومينبار
و چهارهمينبار و دفعات بيشتر هم در انتخابات ریاستجمهوري
شركت كنيد و براي كسب پيروزي مثل دور اول و دوم به آرای مردم
احساس نياز ميكردید با مردم به ستوه آمده از گرانيها و نداشتن
قدرت خرید اینگونه سخن نمیگفتيد و وزیر كشاورزي شما هم
به خود اجازه نميداد با اظهارات خود بر زخم كهنه روح و روان این
مردم به جاي مرهم گذاشتن ،نمك بپاشد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
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عمران صاحی

کافه شعر

درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل

ستاره را به نام نور

کوه را به نام سنگ

دل شکفته مرا به نام عشق
عشق را به نام درد

مرا به نام کوچکم صدا بزن

گردشگری

او افزود« :گردشگری یك موضوع فرابخشی
است و همه باید كمك كنند تا در نوروز امسال
شاهد تسهيل سفر برای هموطنان باشيم».
معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی
در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره
ب��ه اهميت توزیع س��فر گفت« :ب��ا توجه به
وجود جاذبههای گردشگری بینظير در نقاط
مختلف كش��ور ،برنامهریزی برای توزیع سفر
یکی از مهمترین موضوعاتی اس��ت كه باید
مورد توجه قرار گيرد .توزیع سفر میتواند به
بهرهمندی نقاط مختلف كشور از اقتصاد نوروز
كمك كند».
تيم��وری گف��ت« :به عنوان مث��ال نقاط
روستایی یکی از زیباترین مقاصد سفر در نوروز
است كه با برنامهریزیهای مناسب میتوانيم
توزیع سفر را به این مناطق داشته باشيم تا این
مناطق نيز در نوروز به عنوان یك مقصد سفر
مورد توجه گردشگران قرار گيرد».
او در ادامه با اشاره به اهميت اطاعرسانی
و معرفی خدمات سفر و جاذبههای گردشگری
افزود« :خوشبختانه همکاری خوبی با سازمان
صداوس��يما داریم .با این ح��ال انتظار داریم
صداوسيما در نوروز  98به شکل ویژهتری به
معرفی خدمات سفر و نيز معرفی جاذبههای
گردشگری ،آداب و رسوم و ...بپردازد».
ریيسستادمركزیهماهنگیخدماتسفر
سپس به س��تاد اسکان فرهنگيان و خدمات
وزارت آموزشوپرورش اش��اره ك��رد و افزود:
«شکل اسکان مسافران در مدارس محل اسکان
فرهنگيان شایسته گردشگران اعم از فرهنگيان
و غيرفرهنگيان نيس��ت .در برخی از مدارس
محل اسکان شاهد این هستيم كه كاسهای
درس تبدیل به محل اس��کان برای مسافران
شده كه شکل خوبی ندارد ،چراكه بحرانی مانند
سيل و زلزله اتفاق نيفتاده است كه افراد را به
این شکل اسکان دهيم؛ ضمن این كه بخش
خصوصی با س��رمایهگذاری نسبت به احداث
مراكز اقامتی اقدام كرده و چشم اميد آنها به
تعطيات نوروز و فصل تابستان برای جذب و
اسکان مسافران و گردشگران است».
تيم��وری خاطرنش��ان ك��رد« :برخی از
دس��تگاههای دولتی با احداث مهمانس��را و
اماكن اقامتی به نوعی فعاليت موازی با بخش
خصوصی و هتلداران دارند ،ضمن این كه در
بررسیهایی كه انجام دادیم ،هزینه اقامت در
مهمانسراهای دولتی و مراكز اسکان فرهنگيان
با هزینه اسکان در برخی از مراكز اقامتی مانند
مسافرخانهها و مهمانپذیرها برابر است».
او در پایان صحبتهای خود خاطرنش��ان
كرد« :اميدوارم امس��ال نوروز بانشاطی برای
گردشگران رقم بخورد و بتوانيم با ارائه خدمات
شایسته به هموطناننقش تاثيرگذاریدرایجاد
روحيه نشاط و شادابی داشته باشيم».

مونسان مطرح کرد

هزینه سفر در نوروز  98افزایش نمییابد

پ��س از خبره��ای ض��د و نقي��ض برای
گردش��گری پس از تحریم و گرانیها ریيس
س��ازمان ميراث فرهنگی روز گذش��ته خبر
داد بااخ��ره طرح س��فر ارزان برای نوروز 98
اجرا میشود.
ریيسسازمانميراثفرهنگی،صنایعدستی
و گردش��گری در حاشيه جلسه صبح دیروز
هيات دولت به خبرنگاران گفت« :هيات دولت
در راستای حمایت از گردشگری ،تجهيزات،
تاسيسات و ماشينآات مربوط به این حوزه را
از پرداخت عوارض گمركی معاف كرد».
البتهمونساندقيقامشخصنکردهتجهيزات
گردش��گری ش��امل چه مواردی میش��ود؛
هفته گذشته تفاهمنامه برای ورود  250ون
گردش��گری امضا شد كه قرار است این ونها
به صورت ليزین��گ در اختيار مجموعههای
گردش��گری مدنظ��ر س��مگا قرار گي��رد و
دریافتكنندگان خودروهای ون گردشگری
میتوانن��د مبلغ آنها را با س��ود  21درصد به
بانك گردشگری بازگردانند.
علیاصغر مونس��ان گفت :مصوب��ه امروز
(دیروز) هيات دولت ،خبر خوبی به ویژه برای
توس��عه پروژههای جذب گردش��گری است.
همچنين او وعده داده هزینه هتلها در عيد
افزایش نداشته باشد.
او افزود :امس��ال هيچگونه افزایش قيمتی
در آس��تانه عيد و ایام نوروز نخواهيم داش��ت
و هتله��ا با همان نرخهای قبل��ی به مردم،
خدمات ارائه میدهند .مونس��ان گفت :ستاد
س��فرهای نوروزی ب��رای ایام عي��د در همه
استانها تشکيل و برنامهریزیهای خوبی شده
است تا امسال هم بتوانيم برنامههای خوب و
باكيفيتی در همه شهرها داشته باشيم .به گفته

ادامه یادداشت

او ،برنامههای مفرح ،شادیآفرین و اميدبخش
در استانهای سراسر كشور در ایام عيد به اجرا
گذاشته میشود.
معاونریيسجمهوریافزود:بستههایسفر
ارزانقيمت هم امسال با قيمتهای بومگردی و
بسيار مناسب ارائه خواهد شد و برای سفرهای
زمينی و ریلی ،بس��تههای ارزانقيمت سفر
عرضه خواهد شد.
هيات دولت در جلسه صبح دیروز براساس
گزارش وزیر كش��ور با موض��وع مهمترین و
شاخصترین اقدامات س��تاد اطاعرسانی و
تبليغات اقتصادی كشور اعام كرد :معافيت
تجهيزات و ماشينآات وارداتی گردشگری با
رعایت قانون حداكثر استفاده از توان توليدی
و خدماتی در تامين نيازهای كشور و تقویت
آن در امر صادرات و مطابق اصاحيه قانون امور
گمركی اعمال میشود.
دریافت عوارض واردات تجهيزات مورد نياز
هتلداری و تاسيس��ات گردشگری از سالها
پيش مورد اعتراض هتلدارها و مالکان تاسيسات
گردش��گری بود و خبر دیروز مونسان از اقدام
هي��ات دولت از معافيت مالياتی تاسيس��ات
گردش��گری در ورود تجهي��زات ،خبر خوبی
برای این بخش در كاهش هزینهها در بخش
گردشگری است.
تهيه بس��تههای ارزان س��فر نيز یکی از
برنامههای سازمان ميراثفرهنگی و معاونت
گردشگری آن سازمان بود كه به نتيجه رسيده
و براساس وعده ریيس سازمان ميراثفرهنگی،
صنایعدس��تی و گردش��گری از نوروز امسال
اجرایی میشود.
معاون گردش��گری كشور روز یکشنبه در
سیوهفتمين نشست ستاد مركزی هماهنگی

خدمات سفر كه به ميزبانی وزارت صمت و با
حضورنمایندگاندستگاههایعضوستادبرگزار
شد ،با بيان این مطلب تصریح كرد« :آخرین
روزهای پایانی س��ال مقارن با سالروز وادت
حضرت علی (ع) است ،بعد از آن عيد نوروز را
داریم و نيمه فروردین نيز مقارن با عيد مبعث
است و امس��ال در واقع ما سه عيد داریم؛ دو
عيد مذهبی و یك عيد ملی كه تقارن این اعياد
با یکدیگر میتواند باعث ایجاد نشاط مضاعف
در جامعه شود».
او با اش��اره به تاكيدات ریيسجمهوری بر
ایجاد نش��اط در جامعه افزود« :تزریق نشاط
در جامع��ه هم نياز مردم اس��ت و هم مردم
شایس��تگی این را دارند كه فضای بانشاطی
در جامعه شکل گيرد .از این رو ایجاد نشاط و
شادابی باید در دستور كار ستاد خدمات سفر
در كل كشور قرار گيرد».
تيموری افزود« :ایجاد نشاط و شادابی و ارائه
خدمات شایسته به مسافران و گردشگران یکی
از مهمترین وظایف ستاد مركزی هماهنگی
خدمات سفر است .از این رو با توجه به تقارن
دو عيد مذهبی و یك عيد ملی در فاصله كمتر
از  20روز باید بتوانيم فضایی بانشاط در جامعه
به وجود آوریم تا نوروز  ،98نوروزی خاطرهانگيز
برای گردشگران باشد».
ریيسستادمركزیهماهنگیخدماتسفر
در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره
به س��ابقه و روحيه مهماننوازی مردم ایران
افزود« :این روحيه باید باعث شود تا كيفيت
خدماتی كه به گردشگران و مسافران در نوروز
 98و در طول سال ارائه میشود تقویت شود
و خدمات باید با كيفيت بس��يار مناس��ب به
گردشگران ارائه شود».

عمق میدان

کارگر را نادیده نگیریم
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جعبه سیاه

چیزی نشده!

محمدرضا ستوده -روز به خير .توی
این چند روز تعداد زیادی پيغوم و پسغوم
اومده كه فانی چرا دو روزه نمینویسی؟
چيزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ مریض شدی؟
خاصه تصميم گرفتم یه توضيح اجمالی
در م��ورد این دو روز بدم .واقعيت اینه كه
من هفت ساله كه دارم هر روز در مورد مسائل مختلف و اخبار
یه چيزی مینویسم .واقعيت اینه كه دارم به این فکر میكنم چرا
باید این كارو بکنم؟ به من چه كه در مورد همه اتفاقات یه نظری
بدم؟ اینكار كه شغل نيس ولی فعا كه واسه ما شغله ،خيلی شغل
مزخرفيه .هفت سال هر روز یه چيزی بنویسی! واقعا مالآور و
مضحکه .كدوم آدمی رو دیدین كه بعد از هفت سال كار كردن
توی سال ششم و هفتم درآمدش كمتر از سالهای قبل بشه؟!
اگ��ه همچين آدمیرو ندیدین منرو ببينين! اگه آدم بیعقل و
عقبموندهم توی زندگیتون ندیدین بازم منرو ببينين!
خاصه اینکه نه مریضم ،نه طوریم شده ،نه اتفاقی افتاده .سه
روز پيش یه یادداش��ت نوشتم  1200كلمه شد .به عبارتی كار
س��ه روز رو توی یه روز كردم! به خاطر همين دو روز نتونس��تم
بنویسم.
این روزا خيلی روزای بیحاليه .اگه بخوای یه كاری كنی كه
حال پيدا كنی كه بتونی بنویسی حداقل 40تومن خرج برمیداره.
به خاطر همين نمیصرفه كه آدم  40تومن هزینه كنه كه 35
تومن دربياره .اميدوارم توضيحاتم قانعكننده باشه .روزتون بخير
باشه .سال خوبی رو براتون آرزو میكنم!

اکران نوروزی قصر شیرین

3
2

شاه طهماس��ب یکم ،دومين شاه
از دودم��ان صفویان  21فوریه س��ال
 1514در نيمه ش��ب به دنيا آمد و به
همين سبب بسياري از مورخان 22
فوریه را زادروز او نوشتهاند .وي پس از
درگذشت پدرش شاه اسماعيل ،در ده
سالگي به سلطنت ایران رسيد و پنج
دهه حکومت كرد .شاه طهماسب خوي
سپاهيگري نداشت و در زمان او ،ایران
مورد تعرض خارجي قرار گرفت ،آسيب دید و تضعيف شد .وي در
عين حال یك نویسنده بود و تذكره شاه طهماسب از اوست.
از رویداده��اي عصر ش��اه طهماس��ب یکم آم��دن آنتوني
جنکينسون انگليس��ی از جانب اليزابت اول ( )1533 -1603از
راه روس��يه به قزوین و ماقات او با ش��اه طهماسب در بيستم
نوامبر  1562و دادن نامه و هدایای پادشاه انگلستان است .طبق
یادداشتهای جنکينسون كه در صفحات 98تا 100كتاب «دیدار
آنتونی جنکينسون از ایران (پرشيا)» تاليف ریچارد هکلویر آمده
است ،شاه طهماسب به جاي بحث سياسي ،از او درباره مذهبش
پرسيده بود و پس از آن كه شنيد كه مسلمان نيست بيرونش
كرده بود .جنکينسون درباره چگونگي بيرون آمدن خود از كاخ
سلطنتی قزوین نوشته است به سبب خارج از اسام بودنش ،در
طول راه با او یك مامور حركت میكرد كه سطلی در دست داشت
و خاک هر جا را كه وی پای بر آن مینهاد با بيلچه برمیداشت
به سطل میریخت تا پای كافر زمين را آلوده و نجس نکند و...
جنکينسون نوشته است كه هنگام ورود به كاخ و پيش از پياده
شدن از اسب ،كفشهای او را خارج و كفشی شبيه دمپایی بر
پایش كردند تا با آن كفشها به حضور شاه برسد .جنکينسون
به جای واژه پادش��اه ،عنوان ش��اه طهماسب را در موارد متعدد
«صوفی بزرگ» نوشته است .جنکينسون نوشته است كه هدف
ماموریت ایران برقراركردن داد و س��تد ،اس��تفاده از تسهيات
بازرگانی و گرفتن اجازه رفت و آمد و اقامت برای انگليس��یها
بود ،ولی به باور مورخان مقصود اروپایيان از رفت و آمد به دربار
ایران این بود كه آتش خصومت و جنگ ميان ایران و عثمانی را
با تحریك هركدام عليه دیگری روشن نگهدارند تا به این وسيله
از جانب قدرتهای شرق آسودهخاطر شوند .از زمان اليزابت یکم
و پس از شکست اسپانيا در جنگ دریایی با انگلستان در دریای
ش��مال بود كه این كش��ور وارد قدرتهای برتر اروپایی شده و
سياست استعمار در پيش گرفته بود و ...و ایران یکی از قربانيان
این سياست بوده است .جنکينسون كه نخستين فرستاده یك
پادشاه انگلستان به ایران بود قبا چهار بار به روسيه سفر كرده و
با ایوان چهارم (ایوان مخوف) در مسکو ماقات كرده و ميان دو
دولت رابطه برقرار كرده بود.
شاه طهماسب یکم كه مانند پدرش ریيس مذهبي ایران هم
بود ترتيب درستي براي جانشيني خود نداد و ایران از این لحاظ
هم ،پس از وي به دردسر افتاد .در زمان او بود كه جماعت دیگری
از روحانيون شيعه جبل عامل لبنان ،نجف ،كربا و نيز بحرین به
ایران دعوت شدند تا در اینجا اقامت و در مساجد موعظه كنند .شاه
اسماعيل صفوی از آغاز قرن شانزدهم ميادی شيعه اثنیعشری
را مذهب رسمی ایران اعام كرده بود .قرنها پيش از او ،بوئيان
(دیلميان) كه باقی مانده عرب را از ایرانزمين بيرون رانده و بغداد
را متصرف شده بودند به حمایت از گسترش ترویج شيعه اثنی
عشری ( 12امامی) پرداخته بودند تا ایران از این لحاظ نيز ماهيت
مستقل داشته باشد .پيش از آنان ،مرداویز مازندرانی ،یعقوب ليث
سيستانی و سامانيان خراسانی زبان پارسی ،فرهنگ و رسوم ایرانی
را احيا كرده بودند كه با این تاشها ،ایران در جهان اس��امی
دارای یك ماهيت مستقل شده است.
مورخان غرب با تفسير اقدام بوئيان و صفویه ،شيعه اثنیعشری
را جدا از ناسيوناليسم ایرانی نمیدانند همانگونه كه در سراسر
دوران ساس��انيان ،آیين زرتشت س��تون ناسيوناليسم توفنده
ایرانی بود.
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فستیوال فانوس تایوان
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پاسخ

آنچه دشمنان و استکبار جهاني در این چهار دهه از عمر بابركت
انقاباسامي وبرايتضعيف وشکست نظامبرآنمسلط و تمركز
یافته بودند ،طرحریزي یك جنگ تمامعيار اقتصادي براي نفوذ و
سلطهپذیرياستكهازهمانروزهايآغازینطلوعپرشکوهانقاب
در سال  5۷تا امروز به صورت مستمر و بدون وقفه عليه مردم و
ملت ایران به راه انداختهاند و ابزارهاي گوناگوني خصوصا تحریمهاي
ظالمانه اقتصادي را در این جنگ نابرابر به كار گرفتهاند.لذا كارگران با
كوشش و تاش وافري كه در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور دارند،
مهمترینظرفيتوپتانسيليهستندكهميتواننددرخطوطمقدم
این جنگ نابرابر تحميلي و غيرانساني دشمن ،به خوبي حركت،
مقاومت و ایستادگي كنند و نهایتا استکبار جهاني را در این جنگ
تحميلي اقتصادي همانند جنگ هشت ساله دفاع مقدس به زانو
درآورند.اشاره به این مطلب مهم نيز بسيار ضروري است كه رویشها
و ریزشهاي مختلفي در طول این  40سال بعد از پيروزي انقاب
اسامي ایران به وجود آمده است ،اما قشر پرتاش و اثرگذار كارگر
هميشه در صف رویشهاي ناب انقابمان بودهاند كه بدون ریزش
در طول چهار دهه از عمر انقاب تا امروز كه وارد دهه پنجم انقاب
ش��دهایم آن هم در راه اعتاي نظام و استمرار و توسعه حکومت
اسامي ایران گام برداشتهاند.
* معاون اجتماعي اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
چهارمحالوبختياري
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زادروز شاه طهماسب صفوي و
نگاهي کوتاه به وضعیت ایران در زمان او
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برد پیت درباره موزیسین فقید کریس کورنل
مستند میسازد

ادامه نگاه نخست

-5

شماره پيامك30008388 :

مهمان امروز:

زنجان

روابط عمومی88731235 :
ليتوگرافی و چاپ :ایرانچاپ

نشانی :ميدان آرژانتين -بلوار بيهقی -خيابان دهم غربی
پاک  -10واحد 2

عمران صاحی یکم اسفند سال 1325در اميریه (تهران) از پدری اردبيلی و مادری مهاجر كه از باكو
به سمنان و سپس تهران مهاجرت كرده بودند ،متولد شد.خود او در كتاب «تاریخ شفاهی ادبيات معاصر
ایران ،عمران صاحی» نشر ثالث صفحه 18درباره تاریخ تولدش میگوید« :من در سال 1325در تهران
متولد شدهام .در محله اميریه مختاری .البته آن طور كه شناسنامهام میگوید باید این اتفاق غيرمنتظره و
كمیهمعجيبدراولاسفنداتفاقافتادهباشد.اماخالهبزرگممیگفت 10تيرماهمتولدشدهام».كهالبته
او خود بيشتر بر 1اسفند تاكيد داشت.صاحی تحصيات ابتدایی خود را در شهرهای قم ،تهران ،و تبریز
به پایان رساند .نخستين شعر خود را در مجله اطاعات كودكان به سال  1340چاپ كرد .او پدر خود را
در همين سال از دست داد.عمران صاحی نوشتن را از مجله توفيق و به دنبال آشنایی با پرویز شاپور در
سال 1345آغاز كرد .سپس به سراغ پژوهش در حوزه طنز رفت و در سال  1349كتاب طنزآوران امروز
ایران را با همکاری بيژن اسدیپور منتشر كرد كه مجموعهای از طنزهای معاصر بود .او شعر جدی هم
میسرودونخستينشعراودرقالبنيماییدرمجلهخوشهبهسردبيریاحمدشاملودرسال 134۷منتشر
شد.او با گلآقا با نامهای مستعار ابوقراضه ،باتکليف ،كمال تعجب ،زرشك ،تمشك ،ابوطياره ،پيتحلبی،
آبحوضی ،زنبور ،بچه جوادیه ،مراد محبی ،جواد مخفی ،راقم این سطور و… و مجله بخارا همکاری
داشت.صاحی سپس در سال  1352به استخدام رادیو درآمد و تا سال  13۷5كه بازنشسته شد به این
همکاری ادامه داد .او همچنين سالها همکار شورای عالی ویرایش سازمان صداوسيما بود.عمده شهرت
صاحی در سالهایی بود كه برای مجات روشنفکری آدینه ،دنيای سخن و كارنامه بهطور مرتب مطالبی
با عنوان ثابت حاا حکایت ماست مینوشت و از همان زمان وی بر اساس این نوشتهها آقای حکایتی لقب
گرفت و بعدها توسط انتشارات مروارید به چاپ رسيد و چاپ كتاب در سال 1393به نوبت چهارم رسيد.
از او آثاری به زبان تركی آذربایجانی نيز در دست است.

سینمای جهان

كمپانی تهيه فيلم برد پيت مشغول كار برای توليد مستندی
درباره كریس كورنل ،یکی از محبوبترین چهرههای موسيقی
گرانج و راک است كه سال گذشته از دنيا رفت.
یك فيلم مستند جدید حول محور زندگی كریس كورنل،
مرد اول گروههای موس��يقی راک ساوندگاردن و آدیواسليو در
حال حاضر در دست ساخت است.
این فيلم توسط ویکی بيوه كورنل و همچنين شركت تهيه
«فيل��م  »45كه متعلق به برد پيت و پيتر برگ بوده و تمركز
اصلیاش روی محتوای آثار غيرداستانی و برنددار است ،ساخته
میشود .برگ كه تا به حال فيلمهای «تنها بازمانده» و «دیپواتر
هورایزون» (اگر سنگ از آسمان ببارد) را هم ساخته ،روی صندلی
كارگردانی خواهد نشست.
كورنل از س��ال  1984كه گروه س��اوندگاردن به وجود آمد
تا زمانی كه تا س��ال  199۷منحل ش��د ،خواننده و ترانهسرای
آن ب��ود .در ادام��ه او با اعضای گ��روه Rage Against the
 Machineگروه آدیواسليو را تشکيل داد .گروه ساوندگاردن
در سال  2011دوباره متحد شد .این گروه در حين اجرای تور
بود كه روز هجدهم می سال  201۷كورنل بعد از یکی از اجراهای
آنها در دیترویت جان خود را از دس��ت داد .مرگ او خودكشی
تشخيص داده شد.
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ایسنا -پخشكننده فيلم جدید رضا ميركریمی از تاش برای
اكران نوروزی آن خبر داد.
غامرضا فرجی گفت :فيلم «قصر ش��يرین» س��اخته رضا
ميركریمی كه توسط شركت «بهمن سبز» پخش خواهد شد،
آماده اكران است و تاش میكنيم در صورت فراهم شدن شرایط،
در اكران نوروزی به نمایش عمومی درآید.
این فيلم در سی و هفتمين جشنواره فيلم فجر جایزه بهترین
فيلمنامه را كسب كرد و در بخشهای دیگر از جمله بازیگری نقش
اول هم برای حامد بهداد ،نامزد دریافت جایزه بود.
حام��د بهداد ،ژیا ش��اهی ،اكبر آئي��ن ،آزاده نوبهار ،محمد
اش��کانفر ،محمد عس��گری ،یونا تدین ،نيوش��ا عليپور ،بابك
لطفیخواجهپاشا و زهير یاری بازیگران این فيلم هستند.
قصر ش��يرین نهمين فيلم س��ينمایی ميركریمی در مقام
كارگردان و اولين تجربه همکاری او با حامد بهداد است

