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قیمت گوشــت در بازار در این مدت افزایش چشمگیری 
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مجمع ملی صادرکنندگان دام گفت:  امکان صادرات دام های 
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اوایل ماه قیمت گوشت به شــدت باا رفت و این 
امر باعث شد تا اقشار کم درامد از خرید گوشت عاجز 
شــوند در این میان دولت برای راحتی مردم تصمیم 
گرفت تا گوشت دولتی عرضه کنداما در روزهای اول 
صف های طوانی برای خرید گوشت درب فروشگاه 
ها ایجاد شد که این نشــان می داد که ایرانی های در 
اوایل دهه انقــاب مانده اند پــس از مدتی تصمیم 
گرفته شــد تا گوشــت اینترنتی توزیع شود درست 
اســت که این کار رانت به وجود مــی آورد اما حداقل 

مثل دهه چهل مردم صف نمی کشند.
در این میــان نه تنها قیمت گوشــت کاهش پیدا 
نکرده است بلکه تمامی تدابیری که مسوولین درنظر 
گرفته بودند نیز به بن بست خورده است مانند واردات 
دام های زنده که قرار بود وقتــی دام های زنده به بازار 
عرضه می شــوند قیمت ها کاهش پیــدا کند اما دام 
های زنــده از طرفی که وارد شــدند از همان طرف به 
کشورهای دیگر قاچاق شدند این نشان می دهد که 
دولت ما نتوانســت مقابل گرانیه گوشت ایستادگی 
کند بلکــه قاچاق دام زنــده نیز در این مــدت کوتاه 

چندبرابر شد.
حال پس از گذشــت چند هفته از واردات قاچاق 
دام مسوولین تصمیم گرفتند تا با برگزاری نمایشگاه 
مقابل گرانی ها ایســتادگی کنند اما خود نمایشگاه 
ها  گرانتر از مغازه دارها کااهای اساسی بفروش می 
رسانند.در این میان متاسفانه با اظهار نظرهای غیر 
کارشناسی باعث تشویش اذهان عمومی می شوند. 
محموله وارداتی با کشــتی برای اولیــن بار در حال 
ورود به آب های ایران این درحالی است که  تاکنون 
تنها با هواپیماگوشــت ها وارد کشــور می شده اند. 
محموله هایی که با هواپیما وارد شــد کاما روشن 
و در ماء عام وارد کشتارگاه های شــهریار و همه از 
نحوه ورود آنها مطلع بودنــد و ابهامی در این زمینه 
وجود نداشت. نمایشــگاه بهاره هرســال توانسته 
بازار را متعادل کند اما این نمایشگاه ها موقتی بوده 
اند و راه دائــم برای جلوگیــری از افزایش قیمت ها 
محسوب نمی شود اما همین کاهش قیمت ها برای 
چند روز که شــده  می تواند مردم را خوشحال کند 
که برای خانــواده خود خرید کننــد و قدرت خرید 
خانوارها تقریبا بیشتر از قبل شود. اما پس از گذشته 
نمایشــگاه باید دید دولت دوباره چه برنامه ای برای 
افزایش قدرت خرید خواهد داشــت چرا که واردات 
دام نتوانســت تعادل ایجاد کند و یکــی از راه های 
دولت شکست خورده محسوب شــده است و یکی 
دیگر از این راهها موقتی است. باید دید پس از شروع 
سال دولت برای افزایش قدرت خرید چه برنامه ای را 

پیش  رو خواهد داشت.
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نمایندگان مجلس در جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصاحات صورت 
گرفته در نحوه تعیین تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیات ریالی از بانک ها 
موافقت کردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشســت مجلس شورای 
اسامی، در جریان بررسی اصل اصاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق 
که در پی رفع 8 ایرادی که شــورای نگهبان به ایحه بودجه 98 وارد دانسته در 
خصوص اصاحات اعمال شــده در بند )و( تبصره )6( با 141 رأی موافق، 10 
رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلســه موافقت 
کردند.در این بخش آمده اســت بند )و( تبصره )6( قانون بودجه سال 97 عیناً 
تنفیذ می شود که به این معناست که این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
فرستاده می شود.همچنین نمایندگان با 135 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 2 
رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با اصاحات صورت گرفته 
در جزء الحاقی بند )د( تبصره )8( که در این نسخه حذف شده موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان در رابطه با اصاحات اعمال شده در بند الحاقی )1( تبصره 
)16( با 139 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202نماینده 
حاضر در جلسه موافقت کردند.در متن اصاح شده این بند آمده است: متن زیر 
جایگزین بند الحاقی )1( تبصره )16( شــد و جزهای )4( و )7( بند الحاقی )1( 
مصوبه قبلی حذف شد.به منظور تســویه بدهی دریافت کنندگان تسهیات 
ریالی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیات 
دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، کلیه بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیات گیرندگان به ترتیب زیر 

عمل نمایند:
چنانچه بانک یا موسسات اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد 
تسهیاتی جدید با تســهیات گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را 
باقی مانده اصل، باقی مانده ســود و باقی مانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار 
داده و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیات گیرنده از روش ربح مرکب 
استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی ااثر بوده و ماک محاسبه بدهی 
تسهیات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود. در این صورت، بانک ها و موسسات 

اعتباری موظفند بدهی تسهیات گیرنده را به ترتیب زیر محاسبه کنند
1- کل مبلغی که تسهیات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه 
باید پرداخت می کرده است، محاسبه می شود. بانک یا موسسه اعتباری موظف 
است در محاسبه این مبلغ از فرمول ســاده )غیرمرکب( و نرخ سود مندرج در 
قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های تسهیات گیرنده و زمان آن 

پرداخت ها را لحاظ کند.
2- مجموع وجوهی که تسهیات گیرنده از زمان انعقاد قرار داد اولیه بابت 
تسهیات مزبور تحت هر عنوان )اصل، ســود، جریمه یا وجه التزام( پرداخت 
نموده است، از مبلغ مذکور در جزء )1( کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که 
تسهیات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا موسسه اعتباری 
پرداخت نماید. در هر حال، هیچگونه وجهی توسط بانک یا موسسه اعتباری به 

تسهیات گیرنده مسترد نمی شود.
3-بخشــش جرانم، مخصوص تســهیات گیرندگانی است که کل 
بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 98/9/30 پرداخت 
کنند. اگر تسهیات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک 
یا موسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ ســود مندرج در قرارداد، نرخ 
وجه التزام )نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه بعاوه شش درصد( را مبنای 
محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیات 
گیرنده همان شیوه مذکور در اجزاء )1( و )2( می باشد و اخذ هرگونه سود یا 

جریمه از سودها و جرائم معوق، ممنوع است.

 معضل بزرگی 
به نام گوشت

*حسین کریمی
سردبیر

علی مروی
مدیــر اندیشــکده حکمرانی 

شریف
متاســفانه آنگونه که دولت بودجه 
سال 98 را بسته اســت، در سال آینده 
با کســری بودجه مواجه خواهیم بود و 
دلیل اصلی آن این اســت که ســمت 
درآمد ها بسیار خوشبینانه پیش بینی 
شــده اســت و این در حالی است که با 
توجه به شــرایط تحریمی در سال 98 
حتی در خوشــبینانه ترین حالت هم 
درآمدهای نفتی ما نصــف آن چیزی 
کــه در بودجــه پیش بینی شــده هم 
نخواهد بود. از طــرف دیگر آن بخش از 
درآمد های دولت کــه از طریق فروش 
اوراق در نظر گرفته شــده اســت هم 

محقق نخواهد شد.
درآمدهای مالیاتــی نیز به اندازه ای 
که دولت فکر می کنــد وصول نخواهد 
شــد و دلیــل آن ادامه یافتن  شــوک 
ارزی و تورم باایی اســت که در ســال 
97 شاهد آن بودیم و در سال آینده هم 
ادامه خواهد یافت. مگر اینکه سازمان 
مالیاتی بخواهد بــه زور از مردم مالیات 
بگیرد که آن هم باعث آسیب رسیدن به 

فضای کسب و کار خواهد شد.
پــس می تــوان گفــت از همیــن 
زمــان پیش بینی می شــود بــه طور 
مجمــوع بخشــی از درآمدهای دولت 
در ســال آینده محقق نشــود  و حدود 
100تا120هزار میلیاردتومان کسری 
بودجه داشــته باشــیم، مگــر اینکه 
معجزه ای برای مثــال در بازار نفت رخ 
بدهد و قیمت نفت بســیار باا برود که 

درآمد ها تا حدی وصول بشود.
امــا آنچه باعث شــده اســت که با 
مشــکل کســری بودجه مواجه شویم 
مربوط به موضوع بودجه ریزی سیاسی 

ما است.
سازمان برنامه و بودجه انگیزه دارد 
که همیشه کسری بودجه وجود داشته 
باشد زیرا با این اتفاق می تواند تصمیم 
بگیرد که به هرکســی چقــدر بودجه 
بدهــد و اینگونــه دایــره اختیاراتش 
گسترده می شــود و به نوعی می تواند 
مصوبه مجلس در خصــوص بودجه را 

دور بزند.
دســتگاه های مختلف هم همیشه 
در زمان تهیــه متن ایحــه بودجه با 

چانه زنی ســعی می کنند هزینه های 
خود را باا ببرند.

اتفاق دیگری که می افتد این اســت 
کــه وقتی ایحــه بودجه بــه مجلس 
مــی رود نه تنهــا از هزینه ها کاســته 
نمی شود بلکه به آن افزوده هم می شود. 
تمهیــد درآمد ها هــم نیازمند برخی 
جراحی های اقتصادی است که ممکن 
اســت بر روی تصمیمــات و رای های 
نماینــدگان تاثیر بگــذارد، در نتیجه 
معموا انجام اصاحــات به نوعی پاس 

کاری می شود.
باید توجه کرد کــه بودجه ریزی به 
نحوی انجام شــده اســت که در آن به 
هیچ وجه راه حلی برای عبور از تنگنای 
اقتصادی شدیدی که دهک های پایین 
اقتصادی دچــار آن هســتند در نظر 
گرفته نشــده اســت که در آن صورت 
کسری بودجه بسیار بیشتر خواهد بود.

  دولت منابع زیادی را هدر می دهد 
که در بودجه نمی آیــد؛ در واقع دولت 
مثل انســان پولداری اســت که بسیار 
بد خرج می کند به طــوری که در پایان 

همیشه بدهکار است.
ایــن بدخرج کــردن هــم در قالب 
یارانه های زیادی اســت کــه به مردم 
پرداخت می کند. بنا بر گفته ســازمان 
برنامه دولت ســاانه چیــزی حدود 
900تــا 950هــزار میلیــارد تومان 
یارانه انرژی می دهــد که حدود 2ونیم 
برابر بودجه عمومی دولت اســت. این 
یارانه ها هم که غالبــا یارانه های انرژی 
هستند به شــکل کاما ظالمانه ای بین 
مردم توزیع می شــوند. دولت می تواند 
با هدفمند ســازی یارانه ها، توزیع آن  
را عادانه تــر بکند و با ایــن کار به طور 
خودکار دغدغه تامین رفاه دهک های 
پایین از بین مــی رود و دولت می تواند 
بخشی از منابع حاصل از هدفمندی ها 

را به زخم کسری بودجه خود بزند.
به عاوه، دولت حــدود 11میلیارد 
دار ارز ترجیحی پرداخت می کند که 
باید برای حل آن  چاره ای اندیشــیده 
شــود زیرا منافع حاصل از آن عمدتا به 
نفع عده خاصی از جامعه اســت.همه 
اینها در حالی اســت که می دانیم که تا 
وقتی معضل کســری بودجه ادامه دار 
باشــد تحریم ها در راســتای خواست 

تحریم  کنندگان عمل کرده است.

حرف اول 
کسری بودجه سال آینده با بدخرجی دولت

 سایه سنگین 
رکود  بر بازار کفش

در جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

نحوه تسویه بدهی دریافت کنندگان 
تسهیات ریالی از بانک ها تعیین شد

رئیــس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلــس تاکید 
کرد که FATF ســاز و کاری اســت 
کــه در صــورت اســتفاده ازم از آن 
می توان جلوی خیلــی از اختاس ها 

و جرایم ســازمان یافته بین المللی به 
خصوص در بعد مالــی را گرفت و افراد 
را تحت تعقیب قرار داد.حشــمت اه 
فاحت پیشــه در گفت وگو با ایسنا، 
اختاس هــای  موضــوع  دربــاره 

شــرکت پتروشــیمی گیت و تأثیر 
پیوســتن به FATF برای جلوگیری 
از ایــن اختاس هــا گفــت: ســاز و 
کارهــا و کنوانســیون های بین المللی 
اســتفاده های دوگانــه دارد. یعنی به 

میزان احتمال ســوء استفاده دشمن از 
این کنوانســیون ها می توان درباره حق 
شــرط ها و حق تحفظ ها جلوی ســوء 
اســتفاده را گرفت. همچنیــن امکان 
استفاده در داخل کشور هم وجود دارد. 

رئیس جدید قوه قضائیه، گفت: کار ســخنگویی کار 
ازمی است؛ اما کافی نیســت و در تبیین مسائل قضایی 
نباید به این نشست ها اکتفا شــود. البته این به معنای آن 
نیست که مسئوان قضایی مدام سخنرانی کنند، بلکه باید 
با اقدامات هنرمندانه، مبانی تصمیم ها و اقدام های قضایی 

را برای مردم تشریح کرد
پس از معارفه رسمی رئیس قوه قضائیه، حجت ااسام 
والمسلمین سید ابراهیم رئیســی اولین جلسه کاری را با 
فراخواندن رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های کل 
کشور تشکیل داد و در این جلسه که به مدت دو ساعت و نیم 
ادامه یافت، رئیس دستگاه قضا با تشریح اولویت های این 
قوه، از آغاز یک دوره جدید کار و تاش شــبانه روزی برای 

حل مسائل مردم در بخش قضایی خبر داد
رئیس قوه قضائیه در این نشست با تشکر از اعتماد رهبر 
انقاب و همچنین با تقدیر از زحمــات و تاش های آیت 
اه آملی اریجانی و همه مسئوان قضایی، گفت: تحول 
قضایی به معنای نادیده گرفتن تاش ها و خدمات انجام 
شده نیست؛ لیکن باید نگاه به آینده یک نگاه تحولی و رو 
به جلو باشد و راه زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود 

دارد.
رئیسی با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید به وضع موجود 
قانع شــد، ازمه اصلی تحول را نیروی انســانی کارآمد و 
تحول خواه برشــمرد و گفت: بیانیه گام دوم رهبر انقاب 
اسامی یک ســند متقن برای طرح ریزی تحول در همه 

بخشهای کشور است.
رئیسی ازمه اصلی تحول را اعتقاد به »ما می توانیم« 
و باورمندی مدیران و نیروی انسانی به لزوم تحول انقابی 
دانســت و با یادآوری تجربه درخشان دفاع مقدس در این 
زمینه، افزود: بسیاری از شما در جبهه ها بوده اید و می دانید 
که شرایط و امکانات مطابق استانداردها نبود، اما جوانان 
انقابی با روحیه انقابی و اتکاء به خداوند و اعتماد به نفس، 
بسیاری از کارهای نشدنی را انجام دادند و وضعیت را به نفع 

جبهه انقاب اسامی تغییر دادند.
رئیس قوه قضاییــه با بیان اینکــه برنامه های قضایی 
باید از »جزمیت علمی، عزم عملی و حزم و دور اندیشی« 
برخوردار باشــد، گفت: تحول مطلقاً بــه معنای اقدامات 
زودگــذر، دل خوش ُکَنک و اکتفا به آمار و ارقام نیســت. 

همچنین تحــول به این معنا نیســت که متنــی اباغ و 
بخشنامه شــود و آقایان هم بنویســند: »بسمه تعالی- 
ماحظه گردید؛ به نظر همکاران برسد.« بلکه همه بویژه 

مدیران باید با تمام وجود به میدان بیایند.
وی افــزود: قشــرهای مختلفی از مردم هســتند که 
آماده اند این سخنان را بشنوند و اگر قانع شوند، خود به یک 
نیروی کارآمد و در میدان برای دفاع از قوه قضاییه تبدیل 

می شوند.
وی با تشکر از زحمات سخنگوی قوه قضاییه گفت: کار 
سخنگویی کار ازمی اســت؛ اما کافی نیست و در تبیین 

مسائل قضایی نباید به این نشست ها اکتفا شود.
 البته این به معنای آن نیست که مسئوان قضایی مدام 
ســخنرانی کنند، بلکه باید با اقدامات هنرمندانه، مبانی 
تصمیم ها و اقدام های قضایی را برای مردم تشریح کرد و در 
عین عمل به مّر قانون و قاطعیت در اجرای آن، به سؤالهای 

مردم، پاسخ های روشن و قانع کننده داد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید مجدد بر ارتباطات مردمی 
به ویژه در بخش دادسراها، مسئوان قضایی را موظف کرد 
که طرح ها و برنامه های خود را برای تقویت سازوکارهای 
ارتباطــات مردمی در قوه قضائیه ارائه دهند.رییســی در 
جمع بندی مباحث مطرح شــده، بر برگزاری نشست با 
رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها 

به صورت فصلی تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به برنامه خود برای 
سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با بخشهای مختلف در 
استانها، رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز 
اســتان ها را موظف کرد که با بدنه قضایی تحت مدیریت 
خود دیدار و ارتباط منظم داشته باشند و با تکریم کارکنان و 

به ویژه قضات، حرفهای آنان را از نزدیک بشنوند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به حکم رهبر معظم انقاب 
اسامی، اســتفاده از چهره های جوان، کارآمد، انقابی و 

صالح را یک تکلیف قطعی برشمرد.
وی با تأیید سخنان برخی مسئوان در نشست مبنی 
بر چابک سازی دســتگاه قضایی، بر پیگیری برای احقاق 

حقوق عامه تأکید کرد.
رئیسی همچنین با اشــاره به ایستادگی ملت ایران در 
مقابل فشارهای دشمنان، قوه قضائیه را نیز در این زمینه 

برخوردار از وظایفی مهم دانست و گفت: قوه قضائیه باید 
با دستگاههایی که در میدان مبارزه هستند، مساعدت و 
همکاری کند و جلســاتی که در این زمینه در اســتان ها 

برگزار می شده است ادامه یابد.
رئیســی با اشــاره به حضور رئیس و یا نمایندگان قوه 
قضائیه در مجامع تصمیم ســاز و تصمیم گیــر نظام نیز 
گفت: قانونگذار با یک هدف مشخص به مسئوان قضایی 
در شــوراهای مختلف عضویت داده اســت و حضور قوه 
قضائیه در این مجامع، نمایشی نیست بلکه باید یک حضور 
کامًا مؤثر، جدی، برخوردار از عقبه و عمق کارشناسی و 
به نفع مردم باشــد.وی از رؤســای کل دادگســتری ها و 
دادستان های مراکز استان ها خواست ترتیبی اتخاذ کنند 
تا آن دسته از مشــکاتی که مردم حل آنها را به دست قوه 
قضاییه می بینند، درخود استان کارشناسی شده و نتیجه 
بررسی ها از باب مسئله شناسی به مرکز منتقل، و در یک 
کارگروه بررســی و برای آنها راه حل پیدا شود.رئیسی در 
ادامه خاطرنشان کرد: در قضیه بازداشــتها باید از ابتدا با 
حساسیت و دقت برخورد شود و اینگونه نباشد که افرادی 
بازداشــت شوند و بعد مشــخص شــود، نباید بازداشت 
می شــدند.رئیس قوه قضاییه تعیین تکلیف پرونده های 
معوقه را مورد تأکید قرار داد و افزود: تعیین زمان دور برای 
رســیدگی به پرونده های مردم قابل قبول نیســت و این 
مسئله باید اصاح شود، بنابراین رؤسای کل دادگستری ها 
و دادستان ها باید با برنامه مشخص، وقت های رسیدگی را 

کوتاه تر کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

FATF ساز و کاری برای جلوگیری از اختاس هاست

رئیس جدید قوه قضائیه: 

سخنگویی قوه قضاییه کار ازمی است اما کافی نیست

آفتاب اقتصادی از قاچاق کفش ایرانی گزارش می دهد



دانش جعفــری با بیان ایــرادات مجمع تشــخیص مصلحــت نظام به 
بودجه ســال 98 گفت: این ایرادات را با تشدید کردن کســری بودجه مغایر 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و اصاح الگوی مصرف است و امسال با 
توجه به اینکه کسری بودجه قابل توجه مشاهده می شود.به گزارش ایلنا، داود 
دانش جعفری در نشست بررسی اصاحات ساختاری نظام بودجه ریزی کشور 
با شرح سیاست های کلی نظام گفت: سیاست کلی یعنی جهت گیری کشور در 
تصمیم گیری های مهم، حیاتی و راهبردی به ویژه چگونگی اجرای بعضی از 

اصول قانون اساسی مانند اصل 44 و اصل 43 است.

البته با سیاست های کلی برنامه پنج ساله و همچنین چشم انداز برنامه 20 
ساله جهت گیری کلی اجرایی را طی سال های مورد اشاره مشخص می کند.وی 
افزود: با بررسی ماهوی سیاست های کلی مشاهده می شود که امور اقتصادی 
مانند اصل 44 یا سیاســت های کلی تولید ملی،... جایگاه ویــژه ای را به خود 

اختصاص داده است. 
متاسفانه بیشتر سیاســت های کلی به جز اصل 44 تبدیل به قانون نشده 
اســت.عضو مجمع تشــخیص مصحلت نظام تصریح کرد: مجمع تشخیص 
مصوبات مجلس را از نظر انتقاد و عدم مغایرت با سیاســت های کلی مصوب 

بررسی می کند.
 از مغایرت  پر تکرار لوایح بودجه ســال های اخیر با سیاست های کلی نظام 
می توان به اضافه برداشــت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه 
ملی برای مصارف بودجه ای، پرداخت به بخش دولتی از محل منابع صندوق 
توســعه ملی، توســعه فعالیت های اقتصادی برخاف سیاســت های اصل 
44، تضعیف نظام مالی کشــور با انتشــار گســترده اوراق مالی، رفع دیون از 
محل واگذاری سهام شــرکت های دولتی و عدم رعایت اصل صرفه جویی در 

هزینه های عمومی کشور اشاره کرد.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشدید کسری بودجهخبر ۲ چهار شنبه     22   اسفند   1397    شماره   975

رئیسی جانشین شاهرودی شد
رئیسی جانشین شــاهرودی در مجلس 
خبرگان شد. سید ابراهیم رئیسی با 42 رای 
به عنوان نایب رئیس نخست مجلس خبرگان 

رهبری انتخاب شد.
به گزارش ایســنا، در ششمین اجاسیه 
مجلس خبــرگان رهبــری، دوره پنجم که 
روز گذشــته در محل مجلس قدیــم برگزار 
شــد، حجت ااســام و المســلمین سید 
ابراهیم رییســی با 42 رای به عنــوان نایب 
رییس نخســت مجلس خبــرگان رهبری 
جانشین مرحوم آیت اه هاشمی شاهرودی 
شــد.همچنین آیــت اه آملــی اریجانی 
بــا 29 رای و آیــت اه فاضل بــا 5 رای دیگر 
کاندیداهای نایب رییســی نخست مجلس 

خبرگان رهبری بودند.

مالزی پرواز هواپیماهای بوئینگ 
۷۳۷ مکس۸ را متوقف کرد

مالزی نیز به جمع کشورهایی پیوست که 
پرواز هواپیماهای بوئینــگ 737 مکس8 را 

متوقف می کنند.
به گــزارش ایلنــا ، مالزی نیــز به جمع 
کشورهایی پیوســت که پرواز هواپیماهای 

بوئینگ 737 مکس8 را متوقف می کنند. 
مقام های سازمان هوانوردی مالزی امروز 
-سه شنبه- اعام کردند که پرواز هواپیماهای 
بوئینگ 737 را در پــی حادثه این هوپیما در 
خطوط هوایی اتیوپی ممنــوع خواهند کرد. 
این تصمیم بناســت بافاصله عملی شــود. 
ســازمان هوانوردی مالــزی در پیامی که در 
صفحه توئیترش منتشر کرد، اعام کرد که این 
ممنوعیت شامل پروازهایی می شود که از این 
کشور به مقاصد دیگر پرواز کرده یا به مقصد 

این کشور سفر می کنند.

همفکری دولت با مجلسی ها 
در خصوص »یارانه آب«

معــاون رئیس جمهــور در امــور زنان و 
خانواده گفت: در ایران بــه دلیل وجود یارانه، 
هزینه های باای آب احســاس نمی شــود 
و مردم نســبت به مصــرف آب واکنش ازم 
را نشــان نمی دهنــد، دولت در ایــن زمینه 
بررســی های ازم را انجــام داده و با مجلس 

هم فکرهایی داشته است.
معصومه ابتکار در همایــش »ردپای آب 
» و رونمایــی از طرح ملی آموزشــی »بانوی 
آب« که در دانشــگاه فردوســی برگزار شد، 
اظهار کرد: مشهد چهارمین شهری است که 
همایش پویش رد پــای آب را برگزار می کند.  
متاسفانه بیشتر از حد توان و ظرفیت بازیابی 
آب و تولید آب شــیرین، منابــع آبی در حال 
مصرف اســت. بیش از حد توان پاایی منابع 
آب، آب ها را آلــوده و از آب هــای زیرزمینی 
برداشت شــده اســت. رودخانه ها  نیز دچار 
مشــکل اســت.وی افزود: ردپای انسان در 
مسئله آب ردپای بزرگی است. انسان آن طور 
که  باید از این منبع بســیار ارزشمند و نعمت 
خداوند که همه حیات از آن ســر چشــمه 
می گیرد، اســتفاده نمی کند و شکر نعمت را 
به جا نمی آورد. وی ادامه داد: بســیاری از این 
مصرف های اشتباه که انجام می دهیم متعلق 
به حقوق نسل آینده اســت. انسان مکلف به 
رعایت آن است و باید از تضعیف حقوق نسل 
آینده جلوگیری کرد. متاســفانه با این رویه 
مصرف حقوق آیندگان پایمال خواهدشــد. 
معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده 
خاطرنشــان کرد: مصرف الگوها باید تغییر 
کند. یکی از راه هایــی که در این زمینه کمک 
می کند، افزایش هزینه آب است. در بسیاری از 
کشورهای دنیا برای جلوگیری از مصرف زیاد 
آب، یارانه آب را برداشته اند. این عمل هزینه 
بسیار سنگینی برای خانواده ایجاد و خانواده 
را ملزم به صرفه جویی می کند. وی تاکید کرد: 
در ایران به دلیل وجود یارانه هزینه های باای 
آب احساس نمی شود و مردم نسبت به مصرف 
آب مسئولیت پذیری ازم را نشان نمی دهند. 
دولت در این زمینه بررسی های ازم را انجام 

داده و با مجلس هم فکرهایی داشته است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
فرهنگ تولید و فروش شرکت های 

دانش بنیان به اقتصاد وارد شود
معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور 
گفت: فرهنگ تولید و فروش شــرکت های 

دانش بنیان به اقتصاد وارد شود.
به گزارش ایســنا، دکتر ســورنا ستاری 
در بازدید از یکی از شــرکت های داروسازی 
دانش بنیان لرســتان در جمع خبرنگاران با 
بیان این که توسعه شرکت های دانش بنیان بر 
پایه مغز و دانش است، اظهار کرد: این شرکتها 
معمواً ســاختمان بزرگی ندارند، اما فروش 
زیادی دارند که منجر بــه ایجاد ارزش افزوده 
در مواد اولیه می شود.وی اضافه کرد: در حوزه 
گیاهان دارویی ایــن دانش می تواند منجر به 

ایجاد ارزش افزوده و قیمت باا در بازار بشود.

پیش نیاز مشارکت مردم، 
دادن حق انتخاب است

الهام فخاری
عضو شورای شهر تهران

خواسته شــهروندان در زمینه های گوناگونی 
اســت. در زمینه حمل و نقل و ترافیک حق و نیاز 
مردم، حمل و نقل همگانی در دسترس برای همه 
با قیمت مناسب و منتشــر در همه گستره شهری 

است.
 از ســویی مدیریت شــهری بایــد گوناگونی 
بســته های ترکیبی حمل و نقل عمومی  را فراهم 
سازد. برای نمونه بســته  ترکیبی »پیاده پیمایی، 
اتوبوس، مترو، دوچرخه حتی برای راه های طوانی 
شــهری«. در زمینه شهرســازی برجسته ترین 
خواسته را می توان مناسب سازی و دسترس پذیری 
امن فضاها و راه های شهری دانست. در حال حاضر 
وضعیت به گونه ای اســت که گاهی خواسته های 
مردم متعارض هســتند به سخن دیگر برخی هم 
می خواهند شتاب بلندمرتبه ســازی مهار شود و 
هم برای خودشان مجوز هر چه پرطبقه تر بگیرند 
! هم می خواهند زباله گردی نباشــد هم  از سویی 
همکاری در زمینه جداســازی و دادن پســماند 
خشک به غرفه ها ضعیف است.برخی چالش های 
برجســته  شــهر امروز  نظام درآمــدی و اقتصاد 
شهری تهران، تضاد و تعارض خواسته های مردم 
یا ســازمان ها، ناهماهنگی واحدهای گوناگون و 
لَختی، بدنه سنگین شهرداری است. بخشی از این 
کندی و لَختی به تغییر شهرداران بازمی گردد ولی 
بخشی به کندی در تغییر مدیران کلیدی و فقدان 
پیشــران های ســازمانی مربوط اســت.از جمله 
چالش های اساسی دیگر می توان به سبک زندگی 
مصرفی و رویکرد مصرف کننده بودن اشاره کرد. 
شهروند کنشگر و برخوردار از مهارت های تعامل 
)با جامعه، نهادها، حاکمیت و با دیگری( است در 
حالی که مصرف کننده همواره خدمت یا فراورده ای 
را که از سوی دیگری کم یا زیاد، باکیفیت مناسب یا 
نامناسب، ارائه می شود دریافت و مصرف می کند، 
بی آن که نقش سازنده و فعالی در چگونگی خدمت 
یا کیفیت فراورده دریافت شده ایفا کند.شهرنشین 
مصرف گرا، خود فراورده ی نظام فرهنگی است که 
از دیرباز تشــخیص و تنظیم دریافتی اش را حق و 
صاحیت نیروی باادستی)شهردار، سرمایه دار یا 
...( تعریف کرده بود. از این نکته می خواهم نتیجه 
بگیرم که چگونگی ارزیابی یــا به عبارتی »رصد« 
مدیریت شهری توســط مردم، به این که چگونه 
چالش شهروندی را در کشــور و در پایتخت حل و 
فصل کنیم،بســتگی دارد. شهرنشین در بهترین 
حالت می نگــرد و بود و نبوده هــا را بیان می کند. 
شهروند برای آگاه شدن خود و دیگران درباره شهر، 
جستجو می کند  و جویای آگاهی است، در نهادهای 
مدنی شهر فعال اســت، برای سهم و نقش خود در 
سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی ها برنامه و کار 
مشــخص دارد و رویکرد همکارانه در پیش گرفته 

است.
در این سال ها شهروندان تهرانی هم فردی و هم 
با فعالیت در ســازمان های مردم نهاد و موسسه ها 
ارزیابی و پیگیری مشخص تری در زمینه ی مسائل 
شــهری دارند و البته هنوز جامعه شهرنشــین به 
مراتب بیش از جامعه شهروندان است. شهرنشینان 
مصرف کنندگانی هســتند که پیوندهای هویتی 
سست و مســولیت پذیری سیاســی-اجتماعی 

ضعیفی نسبت به تهران و تهرانی دارند.
 حقوق شهروندی را می دانند، نسبت به کندی 
و کاستی های مدیریت شــهری حساس هستند 
و در پی یافتن و انجام راه چاره ای برای مهار فساد و 
سودجویی تاش می کنند.این انباشتگی نیازهای 
شهروندان، پیچیدگی مساله های شهر و ناکارایی 
شــیوه های درآمدی کنونی شــهرداری، گرچه 
تهدید و چالش به نظر می رسد ولی به راستی توان 
و فرصت ارزنده ای برای تغییر نظام درآمدی شهر 
و بهبود همکاری های شــهروندی می تواند باشد. 
همکاری وقتی به انجام می رسد که افراد درباره ی 
چرایی و چگونگی همکاری آگاه و هم رای شــده 
باشند. تغییر نظام اداره شهر بدون توجه جدی به 
همکاری)مشارکت( شهروندان نشدنی و اگر هم 

بشود ناپایدار و وابسته به فشار از باا خواهدبود.
آمــوزش شــهروندی بایــد در ســطح های 
چندگانه با هدف های متناســب بــا کارکردهای 
شــناختی)ذهنی( برنامه ریزی شود. این آموزش 
باید به همه زمینه هــا و امور شــهری از خدمات 
تا فرهنگی بپــردازد و حق را همراه با مســولیت 
شــهروندی بیاموزند. بهبود وضعیــت تهران به 
همراه و هم پیمان شدن نهادهای آموزشی رسمی 
)پیش دبستان تا دانشگاه(، موسسه های فرهنگی 
و آموزشی، نهادهای مردمی و اصناف وابسته است. 
این مجموعه ها مراکز ساختن، بازساختن و فراوری 
سرمایه های فرهنگی و هویتی هســتند. در این 
مراکز و سازمان هاست که ارزش ها و ضدارزش ها 

پایه ریزی می شوند یا تغییر می کنند.
روش هــا و ابزارهــای آموزش شــهروندی در 
شهرداری باید دگرگون شوند و از این کلیشه ناکارا 
فاصله گرفته شود.محتوای آموزش شهروندی فقط 
منشور حقوق شهروندی نیست بلکه در گام نخست 
شناخت شهر، روســتا و شهروند اســت. گام های 
بعدی آموزش شــهروندی برپایه آگاهی و انتخاب 
مردم شکل می گیرد. انتخاب سبک زندگی و میزان 
و چگونگی همکاری شان در این خانه بزرگ، شهر، و 
مسولیت پذیری شان در برابر انتخابی که در زندگی 
خود دارند. از ســویی پیش نیاز ازم این رشد فراهم 
کردن امکان انتخاب برای مردم است، انتخاب هایی 
نه از سر ناچاری و بین بد و بدتر، بلکه بین خوب و بدی 
که خودشان آن را تعریف می کنند و اینگونه است که 
می توانیم بگوییم از انجام این مهم ســربلند بیرون 

آمده ایم.

خبر یادداشت

مذاکرات کارشناسی ایران و اروپا بر سر اینستکس
مذاکرات هیأت کارشناسی ایران با نمایندگان 
سه کشور فرانســه، آلمان و انگلیس و نیز اتحادیه 
اروپایی دربــاره عملیاتی کردن هرچه ســریع تر 
اس پی وی که از روز گذشــته آغاز شــده اســت، 

همچنان ادامه دارد.
به گــزارش ایســنا، در این نشســت آخرین 
وضعیت اینســتکس و نهاد متناظــر آن در ایران، 
نحوه تعامل و همکاری این دو نهاد، نحوه استفاده 
فعــاان اقتصــادی و تجــاری از ایــن مکانیزم، 
مروری بر گام های بعدی با هدف گســترش حوزه 
فعالیت اینســتکس به ســایر حوزه های تجاری 
و دیگر موضوعات مرتبط به ایــن فرآیند با حضور 
نمایندگان وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه ها 
و دســتگاه های ذی ربط از کشورمان با نمایندگان 
بخش های سیاســی و اقتصادی طــرف اروپایی 
و نیز مدیر اینســتکس مورد بحث و بررســی قرار 

می گیرد. 
در هیــأت ایرانــی غیر از بخش هــای مختلف 
وزارت امــور خارجه، نمایندگان تعــداد زیادی از 
دستگاه های دولتی مرتبط حضور دارند؛ از جمله 
بانک مرکــزی، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد 

کشــاورزی، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، وزارت راه و شهرســازی، وزارت نیرو، 
ســازمان بنادر و دریانوردی، شــرکت کشتیرانی 

جمهوری اسامی ایران و ایران ایر.
همچنین نشســت های فرعی تخصصی میان 
برخی دســتگاه ها )به ویــژه در حــوزه بانکی( با 
نمایندگانی از هیأت های طرف مقابل برگزار شده 

یا در حال برگزاری است.
در این جلسات، انتظارات طرف ایرانی مشخصاً 

از اینســتکس در حوزه های تخصصی به تفصیل 
برای طرف مقابل تشریح شــده و طرفین بر روی 
راه کارهای ممکن برای رفع مشــکات ناشــی از 
تحریم های آمریکا در این حوزه به بحث های فنی 

و کارشناسی می پردازند.
این دور از نشســت ها بر موضوع مشخص نحوه 
عملیاتی کــردن اس پی وی اروپایی موســوم به 
اینستکس و چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر 
ایرانی که در شرف تأسیس می باشد متمرکز است 

و طبعاً بررسی میزان پیشرفت کار و گام های بعدی 
در حوزه ســایر تعهداتی که گروه چهار بعاوه یک 
برای جبران اثرات تحریم هــای غیرقانونی آمریکا 
علیه کشورمان داده اند و آخرین بار هفته گذشته 
در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بدان 
پرداخته شــد، به نحو مقتضی مورد پیگیری قرار 
داشته و خواهد داشــت.رئیس تازه منصوب شده 
اینستکس با اســتقبال رؤســای نمایندگی های 

دیپلماتیک سه کشور اروپایی وارد تهران شد.
ســفارتخانه های انگلیس و فرانسه سفر هیأت 
اروپایی به تهران و دیدار با مقامات کشــورمان را 
»قدمی مهــم جهت گفت وگو بــا همتایان ایرانی 
در خصوص نحوه اجرای ســاز و کار تجاری ایران 

و اتحادیه اروپا دانستند. »
هم چنین پر فیشــر، مدیر ســازوکار حمایت 
از مبادات تجاری ایران و اروپا )اینســتکس( روز 
دوشــنبه با برخی از فعاان بخــش خصوصی در 

سفارت آلمان در تهران دیدار و گفت وگو کرد.
نشســت کارشناســی میان هیأت های ایران 
و ســه کشــور اروپایی و نیز اتحادیه اروپا در ادامه 
نشست های قبلی کارشناســی در بروکسل و وین 

برگزار می شود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون گفت: اسرائیل تا زمانی که آمریکا از او 
حمایت می کند به خود اجازه انجام عملیات های نظامی و غیربشردوســتانه را 
می دهد بدون آنکه از سوی جامعه بین الملل کمترین مواخذه ای دریافت کند در 
این شرایط می تواند آزادانه عمل کند و حمات تروریستی و نظامی را ادامه دهد و 

ثبات خاورمیانه را به خطر بیاندازد.
آندرو ِجی باسویچ تاریخ نگار آمریکایی و استاد دانشگاه بوستون است. حوزه 
تخصصی این استاد دانشگاه روابط  بین الملل و سیاست خارجه آمریکا است. وی 
در گفت وگو با ایلنا بر کارایی برجام تاکید کرد و اتحاد آمریکا و اســرائیل عامل 

اصلی بی ثباتی در منطقه دانست.
اروپا نشان داده که برای دور زدن تحریم ها مصمم است

آندرو ِجی باسویچ در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، تاش اروپا برای ادامه 
تجارت با ایران را مناسب و شایسته دانســت و گفت: معتقدم اروپا برای تجارت 
با ایران و دور زدن تحریم ها تاش زیادی می کند و نشــان داده است که در این 

مسیر مصمم است.
به اعتقاد اروپایی ها زنده نگه داشتن برجام  باعث کاهش احتمال 

درگیری نظامی در جهان می شود
وی در ادامه اضافه کرد: در واقــع اروپا معتقد به کارایی برجام و توافق با ایران 
است و با تاش برای زنده نگه داشتن و ماندن ایران در برجام به دنبال صلح پایدار 
است. کشــورهای اروپایی معتقدند که زنده نگه داشــتن برجام باعث کاهش 

خصومت و احتمال درگیری نظامی در جهان می شود.

باسویچ تاکید کرد: در همین راستا کشورهای اروپایی ادامه تجارت با ایران را 
عامل اصلی برای زنده نگه داشتن برجام می دانند و تاکنون نشان داده اند که برای 

تجارت با ایران با راه اندازی اینستکس تاش زیادی می کنند.
اختاف با سازمان های اطاعاتی یکی از اشتباهات ترامپ است

این استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در ادامه ضمن تاکید بر پایبندی 
ایران به برجام به سیاســت غلــط و اختاف نظرهای ترامپ و ســازمان های 
اطاعاتی اش اشــاره کرد و گفت: ترامپ با سازمان های اطاعاتی  آمریکا دارای 

اختاف های اساسی است و این اختاف یکی از اشتباه های ترامپ است.
ترامپ با نادیده گرفتن پایبندی ایران به برجام سیاست خارجه 

مورد نظر خود را دنبال می کند
وی افزود: موضوع ایران نمونه بارز اختاف ترامپ و ســازمان های اطاعاتی 
است. ترامپ با نادیده گرفتن اطاعات این ســازمان در مورد برجام و پایبندی 
ایران به برجام یکی از اشــتباهات سیاست خارجی خود را در عرصه بین المللی 

انجام داد.
باسویچ تاکید کرد: ایران بر اساس شواهد به برجام پایبند است اما ترامپ با 
نادیده گرفتن این موضوع، سیاست خارجه مورد نظر خود را دنبال می کند و این 

موضوع یک اشتباه است.
حمایت آمریکا از اسرائیل عامل حمات نظامی رژیم صهیونیستی 

است
این استاد علوم سیاسی ضمن نقد اقدامات نظامی اسرائیل حمایت 

آمریکا از رژیم صهیونیستی را عامل این دست حمات دانست و تصریح 
کرد: این حمات نظامی توسط اسرائیل مورد انتقاد بین المللی است اما 
حمایت های بی اندازه آمریکا از رژیم صهیونیستی اجازه ابراز انتقادات در 

سطح بین المللی را به کشورهای جهان نمی دهد.
اتحاد اسرائیل و آمریکا عامل بی ثباتی در خاورمیانه است

وی در ادامه در مــورد اتحاد آمریکا و اســرائیل اظهــار کرد: اتحاد 
آمریکا و اسرائیل عامل فعالیت صهیونیســت ها و بی ثباتی در منطقه 
است. همین موضوع اجازه عملیات و فعالیت های نظامی  را به اسرائیل 
می دهد. اســرائیل تا زمانی که چنین حمایتی از سوی آمریکا دریافت 
می کند به خود اجازه انجام عملیات های نظامی و غیربشردوســتانه را 
می دهد بدون آنکه از ســوی جامعه بین الملل کمتریــن مواخذه ای 
دریافت کند در این شــرایط می توانــد آزادانه عمل کنــد و حمات 
تروریســتی و نظامی را ادامه دهد و ثبات خاورمیانه را به خطر بیاندازد. 

این اقدامات نظامی ناپسند و مایه تاسف است.

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت وگو با یک 
رسانه عربی به مساله ســفر روحانی به بغداد، ارتباط 
سفر بشار اسد به تهران با استعفای وی، روابط ایران و 

عربستان و همچنین روابط ایران و روسیه پرداخت.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه 
ایــران در گفت وگو با بی بی ســی عربــی که بخش 
کوتاهی از آن روز دوشنبه منتشر شد، گفت: منطقه 
خاورمیانه نیازمند همکاری میان تمام طرف ها است 
و ما راهبردی منطقه ای داریم و هدف آن »منطقه ای 
قوی تر« اســت نه »کشــوری قوی« و یــا »مردانی 

قوی«.
وی افزود: ما به اندازه کافی مــردان قوی داریم و 
اکنون نیازمند منطقه ای قوی هســتیم. ما به دنبال 
اتخاذ موضع علیه هیچ کشــوری نیستیم و مواضع ما 

کامًا واضح هستند، ما خواستار گفت وگو هستیم.
محمد جواد ظریف که به همراه حســن روحانی 
به بغداد رفته اســت در ادامه گفت: حســن روحانی، 
رئیس جمهور ایران این مرحله زمانی را برای ســفر 
به عراق انتخاب کرد تا با مســئوان عراقی در رابطه 
با چگونگی انتقال از مرحله مبــارزه با افراط گرایی به 

مرحله سازندگی در کنار هم بحث و گفت وگو کند.
وی افزود: این مســاله هم به نفع ایران و هم به نفع 
عراق و هم بــه نفع منطقه خواهد بــود، زیرا ما بر این 
باوریم که ایران و عــراق می تواننــد ارکان امنیت و 

همکاری در منطقه باشند.

ظریف در ادامه گفت که ایران هیچ گاه دشــمنی 
خود با آمریکا را به خاک عراق نکشیده است.

وزیــر خارجه کشــورمان در ســوالی در رابطه با 
استعفای اخیرش گفت: استعفای من هیچ ارتباطی 
با سفر بشار اسد به تهران نداشت بلکه دایل دیگری 

داشت.
وی افــزود: نادیده گرفتــن وزارت خارجه در این 
سفر باعث شد تا من برای حفظ اعتبار این وزارت این 
اقدام را اتخاذ کنم. مطمئن باشــد که وزارت خارجه 
مسئول رســمی سیاســت های خارجه ایران است و 
جامعــه بین المللی باید به این مســاله پی ببرد و این 
پیام به آنها رســید، من امروز بسیار خوشحال هستم 

که در خدمت ملت ایرانم.
محمد جــواد ظریــف در ادامه عربســتان را به 
گفت وگو دعوت کــرد و افزود: ایران هیــچ دلیلی برا 

ی ایجاد جنگ با همسایگان از جمله عربستان ندارد. 
ایران تاش نکــرد تا عربســتان را از منطقه دور کند 

بلکه عربستان خودش این کار را کرد.
وزیر خارجه ایران گفت: تهــران آماده همکاری با 
ریاض اســت اما حکومت کنونی عربستان مصلحت 
و آینده شــخصی خــود را در تنش مســتمر با ایران 

می بیند.
وی گفت: مــا براین باوریم که امنیت عربســتان 
ارتباط شــدیدی با امنیت ایران دارد و عربستانی ها 
باید قبول کنند کــه امنیت ایران بــه معنای امنیت 

عربستان است.
محمد جواد ظریف در مورد روابط ایران و روسیه 
گفت: دو کشور ایران و روســیه نقاط اشتراک زیادی 
دارند اما آنها در رابطه با مساله اســرائیل  با ما موافق 

نیستند زیرا هر کشوری دیدگاه خود را دارد.

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســامی با 
تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در ســال 98 با اشاره به افزایش 
ده درصدی و 400 هزار تومانی حقوق در سال آینده گفت که کمترین 

حقوق ها در سال آینده 525 هزار تومان افزایش خواهد کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به مصوبه 
مجلس در جریان بررسی ایحه ی بودجه ســال 98 و توضیحات علی 
اریجانی در جلسه روز یکشنبه مجلس درباره ی نحوه افزایش حقوق ها 
گفت: هیچ ابهامی در مصوبه مجلس وجود نداشــته اســت. طبق این 
مصوبه باید به همه کارکنان شــاغل و بازنشسته کشوری و لشگری در 
ســال آینده 400 هزار تومان بدهند که ایــن را از طریق ضریب اعمال 

می کنند به نحوی که مجموع افزایش 400 هزار تومان بشود.
نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: عــاوه بر افزایش 400 
هزار تومانی حقوق دولت باید تا 10 درصد نیــز افزایش حقوق اعمال 
کند. عبارت تا 10 درصد به این منظور گنجانده شده که اگر منابع دولت 
کم باشد مثًا در حد 9 و نیم درصد باشد ایرادی از سوی شورای نگهبان 

به این مصوبه گرفته نشود.
وی افزود: در حال حاضر مــا 39 هزار میلیارد تومــان منابع به این 

منظور داریم که 24 هــزار میلیارد تومان آن بــرای افزایش 400 هزار 
تومانی حقوق ها و 15 هــزار میلیارد تومان بــرای 10 درصد افزایش 
حقوق اســت. در واقع در ســال 97، 145 هزار میلیــارد تومان برای 
حقوق ها هزینه کردیم کــه 10 درصد آن 14.5 هــزار میلیارد تومان 

می شود.
حاجی بابایی با بیان این که تعداد کارکنان شــاغل و بازنشســته با 
نیروهای مســلح 5 میلیون و بدون آنها 4 میلیون و 300 هزار نفر است 
تاکید کرد: شرایط برای اعمال افزایش 10 درصدی حقوق ها هم مهیا 
است و برای بازنشستگان کشوری و لشگری هم لحاظ خواهد شد. این 
افزایش 10 درصدی هم در حقوق، هم در پاداش پایان خدمت و هم در 
اضافه کار تأثیرگذار اســت مثل بقیه افزایش حقوق هایی که هر سال 

اعمال می شود.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به پیشنهاد 
دولت برای افزایش 20 درصــدی حقوق ها در ســال 98 گفت: با این 
مصوبه مجلس 4 میلیون نفر از 5 میلیون مســتمری بگیر بیشــتر از از 
آنچه در پیشــهاد دولت پیش بینی شــده بد افزایش وجود داشت. با 
این مصوبه پایین ترین حقوق که یک میلیون و 240 هزار تومان اســت 

چیزی حدود 43 درصد رشــد می کند و بااترین حقوق ها با احتساب 
مالیات 10.9 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

بر این اساس پایین ترین حقوق ها 525 هزار تومان افزایش می یابد 
و بااترین حقوق ها با احتســاب مالیات 2 میلیون تومان افزایش پیدا 
خواهد کرد. در حالی که طبق پیشنهاد دولت 250 هزار تومان افزایش 
برای پایین ترین حقوق هــا و 4 میلیون تومان افزایــش برای بااترین 
حقوق ها اعمال می شد. بنابراین ما کم به سمت عدالت حرکت کردیم و 

سعی کردیم فاصله را کم کنیم.
حاجی بابایی در پایان خاطر نشان کرد: عاوه بر این 4,500 میلیارد 
تومان دیگر برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری 
در نظر گرفتیم تا ان شاءاه در ســال آینده کسی زیر دو میلیون تومان 

حقوق نداشته باشد.

استاد دانشگاه بوستون:

اروپا مصمم به دور زدن تحریم هاست

وزیر امور خارجه:

عربستان آینده اش را در تنش با ایران می بیند

حاجی بابایی در تشریح نحوه افزایش حقوق در سال آینده
کمترین حقوق ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش می یابد



 مدیرعامل بانک پاســارگاد در مراســم پایانــی و تقدیر از 
برگزیدگان نخستین مسابقات معامات الگوریتمی بر اهمیت 
به کارگیــری این روش در بورس اشــاره کرد و گفت: توســعه 
معامات الگوریتمی می تواند کســب و کارهای جدیدی را در 

کشور ایجاد کند.
مراســم پایانی و تقدیر از برگزیدگان نخســتین معامات 
الگوریتمی با حضور شــاپور محمدی رییس ســازمان بورس 

و اوراق بهــادار، مجید قاســمی مدیرعامل بانک پاســارگاد و 
یاسر فاح مدیر عامل شرکت اطاع رســانی و خدمات بورس 
برگزار شد. بانک پاسارگاد در این مراســم، به هر یک از اعضای 
تیم هــای شــرکت کننده در ایــن دوره از رقابت هــا، ده هزار 
ســهم بانک پاســارگاد هدیه داد. مجید قاســمی مدیرعامل 
بانک پاســارگاد در این مراســم گفــت: مســابقات معامات 
الگوریتمی شــور و هیجان جوانی را وارد بازار سرمایه می کند 

و این امکان را فراهم می ســازد تا جوانانی که به دلیل نداشتن 
بودجه کافی وارد این حوزه نشــده اند از طریق دانش آی تی و 
تخصص دانشگاهی آمار و ریاضی به بازار سرمایه وارد شوند. وی 
با اشاره به اینکه بانک پاسارگاد مسابقات کافه آی تی را به منظور 
شناســایی نخبگان این حوزه برگزار می کند، ادامه داد: در این 
مسابقات که مربوط به استارت آپ هاست، جوانان زیر 18 سال 

زیادی به موفقیت های بزرگ دست یافته اند.

کسب و کارهای جدید با توسعه معامات الگوریتمی 

یکی از اخبار ثابت مربوط به خصوصی ســازی 
در کشــور، مربوط به واگــذاری دو تیــم فوتبال 
تهرانی می شــود که بااخره پس از سال ها، قرار 
اســت ســال 98 قیمت گذاری این دو باشگاه از 

سوی هیات واگذاری انجام شود.
به گزارش  مهر، یکی از بزرگ ترین چالش های 
اقتصاد ایران بــزرگ بودن حجم دولت اســت به 
گونه ای که عــاوه بر حوزه هــای مختلف که زیر 
چتر دولت بــوده و با اســتفاده از منابع بیت المال 
در حال فعالیت هســتند، ورزش کشــور نیز رنگ 
و بوی دولتی دارد و ســاانه بودجه های کانی به 
حوزه فوتبال، به عنوان پیش قراول ورزش کشــور 

اختصاص داده می شود.
در این میان با توجه به انتقــادات فراوانی که به 
موضوع هزینه بر بودن فوتبــال برای دولت مطرح 
می شود، طی ســال های اخیر بحث واگذاری دو 
تیم بزرگ تهرانی به صورت جدی مطرح شــد تا 
جایی که در سال 94 حتی جلســات مزایده برای 
واگذاری اســتقال و پرســپولیس برگزار شد اما 
بی نتیجه ماند و این دو باشــگاه بــا مصوبه دولت 
تبدیل به »مجموعه فرهنگی« شــده و از لیســت 

واگذاری ها خارج شدند.
طی ماه های اخیر و پس از مصوبه هیأت دولت، 
بحث واگذاری دو تیم تهرانی دوباره مطرح شــد؛ 
طبق آنچه که متولیان ســازمان خصوصی سازی 
می گویند وزیر ورزش و جوانــان تاکید زیادی بر 
واگذاری این دو تیم دارد.در همین راستا؛ سازمان 
خصوصی سازی اســم دو تیم فوتبال تهرانی را در 
لیست واگذاری های دولت در سال 97 افزود و طی 
هفته گذشته با حضور کارشناسان رسمی گزارش 

قیمت گــذاری را مطابق با آئین نامــه، تهیه کرد.
مرحله بعدی به هیأت واگذاری که ریاســت آن را 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی برعهده دارد، مربوط 
می شود که باید با بررســی گزارش قیمت گذاری، 
در رابطه با نرخ پایه و شــرایط واگــذاری به جمع 
بندی برســد و تصمیم نهایی را اتخــاذ و در قالب 
مصوبه اعام کند.با این حال طی 3 جلســه ای که 
هیأت واگذاری داشته اســت، بحثی در خصوص 
قیمت گذاری پرسپولیس و استقال مطرح نشده 

است.
بنا به گفته میرعلی اشــرف پوری حســینی، 
رئیس ســازمان خصوصی ســازی، امسال دیگر 
هیأت واگذاری جلسه ای تشکیل نخواهد داد و بعد 
از تعطیات نــوروز قیمت گذاری ها انجام خواهد 
شد. البته چون هفت ماه است که هیأت واگذاری 
قیمتی را تصویب نکرده، حــدود 40 تا 50 مصوبه 

قیمت در نوبت تصمیم گیری قرار دارد.
29 بهمن مــاه امســال نماینــدگان مجلس 
شورای اســامی، وزارت ورزش و جوانان را مکلف 
به واگذاری باشگاه های اســتقال و پرسپولیس 
تــا پایــان شــهریور مــاه ســال 1398 کردند.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 98 در این باره، گفته بود: سال هاســت که 
واگذاری دو باشــگاه اســتقال و پرسپولیس در 
پیوســت های بودجه وجود دارد اما به دلیل آنکه 
عملیاتی نشــده اســت، مــا آن را در تبصره های 
بودجه بــه صورت مشــخص تر آورده ایــم. تمام 
باشگاه های ما غیردولتی هستند و صرفاً دو باشگاه 
استقال و پرســپولیس دولتی هستند که آنها هم 

باید واگذار شوند.

۳بانک و بیمه
 اسکناس نو در چهار شعبه

 بانک گردشگری 
بانک گردشــگری به عنوان یکــی از بانک های 
منتخب جهت توزیع اســکناس نو ویژه عید نوروز 

انتخاب شد.
عموم مردم می توانند بر این اساس در ایام پایان 
سال از 22 الی 27 اســفند ماه، با مراجعه به شعب 
منتخب این بانک در تهران، ضمن دریافت اسکناس 
های نو و مورد تقاضا، از ســایر خدمــات بانکی هم 
استفاده کنند.ازم به ذکر است شعب منتخب بانک 
برای ارائه اسکناس نو شعبه های صادقیه- فلکه اول 
تهرانپارس- تهرانسر و سه راه عمار می باشد. گفتنی 
است بانک گردشگری به منظور رفاه حال مشتریان 
و مراجعه کنندگان، ساعت کاری شعب خود در ایام 

پایان سال را تا ساعت 18 تمدید کرده است

افزایش پرداخت دستگاه های 
خودپرداز بانک ملی 

سقف برداشت از دســتگاه های خودپرداز بانک 
ملی ایران جهت فراهم کردن رفاه حال و آسایش هر 
چه بیشتر مردم در روزهای پایانی سال، به 500 هزار 

تومان افزایش یافت.
بر اســاس مجوز بانک مرکزی و با توجه به نیاز 
مشــتریان در روزهای پایانی ســال و ایــام نوروز، 
سقف برداشــت روزانه وجه نقد برای ملی کارت ها 
از طریق دســتگاه های خودپرداز ایــن بانک از 25 
اسفندماه امسال تا 17 فروردین ماه سال 1398 تا 
ســقف پنج میلیون ریال افزایش می یابد.ازم به 
ذکر است، اکنون ســقف برداشت روزانه وجه نقد از 

خودپردازهای بانک دو میلیون ریال است.

عرضه اولیه سهام یک شرکت بیمه 
در آخرین شنبه سال ۹۷

عرضه اولیه 5 درصد ســهام شرکت بیمه معلم 
در آخرین شنبه ســال 97 در فرابورس ایران انجام 

می شود.
عرضه اولیه 5 درصد ســهام شرکت بیمه معلم 
شامل 75 میلیون سهم این شرکت روز شنبه آینده 

در فرابورس ایران انجام می شود.
این گــزارش می افزاید: عرضه اولیه ســهام این 
شرکت بیمه ای با سرمایه 150 میلیارد تومانی، در 
حالی در آخرین شنبه سال 97 در بازار دوم معامات 
فرابورس انجام می شــود که در ایــن عرضه اولیه 
برای هر شــخص حقیقی و حقوقی 750 سهم، در 
محدوده قیمتی 260 تا 270 تومانی هر سهم تعیین 

شده است.
همچنین متعهد خریــد در این عرضــه اولیه 
شرکت سرمایه گذاری ســامان فرهنگیان)سهام 
خاص( با ســقف تعهد خرید 50 درصد سهام قابل 
عرضه در عرضــه اولیه و مدیر عرضه نیز شــرکت 

کارگزاری امین آوند اعام شده است.
گفتنی اســت بیمه معلم اواخر شــهریور سال 
جاری به عنوان صد و دومین شــرکت در بازار دوم 

معامات فرابورس درج شد.
ایــن شــرکت از دی  73 با نام بیمه صــادرات و 
ســرمایه گذاری با ســرمایه دو میلیارد تومانی به 
ثبت رسید و در تیرماه 86 به بیمه معلم تغییر یافت 
و تا سال گذشته دارای 696 نفر نیروی انسانی، 44 
شــعبه و باجه و 1868 نمایندگــی و کارگزاری در 

سطح ایران است.
همچنین ســرمایه گذاری کشــتیرانی، بانک 
سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت بازرسی 
مهندســی و صنعتی ایران هر کدام با 20 درصد در 

ترکیب سهامداری این بیمه حضور دارند.

مدیرامورمالی پست بانک ایران خبرداد:
توزیع اسکناس نو در شعب منتخب 

این بانک از ۲۲ اسفندماه
مدیرامورمالی پســت  بانک  ایران اعام کرد: 
توزیع اسکناس نو در شــعب منتخب این بانک از 
22 اســفند ماه به مدت 5 روز کاری و از ســاعت 
9صبح لغایت 12ظهر درســطح اســتان تهران 

انجام می شود.
وی افزود: براســاس پیگیری ها و تاش های 
اداره کل خزانه داری و نظام هــای پرداخت این 
بانک از طریق بانک مرکزی و اخــذ مجوز، برای 
ششمین سال متوالی پســت بانک ایران بعنوان 
یکی از بانــک های توزیع کننده اســکناس نو در 
ایام پایانی سال جاری در اســتان تهران انتخاب 
شده و شعب منتخب از 22 اسفند ماه به مدت 5 
روز کاری و از ساعت 9صبح لغایت 12ظهر اقدام 

به توزیع پول نو درسطح استان تهران می نماید.
جلیلــی نیا گفــت: در ایــام مذکور شــعب 
میرزای شــیرازی تهــران و شهرســتان های 
اسام شــهر، شــهریار و ورامین اقدام به توزیع 
اســکناس  های نــو 20 و 50 هزارریالی می کند 
که به هر فرد از هریک از اســکناس های مذکور 
یک بسته 100 تائی اعطاء می شــود. جلیلی نیا 
تصریح کرد: نحوه توزیع اســکناس نو در ســایر 
شهرســتان ها نیز بــا هماهنگــی ناظران پولی 
و ازطریق مدیریت های شــعب بانک هــا انجام 

می شود.
گفتنی اســت: لیست شــعب منتخب پست 
بانک ایران جهت توزیع پول نو درسطح تهران به 

شرح جدول ذیل می باشد.

تعداد بانکدارهای اروپایی با درآمد 
بیش از یک میلیون یورو جهش زد

مرجع بانکداری اتحادیه اروپا اعام کرد: تعداد 
بانکدارهای با درآمد بیــش از یک میلیون یورو 
در این اتحادیه به تقریبا 5 هزار نفر افزایش یافته 

است.
مرجع بانکداری اروپا در تازه ترین گزارش خود 
اعام کرد: تعداد بانکدارهایی که در اتحادیه اروپا 
بیش از یک میلیون یــورو )1,1 میلیون دار( در 
سال حقوق دریافت کردند به تقریبا 5 هزار نفر در 

سال 2017 میادی افزایش پیدا کرد.
بیشــتر این بانکدارها در بریتانیا بودند؛ اما از 
آنجایی که در پایان ماه جاری میادی قرار است 
بریتانیــا از اتحادیه اروپا خارج شــود انتظار می 
رود بانکدارهایی کــه دارای پرداخت حقوق باا 
هستند از لندن به قطب جدید مالی در اروپا نقل 

مکان کنند.
مرجع بانکداری اروپا اعام کرد 4 هزار و 859 
بانکدار بیش از یک میلیون یورو در ســال 2017 
میادی با احتساب مزایا دریافتی داشتند که این 
رقم در سال 2016 میادی 4 هزار و 597 نفر بود. 
بعد از بحران مالی که در یک دهه گذشــته اتفاق 
افتاد، مزایای بانکدارها در اتحادیه اروپا از ســال 
2014 میادی بیشتر از حقوق پایه یا دو برابر در 

صورت تصویب سهامداران نبوده است.
مرجــع بانکــداری اروپا اعام کرد نســبت 
میانگیــن بین حقــوق ثابــت و متغیــر برای 
بانکدارهای با دریافتی باا رو به کاهش است و از 
104 درصد در سال 2016 میادی به 101,08 
درصد در سال 2017 میادی کاهش پیدا کرده؛ 
در حالی که این رقم رد سال 2014 میادی 123 
درصد و برای ســال 2015 میادی 118 درصد 

بوده است.
تعداد بانکدارهای با درآمــد باا در بریتانیا در 
سال 2017 میادی در مجموع به 3 هزار و 567 
نفر یا 73,3 درصد رسید و این رقم در آلمان 390 
نفر، ایتالیا 201، فرانسه 233 نفر و در اسپانیا 161 

نفر گزاش شده است.
بر پایه این گــزارش، بریتانیــا مخالف ایجاد 
محدودیت برای مزایا و معتقد اســت که این کار 
باعث می شــود بانک ها تاثیــر آن را در افزایش 
پرداخت پایــه کاهش دهند و در کل شــرایط را 
برای بانک ها برای کاهش هزینه ها در شــرایط 

بازار بی رونق سخت تر کند.

سفر وزیر اقتصاد به جمهوری 
آذربایجان

فرهاد دژپســند برای شرکت در کمیسیون 
مشترک دو کشور به زودی راهی باکو می شود.

یــک منبــع آگاه بــه ایــن خبرگــزاری 
آذربایجانی گفته اســت وزیر اقتصــاد و امور 
دارایی ایران به منظور حضور در ســیزدهمین 
کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی 
و تجاری دو کشور که ســیزدهم مارس )فردا( 
برگزار خواهد شــد راهی باکو می شــود. این 
نشست ابتدا در ســطح کارشناســان برگزار 
خواهد شد و دیدار وزرای اقتصاد دو کشور پس 

فردا برگزار می شود.
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
و تجاری ایران و آذربایجان تنها به فاصله چند 
روز از سفر هفته گذشــته المار محمدیاروف، 
وزیــر خارجه آذربایجــان به تهــران صورت 
می گیرد. پیش از وی نیز دکتر دژپسند میزبان 
شاهین مصفایف، همتای آذربایجانی خود در 

تهران بود.
به گفته وزیــر اقتصاد آذربایجــان، حجم 
مبادات دوجانبه دو کشــور در سال 2018 با 
افزایش 74 درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل از آن به 450 میلیون دار رسیده 
است که از این میزان حدود 420 میلیون دار 

صادرات ایران به آذربایجان بوده است.

واریز اولین قسط مطالبات ایران 
از عراق به حساب بانک مرکزی

اولین بخــش از مطالبات دولــت ایران به 
حساب بانک مرکزی کشورمان واریز شد.

به گزارش ایســنا، در جریــان دیدار رئیس 
جمهوری کشــورمان و هیئت همراه با رئیس 
جمهوری و نخســت وزیر عــراق، عبدالناصر 
همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در مذاکرات 
مفصل با همتای عراقی خــود نحوه پیگیری و 
اجرای توافق ماه گذشته بانک های مرکزی دو 

کشور را مورد بحث و توافق قرار داد.
بنا به این گزارش روز گذشته اولین بخش از 
مطالبات دولت ایران به حســاب بانک مرکزی 
کشــورمان واریز شــد. از 12 میلیــارد دار 
صادرات ایران به عــراق 4 میلیارد آن صادرات 

برق و گاز است.
در این جلسه در مورد تســهیل امور بانکی 
صادرکننــدگان کاا و خدمــت ایرانــی و نیز 
فعالیت شــعب بانک های ایرانــی در عراق و 
ایجاد روابــط کارگزاری بانک هــای ایرانی با 
بانک های عراقــی و ضرورت قبــول ضمانت 
نامه های دیناری بــه جای ضمانت نامه داری 
برای فعالیت پیمانکاران ایرانی به طور مفصل 

گفت وگو شد.

خبر خبر

چهار شنبه     22   اسفند   1397    شماره   975

قیمت گذاری سرخابی ها به ۹۸ موکول شد

رئیس مرکز ICT بیمه مرکزی، با تاکید بــر ضرورت الزام صدور کد 
یکتا از سوی شرکتهای بیمه برای بیمه نامه های شخص ثالث، گفت: اگر 
شرکت های بیمه این کد را به مردم ندهند، تخلف کرده و باید پاسخگو 

باشند.
سیدقاسم نعمتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان 
اینکه بیمه مرکزی از اواخر سال 90 سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی 
بیمه را طراحی کرده، گفت: جمع آوری اطاعــات به منظور نظارت بر 
شــرکتهای بیمه و نیز مکانیزه کردن فرآیندهای درون سازمانی و ابزار 

نظارتی نیز از این طریق فراهم می کند.
رئیس مرکز فناوری اطاعات و ارتباطــات بیمه مرکزی افزود: بیمه 
مرکزی موظف است اطاعات مورد نیاز از بانک های اطاعاتی موجود در 
صنعت بیمه را در ســنهاب گرد هم آورده و در این راستا شبکه فناوری 
اطاعات بین بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه طراحی شده و اطاعات را 
مبادله می کنیم که براین اساس، میز خدمت الکترونیکی بیمه مرکزی 
طراحی شــده و بخشــی از محصول نهایی بیمه می توانــد در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد که شــامل اصالت بیمه هــا، ارزیاب ها، اکچوئرها، 
دریافت مجــوز کارگزاری بیمه و مواردی از این دســت اســت که این 
مستندات در اختیار مسئوان قرار می گیرد و در این بستر اصالت مدارک 

متقاضیان سنجیده می شود.

وی تصریح کرد: شکایت ها نیز در سنهاب قابل ثبت است و نتایج آن 
نیز در اختیار شــاکی قرار می گیرد. پس این سامانه برای صنعت بیمه و 
بیمه مرکزی حائز اهمیت اســت. این در حالی اســت که خودروهای 
فاقد بیمه نامه به نیروی انتظامی معرفی می شــود و در نهایِت تعامل به 
صورت آناین و 24 ســاعته می توان از این موضوع اطاع یافت که چه 
خودروهایی بیمه ندارند یا اینکه خودرو وجود خارجی دارد که برای آن 

بیمه نامه صادر شده است.
به گفته نعمتی، جامعه آماری خوبی برای تصمیم ســازی و تصمیم 
گیری در صنعت بیمه فراهم شده است، ضمن اینکه با توافق نامه ای که 
با نیروی انتظامی امضا شده کار تبادل اطاعات در صنعت بیمه به خوبی 
انجام می شود. البته ما تاش داریم استاندارد مشترک در صنعت بیمه 
ایجاد کنیم تا اطاعات تبادل یابد و در سال آینده نیز اطاعات ریز را به 
صورت مکانیزه دریافت نمائیم. ما 24 قلم اطاعاتی از همه شــرکتهای 
بیمه دریافت می کنیم اما اطاعات ناقص ارائه می شود و ریز و جزئیات آن 
مشخص نیست. اکنون ما سیستم مکانیزه نظارتی در حوزه بیمه نامه ها 

نداریم و آمارها فقط کمی است.
وی اظهار داشــت: استاندارد سازی بیمه شــخص ثالث در سال 96 
محقق و اجرا شد واکنون اطاعات بیمه شــخص ثابث استاندارد شده 
اســت و در لحظه صدور بیمه نامه و قبل از چــاپ آن، اطاعات به بیمه 

مرکزی ارسال شده و قوانین و مقررات سنجیده می شود و اگر اطاعات 
داده شده صحیح باشد، کد یکتا در لحظه صدور بیمه نامه صادر می شود 
و به مشتری داده می شود، در غیر این صورت اجازه صدور بیمه نامه داده 

نمی شود.
نعمتی گفت: در شرایط کنونی امکان این وجود دارد که اگر اطاعات 
فروش و تخفیف های در نظر گرفته شده، صحیح نباشد، بیمه نامه صادر 
نشود اما هنوز در برخی از شاخص ها اگرچه شناسایی صورت می گیرد و 

اطاعات آن به بیمه مرکزی ارسال می شود، اجرایی نمی شود.
رئیس مرکز فناوری اطاعات و ارتباطات بیمه مرکزی با بیان اینکه اگر 
بیمه نامه شخص ثالث بدون کد یکتا باشد، شرکت بیمه تخلف کرده، ولی 
مکلف به ارائه خدمات بیمه ای به خریدار است، گفت: شرکتهای بیمه ای 
مکلف به صدور کد یکتا هســتند و در غیر این صورت تخلف کرده و باید 
پاسخگو باشند. این در حالی است که امســال 21 میلیون و 200 هزار 

خودرو کد یکتا در بیمه نامه شخص ثالث دریافت کرده اند.

ارزیابی رشــد یک ساله ســه بازار رقیب یعنی 
مسکن، ســکه و ارز نشــان می دهد، مسکن از دو 
بازار دیگر جا مانده و با وجود رشــد 80 درصدی 
قیمت طی 10 ماهه 1397 دقیقاً به همین میزان 

از سکه و ارز عقب مانده است.
قیمت مسکن از فروردین 1395 یعنی زمانی 
که آرامش نســبی بر اقتصاد ایــران حاکم بود تا 
بهمن ماه 1397 رشــد 149 درصدی قیمت را به 
ثبت رسانده اســت. فروردین ماه 1395 میانگین 
قیمت هر متر مربع مســکن شــهر تهران ســه 
میلیون و 990 هزار تومان بود کــه فروردین ماه 
1397 به متری پنــج میلیون و 530 هزار تومان و 
بهمن ماه 1397 به 9 میلیــون و970 هزار تومان 
رسید. بررسی قیمت مســکن از فروردین 1397 
تا بهمن ماه همین ســال افزایــش 80 درصدی 
را نشــان می دهــد. این رقــم دقیقــاً 84 درصد 
پایین تر از بازارهای ســکه و ارز به ثبت رسیده که 
کارشناســان علت آن را نبود ظرفیت بازار مسکن 

عنوان می کنند. توان طرف تقاضای مسکن بسیار 
پایین تر از قیمت های فعلی اســت. از سوی دیگر 
مسکن کاایی درشت محســوب می شود و برای 
خرید آن باید رقم های سنگین هزینه کرد؛ ویژگی 
که پاشنه آشیل این کاا نسبت به سکه و ارز بوده 
است.قیمت دار نیز از فروردین ماه 1395 تا 19 
اسفندماه 1397 رشــد 274 درصدی را به ثبت 
رسانده اســت. دار هم چنین از فروردین امسال 
تا 19 اسفندماه 164 درصد رشد داشته که دقیقاً 
با رشد یک ساله سکه برابری می کند، با این حال 
در میانگین سه ساله، پایین تر از سکه قرار گرفته 
است. دار در فروردین 1395 بالغ بر 3,500 هزار 
تومان بود، فروردین 1396 به 3, 800 هزار تومان 
رسید، فروردین 1397 نیز 4,950 تومان قیمت 
داشت و 19 اســفند 1397 بالغ بر 13 هزار و 100 
تومان خرید و فروش شد.اما بااترین میزان رشد 
طی سه سال اخیر مربوط به سکه بهار آزادی بوده 
که افزایش 340 درصدی قیمــت را از فروردین 
1395 تا کنون از آن خود کرده اســت. قیمت این 
فلز گرانبها در فروردین مــاه 1395 یک میلیون 
و21 هزار تومان بوده کــه در فروردین 1396 به 
یک میلیون و 197 هــزار تومان، فروردین 1397 
به یک میلیون و 703 هزار تومان و 19 اسفندماه 
1397 به چهار میلیون و 500 هزار تومان رسیده 

اســت. این ارقام حاکی از آن اســت که سکه طی 
یک سال اخیر 164 درصد و سه سال گذشته 340 
درصد رشد یافته است.در مقایسه کان می توان 
گفت بازار مســکن حــال و روز چندان خوشــی 
نســبت به ســکه و ارز تجربه نمی کند. از یک سو 
با انباشت تقاضا در بخش کوچک متراژ و از سوی 
دیگر با مازاد عرضه در بخــش بزرگ متراژ مواجه 
است. در این شــرایط به دلیل رشد 80 درصدی 
قیمت طی 10 ماه اخیر، مشــتریان واقعی خود را 
از دســت داده و معامات شهر تهران در بهمن ماه 
امسال به 9300 فقره رســیده که نسبت به زمان 
مشابه سال قبل 49 درصد کاهش نشان می دهد. 
در بازه 11 ماهــه نیز کاهــش 32 درصد به ثبت 
رسیده است. اواخر سال گذشته نیز رشد مسکن 
حدوداً نصف دو بازار رقیب بود و پیش بینی بعضی 
کارشناسان مبنی بر این که قیمت مسکن با سکه 
و ارز همتراز می شود درســت از کار درنیامد. البته 
غالــب پیش بینی ها این بود کــه نمی توان انتظار 
داشت قیمت مســکن با رشــد ارز و طا همسان 
شــود؛ چرا که هم اکنون نیز دچــار حباب قیمت 

شده و از این پس وارد دوره رکودی خواهد شد.
پیش بینی از مسکن 98

برآیند سه پیش بینی از ســوی سه کارشناس 
بازار مسکن حاکی از آن است که قیمت مسکن در 

ســال 1398 حدود نرخ تورم خواهد بود و جهش 
نخواهد داشت.

مصطفی قلــی خســروی، رئیــس اتحادیــه 
مشاوران اماک در خصوص وضعیت بازار مسکن 
در سال 1398 می گوید: بعد از انقاب اسامی در 
سال های 1368، 1386، 1391 و 1397 با جهش 
قیمت مسکن مواجه بودیم که چهار مؤلفه اصلی 
بورس، طا، حامل انرژی و ارز باعث این اتفاق شد. 
هم اکنون که تــوان متقاضیان پایین آمده جهش 
قیمتی مطلقاً اتفاق نمی افتد. با افزایش نرخ تورم 
می توان رشد قیمت مسکن را پیش بینی کرد اما 

در سال 1398 پایین تر از نرخ تورم خواهد بود.
هم چنیــن ســلمان خادم المله، کارشــناس 
اقتصاد مســکن، واکنش بازار مســکن نسبت به 
افزایش قیمت را خنثی می داند و معتقد اســت: 
با توجه به این که اقتصاد مــا تحت تأثیر تحریم ها 
قرار دارد اگر شرایط ســخت تر شود ممکن است 
قیمت اســمی مســکن افزایش پیــدا کند ولی 
هرچقدر قیمت باا بــرود رابطه معکوس با حجم 
معامات پیدا می کند و خرید و فروش از این مقدار 
هم کمتر خواهد شــد. لذا با توجه به این که در هر 
بخشی قیمت، محصول عرضه و تقاضا است بعید 
می دانم قیمت مسکن در سال آینده بااتر از نرخ 

تورم برود.

یک کارشــناس بازار ســرمایه، گفت: 
در حال حاضر شــاهد بهبود شــرایط بازار 
آلومینیوم به دلیل حضــور همزمان عرضه 
کنندگان آلومینیوم در بورس کاا هستیم، 
به طوریکه با حضور این شرکت ها و افزایش 
عرضه ها، التهاب های اخیر روبه پایان است.

ســامان کثیری در گفت وگو با ایسنا با 
بیان اینکه افزایش عرضه های شرکت های 
آلومینیومــی در بورس، قطعــاً نوید بخش 
بهبود شــرایط قیمتی و تأمین نیاز مناسب 

واحدهای پایین دستی اســت، اظهار کرد: 
متأســفانه عرضه های شــرکت هرمزال به 
دلیــل توقف تولیــدات آن از مــدار خارج 
شده بود و از سوی دیگر شــرکت المهدی 
نیز طی ماه های اخیر عرضــه ای در بورس 
نداشــت. بنابرایــن تنهــا عرضــه کننده 
آلومینیوم در مدت اخیر شرکت ایرالکو بود 
اما خوشــبختانه این وضعیت تغییر کرده و 
عرضه هــای آلومینیوم در بــورس در حال 
افزایش است.این کارشــناس بازار سرمایه 

به دایل التهابات اخیر این بازار اشــاره کرد 
و گفت: عاوه بر تــرس از افزایش نرخ دار، 
کاهش تعداد عرضه کننــدگان به خودی 
خود یک عامل روانی برای مصرف کنندگان 
بود که موجب شــد با تقاضای چند برابری 
بــرای آلومینیوم مواجه شــویم.وی افزود: 
کاهش عرضه ها و از سویی نیاز شرکت هایی 
مانند ســاپکو، ایران خــودرو، ذوب آهن و 
فواد مبارکه برای تأمین مــواد اولیه خود 
به روند رو به رشــد قیمت ها کمک کرد که 

در صــورت اســتمرار عرضه هــا در بورس 
کاا، تعــادل کامل در بــازار حاکم خواهد 
شــد.کثیری گفت: خوشــبختانه شرکت 
المهدی مجدداً عرضه های خود را در بورس 
کاا از سرگرفته است از سویی اگر واگذاری 
شرکت هرمزال نیز با موفقیت انجام پذیرد و 
تولیدات و عرضه هــای آن دوباره در بورس 
کاا محقق شــود، حباب قیمتــی در بازار 
باقی نمی ماند و شــاهد بهبود شرایط بازار 
آلومینیوم خواهیم بــود.وی ابراز امیدواری 

کرد که اگر شــرکت آلومینیوم جاجرم نیز 
قدم به مدار تولید بگــذارد و تولیدات خود 
را در بورس کاا عرضه کند، روزهای خوش 
و باثباتی در انتظار بازار آلومینیوم کشــور 
خواهد بــود.وی بــه اقدامــات مثبتی که 
اخیراً رخ داده اشــاره کرد و گفت: افزایش 
عرضه ها در بورس کاا باعث کاهش قیمت 
آلومینیوم شــده اســت که بــه طوریکه با 
بررسی چند عرضه اخیر آلومینیوم متوجه 
می شویم نرخ این محصول بیشتر از قیمت 
دار و یا نرخ های جهانی، تحت تأثیر تقاضا 
بوده اســت که با عرضه هــای جدیدی که 
امیدواریــم در بــورس کاا محقق شــود 
شــرایط بازار آلومینیوم بهبــود می یابد و 

التهابات به کلی از بین می رود.

رئیس مرکز ICT بیمه مرکزی تشریح کرد؛

جزئیات نظارت بیمه مرکزی بر صدور بیمه نامه ها

مقایسه کارنامه یک ساله مسکن، ارز و سکه؛

رشد مسکن پایین تر از بازارهای رقیب

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

عرضه آلومینیوم در بورس کاا التهابات را کاهش می دهد



رئیس اتاق اصناف ایــران با بیان اینکه اتاق هــای صنفی هیچگونه 
قیمتی برای کااهای اساســی اعام نکرده اند، گفت: اتاق اصناف ایران 
با پشتوانه 3 میلیون واحد صنفی به دنبال ساماندهی بازار 80 میلیونی 

ایران است.
سعید ممبینی در گفت وگو با ایسنا گفت: در سالیان گذشته تا به امروز 
اقدامات قابل توجهی در راستای ساماندهی واحدهای صنفی تولیدی، 
توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در اتاق اصناف ایران انجام شده و تاش 

همکاران ما در این سال ها همراهی اصناف با حاکمیت و مردم ایران بوده 
است.رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشــان کرد: تیم برنامه ریزی اتاق 
اصناف ایران توانسته انسجام قابل قبولی را در میان 3 میلیون واحد صنفی 
به وجود آورد که نتیجه آن کاهش میــزان تخلفات در بخش های گران 

فروشی و کم فروشی بوده است.
وی همراهی و همکاری نظام بانکی با بدنــه اصناف را یکی از راه های 
توسعه و پیشبرد اصناف خواند و تصریح کرد: دریافت تسهیات بانکی 

کم بهره در شرایط جنگ اقتصادی کمک قابل توجهی به اقتصاد ایران 
و واحدهای صنفی به خصوص واحدهای صنفی تولیدی خواهد کرد.او 
دریافت سهم بازرسی اصناف از دولت را مهم خواند و گفت: اتاق اصناف 
ایران خواهان دریافت سهم بودجه بازرسی اصناف از دولت است. امروز با 
توجه به شرایط موجود، بازرسان اتاق اصناف ایران فعالیت قابل توجهی 
داشــته اند و برای ادامه فعالیت های آنان نیازمنــد دریافت بودجه ای 

هستیم که مدت زمان زیادی در خزانه دولت قرار گرفته است.

اصناف در قیمت گذاری کااهای اساسی دخیل نیستند صنعت و شهری 4

پدیــده قاچــاق را می تــوان یکــی از آفات 
خانمانســوز عرصه تولیدی، صنعتی و اقتصادی 
کشــور قلمداد کرد، پدیده ای که به لطف تدابیر 
اتخاذ شــده تا حدودی کاهش یافته، اما آنچنان 
این بیمــاری مهلــک، در بخش هــای مختلف 
تولیدی و اقتصادی کشــور رسوب و رسوخ کرده 
که با وجود کاهــش آن، همچنان اعــداد و ارقام 
تأمل برانگیــزی در خصــوص قاچــاق کاا در 

ابه ای سطور رسانه ها دیده و مشاهده می شود.
بنابر گزارش های موجود، ارزش قاچاق کفش 
به ایران، نزدیک بــه 500 میلیــون دار برآورد 
می شود و این برای کشــوری که در حوزه تولید 
این محصول توانمند اســت امری مطلوب به نظر 

نمی رسد.
بدون تردید، در ســایه تولید ایــن محصول، 
فرصت های شــغلی متعــددی ایجاد می شــود 
که قاچاق بــر روی این فرصت های شــغلی خط 

بطانی می کشد و آنها را نابود می سازد.
ســایه ســنگین رکود بر بازار کفش در 

آستانه شب عید
بابــک یزدان بین، یکــی از توزیــع کنندگان 
باسابقه کفش در غرب استان تهران د در تشریح 
بازار ایــن محصول در هفته هــا و روز های جاری 
)منتهی به پایان ســال( اظهار کرد: متاســفانه 
شرایط بسیار نامساعدی بر این بازار سایه افکنده 
اســت و برای تحلیل شــرایط بازار می باید به دو 

نکته توجه کرد.
وی افزود: از یکســو، میزان و ضریب مراجعه 
کننــدگان برای خرید )به نســبت مــدت زمان 
مشابه ســال قبل( با کاهش قابل توجهی همراه 
شده است.یزدان بین بیان کرد: از دیگر سو شاهد 
مراجعه افرادی هستیم که مصمم به خرید و تهیه 
کفش هســتند، اما کاهش قدرت خرید و افزایش 
قیمت ها، باعث استیصال آنها در خرید محصول 

مورد نظر آنها می شود.
این فعــال در حــوزه فــروش و توزیع کفش 
تصریح کرد: به صورت ســر جمع، میزان مراجعه 
کنندگان برای خرید کفــش، 75 درصد کاهش 
یافته که این برای شــرایط فعلی مــا که به دلیل 
رکود سنگین ماه های گذشته مقروض شده ایم، 

به هیچ عنوان مطلوب و امیدوار کننده نیست.
وی افــزود: طبیعتــا کاهش میــزان مراجعه 
کننــدگان، تنزل فــروش را نیز در پــی خواهد 
داشــت و وقتی در زنجیره توزیــع، عرضه کفش 
کاهش یابد، ضریب تولید نیز تحت الشــعاع قرار 
می گیرد و این موضوع بر کســب و کار واحد ها و 
کارگاه های تولیدی اثرگذار خواهد بود.یزدان بین 
در پاســخ به ســئوال در خصوص میزان افزایش 
قیمت ها و حاشیه سود فعاان این صنف در بازار 
گفت: به صورت میانگین شــاهد افزایش 100 تا 

120 درصــدی قیمت کفش ها به نســبت مدت 
زمان مشابه سال پیش هســتیم و این موضوع در 
خصوص برخی کفش ها پایین تــر و در ارتباط با 
برخی از کفش های دیگر، به مراتب بیشتر است.

وی افزود: بســیاری از فعاان عمده بازار در حوزه 
توزیع عمــده کفش، از پذیرفتــن چک اجتناب 
می کنند و به اصطاح کار یا کفش را مشــروط و 

منوط به پرداخت پول نقد می نمایند.
یزدان بیــن تصریح کرد: اگرچــه این موضوع 
برای ما )به عنوان فروشندگان ُخرد( ناخوشایند 
اســت، اما به هر ترتیب باید واقع بیــن بود و این 
موضوع را پذیرفت آنچنان که شــرایط نامساعد 
اقتصادی بــر فعالیت ما تاثیرگذاشــته، وضعیت 
جاری و ساری که شاهد آن هستیم، فعالیت و کار 
کرد طبیعی فروشندگان و توزیع کنندگان عمده 

را نیز تحت تاثیر و تحت الشعاع قرار داده است.

وی افــزود: اما به هــر ترتیب بــرون داد این 
شرایط، وضعیت کسب و کار را برای ما نیز سخت 
و دشوار ساخته و استمرار این وضعیت به تعطیلی 
بسیاری از صنوف می انجامد، آنچنان که در طی 
ماه های گذشــته برخــی از فعاان ایــن عرصه، 
عطای فعالیت در این بخش را به لقایش بخشیده 

اند.
یزدان بین در خصوص میزان حاشــیه ســود 
این صنف گفت: به صورت میانگین حاشــیه سود 
اعمال شــده بر روی کفش ها 20 درصد است، اما 
نمی توان این عدد و رقم را بــا قاطعیت به تمامی 

مراکز و واحد های فروش کفش تعمیم داد.
این فعال در حــوزه فروش کفــش بیان کرد: 
اساسا در شــرایط موجود، حداقل برای ما امکان 
اخذ سود بیشــتر از مشــتری وجود ندارد، کما 
اینکه با در نظر گرفتن پِرتی کار و کفش های تک 
سایزی که باقی می ماند، عما حاشیه سود اشاره 

شده با کاهش بیشتر نیز همراه می شود.
کمبود مــواد اولیه بــرای تولید کفش، 
شرایط نامساعدی را در بازار مذکور ایجاد 

کرده است
یکی دیگر از مشکات موجود در بازار کفش به 
کمبود مواد اولیه ای همچون زیره های )پی یو( و 
)تِرمو( معطوف می شود.سعید خزائی، از فعاان 
عرصه فروش و تولید کفش در استان البرز با اشاره 
به مشــکل تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 
کفش )همچون زیره پی یــو و تِرمو( بیان کرد: به 
تبع در شــرایطی که که مواد اولیه مــورد نیاز به 
تولید کننده نمی رســد تولید بــا کاهش همراه 
می شــود و حداقل اینکه امکان تهیه کفش مورد 

نظر و مورد عاقه متقاضی از او سلب می شود.
وی افزود: این موضوع، حتی مدل کفش های 
تولیدی را محدود می سازد و عرصه را برای تنوع 

تولید کفش ها تنگ تر می سازد.

چهار شنبه     22   اسفند   1397    شماره   975

 مدیر عامل سازمان میادین میوه
 و تره بار شهرداری تهران خبرداد:

ساعت کار میادین میوه 
 و تره بار در شب عید

مدیرعامل ســازمان میادین میــوه و تره بار 
شــهرداری تهران از توافق بر سر ایجاد سردخانه 

متمرکز برای نگهداری میوه خبر داد.
سعید راد، مدیرعامل سازمان میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران در دومین نشست خبری 
خود گفت:میوه جات حــدود 3540، حبوبات 
22 و فرنگی جات حدود 30درصد تفاوت قیمت 
با بازار آزاد دارند.وی با بیــان اینکه4بازار تا پایان 
ســال به مجموعه بازارهای میــوه و تره بار اضافه 
خواهد شد،اضافه کرد:ساعت کار میادین در شب 
عید 9صبح تا 8شب و در روز 29اسفند،تا ساعت 
6بعد از ظهر خواهد بود.اول و دوم فروردین میادین 
تعطیل هستند،از ســوم تا پنجم فروردین فقط 
میادین مرکزی و از 5 فرودین مــاه همه میادین 
مشغول به کار خواهند شــد.او همچنین تاکید 
کرد که؛ برای توزیع گوشــت تابع سیاست دولت 
هستند و امروز گوشــت داخلی را 20درصد زیر 
قیمت عرضه می کنند.راد در پاسخ به این سوال که 
چرا بر روی نوع فعالیت غرفه داران میدان مرکزی 
نظارت نمی شود اظهار کرد: در میدان مرکزی ما 
فقط شهرداریم و هیچ نظارتی بر روی غرفه داران 
نداریم،نظارت بر آن ها بر عهده اتحادیه بارفروشان 
اســت.راد همچنین با بیان اینکه مشــتریانمان 
30درصد رشــد پیدا کرده اند،گفت: این موضوع 
یا به دلیل مشکات مالی مردم است و یا خدمات 
سازمان.همچنین برنامه خرید آناین میوه ایجاد 
شده اما هنوز امکان خرید وجود ندارد. برای ایجاد 

سردخانه متمرکز نیز در حال توافق هستیم.

خداکرمی مطرح کرد:
لزوم دعوت از هنرمندان 

محلی در مراسم نوروز
ناهید خداکرمی بر لزوم استفاده از هنرمندان 
محلی در مراسم نوروز به جای دعوت از هنرمندان 
ثابت که سرمایه ای هم باید صرف آنان شود، تاکید 

کرد.
به گزارش ایلنا، ناهید خداکرمی در صد و سی 
و دومین جلســه علنی شورای شــهر تهران طی 
تذکری به شــهردار گفت: از چهارشــنبه سوری 
تا سیزده بدر این پتانســیل وجود دارد که چهره 
زیبای تهران را با تنوع قومی و فرهنگی آن به دنیا 
نشان دهیم و این می تواند در حوزه گردشگری هم 

ثروت آفرین باشد.
عضو شورای شــهر تهران ادامه داد: ما بارها به 
شهردار تذکر داده ایم به جای اینکه سرمایه ای را 
صرف دعوت از هنرمندان ثابت کند از هنرمندان 
محلی استفاده کند. شــهرداری باید در سراهای 
محلی و ســراهای محله طوری برنامه ریزی کند 
که جوانان و نوجوانان آماتور همه بتوانند هنرهای 
خود را نشــان دهند و مشــارکت عمومی شود؛ 
ضمن اینکه امنیــت زنان و مــردان به خصوص 
در چهارشــنبه ســوری به خاطــر کنترل های 
غیرمعمول ما که باعث شــده این مراسم به جای 
شادی آفرینی، آسیب زا شــود مختل شده است.

خداکرمی تاکیــد کرد: به شــهردار تهران تذکر 
می دهم تا مراســم نوروز را در محات مختلف با 
دعوت از هنرمندان محلی برگزار کند تا مشارکت 

شهروندان هم افزایش یابد.

خطوط درون شهری متروی 
تهران برای پنجشنبه آخر 

سال رایگان است
نایب رئیس هیــت مدیــره و مدیر عامل 
شــرکت بهره برداری متروی تهران شرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: برای 
پنج شنبه آخر ســال )23اسفندماه 1397( 
تمهیــدات و برنامه هــای ویــژه ای را برای 
سرویس دهی به شهروندان و مسافران برای 
زیارت اهل قبول به بهشت زهرا در نظر گرفته 

است.
به گزارش ایلنا، فرنوش نوبخــت افزود: با 
عنایت به فرارسیدن ســال نو از آنجا که مردم 
شــریف تهران بر اســاس یک سنت قدیمی 
و حســنه در روز پنجشنبه آخر ســال برای 
زیارت اهل قبور به بهشــت زهرا و حرم مطهر 
امام خمینی )ره( می روند، همه ســاله در این 
روز ترافیک بســیار ســنگینی در جاده های 
اطراف بهشت زهرا حاکم می شــود، از این رو 
شــرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و 
حومه برای رفاه بیشترحال شهروندان گرامی 
و کاهش ترافیک در آن روز تمهیداتی به عمل 
آورده است. وی با اشــاره به اینکه در آخرین 
پنج شنبه ســال 97متروی تهران به صورت 
رایگان در تمامی ایستگا ه های خطوط یک، 
دو، سه، چهار و هفت متروی تهران سرویس 
دهی  دارد تصریح کــرد: طبق برنامه ریزی به 
عمل آمده برای ارائه ســرویس به ایســتگاه 
حرم مطهرامام خمینی )ره( )بهشــت زهرا( 
از ابتــدای صبح تــا ســاعت 19 بعدازظهر 
شهروندان و مســافرانی که قصد عزیمت به 
بهشــت زهرا را دارند می تواننــد به صورت 

رایگان سفر نمایند.

شهری

آفتاب اقتصادی از قاچاق کفش ایرانی گزارش می دهد

سایه سنگین رکود بر بازار کفش

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
 فشارها نباید حضور ما

 را در جامعه جهانی محدود کند
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
بخش خصوصی اهمیت قابل توجهی برای آینده 
اقتصادی ایران در مشارکت با فضای بین المللی 
قائل است و اتاق بازرگانی باید بتواند برای انتقال 
این دیدگاه نفوذ خود در اقتصاد ایران را افزایش 

دهد.
به گزارش ایســنا، پدرام سلطانی در نشست 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران اظهار 
کرد: ما در سال های گذشــته دیدیم که میزان 
بیان نقد و انتقاد در فضای کشور افزایش یافته و 
با حضور رسانه ها مردم نیز در جریان مسائل قرار 
می گیرند، اما نکته ای کــه در این حوزه اهمیت 
باایی دارد چگونگی انتقال این انتقادات به دولت 
است.به گفته وی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده 
رسمی بخش خصوصی باید شــرایط را طوری 
فراهم کند که دولت نسبت به دغدغه های این 
بخش گوش شنوای بیشتری داشته باشدنایب 
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامــه داد: آنچه که 
در دوره بعدی اتاق بازرگانــی رخ می دهد، باید 
نمونه ای برای کل جامعه باشد. اعضایی که دیگر 
در اتاق حضور نخواهند داشــت باید به انتقاد و 
بررسی عملکرد اتاق بازرگانی بپردازند و اعضای 
حاضر در دوره بعــدی نیز باید تاش کنند نفوذ 
اتاق را در اقتصاد ایران افزایش دهند.سلطانی با 
بیان این که نباید اجازه دهیم فشارهای موجود 
حضور ما در جامعه جهانی را محدود کند، تاکید 
کرد: من امیدوارم در دوره بعدی اتاق بازرگانی، 
اصاح حکمرانی اقتصادی و عمومی به عنوان 
یک گفتمــان مطرح شــده و بخش خصوصی 
نه در ســطح های خرد که در حوزه های کان 
پیشنهادهایی را ارائه کرده و اجرای آنها را دنبال 
کند.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان 
کرد: امروز اقتصاد ایران بــا یک پیچ تند مواجه 
اســت و اتاق بازرگانی که تاش کرده در سطح 
توانایی اش تأثیرگذار باشــد، بایــد با پیگیری 
مسائل و مطرح کردن مشکات به شکل صریح، 
شرایط را برای اجرای بســیاری از دغدغه های 

مهم اقتصادی فراهم کند.

موسوی ارگانی:
قالب کردن فرش خارجی  بنام 

ایرانی در بازار جهانی متوقف شود
نماینده مــردم در مجلس دهم با بیــان اینکه 
قالب کــردن فرش خارجــی  بنام ایرانــی در بازار 
جهانی توسط برخی از کشورهای خارجی متوقف 
شود،گفت: مزد کارگران قالی باف نسبت به  مابقی 

نیروهای انسانی صنایع دیگر کمتر است.
سیدناصر موسوی  ارگانی  در گفت وگو با خانه 
ملت  درباره وضعیت  فرش  دســتباف ایرانی در بازار 
جهانی،گفت: یکی از  صنایع بسیار  مولدی که قابلیت 
رقابت با صنایع مولد نفت را دارد ، صنعت  فرش  است 
و این در حالی اســت که فرش دست بافت، ظرفیت 
های  منحصر  به فردی در  تولید  فرصتهای  اشتغال 
دارد. نماینده مردم فاورجان در  مجلس شــورای 
اســامی  تصریح کرد: ســو مدیرت و بی تدبیری 
صنعت فرش را که با هنر ایرانی آمیخته اســت را به 
نوعی تضعیف کرده  است که البته با برنامه ریزی می 
توان با  توجه به کیفیت فرش  ایرانی به جایگاه اصلی 
فرش ایرانی در بازار جهانی بازگشت. وی ادامه داد: 
چین، هند و ترکیه کشــورهای در بازار بین المللی 
فرش تلقی می شوندکه با عدم  حمایت از فرش ایرانی  
توانسته اند، گوی ســبقت از فرش ایرانی  را در بازار 
بین المللی بگیرند  زیرا  برخی از  کشورهای خارجی  
الگوهای  فرش ایرانی با کپی ســازی  بنام خود ثبت 
می کنند. موسوی ارگانی  با بیان اینکه کیفیت فرش 
ایرانی با فرشهای خارجی به هیچ وجه ممکن قابل 
قیاس نیست تصریح کرد: یکی از راه های  بهبود حال 
و روز  فرش ایرانی  بسترسازی  جهت  صادرات فرش 

ایرانی است.

توافقات ۲۲گانه ایران و عراق 
در حوزه صنعت و بازرگانی

به دنبال ســفر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به عراق در دیدار وی بــا همتایان عراقی خود، 22 

توافق صنعتی و تجاری بین دو کشور حاصل شد.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت که 
با هدف رایزنی با مقامات عراقی و توسعه مناسبات 
تجاری و اقتصادی همزمان با سفر رئیس جمهور 
به عراق سفر کرده است در ادامه تاش های خود 
برای توســعه همکاری های صنعتــی، تجاری و 
اقتصادی با کشورهای همسایه و تکمیل مذاکرات 
و امضای تفاهم نامه گســترش همــکاری ها در 
حاشیه نشست مشــترک هیأت های عالی رتبه 
ایران و عراق در کاخ نخســت وزیری این کشور با 
وزرای تجارت و صنعت عراق رایزنی و گفتگو کرد.

دیپلماسی وزیر صنعت، معدن و تجارت در عراق 
و مذاکرات مثبت وی با همتایــان عراقی خود در 
نهایت به 22 توافق مهــم در زمینه های گوناگون 
تجاری و صنعتی منجر شد که می تواند عاوه بر 
توسعه بیش از پیش روابط و همکاری های تهران-

بغداد در این بخش، گامی مهم و تاثیر گذار در روند 
افزایش تعامات توسعه تجارت میان ایران و عراق 
و افزایش اشــتغالزایی برای جوانان در حوزه های 

مختلف مرتبط با این توافقات باشد.

خبر

وزیر بهداشــت همزمان با روز بزرگداشت شــهدا، گفت: شهدا به 
بیرون از مرزها این پیام را دادند که ایران، سرزمینی نیست که بشود 

به آن نگاه چپ کرد.
به گزارش ایســنا، پنجمین کنگره شــهدای وزارت بهداشــت 
بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراســر کشور با تقدیر ویژه از 
شهدای اورژانس با حضور وزیر بهداشــت در تاار بزرگ لیان بوشهر 

آغاز شد.
در این مراســم که همزمان با 22 اسفند و روز شــهید برگزار شد، 
از خانواده هــای معظم و معزز شــهدای گرانقدر وزارت بهداشــت و 

اورژانس کشور تقدیر به عمل آمد.
رونمایی از تمبر یادبود پنجمین کنگره شهدای وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و همچنین رونمایی از کتاب کبوتران حریم 
ســامت که به همت دکتر سعید کشــمیری، مهدی مرکبی و زهرا 

شاعذی گردآوری شده، از دیگر برنامه های این کنگره است.
بنابر اعام وبدا، یادمان شهید گمنام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
نیز شب گذشــته با حضور مسئوان اســتانی، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی بوشــهر، دکتر موسوی مشاور وزیر بهداشــت در امور شاهد 
و ایثارگران و همچنین مشاوران روسای دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور در امور شاهد و ایثارگران، رونمایی شد.
دکتر ســعید نمکی در این کنگره گفت: اگر عشق، عاشقی و عشق 

به خداوند و معبود نباشــد، این همه صحنه زیبا خلق نمی شود. ظهر 
عاشــورا از حضرت زینب )س( که داغ شــهادت حضرت علی اکبر، 
حضرت علی اصغر )ع( و حضرت قاســم )ع( و خیمه های ســوخته، 
چهره هایی از عطش افروخته و تکه های تن صد پاره برادر بی سر خود 
را دیده، می پرســند که بانوی بزرگوار در کربا چــه دیدی؟ که می 
فرمایند به خدا جز زیبایی چیزی ندیدم. بنابراین عشــق بود که این 

همه رنج را در دیدگاه ایشان تبدیل به زیبایی کرد.
وی تصریح کــرد: بنده قرار بود دیــروز و امروز بــه همراه رییس 
جمهور به عراق ســفر کنــم، اما به دلیل مشــغله های آخر ســال و 
گرفتاری ها، از این ســفر منصرف شدم اما مگر می شــود به پابوس 
خانواده های شــهدا نرفت و به حرمت شــهدایی که در این صحنه ها 

مانده ایم، به زیارت قبور مطهرشان نشتافت.
وزیر بهداشت افزود: چندی پیش دختر شــهید مدافع حرمی را 
در تلویزیون دیدم که با لبخند می گفت فقط دوست دارم پدرم را در 
خواب ببینم و این درس عاشقی است که خانواده شهدا از عشق باای 

شهدا آموختند.
نمکی با بیان اینکه شــهدا به ما آموختند که هیچگاه نباید عزت را 
فدای هر پدیده دنیوی کرد، گفت: شهدا آموختند که ما نباید در برابر 
ظلم، استبداد و استعمار، زانو بزنیم و عزت ما در شهادت و عبور از این 
ذلت است و کشوری را ســراغ ندارید که یک سانتی متر از خاک آن را 

در نشست های بین المللی پس گرفته باشد.
وی تاکید کرد: درس ســومی که از شــهدا گرفتیم ایــن بود که 
برای خدمت به مردم بــه ویژه در جامعه پزشــکی، از هیچ پدیده ای 
نمی هراســم. دو هفته پیش ناگهان به بنده خبری دردناک رسید که 
یک زن زائو در یکی از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری نیاز به 
امداد داشته که هلی کوپتر اورژانس برای او اعزام شده اما هلی کوپتر 
دچار سانحه می شود و پنج نفر به شهادت می رسند، اما بافاصله هلی 
کوپتر دوم از پایگاه دیگری به این ماموریت اعزام شــد و این درحالی 

بود که پنج شهید در این سانحه تقدیم شدند، اما نگذاشتیم یک مادر 
باردار جان خود و فرزندش را از دست بدهد.

نمکی خاطرنشان کرد: شــهدا به بیرون از مرزها این پیام را دادند 
که ایران، سرزمینی نیست که بشــود به آن نگاه چپ کرد و مردان و 

شیرزنان آن بنشینند تا تحت تصرف قرار گیرند
وی خاطرنشــان کرد: روزهــای اول جنگ تحمیلــی در مناطق 
جنگی، وجود اسلحه کاشینکف از رویاهای رزمندگان بود، اما امروز 
در کشور صدها پایگاه شلیک موشــک وجود دارد و با هیچ کشوری 
جنگ و مخاصمه نداریــم و کل دنیا هم می داننــد که کوچک ترین 
تعرض به ایران از سوی هر کشوری، در کمتر از پنج دقیقه پاسخ داده 

می شود و دوام نخواهد آورد.
وزیر بهداشــت ضمن تقدیر از مقام شــهدا و خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگران، افزود: یکی از دوســتان به بنده گفت سال آینده 
نگران تحریم و اثرات آن بر تامین دارو و تجهیزات پزشــکی نیستی؟ 
گفتم خیر. بعد گفت بر اساس چه مبانی علمی این سخن را می گویی 
که گفتم با دلــم می گویم و به عنوان وزیر بهداشــت که ســال های 
سختی را در سازمان برنامه و بودجه گذرانده ام، اعتقاد دارم تا زمانی 
که آه سحرگاه یک مادر شــهید و تا زمانی که شبانگاهان دعای یک 
جانباز قطع نخاعی در این کشور وجود دارد، نظام جمهوری اسامی 

بیمه شده است.
نمکی تصریح کرد: در برابر شــهدا و جانبازان شرمســار و روسیاه 
هستیم و وقتی که به گلزار شــهدا می روم بغضی نهفته گلوی من را 
می گیرد و می گویم در مقابل شهدا، شرمســار هستم و آنچه که باید 
برای شــما در مقابل آن همه بلندمرتبگی و روح عظیم شــما، انجام 
نداده ایم و امیدوارم که خداونــد جانبازان و ایثارگــران را به عنوان 
سرمایه های گران قیمت و ارزشمند این کشور را با شفا و عزت در پناه 
امام زمان)ع( نگه دارد و این نظام با دعای خانواده های معظم شهدا، 

هر روز سرافرازتر از قبل باشد.

وزیر بهداشت:

ایران سرزمینی نیست که بشود به آن نگاه چپ کرد

رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ کدام 
از مالکان 62 باغ را نمی شناســم و رسانه ها در 

انعکاس مجوز برای 62 باغ، کم لطفی کرده اند.
محسن هاشــمی در حاشــیه جلسه روز 
سه شنبه شــورای شــهر تهران با اشــاره به 
جزئیات جلســه امروز شورای شــهر تهران 
اظهار داشت: امروز یکی از پرماده ترین لوایح 
شــهرداری تهران در خصوص ایمنی حمل و 
نقل دانش آموزی با 19 ماده به تصویب رسید 
که در آن تمامی قوانین و مصوبات ایمنی حمل 

و نقل دانش آموزان دیده شده بود.
وی در ادامه در خصوص بازتاب رســانه ای 
مجوز تخریب 62 باغ از ســوی شورا گفت: در 
این خصوص به شــورا کم لطفی شــد و آنچه 
در صحن اتفاق افتاد و آنچه شــما خبرنگاران 
پوشش دادید، همخوانی نداشت و با تیترهای 

تخریبی، فضای جامعه ملتهب شــد.رئیس 
شورای شهر تهران با بیان اینکه طی سال های 
گذشته، هزاران باغ بر اساس مصوبه برج باغ ها، 
تخریب شده بود، افزود: شورای پنجم تاش 
کرد جلوی ایــن مصوبه را که بــا نّیت خیر به 
تصویب رســیده اما در عمــل باعث تخریب 

هزاران باغ شده بود را بگیرد.
هاشــمی با بیان اینکه بر اســاس مصوبه 
برج باغ هــا که متعلــق به مدیریــت قبلی 
شــهرداری اســت، 473 پرونده باغ تشکیل 
شــده بود و پس از لغو مصوبه از سوی شورای 
شــهر پنجم باتکلیف بود، اظهار داشــت: 
استفساریه ای از شهرداری به شورا آمد تا این 
پرونده ها تعیین تکلیف شود و ما از میان 473 
پرونده به 62 پرونده که پیــش از این تمامی 
عوارض خود را پرداخته بودند، با قید شرایطی 

اجازه این کار را دادیم.وی با بیان اینکه هنوز 
تخریبی در 62 پرونده باغ اتفاق نیفتاده است، 
گفت: قرار بر این شد کمیته ای کارشناسی به 
طور دقیق پرونده این 62 باغ را بررسی کند و 
اگر این مکان هــا دارای درختان انبوه بوده، با 
مالکان وارد مذاکره شده تا پول آنها پس داده 
شود یا حقوق مکتسبه شان در زمینی دیگر 
به آنها داده شود.رئیس شورای شهر تهران با 
بیان اینکه هنوز مجوز قطــع درختی در این 
62 باغ صادر نشده است، گفت: اگر باغی جنبه 
تاریخی داشــت، از این لیست حذف خواهد 
شد و بیشــتر مجوزها مربوط به باغ هایی بود 
که درختانش خشــک شــده و جرایم آنها 
پرداخت شــده و دیگر باغ نیستند.هاشمی با 
بیان اینکه به جای آنکه اعام شــد 62 باغ در 
روز درختکاری مجوز ساخت و سازش صادر 

شده، باید گفته می شــد در روز درختکاری 
جلوی تخریب 411 پرونده باغ گرفته شــده 
است، گفت: دیگر در شهر تهران پرونده ای به 
نام »برج باغ« ایجاد نمی شود که این یک کار 

مثبت است اما به شکل منفی بازتاب داده شد.
وی تأکید کرد: 700 میلیــارد بابت این 
پرونده ها در دوره گذشــته مدیریت شهری، 
از صاحبان بــاغ گرفته شــده و صاحبان باغ 
می توانســتند از طریق دیوان عدالت اداری، 

حکم قضایی بگیرند که شــورا هوشمندانه 
اجازه ســاخت در باغاتی که همچنان ســبز 
هســتند را نداد.رئیس شــورای شهر تهران 
در پاســخ به این پرســش که گفته می شود 
صاحبان بیشتر این باغات، نهادهای دولتی، 
بیمارســتان ها، بانک ها و خیریه ها هستند، 
گفت: من مالــک هیچ کدام از ایــن 62 باغ را 
نمی شناسم و این ها گمانه زنی هایی است که 

مطرح می شود.

رئیس شورای شهر تهران: 

صاحب ۶۲ باغ را نمی شناسم



اهواز : لیا زرگانیان - مدیرعامل شــرکت ملی 
حفاری ایران با بیان اینکه جوانان سرمایه ارزشمند 
و آینده سازان سازمان هستند، تاکید کرد: جانشین 
پروری در تمام ســطوح مدیریت های شرکت باید 

جاری و نهادینه شود.
مهندس سید عبداه موسوی در آیین تودیع و 
معارفه تعدادی از مدیران و روسای جدید  شرکت، 
گفت: ایجــاد فرصت، انتقــال تجربیات تخصصی 
و فنی و اســتفاده از نظرات و پیشنهادات متقابل از 
جمله راهکارهایی است که در پویایی شرکت بسیار 

موثر خواهد بود.
 وی در پیونــد با ایــن مطلب افزود: شناســایی 
همکاران نخبه جوان، ارایه پیشنهادات سازنده در 
راستای بهینه ســازی هزینه ها و استفاده از نقطه 
نظرات کارشناســان و متخصصان از شمار وظایفی 
محســوب می شــود که بر عهــده مشــاور جوان 

مدیرعامل گذاشته شده است.
موسوی با اشــاره به لزوم رونق بخشی و تحرک 
بیش از پیش در حوزه معاونت مدیرعامل در پروژه 
های حفــاری بویژه با اجرایی شــدن پــروژه های 
میدان محــور،  اظهار کرد: برنامه های شــرکت در 
هر پروژه ای می بایســت بر اســاس برآورد هزینه 
واقعی و  اولویت بندی در کار انجام و بر پایه امکانات 

و ظرفیت های های موجود هــدف گذاری گردد و 
با شــرکت های متقاضی نهایــت همکاری صورت 

پذیرد.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایــران با بیان 
اینکه مباحث مهندســی در راس همه کارها قرار 
دارد ، گفــت: در بخش مدیریت امور مهندســی، 
مهندسان شرکت می بایست از برنامه های وزارت 
نفت و  شرکت ملی نفت ایران اطاعات جامع داشته 
باشند و به نحوی عمل شــود که برنامه ریزی های 
شرکت همسو و منطبق با برنامه های صنعت نفت 

باشد.
وی افزود: رویکرد مهندســی بایــد حرفه ای و 
برمبنای جدول زمــان بندی،  ارزیابــی و  پایش و 
برطرف کردن چالش ها و مشــکات برنامه ریزی 
شــود تا شــاهد افزایش راندمان و بهره وری در کار 

باشیم.
موسوی توسعه ناوگان حفاری را از اهداف کان 
شرکت مطرح  و با اشاره به اینکه از ویژگی ها و مزیت 
های شرکت ملی حفاری توان ارایه توامان عملیات 
حفاری و ارایــه خدمات جانبی فنی و مهندســی 

است، خاطرنشان کرد: توسعه و بروز رسانی ناوگان 
خدمات فنی و  تقویت تیــم های تخصصی از برنامه 
های اولویت داری اســت که افزایش ســهم بازار و 

درآمدزایی شرکت را بدنبال دارد.
 مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با تاکید 
مجدد بر بهینه ســازی هزینه ها و چابک ســازی 
ســازمان در تمامی بخش ها، ماک جابجایی ها و 
تغییر در مدیریت ها را انتخاب افراد با سوابق کاری 
مفید و موثر و تحصیات و تخصــص های مرتبط 
ارزیابی و انضبــاط مالــی و اداری و کار تخصصی و 

حرفه ای را مورد تاکید قرار داد.
در این نشســت البرز نکوئیان به عنوان مشــاور 
جوان مدیرعامل، ســردار اســدالهی بــه عنوان 
سرپرســت جدید مدیریت امور مهندسی، فرشید 
قاســمی به عنوان سرپرســت مدیریــت خدمات 
فنی حفاری، عبدالکریم علی محمــدی به عنوان 
سرپرســت مدیریت پروژه های حفــاری، صادق 
معینی فر به عنوان سرپرســت اداره لــوازم و ابزار 
در گردش حفــاری، جهانگیر شــجاعی به عنوان 
سرپرســت پروژه حفاری و تکمیل  20 حلقه چاه 
در میدان نفتی آزادگان جنوبی و جهانگیر دهقانی 
به عنوان جانشــین مدیرعامــل در کمیته فنی و 

بازرگانی معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

جانشین پروری باید در تمام سطوح مدیریت های شرکت نهادینه شود

رضا زدوار رییس انجمن خوشنویسان خوزستان به عنوان عضو 
هیات مدیره این انجمن در کشور انتخاب شد.

رضا زدوار رییس انجمن خوشنویســان اســتان خوزســتان 
در ســیزدهمین مجمع انجمن خوشنویســان ایران که شنبه و 
یک شنبه 18 و 19 اسفند ماه در جزیره کیش برگزار شد به عنوان 

عضو هیات مدیره انجمن خوشنویسان ایران انتخاب شد.
سیزدهمین مجمع نمایندگان منتخب انجمن خوشنویسان 

ایران با حضور 400 نماینده از مجامع اســتان های سراسر کشور 
برگزار شــد که پس از 2 روز بحث و بررسی مســائل انجمن های 
سراســر کشــور، انتخابات برای تشکیل شــورای عالی انجمن 

خوشنویسان ایران انجام شد.
در این انتخابات رضا زدوار رییس انجمن خوشنویسان استان 
خوزستان، با کســب رده دوم به عنوان عضو اصلی شورای انجمن 
خوشنویسان ایران انتخاب شد.شورای عالی انجمن خوشنویسان 

ایران شامل 9 نفر عضو اصلی و 2 نفر بازرس است که از این تعداد 7 
نفر از استان های سراسر کشور و 2 نفر از تهران انتخاب می شوند که  

انتخابات آن هر دوسال یک  بار انجام می شود.
ازم به ذکر است، رضا زدوار رییس انجمن خوشنوسان استان 
خوزستان برای سومین سال متوالی است که به عنوان هیات مدیره 
انجمن خوشنویسان ایران انتخاب می شود که این افتخاری بزرگ 

برای استان خوزستان است.

5شهرستانرییس انجمن خوشنویسان استان خوزستان به عنوان عضو هیات مدیره این انجمن در کشور انتخاب شد
تقدیرهیئت ورزش صنعت آب 

و برق خوزستان ازعملکرد 
مدیرعامل برق اهواز

  مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق اهواز 
دردیداربــا دبیرهیئت ورزش صنعــت آب و برق 
توجه به همــه ابعاد روحی و جســمی کارکنان را 
عامل مهم افزایش رضایتمندی و بهره وری دانسته 
و گفت: تحوات تکنولوژیکي دنیاي مدرن درکنار 
رفاه نســبي که براي انســان فراهم مي کند آثار 
زیانباري براي جســم و روح بدنبال خود داشته و 
با تغییرالگوي کار با رشــد سیستمهاي هوشمند 
شاهد به حداقل رســیدن فعالیتهاي فیزیکي مي 
شویم که خود زنگ خطر شــیوع انواع بیماریهاي 
جسمي و روحي خواهد بود.وی دربخش دیگری 
از سخنان خود اظهار داشت: توجه و تقویت ورزش 
در ادارات پیامدهای بسیار مثبتی را برای مجموعه 
بدنبال خواهدداشــت که در این راستا حمایت از 
برنامه های ورزشی و توجه به ارگونومي در محیط 
کارعاوه بر ایجاد فضایي بانشاط، سامت روحي 
و جسمي کارکنان را بدنبال خواهد داشت.کاملی 
دبیر هیئت ورزش صنعت آب و برق خوزستان در 
این دیدار باتقدیر از توجه ویژه مدیرعامل برق اهواز 
به مبحث ورزش کارکنان اظهارداشــت: توجه به 
ورزش در ادارات درحقیقت توجه به سامتی روح 
و جسم است که باعث افزایش راندمان می شود و 
جناب مهندس کریمي با حمایت از مســابقات و 
توجه ویژه به برگــزاري ورزش صبحگاهي، عاوه 
برگســترش این فرهنگ باعث افزایش سامت و 
جلوگیري از آسیبهاي ناشي از پشت میز نشیني 

براي کارکنان مي شود.

در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری و بومی سازی صورت گرفت:
مبادله تفاهم نامه همکاری های 
علمی و پژوهشی مابین دانشگاه  
آزاد اسامی و ذوب آهن اصفهان

در راستای تعامل بیشــتر با دانشــگاه در سال 
»حمایت از کاای ایرانی« و عملیاتی شدن منویات 
مقام معظم رهبری و بومی ســازی، در آیین ویژه ای 
که در محل ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی 
)تهران ( برگزار شد، تفاهم نامه همکاریهای بین ذوب 
آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اســامی امضا و مبادله 

گردید.
این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاري هاي 
علمی، پژوهشي و آموزشــی و با هدف بهره مندی از 
ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری درحوزه های 
علم و فناوری، بین دانشگاه آزاد اسامی به نمایندگي 
دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس این دانشگاه  و 
شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان به نمایندگی 
مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل شرکت مبادله 

گردید.

انعقاد قرارداد مهم ذوب آهن 
با وزارت راه و شهرسازی

ذوب آهن اصفهان موفق به انعقاد قرارداد فروش 
15 هزار تن ریل 60E1 گرید R260 به وزارت راه و 
شهرسازی شد. نحوه تسویه این قرارداد 25 درصد از 
مبلغ کل قرارداد به صورت پیش دریافت بوده و نحوه 
و شرایط پرداخت برای هر محموله به صورت مرحله 

ای خواهد بود.
بدین صورت که 70 درصد ارزش هر محموله پس 
از تولید و دپو در محل کارخانه و با ارائه اسناد و مدارک 
آزمایش های کنترل کیفی و تایید توســط دستگاه 
های نظارتی تسویه می شــود. 20 درصد ارزش هر 
محموله نیز پس از بارگیری و با ارائه اسناد و مدارک 
بارگیری تســویه می شــود و در نهایت 10 درصد 
باقیمانده ارزش هر محموله، پس از تحویل در محل 
انبار خریدار یا کارگاه تهیــه خط واقع در محل پروژه 

تسویه می گردد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
آذربایجان شرقی خبر داد

محکومیت ۳ میلیارد ریالی 
متهم قاچاق سوخت در شبستر

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان آذربایجان 
شرقی گفت: متهم قاچاق نفت سفید در شبستر به 

بیش ازسه میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
 به گزارش ایســنا، ســید احد یوزباشی از کشف 
30 هزار لیتر ســوخت قاچاق خبر داد و گفت: طبق 
اطاعات واصله توســط پلیس آگاهی دایره مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز شبســتر مبنی بر حمل ســوخت 
قاچاق با تریلی کشنده توسط یک فرد، این محموله 
کشف و ضبط شد.وی با بیان این که متهم در اظهارات 
خود، نوع سوخت را گازوئیل اعام کرد، افزود: بعد از 
نمونه برداری از کاای مکشــوفه و انجام آزمایش از 
سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
استان، سوخت مکشــوفه نفت سفید اعام شد.وی 
گفت: ارزش ریالی هر لیتر نفت سفید 52 هزار ریال 
بوده که مبلغ سوخت مکشوفه نیز برابر یک میلیارد 
و 560 میلیون ریال اســت.وی گفت: متهم به دلیل 
مباشــرت در خرید و فروش، حمل و نقل و جابجایی 
نفت سفید خارج از ضوابط تعیینی دولت و نداشتن 
هیچ گونه مجوزی بــرای فعالیت، قاچاق کاای فوق 
محرز و مســلم بوده اســت که متهم عاوه بر ضبط 
30000 لیتر ســوخت از نوع نفت سفید به پرداخت 
مبلغ بیش از 3 میلیارد ریــال جریمه، دو برابر ارزش 

کاای قاچاق در حق صندوق دولت محکوم شد.

یک رخداد خوب برای ذوب آهن
سهامدار عمده، شرکت زغال 

سنگی خرید
با خرید سهام یکی از شرکت های زغال سنگی 
در منطقه پروده طبس دسترســی این شرکت به 
مواد اولیه آسانتر شد و زنجیره ماده  اولیه تا تولید 

برای ذوب آهن تکمیل تر شد
شرکت های فوادی که منطبق با شیوه کوره 
بلند اقدام به تولید مــی کنند برای تولید خود نیاز 
به تامین زغال سنگ دارند . همواره یکی از دغدغه 
های ذوب آهن اصفهــان در ایران نیز تامین زغال 
سنگ برای تولید است ، اما خبرها حکایت از اقدام 
راهبردی شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین 
برای اصاح زنجیــره تامیــن در ذوب آهن دارد 
چرا که ذوب آهن ســالیانه در حدود 1 میلیون و 
650 هزار تن زغال ســنگ مصرف می کند که به 
منظور اقدامات کیفی باید 30 درصد از این میزان 
را از محل واردات و مابقی کــه در حدود 1 میلیون 
155 هزار تن اســت را از بازار داخل تامین کند از 
این میزان 180 هزار تن توسط شرکت البرز شرقی 
از توابع ذوب آهن تامین شده و مابقی نیز از طریق 

پروده طبس تامین می شود .
احمد زمانی مدیر عامل این هلدینگ صنعتی 
و معدنی )صدرتامین( خبــر از خرید 2/68 درصد 
از سهام شرکت فراوری زغال پروده طبس ) یکی 
از شــرکت های اصل 44 کــه در اختیار صندوق 
کارکنان فواد بــوده اســت ( داد و گفت: در حال 
حاضــر 5/56 درصد از ســهام ذوب آهن اصفهان 
متعلق به تامین اجتماعی اســت کــه به صورت 
وکالتی توسط هلدینگ صدر تامین اداره می شود 
.وی گفت: ذوب آهن اصفهان اولین تولید کننده 
فواد کشــور و یکی از بزرگترین واحدهای تولید 
کشور است که پس از خصوصی سازی بخش هایی 
از زنجیره تامین این مجموعه به صورت جداگانه 
واگذار و به نوعی خصوصی شــد اما استراتژی ما 
برای این مجموعه تکمیــل زنجیره تامین و تولید 
ذوب آهن است و در این راستا اقدام به خرید سهام 
یکی از بهترین و مدرن تریــن کارخانه های زغال 
سنگ کشــور که هم زخائر معدنی بسیار خوبی 
دارد و هم جزو شــرکت های با پتانسیل باا است 
، نمودیم و 2/68 درصد از ســهام این مجموعه را 
خریداری کردیم . این شرکت توان تولید سالیانه 
1 میلیون و 500 هزار تن زغال خــام و 750 هزار 
تن زغال کک را داراست .زمانی گفت: خوشبختانه 
عمده شــرکت هایی که در اختیــار صدر تامین 
است حاشیه ســود قابل قبولی از 20 تا 30 درصد 
را دارند و در تاشیم تا ســوددهی ذوب آهن را نیز 
افزایش دهیم که با توجه به ســودده شدن ذوب 
آهن و پوشش هزینه های ثابت و ایجاد زیر ساخت 
های ازم افزایش تولید می توانــد آثار مثبتی در 

سوددهی این مجموعه داشته باشد .

انعقاد قرارداد مهم ذوب آهن 
با وزارت راه و شهرسازی

ذوب آهن اصفهــان موفق به انعقــاد قرارداد 
فروش 15 هزار تن ریــل 60E1 گرید R260 به 
وزارت راه و شهرســازی شــد. نحوه تســویه این 
قرارداد 25 درصد از مبلغ کل قــرارداد به صورت 
پیش دریافت بوده و نحوه و شرایط پرداخت برای 

هر محموله به صورت مرحله ای خواهد بود.
بدین صورت که 70 درصد ارزش هر محموله 
پس از تولید و دپو در محل کارخانه و با ارائه اسناد 
و مدارک آزمایش های کنترل کیفی و تایید توسط 
دستگاه های نظارتی تســویه می شود. 20 درصد 
ارزش هر محموله نیز پس از بارگیری و با ارائه اسناد 
و مدارک بارگیری تسویه می شود و در نهایت 10 
درصد باقیمانده ارزش هر محموله، پس از تحویل 
در محل انبار خریدار یــا کارگاه تهیه خط واقع در 

محل پروژه تسویه می گردد.

کسب رتبه برتر  شرکت آبفار یزد 
در خصوص فعالیتهای چهلمین 
سالگرد پیروز ی انقاب اسامی

مدیرعامل شرکت ابفار یزد از کسب رتبه برتر 
این شــرکت در خصوص فعالیتهــای چهلمین 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی خبر 

داد.
محمد فاتحــی گفت:بــا توجه به ســخنان 
مقام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( که می 
فرمایند:روابط عمومی های بخش های مختلف 
دولت باید فعال شوند وبا اســتفاده از رسانه ملی 
وروزنامه ها،اقدامات مختلف را با زبانی تاثیر گذار 
وقابل فهم،به اطاع مردم برسانند،روابط  عمومی 
شــرکت آبفار یزد نیز تمام تاش خــود را جهت 
تحقق اهداف مربوطه انجام می دهد.وی در ادامه 
ضمن تقدیر وتشکر از زحمات بی دریغ اداره روابط 
عمومی در عرصه های مختلف وکسب رتبه برتر 
بابت فعالیتهای چهلمین سالگرد پیروزی شکوه 
مند انقاب اســامی افزود: قدرت روابط عمومی 
در صاحیت و صمیمیت آن اســت، با کوشــش 
خردمندانه چنین روابــط عمومی ای می توان در 
مردم اعتقادی بوجود آورد که همواره به اقدامات 
شــرکت خوشــبین بوده و اعتماد نمایند. هدف 
فعالیت های روابط عمومی در یک شرکت بایستی 
چنان باشــد که کارکنان منافع خود را با شرکت 
یکی بدانند. به عبارت دیگر معتقد بشوند که ضرر 

شرکت ضرر آنها و نفع شرکت منفعت آنهاست.

خبر خبر

چهار شنبه     22   اسفند   1397    شماره   975

البرز – محمد رضا خمســه – شــهردار کانشــهر کرج در مراســم روز 
درختکاری و هفته منابع طبیعی با عنوان »دانشگاه سبز و توسعه پایدار« که در 
دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد، اظهار کرد: 10 درصد از بودجه سال آینده 

شهرداری کرج با رویکرد زیست محیطی هزینه می شود.
علی اصغر کمالی زاده با اشــاره به اینکه بدون عرصه فضای ســبز زندگی 
غیرممکن اســت،افزود: عدم توجه به این موضوع امروز تغییــر اقلیم را به ما 

تحمیل کرده است.
وی تصریح کرد: در این راستا شورای اســامی شهر کرج یک هزار و 400 

میلیارد ریال برای توسعه فضای سبز شهری کرج در نظرگرفته است.
کمالی زاده یکی از اقدامات مناسب برای ایجاد هوای پاک و توسعه فضای 
ســبز را جنگل کاری عنوان کرد و افزود: یک هزار هکتار از اراضی باغســتان 
به جنگل کاری اختصاص یافته کــه 800 هکتار آن انجام شــده و عملیات 

درختکاری در 200 هکتار نیز در هفته جاری انجام می شود.
وی به اهمیت فضای سبز اشاره کرد و افزود: اگر فضای سبز را توسعه ندهیم 

از شهر زیست پذیر دور می شویم و با آلودگی های مختلف روبرو خواهیم شد.
شهردار کرج گفت:تا پایان سال ، 90 هکتار در مرکز رادیوی بعثت در جاده 
قزلحصار، 200 هکتار در عرصه های مرکز دفن زباله حلقه دره و 200 هکتار هم 

در فرودگاه پیام جنگل کاری می شود.
وی افزود : شهرداری کرج عاوه بر عرصه های شهر، در خارج از شهرستان 
کرج و در حوزه غربی که محل عبور بادهای غالب است هم درختکاری می کند.

کرج صاحب باغ کتاب به صورت شبانه روزی میشود
این مدیر ارشــد شــهری با اشــاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوابی از راه اندازی باغ کتاب خبر داد و یادآور شد: در اردیبهشت ماه سال 
آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی نخستین باغ کتاب شبانه روزی در منطقه 

6 خواهیم بود.
کمالی زاده با بیان اینکه ایجاد این باغ کتاب رویکرد زیستی و فرهنگی 
دارد، خاطرنشان کرد: باغ کتاب با پیشنهاد شورای شهر قرار بود در دانشگاه 
خوارزمی احداث شود تا یک کتابخانه بســیار مدرن در این دانشگاه داشته 
باشــیم ولی به دلیل برخی ناهماهنگی ها ، در نهایت محله حیدرآباد برای 

احداث باغ کتاب اختصاص یافت.
کمالی زاده گفت: امیدواریم با امکانات شهرداری بتوانیم از عرصه های 
غیرقابل استفاده دولتی در قالب کشت سبز اســتفاده و آن را جنگل کاری 

کنیم تا از پتانسیل پاایندگی این فضای سبز بهره مند شویم.
دانشگاه خوارزمی می تواند به دانشگاه سبز تبدیل شود

در ادامه این مراسم ، رئیس دانشــگاه خوارزمی گفت: با حمایت شورا و 
شهرداری کرج امکان تبدیل این دانشگاه به پایلوت دانشگاه های سبز کشور 

وجود دارد.
عزیزاله حبیبی اظهار کرد:  پیشنهاد می شود این دانشگاه با حمایت شورا 

و شهرداری کرج به دانشگاه سبز تبدیل شود.
وی ادامه داد: در صورت تامین زیرساختها این دانشگاه می تواند به عنوان 

پایلوت دانشگاههای سبز کشور شناخته شود.
حبیبی بیان کرد:برای رسیدن به دانشــگاه سبز، تفکیک زباله از مبدا و 

تبدیل آن به کود را در داخل سایت دانشگاهی هدف گذاری کرده ایم.
رئیس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ایران یک کشور با تمدن دیرینه 
چند 10 هزار ساله است افزود: ســابقه تمدن دیرینه ایران در آثار باستانی 
شناخته شــده و از گذشته دور ایرانیان به اســتفاده درست از مواهب الهی 

مشهور بوده اند.
حبیبی افزود: اجرای نهال کاری در محوطه دانشــگاهی نشان دهنده 

اهمیت این دانشگاه به فضای سبز است.
این مســئول تاکید کرد: این کارهای نمادین باید به صورت پیوســته 
و مکرر و با شرکت اقشــار مختلف انجام شود تا طبیعتی ســرزنده را برای 

آیندگان به ارمغان بگذاریم.
همکاری شورای شهر با دانشگاه خوارزمی افزایش می یابد

در ا دامه این مراسم ، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای 
اسامی شــهر کرج از افزایش همکاری این مرکز با دانشگاه خوارزمی خبر 

داد.
سارا دشــتگرد اظهار کرد: با توجه به اینکه دانشگاه محلی برای توسعه 
فرهنگ اســت همه مســؤان برای رفع معضات این نهاد فرهنگی باید 

همکاری کنند.
وی با بیان اینکه پسماند و تفکیک زباله دغدغه مدیریت شهری و اعضاء 
شورای اسامی شهر کرج است،افزود: جایگاه منابع طبیعی و ایجاد فضای 
سبز در جامعه باید به شکلی فرهنگ  سازی شود که بتوانیم در سایه رشد و 

نگهداری از منابع طبیعی به توسعه پایدار در شهر دست یابیم.
این مسئول با اشاره به سیاست مرکز پژوهش های شورای اسامی شهر 
کرج بر ضرورت تعامل هر چه بیشتر با مراکز دانشگاهی تاکیدکرد و افزود: 
آماده هر گونه همکاری در خصوص پروژه های مختلف شهری با دانشگاه و 

قشر دانشجویان هستیم.

شهردارکانشهر کرج :

توسعه فضای سبز اولویت مدیریت شهری است

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز از بازرسی بیش از 8 هزار واحد صنفی در راستای 

طرح نظارتی نوروز 98 خبر داد.
به گزارش ایلنا، جهانگیر شاهمرادی ضمن اعام 
طرح نظارتی اصناف که از ابتدای بهمن ماه سالجاری 

آغاز و تا 15 فروردین 98 ادامه خواهد داشــت، اظهار 
کرد: از ابتــدای آغاز ایــن طرح تاکنــون از 8 هزار و 
146 واحد صنفی بازرسی به عمل آمده که منجر به 
تشکیل یک هزار و 87 پرونده به ارزش 107 میلیارد 

تومان شده است.
شاهمرادی درباره شــکایت های واصله از طریق 
ســامانه 124 نیز افزود: در طول اجرای طرح نظارتی 
نوروز 98، یک هزار و 117 شــکایت به سامانه اعام 
شــده که از این تعداد 809 آن تلفنی، 307 مورد آن 
حضوری و یک مــورد آن از طریق پورتال ســازمان 

واصل شده که پیگیری آن به صورت ویژه در دستور 
کار قرار گرفته اســت.وی درباره ضریب شــکایات 
در حوزه کاای اساســی تصریح کرد: اقام ســوپر 
مارکتی 42 درصد، مواد پروتئینــی 24 درصد و نان 
با 15 درصد، بیشترین حجم شکایات را در این گروه 
به خود اختصاص داده اند.در بخش خدمات نیز بنا به 
گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز، شــرکت های خودرویی 18 درصد، رستوران 
ها 10 درصد و تلفن همراه با 8 درصد، بااترین میزان 
شکایات وارده به این سازمان را به خود تخصیص داده 

اند.شاهمرادی در خاتمه بیان کرد: پرونده واحدهای 
متخلف جهت صــدور حکــم نهایی بــه تعزیزات 
حکومتی ارسال شده اند.طرح نظارتی نوروز 98 تا 15 
فروردین ماه سال آتی ادامه خواهد داشت و شهروندان 
می توانند شــکایات و گزارشــات خــود در زمینه 
گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم اجرای تعهدات، 
عدم انجام خدمات پس از فــروش در دوره ضمانت، 
قاچاق و عرضه خارج از شبکه را به صورت شبانه روزی 
با سامانه 124 در مرکز استان و شهرستان های تابعه 

مطرح کنند.

مدیرعامل در جشــن خانواده بزرگ شــرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان که به مناسبت تجلیل از دانش پژوهان ممتاز،بانوان فرهیخته 
و بازنشستگان در سال 97 برگزار شد گفت:در چند سال اخیر شرکت آبفا 
استان اصفهان به رغم چالش هایی موجود موفق شد یکی از پیشروترین 
شرکتهای تابع وزارت نیرو در خدمات رســانی پایدار به مردم  محسوب 

شود.
مهندس هاشــم امینی اعام کردموفقیت های پیاپی شــرکت آبفا 
اســتان اصفهان بدنبال تاش شــبانه روزی تمام کارکنان این صنعت 
حاصل شد بدین ترتیب از همه کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان انتظار 
می رود تمام تاش خود را در راســتای خدمات رسانی مطلوب به مردم 

همچنان در دستور کار قرار دهند.
وی تامین آب شرب مردم را در تابستان امری دشوار برشمرد و خاطر 
نشان ساخت: در نیمه اول ســال جاری به دلیل کاهش بی سابقه جحم 
ذخیره آب  ســد زاینده رود در تامین آب شرب مشترکین تحت پوشش 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ با چالش هایی مواجه بودیم که خوشبختانه 

با درایت ،تعهد ،تخصص و تاش بی وفقه کارکنان توانســتیم آب شرب 
مورد نیاز مردم را در فصل تابستان تامین کنیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
بیان داشت: در فصل تابستان بسیاری از مســئوان کشوری به جهت 
کاهش بی سابقه حجم ذخیره ســد زاینده رود نگران تامین آب شرب 
بیش از 4 میلیون نفر در این حوضه بودند این در حالیســت که به لحاظ 
تدبیری که مدنظر قرار گرفت آب شرب ساکنان حوضه زاینده رود بدون 

ایجاد کمترین مشکلی تامین شد.
مهندس امینی موضوع ســازگاری با کم آبی را یکــی از اولویت های 
اساسی شرکت آبفا استان اصفهان برشمرد و اظهار داشت:آبفا اصفهان 
سازوکارهایی که در نهایت منجر به سازگاری با کم آبی در نقاط مختلف 
استان می شود را به طور جدی دنبال می کند و دراین راستا کمیته ایی 
هم تشکیل شــدوی ادامه داد: تجلیل از بانوان شرکت در حالی صورت 
می گیرد که بانوان همچنان یکی از گروههای تاثیر گذار هستند که در 

بزنگاههای مختلف شرکت را در برون از چالش ها یاری رساندند 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تجلیل و تکریم از  بازنشستگان 
را امری ضروری برشمرد و اظهار داشــت: تکریم افرادی که 30 سال بی 
وفقه درصدد خدمت به مردم بودند ضروری است این درحالیست که در 
چند سال اخیر طرح تکریم بازنشستگانی که چندین سال از عمر خدمت 

آنها می گذرد اجراء  می شود 
وی خطاب به دانش آموزان برتر گفت: از دانش آموزان انتظار می رود 
که در سنگر علم و دانش بسیار کوشا باشند تا در آینده فردی مفید برای 
خانواده و جامعه بشمار آیندازم به یادآوری است جشن خانواده بزرگ 
آبفا باحضور هنرمندان بنام کشور و استان برگزار شد بطوریکه بیش از 5 
هزارنفر از اعضای خانواده کارکنان در سطح استان در این جشن شرکت 

کردند .

شاهمرادی خبر داد:

تشکیل پرونده برای بیش از هزار واحد صنفی متخلف

مدیرعامل در جشن خانواده بزرگ شرکت آب و فاضاب استان اصفهان اعام کرد:

آبفای اصفهان یکی از پیشروترین شرکتهای وزارت نیرو 
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دژپسند با بیان اینکه در چین و ایران قابلیت های منحصر بفردی 
برای همکاری وجود دارد، گفت:این قابلیت ها می تواند در مســیر 
»یک پهنه، یک راه« و هم در ارتباطات دو جانبه مورد استفاده قرار 

گیرد.
فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سمینار »یک 
پهنه، یک راه« که با حضور ســفیر چین در تهران و با مشــارکت 
نمایندگان وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی کشورمان برگزار 

شد، بر توسعه همکاری های همه جانبه ایران و چین در بستر پروژه 
»یک پهنه، یک راه« تأکید کرد.

وی  اظهار کرد: پروژه »یک پهنه، یک راه« صرفا محدود به جاده 
و زیرساخت حمل و نقل نیست، بلکه مجموعه کاملی در حوزه های 
ســخت افزاری و نرم افزاری مانند راه ها، نفت و گاز، مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، ارتباطات و فناوری، تامین نیرو، انرژی، گردشگری، 

پولی و مالی است.

دژپسند با تاکید بر عمق و اســتراتژیک بودن روابط دو کشور، 
بر عزم جدی رئیس جمهور و دولت جمهوری اسامی ایران برای 

گسترش روابط تاکید کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیــان اینکه در چین و ایران قابلیت های 
منحصر به فردی برای همکاری وجود دارد، تصریح کرد: این قابلیت 
ها می تواند هم در مسیر »یک پهنه، یک راه« و هم در ارتباطات دو 

جانبه مورد استفاده قرار گیرد.

قیمت گوشــت در بــازار در این مــدت افزایش 
چشــمگیری داشــته اســت و  پس از مدتی دولت 
تصمیم گرفت تا بــرای به تعادل رســاندن قیمت 
گوشت در بازار دام های زنده وارد کند که این امر باعث 
شد تا قاچاق دام زنده بیشتر شود تا کاهش قیمت در 
بازار. حال با برگزاری نمایشــگاه بهاره دولت تصمیم 
دارد تا بازار گوشت و مرغ را به تعادل برساند باید دید 
این طرح دولت مانند طرح و اردات دام بی اثر خواهد 

بود یا خیر.
قیمت گوشت داخلی کاهش یافت

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام گفت:  امکان 
صادرات دام های وارداتی وجود ندارد و به محض وارد 
شدن، به کشــتارگاه ها جهت ذبح منتقل می شود. 
در ضمن برای کشــورهای دیگر هم صرفه و توجیه 
اقتصادی ندارد و اگر بخواهند دام وارد کنند از کشور 

مبدا وارد می کنند
دو روز گذشته ســیدناصر موسوی ارگانی عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسامی و 
نماینده مردم فاورجان طی مصاحبه ای مدعی شد 
که دام های رومانیایی که وارد کشور می شوند پیش از 
تخلیه از کشتی و هواپیما به مقاصد صادراتی فرستاده 

می شوند.
این ادعا موجب شــد تا در این خصوص با منصور 
پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور 
گفت وگویی داشته باشیم تا صحت و یا رد این ادعا را 

اعام کند.
پوریان اظهار کــرد: به هیچ عنوان این مســئله 
صحت ندارد. این ادعا  نه تنها توجیه اقتصادی ندارد 
بلکه یک مسئله کاما غیرمنطقی و غیر واقعی است. 
این که یک نفر از تریبون مجلس بدون هیچ پشتوانه و 

مدرکی چنین ادعایی کرده بسیار باعث تاسف است.

وی افزود: متاســفانه بــا اظهار نظرهــای غیر 
کارشناسی باعث تشویش اذهان عمومی می شوند. 
محمولــه وارداتی با کشــتی برای اولین بار اســت 
که در حال ورود بــه آب های ایران اســت و تاکنون 
تنها با هواپیما وارد شــده اســت. محموله هایی که 
با هواپیما وارد شــد کاما روشــن و در ماء عام وارد 
کشتارگاه های شهریار شــد و همه از نحوه ورود آنها 

مطلع هستند و ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام تاکید کرد: 
این صحبت ها دقیقا زمانی آغاز شد که بازار گوشت 
دارای ثبات نســبی شــده و به روال عادی نزدیک 
شــده اســت.وی افزود: امکان صــادرات دام های 
وارداتــی وجود نــدارد و به محض وارد شــدن، به 
کشــتارگاه ها جهت ذبح منتقل می شود. در ضمن 
برای کشورهای دیگر هم صرفه و توجیه اقتصادی 

ندارد و اگر بخواهند دام وارد کنند از کشور مبدا وارد 
می کنند و نیازی به ورود ایران به این مسئله نیست.

پوریان در رابطه با قیمت دام داخلی گفت: قیمت 
شقه دام داخلی بره ســنگین وزن 65 هزار تومان و 

بره ریز 72 هزار تومان است.
قیمت گوشت و مرغ کاهش می یابد

برای تعدیل قیمت ها، مرغ و گوشــت گرم قرمز 
ظرف چند روز آینده دربازار عرضه می شود.

منوچهــر حبیبــی معــاون امــور اقتصادی 
استاندارقزوین گفت: با تفاهم با اتحادیه مرغداران 
و توزیع نهاده های دامی بــا ارز دولتی در بین آن ها 
مقرر شده اســت ظرف چند روز آینده مرغ گرم با 
هزار تا هزار و پانصد تومان کاهش با قیمت 10 هزار و 
پانصد تومان در بازار توزیع می شود. حبیبی افزود: 
همچنین مرغ منجمــد با قیمت 8 هــزار و 500 

تومان در فروشگاه های ســطح شهر توزیع خواهد 
شد.

به گفته حبیبی، برای رفاه حال هم اســتانی ها 
وتعدیل بازار، گوشــت گرم قرمز بــا قیمت 38 تا 
39 هزار تومان و همچنین گوشــت قرمز منجمد 
با قیمت 29 هــزار تومان بزودی در بــازار توزیع 

می شود.
وی با بیــان اینکه قاچــاق دام و افزایش قیمت 
نهاده های دامی باعث افزایش قیمت گوشت ومرغ 
شده اســت گفت که با واردات گوشــت گرم و دام 
زنده و همچنین نهاده ها، قیمت گوشــت ومرغ در 

روز های آینده کاهش خواهد یافت.
معاون اقتصادی اســتاندار تاکید کرد: ذخیره 
سازی کاا های اساسی، چون، گوشت قرمز، مرغ، 
شکر و برنج و تخم مرغ در دستور کار قرار گرفته و 
به اندازه کافی تامین و دخیره ســازی شده است و 

کمبودی برای این روز ها نداریم.
حبیبــی همچنین تاکید کــرد تصمیم گرفته 
شده است که نظارت ســازمان صمت و تعزیرات 
حکومتی برای حضور جدی تر در بازار فشــرده تر 

شود.
معاون اســتاندار با اشــاره به برپایی نمایشگاه 
عرضه محصوات مــورد نیاز مــردم در روز های 
پایانی ســال گفت: کاا ها با 15 تا 20 درصد کمتر 

از قیمت بازار در این نمایشگاه عرضه خواهدشد.
حبیبی افــزود: به دنبال آن هســتیم تا نگرانی 
مردم در باره نوع و کیفیت کاا های عرضه شــده 
در این نمایشگاه برطرف شــود.معاون اقتصادی 
استاندار اضافه کرد میوه شــب عید به طور کامل 
تامین و بخش عمده ای از آن در ســردخانه ذخیره 

سازی شده است.

گمرک ایران اعام کرد؛
برقراری کشیک گمرکات در 

روزهای تعطیل پایانی سال ۹۷
مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشیک های نوروزی گمرکات کشور در ایام نوروز 

را اعام کرد.
کشیک های نوروزی گمرکات کشور با هدف 
تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آات 
خط تولید و ترخیص کااهای اساســی مورد نیاز 
مردم در ایام تعطیات نوروزی برقرار اســت.در 
بخشــنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی آمده اســت: ازم اســت همکاران در 
گمرکات اجرایی در جهت تســریع در تشریفات 
امور گمرکی کااهای وارداتی به خصوص کااهای 
اساســی، مواد اولیه و ماشــین آات خط تولید 
واحدهای تولیدی و دارو ضمن افزایش ســاعات 
کاری ایام پایانی ســال و برقراری ایام کشیک در 
روزهای تعطیل پایانی سال 97 و در روزهای نوروز 
سال 98 نسبت به ارائه خدمات به مراجعان اقدام 

کنند.

در دیدار قائم مقام ایدرو و هیات 
صنعتی روسیه بررسی شد؛
 همکاری روسیه و ایدر

و در نوسازی ناوگان تجاری
در دیــدار هیات صنعتی روســیه و قائم مقام 
ایدرو زمینه های همکاری خودروسازان سنگین 
این کشور برای طرح نوسازی ناوگان تجاری ایران 

بررسی شد.
به گزارش ایلنــا، بهزاد اعتمادی بــا تاکید بر 
اینکه طرح ملی نوسازی ناوگان فرسوده تجاری 
کشور شــامل 202 هزار و 500 دســتگاه انواع 
کشنده، کامیون، کامیونت و اتوبوس  های گازسوز 
و بنزین سوز با دســتور رئیس   جمهور و محوریت 
این سازمان آغاز شده است، گفت: ایدرو آمادگی 
دارد تا به منظور بهینه   ســازی اســتانداردهای 
کیفی و زیست محیطی از توانمندی شرکت  های 
روســی درخصوص تامین خودروهای سنگین 
به صورت قطعات منفصله بهره گیرد.وی با اشاره 
به تحریم  های یکجانبه و خاف قواعد بین  المللی 
آمریکا اظهار داشــت: بخش  های قابل توجهی از 
فرایندهای تولید خودروهای ســنگین و تجاری 
با اســتفاده از توان تولید مجموعه  های مختلف 
خودروسازان داخلی با ســفارش  گذاری ایدرو در 
پروژه ملی نوســازی ناوگان تجاری در حال انجام 
است.نمایندگان خودروســازان سنگین روسیه 
در این دیدار با تشــریح توانمندی  هــای فنی و 
اســتانداردهای زیســت محیطی )یورو5( انواع 
کشــنده و اتوبوس  های گازســوز و برقی روسی، 
آمادگی خود را جهت بررســی راه   اندازی خطوط 
اعتباری و نحــوه تعامات مالــی و صنعتی بین 

دوکشور اعام کردند.

تعلیق پروازهای بوئینگ ۷۳۷ 
مکس۸ در هند و کره جنوبی

شرکت هواپیمایی ایستر جت در کره جنوبی 
پروازهای هواپیمای بوئینــگ 737 مکس8 را به 

حالت تعلیق درآورد.
به گزارش ایلنا ، شــرکت هواپیمایی »ایستر 
جت« در کره جنوبی پروازهای هواپیمای بوئینگ 
737 مکس8 را به حالت تعلیق درآورد. ســازمان 
هوایی هند نیز اعام کرد که پروازهای این هواپیما 
را به طور موقت به حال تعلیق درآورده و »با شرکت 
بوئینگ در حال مذاکره« اســت. در پی ســقوط 
هواپیمای بوئینگ 737 ماکس8 خطوط هوایی 
اتیوپی، چین و شماری از کشورها اعام کردند که 
پروازهای این هواپیما را به حالت تعلیق درخواهند 

آورد.

نایب رییس مجلس:
اروپایی ها برای راه اندازی 

اینستکس مصمم هستند
نایب رییس مجلس، با بیــان اینکه اروپایی ها 
برای راه اندازی اینستکس مصمم هستند، گفت: 
نمی توان گفت که اینستکس آثار فوق العاده ای 
دارد، بلکه کمکی برای کم کــردن آثار تحریم ها 

است.
علی مطهری در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به 
سفر روز گذشته رییس اینستکس به ایران، گفت: پر 
فیشر، رییس اینستکس به ایران سفر کرده تا با طرف 
های ایرانی مذاکره و سازوکار اینستکس را بررسی 
کنند.نایب رییس مجلس شورای اسامی، با بیان 
اینکه یکی از اهداف این سفر روشن شدن ابهامات 
اینستکس است، افزود: پر فیشر به ایران سفر کرده 
تا با توافقاتی که انجام می شود سامانه را راه اندازی 
کنند.وی با تاکید بر اینکه ســفر پر فیشــر رییس 
اینستکس به ایران می تواند گامی به جلو باشد، ادامه 
داد: اروپایی ها برای راه اندازی اینســتکس مصمم 
هستند و این ســامانه برای کشور ما نیز مفید است 
که ان شاء اه در آینده راه اندازی می شود.نماینده 
مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: نمی توان 
گفت که اینســتکس آثار فوق العاده ای دارد، بلکه 

کمکی برای کم کردن آثار تحریم ها است.
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بررسی آفتاب اقتصادی از وضعیت بازار گوشت 

واردات و نمایشگاه قیمت گوشت را کاهش نمی دهد؟

ایران میزبان اجاس مشترک 
همکاری های اقتصادی با روسیه

براســاس گفت وگوی تلفنــی وزرای نیرو 
و انرژی ایران و روســیه مقرر شــد پانزدهمین 
اجاس مشــترک همکاری هــای اقتصادی و 
تجاری دو کشــور 26 خردادماه سال آینده به 
مدت ســه روز در شــهرهای تهران و اصفهان 

برگزار شود.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - و 
الکساندر نوواک - وزیر انرژی روسیه -، شامگاه 
گذشــته طی تماس تلفنی درباره نشست آتی 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری و پروژه های مشترک دو کشور گفت وگو 

کردند.
رؤسای کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصــادی و تجاری ایــران و روســیه در این 
گفت وگو ضمن مرور آخرین روند همکاری های 
اقتصادی و پروژه های میان دو کشــور، درباره 
نحوه برگزاری پانزدهمین اجاس مشــترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه، 
اتصال شــبکه های برق ایران و روسیه از طریق 
کشورهای آذربایجان، گرجستان و یا ارمنستان، 
احداث چهار واحد نیروگاه حرارتی سیریک و… 

به بحث و گفت وگو پرداختند.
بر اســاس اعام وزارت نیــرو، گفت وگوی 
تلفنی وزرای دو کشــور مقرر شد تا پانزدهمین 
اجاس مشــترک همکاری هــای اقتصادی و 
تجاری ایران و روسیه 26 خردادماه سال آینده به 
مدت سه روز در شهرهای تهران و اصفهان برگزار 
شود. هم چنین براســاس توافق صورت گرفته 
میان دو طرف اولین همایش بررسی فرصت های 
تجاری و اقتصادی قفقاز شمالی و ایران نیز 25 

خردادماه در تهران برگزار خواهد شد.

ترس شیل آمریکا از گفت و گو 
با اوپک!

دبیرکل اوپک در یک کنفرانــس انرژی در 
آمریکا اعام کرد شــرکت های شــیل از توافق 
کاهش تولید اوپک و متحدانش که قیمت نفت 

را تقویت کرده، سود برده اند.
به گزارش ایسنا، اظهارات محمد بارکیندو در 
آستانه دیدار اوپک با تولیدکنندگان نفت آمریکا 
برای سومین سال متوالی در کنفرانس سراویک 
شــرکت HISMarkit صورت گرفت با این 
حال این نشست در ســال های گذشته توجه 

کمتری را جلب کرده است.
بارکیندو گفت: تعادل مجــدد بازار جهانی 
رو به پیشرفت اســت و مدیریت عرضه در سال 

2019 ادامه خواهد داشت.
با اقدام اوپک برای محــدود کردن عرضه و 
تقویت قیمت ها، تولید نفت آمریکا جهش پیدا 
کرده است. آمریکا اکنون سومین تولیدکننده 
بزرگ نفت جهان اســت که با تولید بیش از 12 
میلیون بشــکه در روز از عربســتان سعودی و 

روسیه سبقت گرفته است.
مدیران شــیل معدودی در میان سخنرانان 
کنفرانس امسال سراویک به چشم می خورند 
و وزیران نفت عربستان سعودی و کویت که دو 
عضو مهم اوپک هستند، در این کنفرانس حضور 

ندارند.
اوپک و متحدانش در اول ژانویه دور جدیدی 
از کاهش تولید را به میزان 1.2 میلیون بشــکه 
در روز آغاز کردند تا از فشــارهای کاهشی روی 
قیمت ها بکاهند. این گروه قرار است این کاهش 

تولید را به مدت شش ماه اجرا کند.
خالد الفالح، وزیر انرژی عربســتان سعودی 
هفته جاری به رویترز گفت: بعید است این گروه 
سیاســت تولید خود را در آوریــل تغییر دهد و 
آمریکا و چین امسال تقاضای مطلوب برای نفت 

را هدایت می کنند.

با استمرار خاموشی
صادرات نفت ونزوئا فلج شد

شــرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئا 
از زمان قطعی برق هفته گذشــته، نتوانسته 
اســت صادرات نفت را در بنــدر اصلی خود 

ازسربگیرد.
به گزارش ایسنا، برق پس از خاموشی روز 
سه شنبه که نیکواس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئا خرابکاری آمریکا در سد هیدرولیکی 
اصلی این کشــور را عامل آن خواند، هنوز به 

طور کامل در سراسر کشور برقرار نشده است.
منتقدان مادورو قطعی برق را نتیجه بیش 

از یک دهه فساد و سوءمدیریت می دانند.
یکی از منابع آگاه به رویترز گفت: شــرکت 
PDVSA یــک برنامه اضطــراری را برای 
احیای بــرق در بندر خوزه راه انــدازی کرده 
اســت با این حال این شــرکت در این برنامه 
اظهارنظر نکرد.طبق آمــار رفینیتیو آیکان، 
هیچ نفتکشــی از هفتم مارس بنــدر خوزه را 
ترک نکرده اســت و روز شنبه که برق به مدت 
کوتاهی بازگشت، کشتی های معدودی میان 
بنادر داخلی وجــود دارند اما یک قطعی دیگر 
که تا روز یکشــنبه ادامه داشتند، فعالیت ها را 
متوقف کرد.قطعی برق همچنین روی فعالیت 
پاایشــگاه پوئرتو اکروز که پیش از این هم 

با حداقل ظرفیت کار می کرد تأثیر گذاشت.
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توسعه همکاری های تجاری از طریق طرح »یک پهنه، یک راه« اقتصادو انرژی

رئیس کمیته مزد کانون عالی شــورای اســامی کار گفت:افزایش 
حقوق کارگران باید با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد 

معیشت آنها انجام شود.
فرامرز توفیقی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشــت: بر اساس ماده 41 
قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم بر هزینه ها و سبد 
معیشت کارگران انجام شود و این درحالیست که میزان واقعی تورم در 

افزایش حقوق کارگران لحاظ نشده است.
وی افزود:براساس علم اقتصاد باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب 
شده و عدد حاصل از مابه التفاوت دریافتی و هزینه ها به حقوق کارگران 
افزوده شــود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نشده 

است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسامی کار اضافه کرد: سالیانه 
اعام می شود که افزایش حقوق و دســتمزد کارگران، کمی پایین تر از 
رشد نرخ تورم اعمال می شــود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با 

هزینه خانوار هماهنگی ندارد.
تاکید قانون بر افزایش نقدی دستمزد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا مبنی براینکه کارفرمایان 
پیشــنهاد جبران هزینه و دســتمزد کارگران برمبنای توزیع کاا با ارز 
4200 تومانی و بســته حمایتی مطرح می کنند، آیا این اقدام می تواند 
هزینه های معیشت کارگران را جبران کند یا خیر، تصریح کرد: توزیع 
بســته حمایتی و یا کاا با ارز 4200 تومانی به عنوان حقوق اجتماعی 
مردم محسوب می شــود که به عهده دولت است و کارگران نیز همانند 

سایر اقشار مشمول این شیوه حمایتی می شوند.
توفیقی تصریح کرد: براســاس ماده 3 قانون کار نیز به صراحت اعام 
شده که حق الزحمه کارگران باید به شکل نقدی پرداخت شود و بدون 

تردید قانون فصل الخطاب محسوب می شود.
سود دولت و کارفرمایان از جهش قیمتها

رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسامی کار با اشاره به کاهش 
معنادار قدرت خرید کارگران گفت: بررسی های کمیته حقوق و دستمزد 

نشــان می دهد که قدرت خرید کارگران یک میلیون و 89 هزار تومان 
کاهش یافته که باید این رقم در حقوق سال آینده کارگران از سوی دولت 

و کارفرمایان جبران شود.
توفیقی مدعی شــد، دولت و کارفرمایان از نوسان اقتصادی امسال با 
دامپینگ ارز، مسکوکات، بورس، ســودهی بانکی، رانتهای اطاعاتی و 
افزایش چندین باره قیمت سود برده اند، اما حقوق کارگران با این نوسان 

های قیمتی به روزرسانی نشده است.
افزایش اثرگذار قیمتها توسط کارفرمایان

توفیقی به این پرســش که کارفرمایان اعام می کنند، توانایی مالی 
برای افزایش نقدی حقوق کارگران را ندارند و چنانچه دولت به آنها کمک 
نکند، امکان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی کار وجود دارد، آیا 
این گفته ها منطبق با واقعیت اقتصادی کشور و شرایط واحدهای تولیدی 
هست یا خیر؟ اینگونه پاسخ داد: امســال بدون شک بهارطایی برای 
تولیدکنندگان است، زیرا تولید و واردات را با ارز 4200 تومانی انجام داده 
اند، اما قیمت محصوات خود را براساس نوسان بازار و منطبق بر ارز آزاد 

تعیین کرده و به فروش رسانده اند، بنابراین چنین ادعایی صحت ندارد.
رئیس کمیته مــزد کانون عالی شــورای اســامی کار افزود:امروز 

کارفرمایان به دنبال افزایش سرمایه، بهینه سازی زیرساختها و افزایش 
سود هستند.

وی درباره پیشــنهاد افزایش 20 درصدی به حقــوق کارگران برای 
ســال 98 تصریح کرد: ماههای گذشته شــاهد جهش دو تا سه برابری 
قیمت کااها بودیم که این امر هزینه خانوار را به شکل خیره کننده ای 
افزایش داده است، بنابراین باید کارفرمایانی که بی حساب و کتاب قیمت 
کااهای خود را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را به حداقل رسانده 
اند با افزایش حقوق کارگران کمی از فشارهای اقتصادی بر روی این قشر 

را کاهش دهند.
موضوع تعدیل نیرو 

توفیقی در واکنش به تهدید بازار کار از ســوی کارفرمایان و از دست 
رفتن فرصتهای شغلی موجود گفت: پس ازاجرای قانون هدفمندی یارانه 
ها کارفرمایان تا حد امکان نیروی انسانی را تعدیل کردند، بنابراین برای 
حفظ واحدهای تولیدی و صنعتی دیگر امکان تعدیل نیروی انســانی 

وجود ندارد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اســامی کار افزود: امروز هر 
کارگر به جای سه یا چهار نیروی انسانی کار کرده و حداقل ها را دریافت 
می کند، اما به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و نبود امنیت شغلی چاره 

ای به غیر از تحمل شرایط سخت و غیرمنصفانه ندارند.
خروج جوانان از بازار کار 

وی تاکید کرد: شــرایط نابرابر فضای کار موجب شــده تا 38 درصد 
جوانان 19 تا 28 سال از اشتغال دور شوند، در حالیکه تا سال 93 بیشترین 

فرار شغلی مربوط به قشر تحصیلکرده بود.
توفیقی خاطرنشان ساخت:جوانان حاضر نیستند در مشاغلی که در 
تولید ناخالص داخلی موثر است، فعالیت کنند زیرا به این باور رسیده اند 

که نمی توانند با این روش به نیازهای حداقلی خود پاسخ دهند.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شــورای اســامی کار تصریح کرد: 
گســترش این دیدگاه در جامعه بســتر توسعه مشــاغل زیرزمینی و 

غیرمرتبط با تولید ناخالص داخلی را مهیا کرده است.

یک کارشــناس اقتصادی گفــت: دولت برای 
بهره مندی مــردم از توزیع کااها بایــد برخورد 
جدی داشته باشــد به عبارت دیگر یک پلیس سر 
هر تصمیم گذاشته شود. این در مورد بازگشت ارز 
حاصل از صادرات نیز صادق اســت و تا زمانی که 
دولت رفتار مایم داشــته باشد و خواهش کند که 
ارز صادرات بازگردد هرگز این اتفاق روی نخواهد 

داد.
آلبــرت بغزیــان در گفت وگو با ایلنــا در مورد 
تحقق اهداف تخصیص  ارز 4200 تومانی و توزیع 
کااهای اساســی گفت: مثل روز روشــن بود که 
در شرایط لجام گســیخته ارزی، تامین کااهای 
اساســی که با کمبود مواجه اســت توسط بخش 
خصوصی موفق نخواهد بود، چــون واردات نه به 
اندازه خواهد بود و نه ایــن بخش جوابگوی دولت 

است.
وی ادامه داد: در شــرایط کنونــی دولت بجای 
صرف نظر کردن از تخصیــص ارز 4200 تومانی ، 

توزیع کااهای اساســی مــردم را همانند دوران 
جنگ بر دوش بخــش بازرگانی خــود قرار دهد. 
البته این به معنای اســتفاده از کوپن نیست که در 
آن همه مردم تنها به واســطه یک کارت ملی از آن 

بهره مند شوند.
بغزیان افزود: همچنین دولت برای بهره مندی 
مــردم از توزیع کااها باید برخورد جدی داشــته 
باشــد به عبارت دیگر یک پلیس ســر هر تصمیم 
گذاشته شــود. این در مورد بازگشت ارز حاصل از 
صادرات نیز صادق است و تا زمانی که دولت رفتار 
مایم داشته باشد و خواهش کند که ارز صادرات 

بازگردد هرگز این اتفاق روی نخواهد داد.
این استاد دانشــگاه ضمن مخالفت با حذف ارز 
ترجیحی 4200 تومانی گفت: اولین اشــتباه این 
بود که هیچ فکــری در مورد توزیــع کااهای ارز 
4200 تومانی نشد، با وجود این حذف ارز 4200 
تومانی نیز اشــتباه بعدی خواهد بود. اگر این نرخ 
حذف شــود، چه ارزی به عنوان مبنا خواهد بود؟ 

اگــر واردکنندگان بــرای تامین ارز به بــازار آزاد 
رجوع کنند که دوباره نرخ بــاا خواهد و ما دوباره 

ارز دیگری ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: متاســفانه ما هنوز شرایط کشور 
را بخوبی درک نکرده ایم که بــا کمبود ارز مواجه 
هســتیم، در شــرایطی که فروش نفــت و درآمد 
مربوط به آن مبهم اســت و موضوع  FATF حل 

نشده نباید ارز 4200 تومانی را حذف کرد.
این کارشــناس اقتصادی در مورد رژیم ارزی 
کشور گفت: در ســوپرمارکت ارزی چندین رژیم 
ارزی وجــود دارد که هر یک بســته به شــرایط و 
اقتضائات موفق یا ناموفق عمل کرده اند. سیســتم 
ارزی کشــور پیش تر دســتوری بــود و در ظاهر 
بازاری داشــت اما با آمدن آقای همتی سیســتم 
ارزی ما به سمت شناور مدیریت شده حرکت کرد. 
در این سیســتم کانال ارزی که فکر می شــود 
بــه نفع جامعــه اســت را حفــظ می کنند حتی 
کشورهایی که در زمینه اقتصاد ادعایی برای خود 

دارند اجازه نمی دهند که بازار تعیین کننده باشد. 
بازار در محــدوده خاص عمل می کنــد اما بازیگر 
اصلی بانک مرکزی اســت و مواظــب حدود نرخ 

است.
وی ادامه  داد: مثا بانــک مرکزی نرخ دار بین 
11 تا 13 هزار تومان را در نظر می گیرد که نوسان 
در این محدوده ایرادی ندارد اما اگر از این محدوده 

خارج شود بانک مرکزی می تواند ورود کند.
 اما در حــال حاضر در نظــام ارزی ما مدیریت 
شناور شــده اســت یعنی بجای نرخ، مدیریت ما 

شناور شده است.

رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسامی کار 

افزایش حقوق کارگران با نگرش نسبت به تورم و هزینه ها باشد

یک اقتصاددان:

مدیریت در نظام ارزی ما، شناور شده است



معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که 60 درصد ظرفیت 
ناوگان حمل ونقل عمومی مسافری خالی است از مردم خواست، 

ایام عید از خودروهای شخصی استفاده نکنند.
عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرســازی  در این باره 
اظهار کرد:  88 هزار کیلومتر انواع راه های اصلی و فرعی در کشــور 
با احتســاب حریم آن ها به حدود 160 هزار کیلومتر می رسد که 
برای پاکســازی آن ها نیاز به اعتباری بالغ بر 50 میلیارد تومان در 

سال است.وی یادآور شد: روزانه 8 میلیون تردد از فاصله 5 تا 250 
کیلومتری در کشور انجام می شــود که در صورت مشارکت مردم 
در این طرح و خودداری از پرتــاب زباله به حریم راه ها صرفه جویی 
قابل توجهی حاصل خواهد شد.وی با بیان این که در قبال این مقدار 
صرفه جویی مالی می توان اعتبار مذکــور را صرف ارتقای ایمنی و 
کیفیت راه های کشــور کرد، ادامه داد: راه و منظر آن بخشی از سفر 
محسوب می شود و قطعا وجود زباله و کثیف بودن راه و منظر آن تاثیر 

نامطلوبی بر کیفیت سفر مردم به ویژه در سفرهای نوروزی خواهد 
داشت.رئیس ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای همچنین 
بیان کرد: در بخش حمل و نقل 14500اتوبوس و 26300 سواری 
کرایه ای بین شهری نســبت به جابه جایی مسافران در طول طرح 
نوروزی 98 اقدام می کنند کــه نظارت کامل و جامعی از ســوی 
سازمان بر خدمات حمل و نقل و سفر منجمله مجتمع های خدماتی 

و رفاهی بین شهری اعمال می شود.

چهار شنبه     22   اسفند   1397    شماره   ۷975خودرو6۰ درصد ظرفیت حمل ونقل عمومی خالی است

نمایندگان 2 خودروساز بزرگ کشور از تکمیل 
خودروهای ثبت نام شــده در تعطیات نوروز 98 و 
رفع نواقص آنها برای تحویل به مشتریان خبر دادند.

بیســتم آبان ماه امســال »رضا رحمانی« وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دربــاره نگرانی مردم بابت 
تحویل خودروهای ثبت نامی و قیمت تمام شــده 
آنها گفت: خودروســازان موظفند تعهدات خود را 
اجرا کنند و باید به قرارداد خود با مشــتری پایبند 

بمانند.
وی افزود: بــه طور حتم، در ایــن قراردادها باید 
خواســت مردم لحاظ شــود و خودروســازان به 

تعهدات خود عمل کنند.
این در حالی است که 2 خودروساز بزرگ کشور 
در هفته های گذشــته با هدف کاهش قیمت های 
کاذب بازاری، فروش فــوری و پیش فروش برخی 
محصوات خود را با فرمول پنــج درصد زیر قیمت 

بازار آغاز کردند و همچنان ادامه دارد.
در همین پیوند، »معصوم نجفیان« رئیس هیات 
مدیره سایپا که امروز در نشســت خبری در جمع 
خبرنگاران ســخن می گفت، خاطرنشــان کرد: تا 
خرداد ماه تولید همه خودروهای این گروه به صورت 
کامل انجام می شــد، اما پس از مشکات به وجود 
آمده و تحریم هــا، واردات برخی قطعات های تک 

)High Tech( با مشکل مواجه شد.
وی بیان داشــت: با تاش های انجام شده هفته 
گذشته همه خودروهای ثبت نامی سال 97 تکمیل 
شد و در تاشیم در ایام نوروز خودروهای ثبت نامی 

سال 98 را تکمیل کنیم.
این مقام مسئول تعداد خودروهای ناقص مانده 
و تکمیل نشــده را به اندازه 10 روز کاری ســایپا و 

حدود 25 هزار دستگاه عنوان کرد.
وی گفت: بیشــترین ناقصی خودروها مربوط به 

پراید و تیبا بویژه در قطعه ئی. ســی. یو )ECU یا 
کامپیوتر خودرو( و برخی قطعــات مربوط به جلو 

آمپر است.
 برنامه ریــزی برای کاهش ســالیانه 10 

درصدی ارزبری در ساپکو
همچنین در این نشســت، »حســین نجاری« 
مدیرعامل شــرکت طراحی مهندســی و تامین 
قطعات ایــران خودرو )ســاپکو( نیــز تاکید کرد: 
شرکت ایران خودرو نیز به اندازه 10 تا 15 روز کاری 
خود، خودروی ناقص دارد که در تاش است هرچه 

سریعتر آنها را تکمیل کند.
وی تاکید کرد: در ماه های گذشته با وجود همه 
مشــکات به تولید خودروها به صورت ناقص ادامه 
دادیم و در غیر این صورت بطور قطع صنعت قطعه 

سازی فلج می شد.
نجاری یادآور شــد: برخی قسمت های قطعات 
الکترونیکی خودروها در آمریکا تولید می شود که 

به همین دلیل تهیه آنها آسان نیست.
وی تاکید کرد که ساپکو در ســال 98 بر تولید و 

ارتقای داخلی ســازی قطعات الکترونیکی تمرکز 
خواهد کرد.

به گفتــه این مقام مســئول، افزایــش تولید و 
ســاخت محصوات با ویژگی های جدید راهی جز 

افزایش عمق داخلی سازی قطعات ندارد.
وی بیان داشــت: مطابق تصمیــم هیات مدیره 
ساپکو، کاهش دستکم 10 درصدی ارزبری سالیانه 
برنامه ریزی شــده اســت و عاوه بر آن بــا برپایی 
نمایشگاهی در ســاپکو درصدد هستیم میانگین 
خودکفایی قطعــات را از 68 درصد بــه بیش از 85 

درصد افزایش دهیم.
 پروژه تولید پژو 301

نجاری در ادامه از طرح ریزی پــروژه تولید پژو 
301 و تولیــد 150 هــزار دســتگاه از آن در مدت 
ســه ســال خبر داد که با قراردادهای منعقد شده 
هفت هزار میلیارد تومانی در گذشــته با سازندگان 
قطعات و انعقاد قرارداد مربوط به ســایر قطعات در 
سه ماهه نخست ســال آینده، بتدریج آن را تجاری 
ســازی کنیم.وی تاکید کرد: تمرکــز اصلی برنامه 

های ساپکو در ســال 98 تولید پژو 301 و پس از آن 
ارتقای داخلی سازی قطعاتی است که اکنون کمتر 

از 60 درصد داخلی سازی شده اند
این مسئول پیش بینی کرد تا ســه سال آینده 
بتوان تا 30 درصد به عمق داخلی ســازی قطعات 
تولیدی افزود و به این منظور بیش از 100 پروژه در 

سال 98 تعریف شده است.
وی گفت: برای قطعات حساسی همچون ای. بی. 
اس، کیســه هوا و قطعات الکترونیکی برنامه ریزی 
شده تا مشوق های ازم برای توسعه داخلی سازی 

آنها برای قطعه سازان فراهم شود.
نجاری خاطرنشان کرد: برای صادرات آن دسته 
از قطعات مانند قطعات بدنه خودرو و برخی قطعات 
مکانیکی که بازار خوبی برای آنهــا وجود دارد، نیز 
برنامه داشــته و ارتقای داخلی سازی به توسعه این 

بازارها خواهد انجامید.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش نرخ ارز، برخوردار 
نبودن از یوزانس و اضافه درخواســت بانک ها برای 
تضمین بازگشــت ارز حاصل از صادرات، منجر به 
24 برابر شــدن نقدینگی ازم قطعه سازان شد، به 
طوری کــه هزینه افزایش قیمت قطعه ســازان در 
ماه های گذشته 2 هزار و 500 میلیارد تومان شده 

است.
به گزارش ایرنــا، »مازیار بیگلــو« دبیر انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعام 
کرد: تاکنون 85 درصد از چهار هزار میلیارد تومان 
نقدینگی وعده داده شــده به دســت قطعه سازان 

رسیده و بقیه آن تا یک هفته آینده واریز می شود.
نقدینگی یاد شــده با ایجــاد رونــق تولید در 
قطعه ســازان، موجب افزایش شــمارگان تولید 2 
خودروساز بزرگ کشور تا حدود چهار هزار دستگاه 

در روز شده است.

خودروسازان وعده تکمیل خودروهای ثبت نامی را در نوروز۹۸ دادند

پورشه از افزایش تولید نخستین 
خودروی الکتریکی خود خبر داد

در پی پیش خرید شدن دست کم 20 هزار 
دستگاه خودروی »تایکان« - نخستین مدل 
تمام برقی پورشــه - این شرکت آلمانی اعام 
کرد تصمیم دارد میزان تولیــد این خودرو را 

افزایش دهد.
به گزارش ایرنا ، پورشــه تایــکان که یک 
خودروی ســدان تمــام برقی اســت، در ماه 
سپتامبر سال جاری میادی به صورت رسمی 

معرفی می شود. 
بنابــر گزارش هــای خبــری، انتظار می 
رود این محصــول در نمایشــگاه خودروی 
فرانکفورت )پائیز 2019( در معرض نمایش 

قرار گیرد.
اگرچه هنوز نمونه جاده ای پورشه تایکان 
معرفی نشده است، اما نزدیک به 20 هزار نفر با 
پرداخت مبلغ 2 هزار و 500 یورو این خودرو را 

پیش خرید کرده اند.
پورشه برای تامین این تقاضا، زمان تولید را 

به حداقل کاهش داده است.
به گفته »ِدتِلف فون پاتن« رئیس بخش 
فروش پورشه، عاقه مشتریان و طرفداران این 
خودرو، این شــرکت را بر آن داشته تا ظرفیت 

تولید تایکان را افزایش دهد.
این خودرو به دو موتور برقی مجهز می شود 
که در مجموع قدرتی برابر با 600 اســب بخار 
را در اختیار راننده قرار مــی دهد. باتری مورد 
استفاده در پورشه تایکان، بردی بیش از 500 

کیلومتر را برای آن به همراه دارد.
راننده با چهار دقیقه شــارژ توسط شارژر 
مخصوص، می تواند مســافتی برابــر با 100 
کیلومتر را بــا آن طی کنــد. موتورهای مورد 
استفاده در این خودرو گشــتاور باایی تولید 
می کند به همین سبب تایکان شتاب باایی 

دارد.
سرعت پورشه تایکان در کمتر از 3,5 ثانیه 

از صفربه 100 کیلومتر بر ساعت می رسد.
این گزارش حاکی اســت پورشــه اکنون 
یکی از ســودآورترین برند )نشان تجاری( زیر 
مجموعه گروه خودروسازی فولکس واگن به 
شمار می آید و موفقیت آن برای آینده حضور 
این گروه در بــازار خودروهای برقی، ضروری 

خواهد بود.
فولکس واگن مبلغی حــدود 40 میلیارد 
یــورو را برای توســعه این خــودروی برقی و 
خودروهای مجهز بــه جدیدترین فناوریهای 
تکنولوژی )ماشــین متصل( اختصاص داده 
است و بنا دارد تا ســال 2025، دست کم 50 

مدل تمام برقی را وارد بازارهای جهانی کند.

میزان جریمه خودرو برای 
بوق زدن غیرضروری اعام شد

جانشــین معاونت اجتماعی پلیس راهور 
تهران بزرگ گفت: بوق زدن غیرضروری برای 
ســام و خداحافظی 30 هزار تومان جریمه 

دارد.
ســرهنگ علی اصغر شــریفی جانشین 
معاونت اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ  از 
اعمال جریمه 30 هزار تومانی برای کسانی که 

به بوق زدن غیرضروری می پردازند، خبر داد.
وی افزود: مطابق قانون و کد تخلفی 2124، 
بوق زدن در محل های ممنوعــه و یا بوق زدن 

غیرضروری جریمه 30 هزار تومانی دارد.
جانشــین معاونت اجتماعی پلیس راهور 
تهران بزرگ در پاســخ به این ســوال که بوق 
زدن غیرضــروری چگونه تعریف می شــود؟ 
گفت: به طور مثــال بوق زدن پشــت چراغ 
قرمز یا ترافیک، بوق زدن غیرضروری اســت. 
همچنین بوق زدن برخی افراد به جای سام و 
خداحافظی هم از این جمله محسوب می شود 

و جریمه 30 هزار تومانی دارد.
ســرهنگ شــریفی در پایان گفت: البته 
پلیس سختگیری نسبت به اعمال جریمه بوق 

زدن غیرضروری ندارد.

تحویل به هنگام محصوات 
مدیران  خودرو 

درحال حاضــر کلیــه تعهــدات عمومی 
مدیران خودرو در هر دو برند ام وی ام و چری در 
زمان مقرر و مطابق سررسید خود به مشتریان 

در سراسر کشور تحویل داده می شوند
بانزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال 
مانند سال های گذشته، مشــتریان بیشتر از 
قبل دغدغه تحویل خودروهــای ثبت نامی 
خود را دارند. در حالــی که نمایندگان فروش 
محصــوات برندهــای دیگر همچنــان در 
وضعیت نامشخص به سر می برند و در تحویل 
خودروهای مشــتریان طی سررســید مقرر 
تاخیر دارند با این حال روند تحویل خودروهای 
مدیران خودرو فارغ از همــه بهانه ها در زمان 

مقرر انجام می گیرد.
باآنکه مدیران خودرو به عنوان یک شرکت 
تولیدکننده خودرو در ایــران نیز تحت تاثیر 
شرایط اقتصادی جاری در کشــور است اما با 
این حال سعی دارد کمترین تاثیرات منفی را 

به مشتریان خود منتقل کند.

 کیاموتورز هم پای خود 
را از چین بیرون کشید

به نظر می رسد که کیاموتورز نیز قصد دارد 
خط تولید یکی از بزرگترین کارخانه های خود 
در چین را، تحت تاثیر افزایش رقابت پذیری به 

حالت تعلیق دربیاورد.
به گزارش ایســنا، چنــد روز پیش بود که 
خبری مبنی بر تعطیلی یکــی از بزرگترین و 
قدیمی ترین کارخانه هــای هیوندای موتورز 
در چین منتشر شــد که گزارش ها حاکی از 
آن بود که این خودروساز بزرگ کره ای تحت 
تأثیر کاهش بی سابقه میزان فروش خودرو در 
بازار چین که به واسطه افزایش رقابت پذیری، 
رشد بی سابقه محبوبیت و استقبال مشتریان 
چینی از خودروهای بومی، تصمیم گرفته بود 
تولید محصواتش را در یکی از کارخانه های 
قدیمی خود در این کشــور بــه حالت تعلیق 
درآورد.حاا به نظر می رسد که کیاموتورز نیز به 
عنوان یکی دیگر از شرکت های خودروسازی 
کره ای با انتشار یک بیانیه در تصمیمی مشابه 
اعام کرده است که خط تولید خودروهایش 

در چین را تا اطاع ثانوی متوقف خواهد کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، این شــرکت 
همچنین اعام کرده اســت که هم اکنون در 
حال بررسی برنامه های مختلف برای افزایش 
تولید، رقابت پذیری در میزان فروش و موفقیت 
و پیروزی بر خودروهای چینی است. بنابراین 
نیاز دارد که به طور موقت تولید خودرو در این 
کشــور را متوقف کند تا بتواند به برنامه های 
جایگزین، جدید و بهتری نیز فکر کند.پیش تر 
کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعام کرده 
بودند که خودروهای چینــی گوی رقابت را از 
خودروهای کره ای موجود در بازار این کشور 
خواهد ربود و این خودروهای بومی توســعه و 
تولید شده توسط شرکت های خودروسازی 
چینی بــازار خودروهــای کره ای را کســاد 

خواهند کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان 
اتومبیل و نمایشگاه داران:

قیمت خودرو کاهش می یابد
رئیس اتحادیه فروشــندگان و نمایشگاه  
داران اتومبیل گفت: فروکش کردن هیجانات 
که باعث شده بود یک سری از افراد عادی وارد 
بازار شــوند و اقدام به خرید خــودرو به بهانه 
گرانتر شدن آن در آینده کنند باعث شده که 
اکنون تقاضایی در بازار نباشد و شاهد کاهش 

قیمت ها باشیم.
به گــزارش ایلنا ،  ســعید موتمنی رئیس 
اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه  داران اتومبیل  
خصوص وضعیــت بازار خــودرو گفت: اصا 
وضعیت خوبی در بازار نداریــم و رکود کامل 
حاکم شده اســت با توجه به فروکش کردن 
هیجانــات و افزایش عرضه نســبت به تقاضا 
شاهد کاهش قیمت ها در بازار خودرو هستیم.

وی ادامه داد: اکنون عرضه خودرو نسبت به ماه 
قبل بیشتر شده است و پیش بینی می شود ماه 
آینده نیز این افزایش ادامه پیدا کند. فروکش 
کردن هیجانات که باعث شده بود یک سری 
از افراد عادی وارد بازار شــوند و اقدام به خرید 
خودرو به بهانه گرانتر شدن آن در آینده کنند 
باعث شده که اکنون تقاضایی در بازار نباشد و 
شاهد کاهش قیمت ها باشــیم ما بارها اعام 
کردیم که اگر خودروسازها تولیدات خود را به 
بازار عرضه کنند قیمت خودرو این قدر افزایش 
پیدا نمی کند.موتمنی تصریــح کرد: قیمت 
خودروی پراید هیچ موقــع 50 میلیون نبوده 
اســت و این رفتارهای هیجانی باعث شد که 
به این قیمت برســیم و اکنون باید منتظر این 
باشیم که در سال آینده قیمت ها کاهش پیدا 
کند و کسانی که به هوای گران تر شدن خودرو 
و ســودهای چندمیلیونی اقدام به ثبت نام و یا 

خرید کرده اند با ضرر مواجه شوند.

وظیفه سیستم ترکیب دینامیک 
)LDVI( در امبورگینی 

EVO هوراکان
امبورگینی می گوید ترکیب سیستم های 
آئرودینامیکی پیشــرفته، داون فورس بهتر 
و پیشرانه ای قوی باعث شــده است احساس 
رانندگی اوو در کاس خــود غیرقابل رقابت 

باقی بماند.
امبورگینی طی هفته های اخیر اقدام به 
انتشار ویدئوهایی درباره کارکرد سیستم های 
متنــوع هــوراکان اوو جدید کرده اســت و 
جدیدترین ویدئوی این خودروساز بر سیستم 
LDVI تمرکز دارد. این سیستم که به معنی 
ترکیب دینامیک خودرو امبورگینی است، 

مغز مرکزی خودرو محسوب می شود. 
این سیستم می تواند هم باعث بهبود کشش 
و هم هماهنگی سیستم چهار چرخ محرک، 
فرمان پذیری چهار چرخ، هدایت گشــتاوری 
و کنترل کشش پیشرفته شــود تا این خودرو 
بتواند دریفت کند. این سیســتم همچنین با 
الگو گرفتن از رفتار راننده بر پایه شرایط محیط 

و حالت های رانندگی انتخابی عمل می کند. 

خبر خبر

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجــارت گفت: راه برون 
رفت از مشکات خودرو، تغییر ساختار در صنعت خودرو است.

به گزارش ایسنا ، سعید زرندی  درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای صنعت خودرو گفت: یک اشــکالی وجود دارد که در اذهان 
عمومی اینطور مطرح می شود که همه مدیران وزارت صمت، مدافع سر 

سخت صنعت خودرو هستند.
وی گفت: این تلقی درست نیست، بنده خودم اشکااتی دارم و حتی 
در جلساتی سختگیری وزیر بر این دو خودروساز را میبینم اما در شرایط 

فعلی باید دو مسیر را از هم جدا کنیم.
زرندی تصریح کرد: اول دوران کوتاه مدت است، در این وضعیت مواد 
اولیه تا 200 در صد افزایش پیدا کرده و مشکاتی برای خودروسازها پیش 

آمده و تعداد زیادی صنایع ما وابسته به این صنعت هستند.
وی افزود: از طرفی از ســوی بازار، یک تقاضــای خیلی باای صورت 
گرفت و صدها هزار نفر برای ثبت نام اقدام کرده بودند. در این زمان، انتقاد 
از گذشــته دردی را دوا نمی کند، باید ســعی می کردیم این وضعیت را 
مدیریت کنیم که سعی شد با تصمیماتی موضوع کنترل شود و تمرکز بر 

افزایش تولید قرار گرفت.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفت: برای حل 
مشــکل نقدینگی قطعه ســازان نیز با همکاری بانک مرکزی، 4,000 
میلیارد تومان به قطعه سازان دو خودروساز تسهیات ارائه شد تا مقداری 

از مشکات سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی آن ها برطرف شود.
زرندی تاکید کرد: اما در درازمدت باید تغییر ساختار جدی در صنعت 
خودرو اتفاق بیفتد، متأسفانه سرمایه گذاری های خارجی در این صنعت 

نتوانست به خاطر مسائل بعد از برجام ادامه پیدا کند.
وی گفت: باید در کنار این دو خودروساز، خودروسازان دیگری را هم 

در بلندمدت به این صنعت وارد کنیم.
زرندی توضیح داد: شما بررسی کنید صورت های مالی این شرکت ها 
قبل از تحریم هم وضعیت مساعدی نداشت یعنی خودشان را برای یک 

تکانه شدید بیرونی آماده نکرده بودند.
معاون طرح و برنامه افزود: معتقدیــم باید در بلندمدت، دولت، کامًا 
از صنعت خودرو خارج شود و باید صنعت خودرو مانند سایر سایر رشته 

فعالیت ها اداره شود.
وی گفــت: نبایــد از وزارتخانــه توقع داشــت در ریــز موضوعات 
خودروسازی ورود کند لذا اعتقاد دارم اگر هم وزارتخانه در این صنعت نیاز 

به ورود داشت، باید از طریق سازمان گسترش آن را پیگیری کند.
زرندی در پایان افزود: البته این مطالب برای شرایط بحرانی مثل این 
چند ماه نیست، اان نمی شود مدیریت کار را به بازار سپرد اتفاقاً در شرایط 

بحران باید نظارت جدی داشت اما نباید برنامه های بلند مدت را رها کرد.

به نظر می رسد که شرکت خودروسازی هوندای ژاپن قصد 
دارد تا ســال 2025 میادی تمامی خط تولید اروپایی خود را 

تبدیل به خودروهای برقی و الکتریکی کند.
به گزارش ایسنا، بســیاری از کشورهای جهان قصد دارند با 
هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشــار آاینده ها و 
گازهای گلخانه ای و حفظ بیشــتر محیط زیست، خودروهای 

تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه برسانند.
بنابراین بســیاری از شرکت های خودروســازی در جهان 
عزم خود را برای تولید انبوه خودروهــای برقی جزم کرده و از 

برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند.
 افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت اســتفاده 
بیشــتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت های 
خودروسازی در سراســر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و 
هر یک از برنامه های خود برای طراحــی و تولید خودروهایی 

بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.
حاا به تازگی شــرکت خودروســازی هوندا موتورز ژاپن 
در آســتانه اختتامیه نمایشــگاه خودروی ژنــو 2019 اعام 
کرده اســت که تا ســال 2025 میادی قصد دارد که تمامی 
خودروهای تولید شــده در خطوط تولید اروپا را برقی سازی 

کند.
با توجه به افزایــش روزافزون اهمیت حفاظــت از محیط 
زیســت و همچنین محبوبیت وســایل نقلیه پــاک و برقی، 
طرفداران و عاقمندان به این گونــه خودروها در قاره اروپا در 

مقایسه با سایر کشورهای جهان بیشتر است.
بر اســاس گــزارش وب ســایت carscoops ، شــرکت 
خودروســازی هوندا موتــورز ژاپن حــاا به تازگــی اعام 
کرده است که تصمیم گرفته تا ســال 2025 میادی تمامی 
خودروهای تولید شده در کارخانه هایش واقع در اروپا را برقی 
و الکتریکی کند بــه گونه ای که کاربران و مشــتریان اروپایی 
بتوانند از خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست بهره مند 
شوند. بدین ترتیب این خودروســاز قصد دارد نقش خود را در 

حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا و گرمایش 
زمین ایفا کند.

دولت های بســیاری همچون انگلســتان، فرانســه، نروژ، 
اســپانیا، یونان، مکزیک، چیــن و هند از جمله پیشــگامانی 
هســتند که قصد دارند به منظور جلوگیــری از آلودگی هوا و 
حفظ محیط زیســت، تولید و فروش خودروهــای بنزینی و 
دیزلی را تا دهه 2030 و نهایتــاً تا دهه 2040 میادی )حدوداً 

دو دهه آینده( ممنوع و متوقف اعام کنند.
به گفته کارشناســان و تحلیلگران فعال در صنعت خودرو، 
آن دســته از کشــورهایی که دولت آنها تبلیغات و تمرکزی 
بیشــتر و موثرتری را برای خریداری و اســتفاده از وســایل 
نقلیه پاک برقی و الکتریکی و همچنین مســئولیت اجتماعی 
شــهروندان در قبال حفاظت از محیط زیســت و تاش برای 
کاهش انتشار آاینده های سمی و کشــنده به جو زمین انجام 
داده است، در حقیقت نیز استقبال بسیار بیشتری از این گونه 

محصوات نشان داده اند.
 به گفته برخی دیگر از آنها، همچنین رابطه مستقیمی بین 
پیشرفته بودن کشورها و تمایل شهروندانشان برای خریداری 
و اســتفاده از خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست وجود 

دارد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت:

تغییر ساختار در صنعت خودرو ضروری است

خودروهای هوندا در اروپا برقی می شود
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چهارشنبه 

هکرها در حال اجــرای کمپین جدیدی هســتند که بدافزار 
»حمله ی جســتجوی فراگیر« ) StealthWorker( را بر روی 
دســتگاه های ویندوز و لینوکس قرار می دهد تــا از این طریق به 

رایانه های دیگر دسترسی پیدا کنند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست 
 ،BleepingComputer جمهوری و به نقــل از وب ســایت
جســتجوگر  فراگیــر StealthWorker  که مبتنــی بر زبان 

Golang  اســت و با عنوان  GoBrut نیز شــناخته می شود، 
بصورت عمده برای هدف قراردادن و آســیب زدن به پلتفرم های 
مختلــف اســتفاده می شــود.این بدافــزار توانایی اســتفاده از 
 Magento، آســیب پذیری هــای مختلف بــرای نفــوذ بــه
 cPanel و سیستم های مدیریت محتوای  phpMyAdmin
SMS(( را دارد و در صــورت نیاز، با اســتفاده از حمله فراگیر به 
سیســتم های ویندوز و یا لینوکس به زور وارد می شــود.بدافزار 

StealthWorker  توانایی به بروزرسانی خود را دارد و مهاجمان 
به طور عمده از بات های این بدافزار استفاده می کنند تا خدمات در 

حال اجرا را بر روی سرور هدف، بررسی کنند .
هنگامی که بدافزار در دســتگاه هدف قرارگرفــت، وظایفی 
برنامه ریزی شــده را در ویندوز و لینوکس ایجاد می کند تا بتواند 
خود را در پوشــه راه انــدازی یا در پوشــه /tmp مســتقرکند و 

همچنین مولفه crontab متقابل را به دست آورد. 

بدافزار »حمله  جستجوی فراگیر« بدنبال سیستم های ویندوز و لینوکس
فن آوری

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات

اتصال 5جی در دوردست ترین 
نقاط زمین با پروژه جدید ناسا

ایرنا: ناســا با همکاری یک شرکت آمریکایی و 
یک شرکت ژاپنی قرار است یک هواپیمای بدون 
سرنشــین بســیار بزرگ را که با انرژی خورشید 
کار می کنــد مــورد آزمایش قــرار دهــد؛ این 
هواپیمای عظیم امکان اتصــال اینترنت 5 را در 

دوردست ترین نقاط زمین فراهم خواهد کرد.
این هواپیمای عظیم که Hawk 30 نام دارد، 
به 10 موتور الکتریکی مجهز است، توانایی پرواز در 
ارتفاع باای 20 کیلومتری را دارد و امکان اتصال 
5 را در همه جــای زمین فراهــم می کند. قرار 
است این پرواز آزمایشی در هفته آینده انجام شود 
و ظرف سه ماه چندین پرواز آزمایشی دیگر انجام 
پذیرد. عملکرد این هواپیما در شرایط آب و هوایی 
مختلف از جمله ارتفاعات بسیار باا مورد آزمایش 
قرار گیــرد و برای این منظور شــرکت آمریکایی 
AeroVironment مبلغ 800 هزار دار به ناسا 
پرداخت کرده است تا نظارت بر پروازها و پشتیبانی 
زمینی را در آزمایشات بعدی بر عهده گیرد.پیش 
از این شرکت های گوگل و فیسبوک هواپیماهای 
بدون سرنشینی را با قابلیت اتصال لیزری و امواج 
میلیمتری طراحی کرده اند. متخصصان شرکت 
AeroVironment نیز در ارتباط با هواپیمای 
Hawk 30 چندین آزمایش را در زمینه برقراری 
ارتباط با امواج میلیمتری و سایر باندهای رادیویی 
انجام داده اند. در صورتی که این پروازهای آزمایشی 
 Hawk موفقیت آمیز باشند، به زودی هواپیمای
30 امکان اتصال 5G را در دوردســت ترین نقاط 

زمین فراهم خواهد کرد.

 هرچه سریعتر گوگل کروم 
را آپدیت کنید

ایســنا: به تازگی آســیب پذیری جدیدی در 
مرورگر اینترنتی گوگل کروم یافت شده است که 
خطرات متعددی را برای حریم خصوصی کاربران 

به وجود خواهد آورد.
این روزها که آســیب پذیــری و ضعف های 
امنیتی جنجال های متعددی را در فضای مجازی 
به وجود آورده اند، محققان و پژوهشــگران فعال 
در حــوزه امنیت ســایبری به تازگــی دریافته و 
اعام کرده اند که مرورگــر اینترنتی گوگل کروم 
میزبان یک حفــره امنیتی جدیدی شــده که به 
شدت وضعیت امنیت سایبری و حریم خصوصی 
کاربران آن را به مخاطره انداختــه و تهدید کرده 
اســت.بدین ترتیب این پژوهشگران خاطرنشان 
کرده و هشدار داده اند که کاربران باید تحت تأثیر 
آسیب پذیری مذکور هرچه سریع تر گوگل کروم 
خود را به جدیدترین نسخه به روزرسانی و آپدیت 
کنند تا از خطرات و تهدیدات احتمالی آن به دور 
نگه داشته شوند.کلمنت لیزاین، به عنوان یکی از 
این محققان سایبری عنوان کرده است که آسیب 
پذیری و حفره امنیتی مذکور به هکرها و مجرمان 
ســایبری این امکان را می دهد تا بتوانند از راه دور 
رایانه های قربانیــان موردنظر را تحت کنترل قرار 
داده و به حساب های کاربری آنها نفوذ و دسترسی 
پیدا کرده و کدهای امنیتی مربوطه را به دســت 
بیاورند.بر اساس وب سایت هکرنیوز، گوگل کروم 
یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین مرورگرهای 
اینترنتی در جهان به شمار می رود که در سال های 
اخیر گوی رقابت را از ســایر رقبای قدرتمند خود 
نظیر موزیا فایرفاکس و مایکروســافتاج ربوده 

است.

گوشی های مسافری از این 
پس در لحظه کد فعالسازی 

دریافت می کنند
با اتصال دو سامانه گمرک و همتا، از این پس 
برای دریافت کد رجیستری گوشی های تلفن 
همراه، ثبت گوشی در سامانه گمرک به تنهایی 

کفایت می کند.
ســامانه همتا به عنوان کمیته اجرای طرح 
رجیستری در کانال صفحه مجازی خود نوشت:

به استحضار مســافران گرامی می رساند، 
همان طور که از گذشــته پیش بینی شده بود، 
قرار است با اتصال ســامانه های گمرک و همتا، 
مســافر بتواند پس از پرداخت عــوارض و ثبت 
موفق شناسه IMEI های دستگاه در گمرگ، 
به صورت آنی کد فعالسازی را از طریق پیامک 
دریافت نماید.بدیهی اســت مســافر میتواند 
به کمک این کد فعالســازی، دســتگاه را برای 
سیمکارت خود فعالســازی نماید. در صورت 
پیاده ســازی کامل این خدمــت، دیگر نیازی 
نیست مســافر منتظر بماند، اطاعات دستگاه 
اش به صورت دوره ای و در قالب فایل، از گمرک 
به همتا انجــام گیرد تا کد فعالســازی از طرف 

همتا، برای ایشان پیامک شود.

 آپدیت جدید باتری آیفون
 را خالی می کند

برخی از کاربران گوشــی های آیفون اعام 
کرده اند که پس از دریافت نســخه جدید به 
روزرســانی جدید سیســتم عامل آی اواس، 
دریافته اند که باتری گوشــی آنها به سرعت 

خالی می شود.
به گزارش ایســنا، اپل که بــه تازگی یک 
به روزرسانی نرم افزاری را برای کاربران سیستم 
عامل آی او اس منتشر کرده و در دسترس آنها 
قرار داده بود، حاا به نظر می رســد که گرفتار 
مشکل و چالش جدیدی شــده است چراکه 
کاربران در فضای مجازی از وضعیت شارژ دهی 
دســتگاه خود بعد از دریافت این به روزرسانی 
به شدت اعتراض و شــکایت کرده اند و از اپل 
به عنوان شــرکت توســعه دهنده آی اواس 
درخواست کرده اند که فکری به حال آن کرده 
و چاره ای برای آن بیندیشد.بر اساس گزارش 
وب سایت Elite Daily، بسیاری از کاربران 
همچنین خاطرنشان کرده اند که حتی با از کار 
انداختن برنامه های فعال در پشت زمینه نیز 
سرعت خالی شدن باتری گوشی آنها تغییری 
نمی کند و این امر می تواند برای بســیاری از 
آنها که در خارج از خانه کار و فعالیت می کنند 
و دسترسی ســریع و آنی به پریز برق و شارژر 
ندارند، مشکل آفرین و دردسرساز باشد.اپل در 
واکنش به این حجم از اعتراضات عنوان کرده 
است که جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و به 
زودی با انتشار یک نسخه جدید دیگر، نگرانی 

آنها و مشکل مربوطه را برطرف خواهد کرد.

بلک بری:
گوشی های تاشو آینده 

روشنی ندارند
جان چن، مدیر ارشد شرکت بلک بری چندان 
به موفقیت و آینده بازار گوشی های هوشمند تاشو 

و انعطاف پذیر امیدوار نیست.
به گزارش ایســنا، حدود یک ســال است که 
غول های تکنولوژی همچون سامسونگ و هواوی 
از برنامه های خود برای معرفی و عرضه گوشی های 
هوشمند تاشو و انعطاف پذیر خبر داده اند.از آنجا 
که بازار گوشــی های هوشــمند به مرحله اشباع 
رســیده و شــرکت های ســازنده نیز با معرفی و 
افزودن قابلیت های جدیــد، دیگر نمی دانند باید 
برای جلب مشتریان بیشتر و رضایت طرفدارانشان 
چه کار کنند، به سمت گوشی های هوشمند تاشو 
و منعطف روی آورده اند تا شاید بتواند بازار راکد و 
بی تاطم را رونق بخشــد و تحوات عظیم و قابل 
توجهی را برای کاربران و شرکت های تولیدکننده 
موبایل به ارمغان بیاورد.اخیراً اخبار و گزارش های 
جدیدی در فضای مجازی منتشــر شده است که 
نشان می داد شرکت بلک بری نیز به تولیدکنندگان 
گوشی های هوشمند تاشو پیوسته است و درصدد 
تولید و عرضه چنین محصوات جدیدی اســت 
اما به نظر می رســد که مدیرارشد بلک بری درباره 
آینده و سرنوشــت بازارهای جهانی گوشی های 
هوشمند تاشــو امیدوار نیســتبر اساس گزارش 
وب ســایت phonearena ، وی بر این باور است 
که گوشی های هوشمند تاشو هیچ فاکتوری برای 
موفقیت نخواهند داشت این در حالیست که تمرکز 
بازارهای جهانی موبایل هم اکنون بر روی صفحه 
نمایش بزرگ، تشخیص چهره هوشمند، حسگر 
 5 اثر انگشت و قابلیت پشتیبانی از فناوری شبکه
است که در این میان فناوری صفحه نمایش های 
تاشو و انعطاف پذیر تنها یک تغییر و ترند زودگذر 
است که به زودی جذابیت خود را در میان کاربران 

از دست خواهد داد.

 کاربران آمریکایی تمایلی
 به استفاده از فیس بوک ندارند

ایسنا نوشــت: آخرین نظرسنجی و تحقیقات 
انجام شده حاکی از آن است که کاربران آمریکایی 
از عضویت فیس بوک خارج شده و به سمت و سوی 

اینستاگرام سوق پیدا کرده اند.
فیس بوک کــه زمانــی یکــی از بزرگترین و 
محبوب ترین شــبکه های اجتماعــی در جهان 
به شــمار می رفت، حــاا به بر اســاس تازه ترین 
 the گزارش های منتشــر شــده در وب ســایت
verge به نظر می رســد که محبوبیت و استقبال 
کاربران به استفاده از آن به شــدت کاهش یافته 
و روندی نزولی پیدا کرده اســت. بــه گونه ای که 
با اســتناد به آمارهای حاصل از نظرسنجی های 
صورت گرفته به نظر می رســد کاربران بخصوص 
کاربران آمریکایــی دیگر تمایلی به اســتفاده از 
فیس بوک نداشته و شــبکه های اجتماعی دیگر 
همچون اینستاگرام، اسنپ چت، پینترست و غیره 

را جایگزین آن کرده اند.

خبرخبر

۸

یکی از خطرات بزرگ فضای مجازی دسترســی سایر کاربران به 
اطاعات شخصی افراد است که زمینه ســودجویی و سوء استفاده را 

فراهم می کند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ظهور و گسترش ارتباطات 
الکترونیک و به تبع آن کاربرد شــبکه های اجتماعــی، تعامل های 

اجتماعی را دچار تحوات گسترده ای کرده است.
شبکه های اجتماعی اینترنتی به زبانی ســاده صفحات اینترنتی 
هستند که افراد با عضویت در آنها می تواند تعامل کنند، تصاویر مورد 
عاقه خود را به اشــتراک بگذارند  و حتی در این شــبکه ها تصویری 
خیالی ارائه دهند. اما آن چیزی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
اســتقبال عمومی کاربران اینترنت به این شــبکه ها است.از این رو 
شبکه های اجتماعی اینترنتی نســل جدیدی از ابزارهای اینترنتی 

هستند که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل فراهم می کنند.
اما قصد داریم بــه جنبه دیگری بپردازیم. رســانه های اجتماعی 
به طــور فزاینده ای در شــکل دادن افکار عمومی مرتبط هســتند. 
برای مثال بازیگــران خارجی با اهداف مخــرب می توانند به راحتی 
از  ویژگی ذاتی اطاعات این شبکه های اجتماعی استفاده کنند و بر 

افکار عمومی تأثیر بگذارند.
عاوه بر این، فضای ســایبری در مرحله ای از دنیای ناشناخته ها 

قرار دارد که در پشــت آن می توان به طور خــودکار تبلیغاتی را در 
جهت های مختلف گسترش داد. حمات ســایبری ممکن است به 
نفع افراد نفوذی و به قصد محرمانه بودن محتوا و یا مســلط شدن بر 
روی یک ســری از  اطاعات در حین یک عملیات نظامی، اســتفاده 

شود.
در حقیقت عملیات در این حوزه، یک مرکز تفکر اســتراتژیک با 
مضمون امنیت را تشــکیل می دهد که عمدتا در راستای خط مشی 
نظامی »جنگ برای نسل جدید« اســت. اما تداوم این زمینه سازی 
نظامی با راندمان خطرناکی در حال اجرا شــدن اســت. جالب است 
بدانید به همان انــدازه که CEIW )جنگ اطاعاتی فعال شــده با 
ســایبر( یک تهدید نامتقارن در حال ظهور اســت که ما را مجبور به 

خلق نوآوری در رویکرد امنیتی می کند.
تمایل به نفوذ در بحث های عمومی و ایجاد هنجار در کشــورهای 
خارجی، هیچ چیــز جدیدی نیســت، زیرا عملیات روانشــناختی 
)Disinformatia( و روانشناســی )PsyOps( مدت هاست که 

در اولویت دولت هایشان  است.
چنین ویژگی های ذاتی فضای سایبری به آسانی توسط بازیگران 
و هنرمندان خارجی مورد سوء استفاده قرار می گیرد و قصد مخربی 
در  تولید و انتشار اخبار جعلی و آموزش ترول های پرداخت شده )که 
هر کدام چندین پروفایل آناین را کنترل می کنند( ایفا می شود. این 
افراد در حقیقت عواملی هستند که با محبوبیت خود به راحتی افراد 
عادی را تحت تأثیر قرار می دهند. برای انتشــار بسیاری از پست ها 
از محتواهای دســتکاری شــده برای فریب، منحرف کردن و نادیده 
گرفتن افــکار عمومی اســتفاده می کنند. این  بحــث و گفتگوها با 
حقایق متناقض بوده و در نهایت موجب بی اعتنایی و تردید در میان 
عموم مردم می شــود و  یا ذهنیت مخاطب  را بــر روی یک موضوع 
خاص شــکل داده و اطاعات آنها را هک می کند.بازیگران به ظاهر 

محبوب به صورت خصمانــه در فضای مجازی قادر به اســتفاده از 
ابزارهای عملیاتی متصل به  شــبکه کامپیوتری هستند و می توانند 
با تبلیغاتی محاسبه شده بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. این ابزارهای 
سایبری تاثیر بســیاری بر مخاطبان ایجاد می کند، برای مثال ایجاد 
تعداد زیادی از اسکریپت های خودکار )ربات ها( و برقراری ارتباط با 
کاربران به صورت آناین، اســتفاده از تکنیک های فضای سایبری 
برای هدف گیری مناســب کاربران ، ربودن زیرساخت های فناوری 
اطاعات و ارتباطات، مواردی هســتند که می تــوان از آن در جهت 

هک اطاعات کاربران بهره برد.
در همین راستا نظر کارشناسان این زمینه را جویا شدیم.

محمد امامی مدیر کل اســبق روابط عمومی وزارت ارتباطات در 
گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار کرد: اجرای قوانین 
به صورت نظام مند به همراه ســاز و کار رســانه ها برای اقشار خاصی 
که بیشــتر در معرض خطر هستند، عاملی کارســاز برای مدیریت 
هویت در شبکه های اجتماعی است.داود مهرابی عضو هیأت علمی 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی در رابطه با کاهش آســیب پذیری از سوی فضای 
مجازی گفت: با توجه به اجتناب ناپذیــر بودن پذیرش فناوری های 
نوین که به طور تقریبی همه ابعاد زندگــی فردی و اجتماعی ما را در 
برگرفته اند، در کنار تاش برای افزایش ســطح سواد رسانه ای عموم 
مردم، پیشرفت در حوزه شــناخت فضای مجازی و کاهش فاصله با 
صاحبان فناوری ها و خبرگزاری های نامعتبر می توان آسیب پذیری 

از ناحیه فضای مجازی را کاهش داد.
ســلطه طلبان می توانند از طریق فضای مجــازی، محتوای مورد 
نظر خود را به اقصی نقاط عالم برســانند و در مقابل مانع از گسترش 
محتوای حقیقت که مخالف نظرات آنان است، بشوند؛ اینجاست که 

نقش سواد رسانه ای مخاطبان بیش از پیش احساس خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان این که 
با افزایش نرخ بسته ها، ســهم ICT در سبد خانوار 
شــروع به رشــد کردن کرده و ما روی این موضوع 
حساسیم، گفت: حذف این بسته ها خاف توافقی 
بود که داشــتیم؛ این که مدیریت هزینه جایگزین 
افزایش تعرفه شــود، به همین دلیل بــه اپراتورها 

گفتیم بسته ها را برگردانند.
به گزارش ایســنا، محمدجــواد آذری جهرمی 
امروز در حاشــیه جلسه ســالیانه ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور درباره تغییرات بسته های 
بلندمدت اپراتورهای همراه بیان کرد: درست است 
 ICT که ما تعرفه را دادیم اما باید به ســهم هزینه
در ســبد خانوار نگاه کنیم. ما وظیفه توســعه بازار 
ICT را داریم، افزایش تعرفه چه در قالب قانون و چه 
فراقانونی که نباید توســط اپراتورها انجام شود، اگر 
این تعادل را به هم بزند، نتیجه اش کاهش اندازه ی 
بازار و افزایش مشــکات برای مردم اســت. بعد از 

تاطمات اقتصــادی و افزایش نــرخ ارز، اپراتورها 
شــروع به حذف بســته ها یا افزایش نرخ بسته ها 
کردند، نتیجه این شد که سهم ICT در سبد خانوار 
شروع به رشــد کردن کرد و این چیزی است که ما 

روی آن حساسیم.
وی در پاســخ به ســوال ایســنا درباره ی دلیل 
دستور به بازگشت بســته های اینترنت بلندمدت 
اپراتورها توضیح داد: در جلســه ای که با اپراتورها 

داشــتیم هماهنگی شــد که اپراتورهــا به جای 
افزایش تعرفه مدیریت هزینــه را در پیش بگیرند. 
در تاطم اقتصادی ما نبایــد صرفاً هزینه را از جیب 
مردم برداریم، هزینه تبلیغاتشان را کاهش دهند، 
اقتصاد اشــتراکی را ترویج دهند، 10 قلم استخراج 
شــد که حجم صرفه جویی در اپراتورها رخ می داد. 
ما توافق کردیــم دیگر تغییری نباشــد که فرآیند 
صرفه جویی های اقتصادی را ببینیم و بعد تصمیم 

بگیریم.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات افزود: حذف 
این بســته ها خاف توافقی بود که کردیم، این که 
مدیریت هزینه جایگزین افزایش تعرفه شــود، به 
همین دلیل به آن ها گفتیم بســته ها را برگردانند. 
البته طبیعتاً اپراتورها اان هم می توانند بسته ها را 
دســت بزنند اما این را هم بدانند که ما در قبال این 
تغییرات در کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات 

سکوت نمی کنیم.

اطاعاتی که در فضای مجازی به مزایده می گذاریم!

وزیر ارتباطات اعام کرد

حذف بسته های بلندمدت خاف توافق با اپراتورها بود

معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: 
زبان فارسی با یک رتبه بااتر از زبان ترکی و پنج رتبه بااتر 
از زبان عربــی، محبوب ترین زبان منطقه غرب آســیا و 

خاورمیانه در شبکه جهانی وب است.
امیر خوراکیان معاون محتوایــی مرکز ملی فضای 
مجازی کشور با بیان این که در سال 2017، زبان فارسی 
به یازدهمین زبان پرکاربرد در وب رسیده، گفت: این رشد 
در حالی است که زبان فارســی در حال حاضر یک رتبه 
بااتر از زبان ترکی و پنج رتبه بااتر از زبان عربی قرار دارد 
و محبوب ترین زبان منطقه غرب آســیا و خاورمیانه در 

شبکه جهانی وب محسوب می شود.
امیر خوراکیان درباره اهمیت توجه به تولید محتوای 
باکیفیت به زبان فارســی در وب اظهار کــرد: در میان 
چهار میلیارد صفحه فارســی شناسایی شــده توسط 
جســت وجوگر پارســی جو، نزدیک به 25 درصد آن، 
ارزشمند بوده و بقیه صفحات تکراری یا اسپم است و این 
موضوع نشان می دهد کیفیت تولید محتوا به زبان فارسی 

در فضای مجازی در حد مطلوب نیست.
50 درصد وب در دست زبان انگلیسی

وی با بیان این که ســهم زبان انگلیسی در وب بیش 
از هر زبان دیگری اســت، تاکید کرد: زبان انگلیســی به 
تنهایی 51.2 درصد از محتوای وب را در اختیار دارد ولی 
این سهم در ســال 2011، 57 درصد بوده و این کاهش 

نشان دهنده این است که کشــورها برای گسترش زبان 
خود در فضای مجازی در تاش هستند.

معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، اظهار کرد: 
سهم زبان عربی در سال های اخیر کاهش یافته است. از 
طرفی رشد زبان روسی بیش از هر زبان دیگری چشم گیر 
است تا جایی که توانسته برتری قابل توجهی نسبت به 
ســایر زبان های قدرتمند همچون آلمانی و فرانسوی به 

دست آورد.
خوراکیان اعام کرد: در رشــد زبان عربی در فضای 
مجازی، آمریکا نقش بسزایی داشته و تولید وردنت عربی 
که منبع زبانی ازم و زیرساخت پردازش خط و زبان عربی 
است، با سرمایه گذاری آژانس اطاعات مرکزی آمریکا 
)CIA( انجام شده است. این در حالی است که شرکت 
DARPA وابسته به وزارت دفاع آمریکا روی پردازش 
چهار زبان دنیا که یکی از آن ها فارســی است، با اهداف 
جاسوسی سرمایه گذاری کرده و قابل توجه این که تنها 
منبع زبانی با دقت بســیار خوب در زمینه پردازش زبان 

استعاره ای فارسی توسط این شرکت تولید شده است.
سهم کشور از بازار حوزه پردازش ناچیز است

معاون محتوایــی مرکز ملی فضای مجــازی با بیان 
این که ســهم ایران از بازار 340 میلیــارد داری حوزه 
پردازش خط و زبان بسیار ناچیز است، تصریح کرد: تعداد 
محدودی شرکت نسبتاً موفق در این حوزه داریم و عاوه 

بر آن وضعیت محصوات بومی حوزه پردازش خط و زبان 
فارسی مطلوب نیست، بنابراین باید در این حوزه تاش 

بیش تری صورت گیرد.
وی با اشــاره به این کــه فناوری هــای جدید مثل 
داده های بزرگ و اینترنت اشــیا بدون پــردازش خط و 
زبان نمی توانند کار کنند، افزود: شــناخت عایق، تفکر 
و پیش بینی الگوهای جامعه نیاز بــه پردازش محتوای 
تولیدشده توسط کاربران در فضای مجازی دارد و برای 

تولید محتوا نیاز به پردازش خط و زبان است.
معاون محتوایــی مرکز ملی فضای مجــازی ادامه 
داد: نکته بســیار مهمی که در آینده محتوا وجود دارد 
این اســت که در آینده نزدیک، تولید محتواها توسط 
ماشــین ها انجام خواهد شــد و از طریــق محتواهای 
ماشــینی مثل کامنت ها و پســت ها، تفکر و نگرش ها 
مهندسی می شود و برای تولید محتوا توسط ماشین ها 
دسترســی به ابزارهای پردازشــی خط و زبان ضرورت 

دارد.
هجمه به زبان فارسی توسط شبکه های معاند

خوراکیــان در رابطه با هجمه رســانه های معاند به 
خط و زبان فارســی گفت: بیش ترین هجمه ها مربوط 
به شــبکه های معاند ماهواره ای اســت که مشکات 
پردازش زبان فارســی را بــه علت ضعــف ذاتی خط 
فارسی بیان می کند و به تمســخر واژه های تولیدشده 

در فرآیند واژه گزینی فرهنگســتان و تاکید بر استفاده 
از زبان مــادری، با توجه بــه تنوع قوم و زبــان در ایران 
در آموزش های رســمی و تغییر خط فارســی به خط 
اتین تاکید دارند.وی افزود: تمایل نداشــتن محققان 
و دانشگاهیان به انتشــار نتایج تحقیقات خود به زبان 
فارســی در فضای مجــازی، کمبود نشــریات معتبر 
علمی الکترونیکی به زبان فارســی، نبود ســاماندهی 
مناسب بانک های اطاعاتی علمی - پژوهشی فارسی، 
کم توجهی به امکانــات و قابلیت های فضای مجازی در 
جهت ارتقای مهارت های زبانــی و ادبی عموم جامعه و 
هم چنین استفاده نامناسب از فرصت ها و قابلیت های 
ویژه فضای مجازی به منظور گسترش و آموزش مجازی 
خط و زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و کودکان ایرانی 
خارج از کشور، کم توجهی به اســتفاده از ظرفیت های 
بین المللی و نبود روال های رصد تحلیلی و آینده پژوهی 
در خصوص وضعیت خط و زبان فارسی در فضای مجازی 
باعث شــده تا حفظ و توسعه زبان فارســی در فضای 

مجازی با رشد مناسبی همراه نباشد.

اختتامیه  نمایشــگاه گروهی هنرهای تجسمی 
بــدون عنوان 7 بــا همکاری گــروه هنــری کیانا ، 

روزچهارشنبه 22 اســفند ماه 1397، ساعت 19 در 
خانه عکاسان جوان تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی بدون 
عنوان 7 40اثر نقاشــی و عکاسی از هنرمندان جوان 

به نمایش درآمده است
اختتامیه  نمایشــگاه گروهی هنرهای تجسمی 
بدون عنــوان 7  با همــکاری گروه هنــری کیانا در 
روز چهارشــنبه 22 اســفندماه ماه 1397، ساعت 

19 برگزار می شــد و خانه عکاســان جوان تهران تا 
روز چهار شــنبه، 22 اســفند  مــاه 1397 پذیرای 

عاقمندان به هنرعکاسی خواهد بود.
اسامی هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه 

به شرح زیر است :
محدثه مرشدزاده، اسینا رحیمی، سمیرا صالحی، 
نگین فلکشــاهی، مینا صافــی زاده، زینب عبدی، 
مجید طریقتی، نگین بیگ محمدی، بازارن بازودار، 

مبینا مرادی، ســمیرا حامدی، علــی ذبیحی، نادیا 
مستوفی، شهرزاد مالکی، طه رضوی، مرضیه حاجی 
علی، ســحر ناطقی، مهدی منصــوب کاظمی، نگار 
خاکی، سمیه قنبری، ندا قنبری، فاطمه میرحبیبی، 
اعظم قالئان،آزاده محمدی، مینــا عالی پور، منیره 
امینی، هما زریسفیخانه عکاســان جوان تهران در 
خیابان سید جال الدین اســد آبادی)یوسف آباد(، 

خیابان چهارم پاک 3 واحد 3 واقع شده است.

معاون محتوایی مرکز ملی فضای مجازی کشور اعام کرد:

محبوب ترین زبان خاورمیانه در وب زبان فارسی است

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی بدون عنوان ۷


