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به دنبال اعالم محوره��اي عمده بودجه س��ال 98، 
سرنوشت يك س��ال عملكرد دولت در اقتصاد ايران 
به گون��ه اي در حال رقم خوردن اس��ت ك��ه افزايش 
هزينه ها و بخشي از قيمت هاي پايه اي به ستون اصلي 
درآمدهاي بودجه عمومي تبديل ش��ده و در نتيجه 
اثر خود را در طرف هزينه ها و همچنين تورم، سطح 

عمومي قيمت ها و معيشت مردم خواهد گذاشت. 
يكي از مهم تري��ن محوره��اي بودجه ك��ه تاكنون 
اعالم ش��ده، اعالم قيمت هر دالر 5700 تومان براي 
نرخ ارز در سال آينده است كه نس��بت به نرخ ارز در 
قانون بودجه س��ال 97 افزايش 1900 توماني يا 50 
درصدي دارد.  ش��ايد بهتر بود كه دولت به جاي رشد 
نرخ ارز كه با معيشت و كسب وكار و واردات كاالهاي 
اساسي و قيمت ارز در بازار آزاد، ارتباط مستقيم دارد، 
نسبت به رشد قيمت س��وخت و بنزين و ساير كاالها 
و خدمات اق��دام مي كرد كه با ميزان مصرف س��رانه 
مردم در ارتباط است و اقش��ار كم درآمد فاقد خودرو 
كمتر تحت تاثير آن قرار دارند و در عين حال، زمينه 
كاهش ترافيك، آلودگي هوا و ساير نيازهاي ضروري 
زندگي مردم از جمله اس��تفاده از هواي پ��اك را نيز 
تحت تاثير قرار مي داد. زيرا در شرايط سخت زندگي 
اقتص��ادي، ترافي��ك و نفس كش��يدن و اتالف وقت 
و ساير مش��كالت نيز باري روي دوش مردم و عامل 
گرفتاري هاي بيش��تر است. از س��وي ديگر، هر چند 
كه نرخ دالر به خاطر التهابات بازار ارز در س��ال 97 و 
افزايش قيمت دالر ت��ا باالي 14 ه��زار تومان، عمال 
باعث اتخاذ سياست تك نرخي دالر 4200 توماني در 
بهار 97 شد و در نتيجه قيمت ارز براي تامين بخش 
عمده اي از ثبت س��فارش ها به 4200 تومان افزايش 
يافت اما به خاطر فاصله زياد اين ن��رخ با نرخ بازار آزاد 
كه تا مرداد 97 به 19 هزار تومان نيز رش��د كرده بود، 
عمال ثبت س��فارش با نرخ 4200 توماني به ش��كل 
معناداري نس��بت به س��ال هاي قبل افزايش يافت و 
بخش عمده اي از كاالهاي اساسي و لوكس و معمولي 
با نرخ 4200 تومان ثبت س��فارش شد. براين اساس، 
اگرچه مقايس��ه ثبت سفارش ها در س��ال 97 با نرخ 
4200 تومان با ثبت سفارش ها در سال 96 با نرخ هاي 
كمتر به خاطر فاصله زياد نرخ 4200 با نرخ بازار آزاد 
سال 97 منطقي به نظر نمي رسد، اما با در نظر گرفتن 
ميانگين ثبت سفارش كاالهاي اساسي در سال هاي 
96 و 97 مي توان دريافت كه براي س��ال 98 حداقل 
بايد انتظار داش��ت كه حدود 20 ميليارد دالر با نرخ 
5700 تومان��ي جه��ت واردات كاالهاي اساس��ي و 

ضروري ثبت سفارش شود. 
اين رقم در نوع خود به معن��اي حداقل 1500 تومان 
براي هر دالر تامين كاالهاي اساسي و معيشتي است 
و اثر تورمي قابل توجهي بر قيمت كاالهاي اساس��ي 
و معيش��ت مردم خواهد داش��ت و مصرف بسياري 

از كاالها كه همين حاال در معرض هش��دار قرار دارد 
را كاهش خواه��د داد.  در حال حاضر به  دليل رش��د 
قيمت ها، مصرف بس��ياري از كاالهاي معيش��تي از 
جمله لبنيات و ش��ير، گوش��ت و مرغ و تخ��م مرغ، 
ميوه، حبوبات و خش��كبار، به خاط��ر افزايش قيمت 
30 تا 70 درص��دي كاهش قابل توجه��ي يافته و از 
جامعه شناسان تا پزشكان و مسووالن مختلف نسبت 
به روند كاهش مصرف و نبود ق��درت خريد در مردم 
و مشكالت معيش��تي هش��دار داده اند.  هر چند كه 
برخي صاحب نظران معتقدند كه به دليل چسبندگي 
قيمت ها در بازار، تاثير گرفتن از نرخ دالر آزاد، صادرات 
اقالم معيشتي و مصرفي مردم به كشورهاي همسايه 
از دارو تا گوشت، ميوه، خش��كبار و... نمي توان انتظار 
داش��ت كه دالر ارزان در بودجه، باعث بهبود مصرف 
و قدرت خريد مردم ش��ود و قيمت ها را تثبيت كند 
و كاهش ده��د، و هر گونه ارزان فروش��ي ن��رخ ارز يا 
قيمت كاالهاي وارداتي توسط دولت، باعث صادرات، 
احتكار، رشد قيمت ها و...مي ش��ود، اما در عين حال 
دولت بايد برنامه هاي مكم��ل و هماهنگ ديگري در 
كنار افزايش قيمت هاي پاي��ه اي اقتصاد از جمله نرخ 
ارز براي واردات كاالهاي اساس��ي ارايه دهد و نظارت 
بر شبكه واردات و توزيع را به ش��دت تقويت كند و از 
رسيدن كاالهاي معيشتي به دست مردم با همان نرخ 
دالر 5700 توماني اطمينان حاصل كند . به خصوص 
از آنجا كه س��از و كار ويژه مالي در ح��ال برنامه ريزي 
است، الزم است كه شبكه توزيع، پشتيباني و تامين 
و تدارك با اقتداري در مبادي ورود كاال تا بازار توزيع، 
فروشگاه ها و... حاكم شود تا كاالي خريداري شده با 
قيمت ارزان تر، به دس��ت مردم با قيمت كمتر از بازار 
برس��د و مانع از رش��د بي رويه قيمت ها ش��ود.  البته 
بسياري از كارشناسان با اشاره به مشكالت گسترده 
سيس��تم توزيع فروش��گاهي در تاريخ اقتصاد ايران، 
معتقدند كه عوامل بازار آزاد به ش��كل هاي مختلف، 
هزينه مبادله براي دسترسي به كاالي ارزان و قدرت 
خريد بهت��ر م��ردم را افزايش مي دهد، ام��ا دولت به 
عنوان ناظر اقتصاد كش��ور وظيفه دارد كه نسبت به 
جبران هزينه هاي مبادله، ش��بكه توزي��ع، صادرات 
كاالهاي داخلي به كشورهاي همسايه و... اقدام كند 
و از شكل گيري بازار سياه، رشد بي رويه قيمت ها و... 

جلوگيري كند. 
در ش��رايطي كه در س��ال 97 با وج��ود دالر 4200 
توماني، قدرت خريد اقشار مختلف مردم به شكل هاي 
مختلف كاهش يافته و توان خريد بسياري از كاالهاي 
مصرفي و معيشتي و ابزار كس��ب وكار وجود ندارد و 
كش��ش افزايش قيمت بس��ياري از كااله��ا موجود 
نيس��ت، دولت در كنار رشد قيمت هاي پايه اي مانند 
دالر 5700 توماني، باي��د مكانيزم هاي جبراني براي 
رشد هزينه ها را حاكم كند و شبكه توزيع، صادرات، 
فروش��گاه هاي داخل��ي و... را از طريق س��ازمان هاي 

نظارتي تحت كنترل قرار دهد. 

نرخ ارز 5700 توماني و سياست هاي مكمل دولت 

سرمقاله

س��خنان  خارج��ه  ام��ور  وزارت  س��خنگوي 
محمدج��واد ظريف درب��اره پول ش��ويي را يك 
واقعيت روش��ن و مس��لم عن��وان  ك��رد و گفت: 
متاس��فانه برخ��ي گروه هاي سياس��ي در داخل 
كش��ور س��عي كردند از اين مس��اله بهره برداري 

سياسي و جناحي كنند.
به گزارش ايرنا، بهرام قاس��مي در نشست خبري 
با خبرن��گاران در پاس��خ ب��ه اينكه ب��ا توجه به 
قوانيني كه در رابطه با اج��راي »اف اي تي اف« و 
»سي اف تي« در كش��ور وجود دارد ارتباطي اين 
مسائل با پول شويي چيس��ت كه اخيرا وزير امور 
خارجه آن را مطرح كرده اند، گفت: اين يك بحث 
فني اس��ت و طي هفته هاي اخي��ر صحبت هاي 
بس��ياري در اي��ن زمينه ص��ورت گرفته اس��ت. 
موضوعي ك��ه وزير امور خارجه مط��رح كرده اند 
واقعيت روشن و مس��لمي بود كه متاسفانه كلمه 
گسترده را يك روزنامه مشخص به صحبت هاي 

وي اضافه كرد تا تبليغات خود را سامان دهد.
س��خنگوي وزارت امور خارجه بيان ك��رد: وزير 
خارج��ه در رابط��ه با پولش��ويي واض��ح و كامل 
توضيح دادند و در صحبت هاي خود نه ارگان و نه 
از فرد مش��خصي را متهم نكردند ولي بر ضرورت 
مقابل��ه اين پديده ش��وم ك��ه مل��ت و اقتصاد را 
متضرر مي كند اعم از فرار مالياتي يا قاچاق مواد 

مخدر تاكيد كردند.
قاس��مي خاطرنش��ان كرد: روز گذش��ته هم در 
كميس��يون امني��ت مل��ي آقاي ظري��ف حضور 
داش��تند و تا حد زيادي مساله روشن شده است.

متاس��فانه برخ��ي گروه هاي سياس��ي در داخل 
كشور سعي كردند تا از اين مس��اله بهره برداري 
سياس��ي و جناح��ي كنن��د و مس��اله اي ك��ه 
مي توانس��ت بخش هايي از آن مرتبط با سياست 
خارج��ي باش��د و ب��ر همكاري ه��اي اقتصادي 
اثرگذار باش��د را ب��ه منازعات حزب��ي و گروهي 

انتقال دادند.

 پيچيدگي؛ علت طوالني شدن اجراي 
»اس پي وي«

س��خنگوي وزارت امور خارجه درباره ساز و كار 
مال��ي اتحاديه اروپ��ا، اظهار داش��ت: درباره اين 
س��ازوكار هفته گذش��ته تماس هايي با مقامات 
اتحاديه اروپا در بروكس��ل انجام شد و پيگيري ها 

و صحبت هاي الزم صورت گرفت.
وي با بيان اينكه توقعات اي��ران براي طرف هاي 
اروپايي كامال مشخص و روشن است، افزود: اين 
چارچوب و شكل س��از و كار به داليلي در برخي 
از حوزه ها تكميل نشده و ما اصرار داريم با توجه 
به تعهداتي كه طرف ه��اي ذي ربط دارند، با اراده 

و جديت بيش��تر به تكميل اين س��از و كار اقدام 
كنند. سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه 
اراده الزم را در اتحادي��ه اروپ��ا و 1+4 مي بينيم، 
يادآور ش��د: علت كن��دي و طوالني ش��دن اين 
س��از وكار عالوه بر پيچيدگي موضوع، ناش��ي از 
روند تصميم س��ازي در مجموعه اتحاديه اروپا و 
همچنين فشارهاي بي حد و اندازه اياالت متحده 

امريكا بر كشورهاي اروپايي است.
قاسمي با اش��اره به فش��ارهاي امريكا بر اتحاديه 
اروپ��ا ادام��ه داد: اين س��ازوكار مي توان��د براي 
همكاري هاي اقتصادي اتحادي��ه اروپا در عرصه 

بين الملل بسيار مهم باشد.
وي در پاس��خ به اينكه س��ازو كار در چ��ه زماني 
اجرايي مي ش��ود، يادآور شد: معمواًل در سياست 
خارج��ي و ديپلماس��ي به خص��وص در مباحث 
فني و خاص، زم��ان گذاري مش��خصي را دنبال 

نمي كنيم اما كار را بطور جدي دنبال مي كنيم.
قاس��مي اضافه كرد: مهم روند كار است و هرگاه 
به نتيجه مطلوب برس��يم - به خص��وص در اين 
موضوع - طرف ه��اي اروپايي رس��ما توضيحات 

بيشتر را خواهند داد.

 تـاش امريـكا بـراي تشـنج در روابـط 
ايران و اروپا

قاس��مي در پاس��خ به اينكه آيا فك��ر نمي كنيد 
اظهارنظرهاي وقيحانه مقامات امريكا ناش��ي از 
كم تحركي دستگاه ديپلماس��ي در زمينه خروج 
امريكا از برجام است، اظهار داشت: اتهام زني هاي 
مقامات امريكايي به جمهوري اسالمي در مقاطع 
مختلف وجود داش��ته اس��ت؛ اين اته��ام زني ها 
در مقاطعي روند افزايش��ي يا كاهش��ي داش��ته 
اما تالش براي ايران هراس��ي و ايران س��تيزي و 
تضعيف ايران از سياس��ت هاي روشن و مشخص 

امريكا بوده است.
وي خاطرنش��ان كرد: طرح اين مس��اله كه ايران 
موشك هايي را مي سازد كه مي تواند اهدافي را در 
اروپا هدف قرار دهند، زماني از سوي امريكايي ها 
مطرح مي شود كه ايران و اروپا در حال مذاكرات 
جدي ب��راي همكاري پ��س از خ��روج امريكا از 
برجام هس��تند و امريكا انتظ��ار چنين وضعي را 

نداشت.
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه اف��زود: امريكا 
تالش مي كن��د كه روابط مي��ان اي��ران و اروپا و 
همس��ايگانش را متش��نج كند و ايران را در انزوا 
قرار دهد ولي در عمل سياست امريكا با شكست 
مواجه ش��ده و بيان مجدد اين اتهامات و تشديد 
آن ناشي از همان عصبيت ناكامي هاي امريكا در 

قبال جمهوري اسالمي ايران است.

 موضع وزارت خارجه درباره استيضاح 
ظريف

وي درباره طرح استيضاح ظريف گفت: استيضاح 
حق مجلس است و مي تواند در مواقع لزوم آن را 
دنبال كن��د و وزارت خارجه هم از آن مس��تثني 
نيس��ت.البته واقعه بديعي در رابط��ه با وزير امور 
خارج��ه اي��ران از دوران قبل از انق��الب و بعد از 
آن در اين طرح اس��تيضاح مطرح شد ولي نهايتا 
چه بپسنديم و چه نپس��نديم و بخواهيم درباره 
خ��واص آن صحبت كني��م، اي��ن واقعيت وجود 
داشت. قاسمي يادآور شد: روز گذشته وزير امور 
خارجه در كميس��يون امنيت ملي درباره تعداد 
زيادي از س��واالت عالوه بر موضوع پولش��ويي، 
پاسخ هاي الزم را دادند و طبق اخباري كه دارم، 
دوس��تان نماينده تا حد زيادي درباره پاس��خ ها 
قانع شدند و اين موضوع به دو هفته آينده موكول 
شده اس��ت. وي افزود: اين خواس��ت مجلس بود 
كه در مورد موضوعات تفكري داش��ته باشد و در 
صورت لزوم جلس��ه ديگري برگزار، و تصميمات 
الزم اتخاذ گردد. س��خنگوي دستگاه ديپلماسي 
گف��ت: وزارت امور خارجه ح��ق مجلس مي داند 
و به احترام مجلس حضور وزي��ر امور خارجه در 
مجلس اتفاق افتاد و ايش��ان با احترام به سواالت 

پاسخ دادند و مشكلي در اين خصوص نداريم.
قاسمي ياد آور ش��د: فكر مي كنم در مواقعي كه 
نياز اس��ت بايد ابهام��ات نماين��دگان را برطرف 
كني��م ولي ب��راي رفع ابه��ام راه ه��اي متفاوتي 

مي تواند وجود داشته باشد.

 تكذيب توافق نفت در برابـر غذا ميان 
ايران و كره جنوبي

س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاس��خ به اين 
سوال كه در برخي رسانه ها مطالبي درباره انعقاد 
قرارداد اي��ران با كره جنوب��ي در رابطه با نفت در 
غذا مطرح ش��ده، گفت: اين موض��وع را تكذيب 
مي كنم . قاس��مي در پاس��خ به اينكه با توجه به 
حمايت هاي اخي��ر مقامات امريكاي��ي از حكام 
س��عودي اخيرا در مقاله اي ادعاي ش��كل گيري 
ائتالف جديد توسط ايران در منطقه مطرح شده، 
گفت: ايران به عنوان كشور مقتدر از حاكميت و 
منافع خود در جهان و منطقه دفاع خواهد كرد و 

اجازه نمي دهيم حوزه منافع ايران را نقد كنند .
وي افزود: سياس��ت امريكا ناش��ي از سياس��ت 
دوگانه وچندگانه اي اس��ت كه در كنار شعارهاي 
انسان دوس��تانه كه ب��ه دروغ مط��رح مي كند به 
دنبال س��لطه و فروش تس��ليحات خ��ود وايجاد 
آشوب در منطقه اس��ت و خيلي به ثبات وامنيت 

منطقه فكر نمي كند .

سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد
اظهارات »ظريف« درباره پول شويي واقعيت مسلم است

گزارش

 همين صفحه  

سرمقاله

 نرخ ارز 5700 توماني 
و سياست هاي مكمل دولت 
اع��الم  دنب��ال  ب��ه 
محورهاي عمده بودجه 
س��ال 98، سرنوش��ت 
عملك��رد  يك س��ال 
دولت در اقتص��اد ايران 
ح��ال  در  به گون��ه اي 
رق��م خ��وردن اس��ت 
ك��ه افزاي��ش هزينه ها 
و بخش��ي از قيمت هاي پايه اي به س��تون اصلي 
درآمدهاي بودجه عمومي تبديل شده و در نتيجه 
اثر خ��ود را در طرف هزينه ه��ا و همچنين تورم، 
سطح عمومي قيمت ها و معيش��ت مردم خواهد 
گذاش��ت. يكي از مهم ترين محورهاي بودجه كه 
تاكنون اعالم ش��ده، اعالم قيمت هر دالر 5700 
تومان براي نرخ ارز در سال آينده است كه نسبت 
به نرخ ارز در قانون بودجه سال 97 افزايش 1900 
توماني ي��ا 50 درصدي دارد.  ش��ايد بهتر بود كه 

دولت به جاي رشد نرخ ارز كه ...

محسن شمشيري

 صفحه3  

كالن

دالر دولتي در بودجه 98 
5700 تومان

 اميرعباس آذرم وند|
 به نظر مي رس��د قيمت دالر در بودجه س��ال آينده 
حدود پنج ه��زار و 700 تا پنج ه��زار و 800 تومان 
تعيين شود كه بر اين اساس مي توان گفت دولت تا 
حدودي قصد دارد نرخ دالر دولت��ي را به بازار ثانويه 
نزديك كند. هر چند پيش از اين گفته مي شد حسن 
روحاني به شدت با افزايش قيمت ارز كاالهاي اساسي 
مخالفت كرده اس��ت ولي هنوز مشخص نيست در 
اليحه بودجه ارز كاالهاي اساسي همان چهار هزار و 

200 تومان سال جاري خواهد بود ...

انرژي

اوپك منهاي قطر
نادي صبوري| 

قطر در تاريخ 1 ژانويه 2019 عضويت 57 س��اله 
خود در اوپك را به پايان خواه��د برد. خبري كه 
با وجود توليد نه چن��دان زياد قط��ر در نفت، به 
دليل اثرگذاري اين كشور در تاريخ اوپك بازتاب 
فراواني يافت. س��عد الكعب��ي وزير ان��رژي قطر 
ديروز با اعالم خبر خروج اين كش��ور از س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت خ��ام اين تصميم 
را »استراتژيك« و در راس��تاي اهداف بلندمدت 
دوحه براي توس��عه ب��ازار ال ان جي دانس��ت. او 
البته در بخش��ي از صحبت هايش به كنايه گفته 
است كه ادامه حضور در سازماني كه قطر نقشي 
در تصميم گيري هاي��ش ندارد براي اين كش��ور 
كارآمد نيست. حميد بعيدي نژاد سفير ايران در 
انگلستان نيز در اكانت توييتر خود به اين موضوع 
 واكنش نش��ان داده و افزايش نقش كش��ورهاي 
غير اوپ��ك از جمله روس��يه در تصميم هاي اين 
س��ازمان را موجب »تضعي��ف« ناكارآمدي اين 

7سازمان توصيف كرده است. 

الريجاني شائبه ورود نهادها به پهنه وظايف مجلس را رد كرد

»تعادل« از ضرب االجل يازده روزه اجراي سازوكار ويژه مالي با اروپا گزارش مي دهد

 انحصار قانون گذاري
 در  يد پارلمان

مهلت اتصال به كانال مالي اروپا

خبر

معاون اول رييس جمه��وري هم زمان با كاهش 
دما در سراسر كشور و افزايش ميزان مصرف گاز، 
بخشنامه مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي را ابالغ 
كرد. به گزارش شانا، اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهوري در بخش��نامه اي خطاب به 
وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي 
دولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، نيروهاي مسلح 
و استانداري ها، بر لزوم مصرف بهينه و ايمن گاز 
طبيعي تاكيد كرد و به اين منظور نكاتي را يادآور 

شد. متن كامل بخشنامه به اين شرح است: 
»١-  به منظ��ور مص��رف بهين��ه و ايمن گاز 
طبيع��ي، كلي��ه وزارتخانه ه��ا، س��ازمان ها، 
موسس��ات و ش��ركت هاي دولت��ي، نهادهاي 
انقالب اسالمي، نيروهاي مسلح و استانداري ها 
تا پايان سال موظف به رعايت كامل موارد زير 

مي باشند: 
الف - رعايت دماي 18 تا 21 درجه سانتي گراد 
در فضاهاي داخلي و بس��ته و دماي 18 درجه 
س��انتي گراد در راهروها و فضاه��اي عمومي 

سرپوشيده.
ب - روش��ن نمودن وس��ايل گرمايش��ي يك 
ساعت قبل از آغاز وقت اداري و خاموش نمودن 

آنها يك ساعت قبل از پايان وقت اداري.
پ - خام��وش نمودن وس��ايل گرمايش��ي در 

روزهاي تعطيل.
ت - استفاده از دستگاه هاي گازسوز استاندارد با 

. )B و A( برچسب انرژي باال
ث - انجام معاينه فني كليه موتورخانه ها توسط 
ش��ركت هاي تاييد صالحيت ش��ده از س��وي 
سازمان ملي استاندارد ايران )بر اساس ماده 17 
قانون هواي پاك(، س��رويس و تعمير دوره اي 
تجهيزات گازس��وز از طريق متخصصان مجاز 
و نصب سامانه پايش هوش��مند موتورخانه به 
منظور افزايش ضريب ايمني و بازدهي وسايل 

گازسوز.
ج- كاه��ش حداق��ل 5 درصدي مص��رف گاز 
طبيعي هر مش��ترك در 4 ماهه پاياني س��ال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
شركت ملي گاز ايران/شركت هاي گاز استاني 
در موارد يادشده در اين بخشنامه، آمادگي ارايه 
هرگونه مساعدت فني به دستگاه هاي اجرايي 

را دارند.
2- براي اجراي موارد فوق، الزم است اقدامات 

زير انجام شود: 
الف - اس��تانداران ضمن تاكيد ب��ر اجراي اين 
بخشنامه و طرح آن در ش��وراي اداري استان، 
پيگيري هاي الزم جهت صرفه جويي و اصالح 
الگوي مص��رف در دس��تگاه هاي اجرايي را در 

دستور كار قرار دهند.

 بخشنامه مصرف بهينه 
و ايمن گاز طبيعي اباغ شد

جهان

ابزار مقابله با بحران مالي 
در بروكسل خريدار ندارد
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روي موج خبر 

  احمدي نژاد در همان ۸ سال ميزان كفايت 
و درايت خود را نشان داد؛ ايلنا|

عضو جامعه روحاني��ت مبارز گف��ت: اگر واقعا 
احمدي ن��ژاد فردي كارآم��د و كارآفرين بود در 
همان هشت ساله رياس��ت جمهوري، خود را به 
درستي و با كفايت و درايت نشان مي داد. در حالي 
كه ما مي دانيم ايشان باالي هفتصد ميليارد دالر 
درآمد نفتي در اختيار داشت و متاسفانه جامعه 
را با تورم دو رقمي، گراني، مشكالت بين المللي 
و قطعنامه هاي پنج گانه شوراي امنيت تحويل 
دولت بعد داد. س��يدرضا اكرم��ي در واكنش به 
اظهارات ريي��س دولت هاي نهم و دهم مبني بر 
افزايش ۲۰ درصدي يارانه گفت: امروز هم عدم 
كارآمدي احمدي نژاد براي جامعه مشخص شده 
و برخورد مقامات با ايشان مشخص است. معتقد 
هستم ديگر نبايد براي اين فرد و سخنانش وقت 

بگذاريم. 

  مردم مهم ترين عامل ثبات و امنيت كشور 
هستند؛  باشگاه خبرنگاران|

معاون امنيتي و انتظامي وزير كش��ور انتظارات 
م��ردم از مديران را به حق دانس��ت و گفت: در ۴ 
دهه زمان سپري شده از انقالب مهم ترين عامل 
ثبات و امنيت كشور مردم هستند.ذوالفقاري در 
ايين تكريم و معارفه استاندار آذربايجان شرقي با 
بيان اينكه امريكا فقط به دنبال تحريم اقتصادي 
نيست بلكه با تمام ظرفيت و توان به دنبال شكست 
مقاوم��ت مردم اس��ت، گفت: اگ��ر دچار غفلت 
راهبردي شويم، پشتوانه مردمي را با عملكرد خود 

از دست مي دهيم.

 پشت ميزنشيني در شرايط امروز جوابگو 
نخواهد بود؛ فارس|

معاون عمراني و توسعه امور شهري و روستايي 
وزارت كش��ور گفت: خراس��ان جنوبي سومين 
فرودگاه راهبردي كشور را دارد لذا اصال قابل قبول 
نيست كه كمترين پروازها را به مركز كشور داشته 
باشد.جمالي نژاد در جلسه توديع و معارفه استاندار 
خراسان جنوبي با اشاره به اينكه پشت ميز نشيني 
در شرايط سخت اقتصادي امروز جوابگو نيست، 
بيان كرد: امروز كش��ور به مديران جهادي كه به 
صورت شبانه روزي كار مي كنند نيازمند هستند.

 صداوسيما خود را تافته جدا بافته مي داند؛ 
برنا|

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم 
گفت: برخي مجموعه ها از جمله صدا و سيما سعي 
دارند از اين قانون منع به كارگيري بازنشستگان 

تبعيت نكنند و خود را تافته جدا بافته مي دانند.
»روح اهلل حض��رت پور«، در خص��وص ميزان 
نظ��ارت بر ارگان ه��ا براي اج��راي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان با تاكيد بر اينكه همه 
بايد از قان��ون تمكين كنند، گفت: ش��ورالي 
نگهبان و سازمان بازرسي كل كشور بايد وارد 
عمل شده و با اقتدار بر وزارتخانه ها نظارت كنند. 
او تصريح كرد: متاسفانه برخي با البي گري هايي 
كه انجام مي دهند، س��عي در تشكيل پرونده 

دارند تا از اين قانون مستثني شوند.

  بياني�ه وزارت خارج�ه در خص�وص 
گفت وگوهاي يمني - يمني در استكهلم؛ 

برنا| 
وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي ايران در 
خصوص گفت وگوهاي يمني - يمني در استكهلم 
بيانيه اي منتش��ر كرد. در اين بيانيه آمده است: 
وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي ايران در 
آستانه آغاز گفت وگوهاي يمني - يمني در سوئد 
تحت نظارت سازمان ملل متحد، ضمن استقبال و 
اعالم حمايت از اين گفت وگوها، تمامي طرف هاي 
يمني را به مش��اركت س��ازنده و مس��ووالنه در 
گفت وگوهاي استكهلم دعوت و از آنها مي خواهد 
با برداشتن گام هاي اعتمادساز، زمينه الزم را براي 
دستيابي به يك تفاهم جامع فراهم كنند كه به 
درد و رنج و محاصره ظالمانه مردم يمن پايان دهد.

  سوال ۱۱ نماينده وزيركشور را به مجلس 
كشاند؛ تسنيم|

اصغر سليمي، سخنگوي كميس��يون شوراها 
و ام��ور داخل��ي مجلس ش��وراي اس��المي، از 
حضور عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كش��ور، 
در اين كميس��يون خبر داد و گفت: براس��اس 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده قرار اس��ت وزير 
كشور، سه شنبه 13 آذر در جلسه اين كميسيون 
حضور يابد. او با بيان اينكه وزير براي پاس��خ به 
سوال 11 تن از نمايندگان در كميسيون حاضر 
مي شود، افزود: برخي سواالت نمايندگان مربوط 
به مسائل منطقه اي و حوزه هاي انتخابيه است 
و برخي از سواالت مربوط به مسائل ملي است. 
اگر پاسخ هاي وزيركشور قانع كننده باشد، سوال 
از دستوركار خارج مي شود.در غير اين صورت 
طرح سوال از وزير كش��ور جهت رسيدگي در 

صحن، تقديم هيأت رييسه پارلمان مي شود.

  ركورده�اي مجلس در جريان بررس�ي 
لوايح FATF؛ تعادل|

يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
 FATF گفت كه رس��يدگي به لوايح مرب��وط به
ركوردهايي را براي كميسيون امنيت ملي و صحن 
مجلس بجا گذاشته اس��ت. عليرضا رحيمي در 
صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: »رسيدگي 
ب��ه موض��وع FATF و اليح��ه »س��ي اف تي« 
ركوردهايي را براي كميسيون امنيت ملي و صحن 
مجلس بجا گذاشته است. اولين آبستراكسيون 
در كميس��يون امني��ت، اولين اس��تيضاح وزير 
امورخارج��ه،  اولين اعتراض رس��مي به رييس 
مجلس،  اولين طومار پراكني در صحن، بيشترين 

جلسه غيرعلني در يك موضوع«.

ايران2
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انحصار قانونگذاري در  يد   پارلمان
گروه ايران|

نه مجمع تش��خيص مصلحت نظام مي تواند قانونگذاري 
كند، نه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي. اين را روز گذشته، 
رييس مجلس شوراي اسالمي، در نشست خبري خود و در 
پاسخ به دو سوال جداگانه گفت. سوال اول، درباره انتقادها 
به ورود مجمع تش��خيص مصلحت نظام به بررسي لوايح 
پيش از اختالف ميان مجلس و شوراي نگهبان بود، ديگري 
تعبير برخي تصميمات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
به قانونگذاري كه الريجاني هر دوي آنها را رد كرد. رييس 
مجلس تاكيد كرد كه »مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
نمي تواند قانونگذاري كند و در كش��ور يك مجلس وجود 
دارد«؛ همچنين »مصوبات شوراي هماهنگي اقتصادي 

جنبه قانونگذاري ندارد.« 
رييس مجلس با بيان اينكه مجمع دو وظيفه دارد، كه يكي 
از آنها ورود به اختالف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان 
است، گفت: در زمان امام خميني )ره( براساس ضابطه اي، 
اگر دو سوم مجلس روي موضوعي تاكيد مي كرد، ديگر مساله 
نيازي به بررسي در شوراي نگهبان نداشت كه بعدها با تغيير 
قانون اساسي، اين موضوع تغيير كرد و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام شكل گرفت. الريجاني ديگر وظيفه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را مشورت به رهبر معظم انقالب 
درباره سياست هاي كلي نظام عنوان كرد. به گفته او »بخش 
نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمان رياست 
مرحوم آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني شكل گرفت و رهبر 
معظم انقالب وظيفه نظارت بر اجراي سياست هاي كلي 
را به مجمع تشخيص محول كردند. در اين دوره نيز ايشان 
اين اختيار را دادند كه مجمع تشخيص هياتي براي نظارت 
انتخاب كند.« او اشكال موجود را در روش اجرا دانست كه اين 
موضوع ايهام ايجاد كرده و مانند مجلس سنا شده است. اين 
در حالي است كه در ايران يك مجلس وجود دارد، بنابراين 
مجمع تشخيص نمي تواند قانونگذاري كند.الريجاني درباره 
سازوكار نظارت مجمع بر مصوبات گفت: هيات عالي نظارت 
مجمع تشخيص مي تواند موضوعات را به كميسيون ها ارايه 
كند تا بررسي هاي الزم انجام شود و اگر مصلحت ديد اجرا 
شود يا انجام نش��ود. اما مجمع پس از طي مسير مي تواند 
موضوع را به ش��وراي نگهبان واگذار كند تا براساس قانون 

اساسي موضوع مورد رسيدگي قرار بگيرد. 
رييس مجلس شوراي اس��المي همچنين درباره شائبه 
قانونگذاري مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گفت : 
كارهاي شوراي هماهنگي جنبه قانونگذاري ندارد. ما تاكيد 
كرده ايم كه بايد در موارد لزوم مصوبات در مجلس شوراي 
اسالمي تصويب شود. شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
جايگزين مجلس شوراي اسالمي نيست و مصلحت نيست 
كه نهادي جايگزين مرجع قانونگذاري شود.او ادامه  داد: مثال 

درباره چك تضميني، بانك مركزي اعالم كرده است كه براي 
 كنترل پولشويي احتياج به پش��توانه دارد. گزارش داد كه

8 هزار ميليارد تومان از طريق چك تضميني كه قابل رديابي 
نيست، پول جابه جا شده است. ما به آنها گفتيم كه شما بايد 
خودتان راس��ا اقدام كنيد. آنها اعالم كردند كه احتياج به 
پشتوانه دارند و به همين دليل شورا اين موضوع را اعالم كرد، 
اما در نهايت تاكيد شد كه بايد براي تبديل اين موضوع به 
قانون، دولت اليحه دو فوريتي دهد.الريجاني تاكيد كرد: در 
مواردي همچون معافيت هاي مالياتي هم ما به دولت تاكيد 
كرديم كه بايد اليحه بده��د. برخي از موارد وجود دارد كه 
دولت بايد تصميم گيري كند و نياز به قانون نيست، اما براي 
اطمينان بخشي به مردم ما مي گوييم كه بايد قانون تصويب 
شود. نمونه آن موضوع س��پرده گذاري ارزي است. بانك 
مركزي مي گويد كه حاضر به س��پرده گذاري و دادن سود 
به صورت ارز است، اما چون يك بار اين كار به درستي عمل 
نشده است، اگر موضوع در مجلس شوراي اسالمي تصويب 

شود اعتماد مردم جلب خواهد شد.

  مقامات براي مشكل پول شويي راه حل بدهند
داس��تان اظهارات محمدجواد ظريف درباره پولش��ويي 
گسترده در كشور و استيضاح او به دليل همين اظهارنظر، 
ديگر سوالي بود كه از الريجاني پرسيده شد. او در اين باره 
گفت: ممكن است برخي استيضاح وزير امور خارجه رابه 
مصلحت ندانند اما اين را نمي توان به يك اقليت تحميل 
كرد. آنها )اقليت( هم مي توانند از ابزار اس��تيضاح استفاده 
كنند ولي مصلحت بودن يا نبودن آن را مجلس ش��وراي 
اسالمي تشخيص مي دهد.الريجاني افزود: برخي نمايندگان 
معتقدند در حال حاضر، زمان براي استيضاح مناسب نيست 
ولي به هر ح��ال در اين زمينه اختالف نظ��ر وجود دارد و 
تعدادي نوع ديگر فكر مي كنند. او افزود: نكته اي كه آقاي 
ظريف گفتند مقدمه و موخره اي داش��ت، در ابتداي اين 
 س��خنان گفته بودند كس��اني كه به CFT نظر مي دهند، 
بر اس��اس عقيده خود و صادقانه نظر مي دهند، برخي هم 
ممكن است در اين زمينه تحت تاثير باشند. البته اگر بخش 
دوم را نمي گف��ت بهتر بود؛ سياس��تمدارها گاهي نكاتي 
را مي گويند كه مي توانس��تند نگويند.رييس قوه مقننه 
همچنين در پاسخ به سوالي درباره وجود پولشويي و پول 
كثيف در كشور و اينكه پيش از ظريف، رحماني فضلي وزير 
كشور هم در اين باره اظهارنظر كرده بود، گفت: اين مساله 
وجود دارد، اما مردم ما انتظار دارند كه مسووالن اظهارنظر 
يا مساله را حل كنند. الريجاني تصريح كرد: اينكه ما مردم 
را مضطرب كنيم از نظر اطالع رساني چه خاصيتي دارد؟ در 
اين راستا بايد راه حل ارايه شود. وي تصريح كرد: يك عمليات 
رواني از بيرون صورت مي گيرد كه مستمرا مردم را مضطرب 

مي كنند كه دروغ و خالف رخ داده اس��ت، عده اي هم در 
داخل كش��ور به جاي حل اين موضوع چيزي روي آن هم 
مي گذارند. وي گفت: ما بايد يا راه حل ارايه دهيم يا برخورد 

كنيم، مضطرب كردن مردم چه خاصيتي دارد.

  شرايط براي مذاكره با امريكا فراهم نيست
احتمال مذاكره با امريكا، در شرايطي كه رييس جمهور 
اين كش��ور ادعا كرده آماده مذاكره است، سوالي بود كه 
خبرنگار شبكه »س��ي بي اس« امريكا از علي الريجاني 
پرسيد كه او پاس��خ داد: ما از رييس جمهوري امريكا دو 
سنخ حرف ش��نيديم، يك سنخ حرف هاي بي حساب و 
كتاب كه نسبت به ملت ايران جسارت مي كند، يك سنخ 
هم آن اس��ت كه در كنار اين حرف ها مي گويد ما آماده 
مذاكره هستيم. من فكر مي كنم رهبر معظم انقالب چند 
بار قبال گفته بودند كه امريكايي ها )بايد( درس��ت عمل 
كنند و به قواعد و به آنچه كه تعهد مي كنند پايبند باشند.

او اضافه كرد: مگر ما قبال مذاكره نكرديم؟ اگر كش��وري 
يك توافق بين المللي را زير پا مي گذارد و به توافق عمل 
نمي كند، چطور تقاضاي مالقات مي كند؟ من فكر مي كنم 

اين اقدام بيشتر يك شگرد است و امريكايي ها دنبال اين 
نيستند. بنابراين بستگي به رفتار آنها دارد. به اين توافق 
هسته اي باز گردند، يك گام بردارند تا ما بتوانيم تصميم 
بگيريم، راهش اين است.خبرنگار شبكه امريكايي در ادامه 
از الريجاني پرس��يد كه »اين حرف هاي او به معناي اين 
است كه ايران آمادگي مذاكره دارد؟« كه رييس مجلس 
گفت: خير، ما در حال حاضر شرايط را مهياي اين موضوع 
نمي بينيم، اين موضوع در حال حاضر حالت تفنن دارد. 
ما كه نمي خواهيم ديپلماس��ي بزك را در كشور دنبال 
كنيم، آقايان اگر به مذاكره معتقد هستند، اول برگردند به 
چيزي كه زيرپا گذاشتند، حسن نيت از خود نشان دهند، 

ما اين را نمي بينيم.
عاقبت »اف اي تي اف« هم ديگر موضوعي بود كه تعدادي 
از خبرنگاران از الريجاني درباره آن پرسيدند. از جمله يك 
خبرنگار كه نظر رييس مجلس درباره برگزاري رفراندوم 
راجع به لواي��ح مربوط به »اف اي تي اف« را پرس��يد؛ به 
اين دليل كه فرآيند تصويب و تاييد اين لوايح طوالني و 
فرسايشي شده است. رييس مجلس در پاسخ به اين سوال 
اظهار كرد: براي موضوعات بس��يار تخصصي، برگزاري 

رفراندوم كار مشكلي اس��ت؛ چرا كه در موضوعات فني 
حتي حقوقدانان در بررسي لوايح با مساله روبرو مي شوند. 
اما بنده مخالف موضوع نيز نيس��تم. در هر صورت براي 
بررسي موضوعاتي كه به ظرافت فني و حقوقي نياز دارند، 
بايد مجلس، قوه قضاييه و دولت بحث را حالجي كنند.

او  همچنين در پاس��خ به اين سوال كه شفافيت در آراي 
نماين��دگان به طرح ها و لوايح مطالبه مردم اس��ت، چه 
اقدامي در اين زمينه شده است، گفت: شفافيت بايد انجام 
شود اما موضوع مهم تر، حريت نمايندگان است، بايد كاري 
شود تا حريت نمايندگان حفظ شود، قوام مجلس بر اين 
است كه هر كس بر اساس مصلحت كشور و با حريت اعالم 
نظر كند.ما در مريخ صحبت نمي كنيم، در ايران هتاكي و 
فشار وجود دارد. در كشور از اين مسائل وجود دارد و برخي 
مي ترسند و عده اي نمي ترسند.او گفت: برخي نمايندگان 
از شهرهايي آمده اند كه با هر اعالم نظري برايشان مشكل 
ايجاد مي شود و تحت فشار قرار مي گيرند، بايد فرهنگ 
رفتاري تغيير كند، متأسفانه با مشكل اخالق سياسي در 
ايران مواجه هستيم. س��قراط ايرانيان را با اخالق ترين 
افراد مي دانست، بايد چنين الگويي از ايران به جاي بماند.

انتقاد »فالحت پيشه« از بودجه 
دفاعي سال ۹۸

 ملت زندگي خود را با دريا 
پيوند بزند

قدرت سياسي و تسلط امريكا 
بر منطقه از بين رفته است

قانونگذاري در انحصار مجلس و 
تاييد مصلحت در اختيار مجمع 

اختصاص منابع سهميه بندي 
به دهك هاي پايين
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چهره ها

رييس قوه قضاييه در واكنش به ادعاي مقامات خارجي: 

كسي در ايران به خاطر دوتابعيتي بودن زندان نمي رود
»در ايران كس��ي به خاط��ر دو تابعيتي ب��ودن به زندان 
نمي رود.«اين عباراتي اس��ت كه رييس دس��تگاه قضا با 
استفاده از آنها به حاشيه هايي كه بعد از سفر وزير خارجه 
انگليس به كش��ورمان و اظهارنظرهايي كه در خصوص 
مقابله با دو تابعيتي ها در ايران مي ش��ود، پاسخ مي دهد. 
آيت اهلل آملي الريجاني با اشاره به اين واقعيت كه ساختار 
قضايي در ايران نه بر اساس مطالبات قدرت هاي خارجي 
و كارتل هاي بزرگ اقتصادي بلكه بر اس��اس منافع ملي 
ايرانيان ودر مسير ش��رع مقدس تصميم سازي مي كند 
از كشورهاي خارجي مي خواهد كه در مواجهه با ايران از 
رداي تكبر فاصله بگيرند تا واقعيات درون جامعه ايران را 
درك كنند. رييس دستگاه قضا بخشي از هجمه هاي اخير 
به قوه قضاييه را به دليل تالش هاي اين قوه براي مقابله با 
مفسدان اقتصادي دانست و از نهادهاي قضايي خواست كه 

برنامه مقابله با فساد را با قدرت ادامه دهند.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر ضرورت ورود دادستان ها به 
برخي دروغ پردازي ها عليه دستگاه قضايي و درخواست 
ادله و س��ند در خصوص ادعا هاي مطروحه، به سفر اخير 
»جرمي هانت« وزير خارجه انگليس به كشورمان اشاره 

كرد و از درخواست رييس دستگاه ديپلماسي بريتانيا براي 
مالقات با مسووالن قضايي جمهوري اسالمي و پاسخ رّد 

آنها خبر داد.

 خارجي ها رداي تكبر را از تن به در كنند
رييس قوه قضاييه در جلس��ه مس��ووالن عالي قضايي با 
اذعان به اينكه دستگاه قضايي نيز همانند همه دستگاه ها 
مسلمًا اشكاالتي دارد و ممكن است رسيدگي هاي يك 
قاضي در پرونده اي واجد برخي نقص ها باشد يا يك ضابط 
دادگستري در جايي مرتكب تخلفي شود، برخي مطالب 
عليه قوه قضاييه را صد در صد خالف و ناصواب دانست و 
اظهار كرد: چندي قبل، وزير امور خارجه انگليس قبل از 
سفر به ايران با لحني تكبرآميز به دولت جمهوري اسالمي 
هش��دار داده بود كه از حب��س دو تابعيتي ها خودداري 
كنيد. اين نحوه برخورد يادآور برخورد هاي كش��ور هاي 
اس��تعماري در قرون گذشته اس��ت ولكن توجه ندارند 
جمهوري اسالمي با دولت هاي طاغوتي سابق كه با يك 
هشدار بيگانگان تنشان مي لرزيد، تفاوت دارد و اين دولت 
با استقالل كامل عمل مي كند.به گزارش تعادل به نقل از 

اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني 
با بيان اينكه همه قوا در جمهوري اسالمي مستقل هستند، 
 تاكيد كرد: كش��ور هاي خارجي، بايد رداي تكبر را از تن

 به در كنند و مقاماتي نظير وزير خارجه انگليس بدانند در 
جايگاهي نيستند كه بخواهند به قواي نظام اسالمي در 
انجام وظايفشان هشدار دهند. رييس قوه قضاييه افزود: به 
دليل همين تكبرورزي در گفتار و رفتار، با وجود تقاضاي 
مكرر وزير خارجه انگليس براي مالقات با مسووالن قضايي 
جمهوري اسالمي، هيچ يك از مسووالن دستگاه قضا وقت 
مالقات ندادند تا امثال آقاي هانت متوجه شوند با مردم و 
مسووالن ايران بايد با لحن و ادبيات شايسته صحبت كنند.

 بدهكاري انگلستان به ايران از زمان طاغوت
آي��ت اهلل آملي الريجان��ي در ادام��ه با اش��اره به برخي 
هجمه هاي ديگر به دستگاه قضايي به دليل برخورد هاي 
اخير با مفس��دان اقتصادي گفت: جاي تعجب است كه 
برخي براي مفسدان اقتصادي دلسوزي مي كنند، اما هيچ 
توجهي به ميليون ها شهروندي كه زندگي شان به واسطه 
سودجويي مفسدان تحت فشار هاي غيرقابل تحمل است، 

ندارند. كارگر و كارمندي كه امروز هزينه هايش گاه تا صد 
در صد افزايش يافته و سودجويي عده اي در به وجود آمدن 
اين شرايط بي تاثير نبوده است، بايد چگونه زندگي كند؟

آيت اهلل آملي الريجاني افزود: برخي انتقاد مي كنند كه چرا 
محاكمات مفسدان اقتصادي با سرعت انجام مي شود؟ اواًل 
هيچگاه قانون و موازين شرع را فداي سرعت نكرده ايم، ثانيًا 
اين سرعت در رسيدگي براي انسان هاي صبور و نجيبي 
كه ۴۰ سال پاي انقالب خود ايستاده اند و امروز اقدامات 
برخي مفسدان اقتصادي زندگي شان را متالطم كرده است 

چندان سرعت بااليي به حساب نمي آيد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه منكر نقش و تاثير دشمن 
در فشار هاي اقتصادي نيستيم و معتقديم كه آنها همان 
مدل فروپاشي اتحاد جماهير ش��وروي را براي براندازي 
نظام جمهوري اسالمي دنبال مي كنند، خاطرنشان كرد: 
اشتباه دشمن اين است كه مردم ايران و بستر ايماني نظام 
جمهوري اسالمي را براي پياده س��ازي آن مدل در نظر 
نگرفته است. با اين وجود، بحث اقدامات دشمن خارجي 
يك عامل است، اما از س��ودجويي عده اي براي متالطم 
كردن بازار ارز، س��كه و طال و احتكار نامحدود نمي توان 

چشم پوش��ي كرد، زيرا اين اقدامات دقيقًا آب به آسياب 
دشمن ريختن است.

 كساني كه مدعي شكنجه كارگران بودند
ادله ارايه كنند

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اقدامات دشمن و برخي 
اذناب آنها براي دريافت پول و امتياز از دش��منان بيشتر 
قابل هضم است تا اظهارنظر يك مسوول در داخل عليه 
دستگاه قضايي، اظهار كرد: در جاي ديگري يك خبرنگار 
مدعي شده است كه كارگري به دليل مطالبه حقوق خود 
مورد شكنجه يا ضرب و شتم قرار گرفته و اين مساله محرز 
است. ما موضوع را پيگيري كرديم و حسب گزارش ها به 

چنين چيزي نرسيديم.
آيت اهلل آملي الريجاني افزود: اگر چنين ادعايي درس��ت 
باشد بايد با آن مامور و مسوول مافوقش به شدت برخورد 
ش��ود، اما بر حس��ب گزارش ها اين موض��وع كذب بوده 
وكساني كه چنين ادعايي دارند بايد ادله ارايه كنند، زيرا 
نمي توان به راحتي اينچنين سخني گفت و خوراك براي 

دشمنان فراهم كرد. 

رييس كميسيون امنيت 
مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اسالمي 
با انتق��اد از بودجه دفاعي 
كشور، گفت : انتظار مي رفت 
دولت توجه جدي به بودجه 
دفاعي مي ك��رد، البته كه 
مجلس شوراي اسالمي هم به وظايف خود عمل خواهد 
كرد.حشمت اهلل فالحت پيش��ه در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در حالي كه روز يكشنبه دولت اليحه بودجه 
را نهايي كرد، اخبار خوبي از بودجه دفاعي سال آينده به 
ما نرسيده است. آن هم در شرايطي كه ما امسال سعي 
كرديم در كميس��يون امنيت ملي به پيشواز بودجه 
برويم. از چند ماه قبل مسووالن بودجه اي از جمله آقاي 
نوبخت را به كميسيون دعوت كرده و حساسيت ها و 
الزامات خاص دفاعي را ترس��يم كرديم. انتظار بود اثر 
اين اقدام و روشنگري را در بودجه مي ديديم، اما اخبار 
خوبي به ما نرسيده است.او افزود: دولت به الزامات قانون 
برنامه ششم و سياست هاي كلي در بودجه دفاعي پايبند 
نبوده است. طبق قانون برنامه ششم يكي از پنج ستون 
بنيادين كشور حوزه دفاع و امنيت است. همچنين طبق 
سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري حداقل 
پنج درصد از بودجه عمومي كشور مختص به بخش 

دفاعي به ويژه  حوزه مرزي بايد باشد.

فرمان��ده ني��روي دريايي 
ارتش گفت: حض��رت آقا 
فرمودند ني��روي دريايي 
هر زمان ب��راي دريانوردي 
اقيانوس��ي آمادگي الزم را 
داش��ت اين اقدام را انجام 
دهد.به گ��زارش ايرنا، امير 
دريادار حسين خانزادي ديروز طي سخناني در همايش 
تش��ريح دس��تاوردهاي نداجا كه در دانشگاه دافوس 
برگزار شد، با بيان اينكه دريا فرصتي براي توليد ثروت و 
توسعه پايدار است، گفت: اگر مي خواهيم در دريا حضور 
داشته باش��يم نيازمند دانش، فناوري، نيروي انساني 
متخصص و تجهيزات بسيار پيشرفت هاي هستيم و 
داشتن اينها يعني داش��تن قدرت.او با تاكيد بر اينكه 
ناوگان نظامي بخشي از قدرت دريايي كشورهاست، 
اظهار كرد: ب��ه همين دليل اگ��ر مي خواهيم ناوگان 
قدرتمندي و ديپلماس��ي دفاعي فعالي داشته باشيم 
بايد ملت ما زندگي خود را با دريا پيوند بزنند.خانزادي 
با اشاره به موقعيت ايران در سواحل اقيانوسي مكران، 
گفت: اگر به دنبال احياي تمدن دريايي هستيم بايد به 
قابليت هاي سواحل مكران توجه ويژه داشته باشيم و 
امروز با تدابير مقام معظم رهبري شرايط به سرعت در 
حال تغيير است و اقدامات بسياري خوبي در حوزه دريا 

صورت گرفته است.

جانشين فرمانده كل سپاه 
ايستادگي را رمز پيروزي 
بر دشمن دانست و گفت: 
به بركت انقالب اسالمي 
قدرت سياس��ي و تسلط 
امريكا بر منطق��ه از بين 

رفته است.
به گزارش تعادل از سپاه نيوز، سردار حسين سالمي 
در دومين گردهمايي بسيجيان دانشگاه امام صادق 
)ع(  با بيان اينكه هرگز نبايد از دشمن ترسيد، افزود: 
امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري درك ما را از 
دشمن تغيير دادند، در صورتي كه قدرت فيزيكي 

دشمن چندان تغيير نكرده بود..
سردار س��المي با اش��اره به اقدامات و تفكر شهيد 
تهراني مقدم براي هدف قرار دادن ناوهاي هواپيمابر 
با موشك بالستيك در صورت بروز هر گونه تهديد 
يا خطايي از س��وي آنان، گفت: دس��تيابي به اين 
تكنولوژي پيشرفته داستان ناوهاي هواپيمابر را در 
منطقه پايان داد و موجب عقب نشيني امريكايي ها 
شد. امروز قدرت سياسي و تسلط امريكا بر منطقه از 
بين رفته است و چند سال پيش فرماندهان امريكايي 
اعالم كردند كه ناوه��اي هواپيمابر آهن پاره و انبار 
مهماتي براي نابودي آنهاس��ت كه از دولت مردان 

خود خواستند آنها را نجات دهند.

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رياس��ت جمهوري گفت: 
قانونگ��ذاري از طري��ق 
مجلس جريان پيدا كرده و 
در انحصار اين نهاد است و 
مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مرجع تاييد وجود يا 
عدم وجود مصلحت اس��ت.لعيا جنيدي در مراس��م 
بزرگداشت روز قانون اساسي در دانشگاه تهران با اشاره 
به اينكه نهادها و هنجارهاي مش��خص شده در قانون 
اساس��ي به تدريج به درجه بلوغ مي رسد، اظهار كرد: 
اين مساله مطرح است كه آيا مصوبات مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بايد مدت داشته باشد؟ موقعيت اين نهاد 
چيس��ت؟ آيا واضع قانون است يا مثل شوراي نگهبان 
مرجع تاييد است. پاسخ به اين پرسش ها بدان معني 
است كه به تدريج اجرايي شده و به بلوغ مي رسد.او ادامه 
داد: نگاه من اين است كه قانون گذاري از طريق مجلس 
انجام شده و در انحصار اين نهاد است و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مرجع تاييد وجود يا عدم وجود مصلحت 
براي كشور است. اصل 11۲ قانون اساسي مطرح مي كند 
اگر شوراي نگهبان به مصوبه اي از مجلس ايراد گرفت و 
مجلس معتقد بود اين مصوبه به مصلحت كشور است 
آن وق��ت مصوبه به مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
فرستاده مي ش��ود تا مجمع تشخيص دهد مصلحت 

وجود دارد يا نه؟

عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس، گف��ت: بايد منابع 
مديريت مصرف س��وخت 
به صورت يارانه ب��ه يارانه 
نقدي ۵ دهك پايين جامعه 

اضافه شود.
الياس حضرتي در گفت وگو 
با خانه ملت، با اشاره به قاچاق بي رويه سوخت در كشور، 
گفت: بايد به هر شكلي مصرف سوخت مديريت و مانع 
قاچاق اين مبع گرانبهاي كش��ور شد، چراكه در حال 
حاضر منابع س��وختي كشور دود ش��ده و به آسمان 
مي رود.عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي، با بيان اينك��ه روزي 3۰۰ ميلي��ارد تومان 
منابع كشور قاچاق شده كه در سال رقم بزرگي است، 
افزود: با توجه به اينكه قيمت بنزين در ايران ارزان و در 
كشورهاي همس��ايه گران بوده حجم قاچاق سوخت 
بسيار باال است و ارزش قاچاق كردن نيز دارد.او با تاكيد 
بر اينكه بايد با مديريت مصرف س��وخت منابع آن به 
صورت يارانه به يارانه نقدي ۵ دهك پايين جامعه اضافه 
ش��ود، ادامه داد: اگر مصرف كنترل شود مي توان به ۵ 
دهك پايين جامعه تا 1۵۰ هزار تومان يارانه داد كه اين 
به بخش پايين جامعه كه در ش��رايط كنوني از لحاظ 
معيشتي و رفاهي سخت گرفتار هستند و بايد با تورم 

افسار گسيخته موجود از آنها حمايت شود.
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واردميشوندراداشت.

به گزارش تع��ادل، اين روزها بح��ث بودجه به مركز 
مباحث اقتصادي كش��ور رفته و كارشناس��ان به اين 
مس��اله با دقت توجه مي كنند. اهميت بودجه امسال 
با توجه به فش��ارهاي كاخ س��فيد به اقتصاد، بيش از 
هر س��ال ديگري است و به همين دليل پيش از اينكه 
اليحه از سوي دولت به مجلس برده شود، گمانه زني ها 
حول ارقام اصلي آن رو به افزايش است. از يكسو تعيين 
نرخ دالر دولتي و از طرف ديگر رقم پيش بيني ش��ده 
براي قيمت نفت در صدر مباحث ق��رار گرفته اند. در 
كنار آن مواردي چون بودجه عمراني، درآمد مالياتي 
و سهم صندوق توسعه از فروش نفت هم مورد بررسي 
ق��رار گرفت��ه و به نظر مي آي��د دولت هم براي س��ال 
 آينده قص��د دارد حتي المقدور بودج��ه اي هدفمند

 داشته باشد. 
در همي��ن رابطه، حمي��د پورمحمدي، مع��اون امور 
اقتصادي و برنامه ريزي سازمان برنامه و بودجه، صبح 
روز گذش��ته در همايش بانكداري شركتي با اشاره به 
جمع بندي بودجه ۹۸ سازمان برنامه اظهار كرد: فضاي 
بازار پول و نوس��انات ارز و تورم اثر خود را روي بودجه 
مي گذارد و س��ازمان برنامه بايد تالش كند، اين اثر را 
كاهش دهد و تصميمات��ي اتخاذ كند كه اثر مخرب و 
سياست هاي پولي نداشته باش��د. اولين كاري كه در 
بودجه ۹۸ انجام ش��د اين بود تمام��ي تكاليفي كه در 
قانون بودجه در قالب تسهيالت تكليفي بر دوش نظام 
بانكي س��نگيني مي كرد حذف ش��د و به جز مواردي 
درخصوص اقش��ار محروم مانند آزادسازي زندانيان 
معسر و افراد تحت پوشش كميته امداد هيچ تكليفي 
در تبصره ه��ا و اليح��ه بر دوش نظام بانكي گذاش��ته 

نشده است.
مع��اون س��ازمان برنامه و بودج��ه ادام��ه داد: دولت 
بزرگ ترين بازيگ��ر بازار ارز اس��ت و هرگونه رفتاري 
كه انجام دهد فعالين اقتصادي را تحت الش��عاع قرار 
مي ده��د بنابراين س��ازمان برنامه و بودج��ه نرخ ارز 
را حداق��ل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظ��ر گرفت تا از 
نوسانات بازار ارز بكاهد و آرامش را در بازار برقرار كند.

اين در حالي اس��ت كه يكي از اعضاي هيات رييس��ه 
مجلس، نرخ دالر حاصل از ف��روش نفت را در بودجه 

سال آينده پنج هزار و 7۰۰ تومان اعالم كرده است.
وي در مورد بدهي هاي دولت و نظام بانكي نيز گفت: 
در هيأت وزيران مصوب و به عن��وان تبصره به قانون 
بودجه اضافه شد كه دولت بابت بدهي ها به نظام بانكي 
به جاي ثب��ت در دفاتر آنها را تبديل ب��ه اوراق بهادار 
كند. در اين حالت بازاري براي اين كار ايجاد مي شود 
كه بانك ها مي توانند س��ر موعد سود اوراق را دريافت 
كنند و در سررس��يدها اصل را نيز دريافت كنند و به 

بازار بدهي عمق دهند.
پورمحمدي افزود: بانك مركزي موظف شد عمليات 
بازار ب��از را انجام دهد و نرخ اي��ن اوراق را تنظيم كند 
تا اين اوراق با مداخله بانك مركزي از قيمت مناس��ب 
برخوردار ش��ود كه اين امر باعث مي ش��ود توان نظام 
بانكي براي اينكه از تنگناي نقدينگي بيرون آيد باالتر 
رود. بزرگ ترين مش��كل بنگاه ها بحث تامين سرمايه 
در گردش است تا هزينه مواد اوليه خدمات و دستمزد 
را پرداخت كنند بنابراين دولت بايد به بانك ها كمك 
مي كرد كه اين موضوع در اليحه بودجه سال ۹۸ ديده 

شده است.
وي با اشاره به بحث تهاتر بدهي كساني كه از يك طرف 
به بانك ها بدهكارند و از سوي ديگر از دولت طلبكارند، 
گفت: بحث تهاتر بدهي ها در بودجه سال ۹۸ تقويت 
ش��ده و بخش خصوصي، تعاوني ها و بنگاه هايي كه از 
دولت طلب دارند، بانك مي تواند بدهي آنها را به بانك 
مركزي منتقل كنند و بانك مركزي نيز به دولت انتقال 
دهد و حس��اب ها بين بانك مركزي و دولت تنظيم و 
دولت به بانك مركزي بدهكار شود. بانك ها نيز در اين 
بازار كه بانك مركزي ايجاد مي كند با يكديگر مبادله 
مي كنند و در صورتي كه بدهي به بانك مركزي نداشته 
باشند مي توانند در بازار بين بانكي بين خودشان اين 

مبادالت را برقرار كند.
وي با بيان اينكه دولت حدود 7۶ هزار طرح نيمه تمام 
دارد كه به دنبال اتمام آنها اس��ت، گفت: دولت منابع 
كافي ندارد و برخي از اين طرح ها حتي تا ۲۰ سال طول 
مي كشد تا به اتمام برسد، بنابراين تصميم به مشاركت 
با بخش خصوصي براي اتمام اين طرح ها گرفته است.

معاون س��ازمان برنامه با اشاره به ضرورت توجيه پذير 
كردن اي��ن طرح ها براي مش��اركت بخش خصوصي 
افزود: طرح هايي كه بخش خصوصي و دولت با يكديگر 
مشاركت كنند از ش��مول هرنوع قيمت گذاري معاف 
است. همچنين دولت اين طرح ها را از پرداخت ماليات 
معاف كرده و حداقل بيمه س��هم كارفرم��ا براي اين 

طرح ها ديده شده است.
وي با بيان اينكه منابع دولت و صندوق توس��عه براي 
اين طرح ها به كار گرفته مي شود، گفت: سازمان برنامه 
پيشنهاد داده كه دست دولت براي قيمت گذاري اين 
طرح ها باز باش��د و سران قوا نيز با اين موضوع موافقت 

كردند.

ابرازاميدواريعضوهياترييسهمجلس
به��روز نعمتي س��خنگوي هيئت رييس��ه مجلس 

ش��وراي اس��المي در ارتب��اط تلفني ب��ا تحريريه 
بخش خبري ۲1 ش��بكه يك سيما، درباره تصويب 
كلي��ات اليح��ه بودجه س��ال آينده اف��زود: دولت 
بر اس��اس م��اده 1۸۲ آيي��ن نامه داخل��ي مجلس 
ش��وراي اس��المي ت��ا پانزده��م آذر مهل��ت ارايه 
 بودجه ب��ه مجل��س را دارد و منتظر آن هس��تيم. 

وي ادامه داد: با توجه به س��فر ريي��س جموري به 
س��منان در روز چهارشنبه، احتمال دارد وي نتواند 
اليح��ه را در موع��د مقرر ب��ه مجل��س تقديم كند 
اما هيات رييس��ه مجلس تصميم گرف��ت اگر نظر 
دولت براي اين باش��د كه پنجش��نبه پانزدهم آذر، 
اليحه بودج��ه را به مجلس ارايه كند آمادگي داريم 
 جلس��ه علني مجلس را در اين روز تشكيل دهيم. 

نعمتي گفت: بر اس��اس آيين نامه داخلي مجلس، 
كميس��يون هاي تخصص��ي از زم��ان تقديم اليحه 
بودجه، آن را بررسي مي كنند و نمايندگان 1۰ روز 
فرصت دارند پيشنهادات خود را به اين كميسيون ها 
ارايه كنند و كميس��يون ها جمع بندي مطالب خود 
را به كميسيون تلفيق ارجاع مي كنند و در آن جا به 
 كليات بودجه در مدت يك ماه رس��يدگي مي شود.

س��خنگوي هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي 
با اش��اره ب��ه اينكه احتمااًل قيم��ت دالر در بودجه 
س��ال آينده حدود ۵7۰۰ تومان درنظر گرفته شود 
افزود: بر اساس ش��نيده ها، دولت در اليحه بودجه 
س��ال آينده قيمت ۵4 دالر را براي هر بش��كه نفت 
در نظر گرفته اس��ت و پيش بيني مي ش��ود روزانه 
 يك ميليون و پانصد هزار بش��كه نفت بفروش��يم. 

نعمتي گفت:   واگذاري طرح هاي عمراني به بخش 

خصوص��ي هم در دس��تور كار دولت ق��رار دارد كه 
 براي كنترل نقدينگي و ايجاد اشتغال، خوب است. 

س��خنگوي هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: دولت خبرهاي خوبي هم براي ايجاد اشتغال 

مولد دارد.

درآمده�ايمالياتيبه120ه�زارميليارد
تومانخواهدرسيد؟

بر اساس قانون بودجه س��ال 13۹7 مصوب مجلس، 
كل درآمدهاي مالياتي اعم از ماليات و حقوق گمركي، 
ح��دود 14۹ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. همچنين در قانون مذكور، درآمدهاي حاصل 
از حق��وق و عوارض گمركي ح��دود ۲۹ هزار ميليارد 
تومان لحاظ ش��ده كه به اين ترتيب بايستي در سال 
جاري حدود 1۲۰ هزار ميليارد تومان درامد مالياتي 

وصول شود.
بررس��ي اليح��ه بودجه س��ال ۹۸ كه ه��م اكنون در 
آخرين مراحل تدوين خود اس��ت، نش��ان مي دهد تا 
اي��ن لحظه درامد 1۲۰ هزار ميلي��ارد توماني از محل 
وص��ول ماليات در نظر گرفته ش��ده. اين عدد نش��ان 
مي ده��د در س��ال ۹۸ درامدهاي مالياتي نس��بت به 
سال جاري تفاوت قابل توجهي ندارد كه البته با توجه 
به رش��د منفي اقتصاد كه براي امس��ال و سال آينده 
 پيش بيني ش��ده، مي توان اين رويكرد دولت را مثبت

 ارزيابي كرد.
بايد توجه داش��ت، روال تدوين بودجه نشان مي دهد 
تا آخرين لحظه قبل از انتش��ار، ام��كان تغيير اعداد و 
ارقام اليحه وجود دارد و ب��راي اطمينان از اين اعداد 

بايد منتظر نسخه نهايي اليحه بودجه سال ۹۸ باشيم.

دولتطبققانونس�همصندوقتوس�عهرا
خواهدپرداخت؟

شنيده ها حاكي از آن اس��ت كه رقم ۶۵ هزار ميليارد 
تومان اعتبار عمراني در اليحه بودجه ۹۸ لحاظ شده 
است. اين در حالي است كه اعتبار عمراني لحاظ شده 
در بودجه س��ال جاري حدود ۶۲ هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. تا كنون حدود 3۰ هزار ميليارد تومان از 

اعتبارات عمراني سال جاري پرداخت شده است.
بر اساس اليحه بودجه ۹۸ و درامدهاي دولت از محل 
صادرات نفت )واگذاري دارايي هاي سرمايه اي(، سال 
آينده سهم قانوني صندوق توسعه ملي به حساب اين 
سازمان واريز خواهد شد. بر اساس قانون برنامه ششم 
توسعه، ساليانه ۲ درصد به سهم صندوق توسعه ملي 
از درامدهاي نفتي افزوده مي ش��ود و ب��ه اين ترتيب 
س��ال آينده س��هم صندوق از درامدهاي نفتي حدود 

34 درصد ميباشد.
گفتني اس��ت، با توجه به كاه��ش درآمدهاي نفتي 
پيش بيني مي ش��د دولت براي جبران هزينه ها، در 
خواس��ت كاهش سهم صندوق توس��عه ملي را ارايه 
كند. اين در حالي است كه در بودجه سال آينده سهم 
صندوق توسعه ملي و وزارت نفت مطابق قانون رعايت 
خواهد شد. س��ال آينده بعد از كسر سهم صندوق و 
وزارت نفت، درآمد دولت از محل صادرات نفت حدود 
1۶ ميليارد دالر است. برخي گمانه زني ها حكايت از 
تغيير س��هم صندوق توسعه ملي در مجلس در زمان 

تصويب اليحه بودجه دارد.

گروهاقتصادكالن|
مراسم بزرگداش��ت روز حس��ابدار صبح ديروز در 
سالن ش��هيد مدرس وزارت امور اقتصادي و دارايي 
و با س��خنراني مقامات وزارت اقتصاد برگزار ش��د. 
در اين مراس��م وزي��ر اقتصاد از ض��رورت واگذاري 
حسابرس��ي دس��تگاه هاي تحت مديري��ت وزارت 
اقتصاد به »تش��كل هاي حس��ابدار« س��خن گفت 
و اعالم ك��رد: وزارت امور اقتص��ادي و دارايي نبايد 
درگير امور حس��ابداري شود مگر در شرايط خاص. 
وي گفت در اي��ن زمينه تصميم داريم دو كار عمده 
يعني محاس��به ماليات ها و همچنين حسابرس��ي 
خزانه داري كل را به مرور به تشكل هاي حسابداري 

كشور محول كنيم.

شفافيتستونحكمرانيخوب
به گزارش »تعادل« فرهاد دژپس��ند در مراسم روز 
حس��ابدار كه ديروز برگزار شد با بيان اينكه يكي از 
ستون هاي حكمراني خوب شفافيت گزارشگري در 
امور مالي است، گفت: نمي توانيم از حكمراني خوب 
سخن بگوييم اما از شفافيت سخن نگوييم. البته اين 
ش��فافيت نيازمند گزارشگري مالي، استانداردهاي 
حس��ابداري و استانداردهاي حس��ابداري عمومي 

است.
وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي ب��ا بي��ان اينكه 
يك��ي از اركان بودجه ري��زي مبتن��ي ب��ر عملكرد 
حسابداري تعهدي اس��ت تصريح كرد: هزينه يابي 
در حس��ابداري اهمي��ت ف��راوان دارد. در بخ��ش 
حاكميت حس��ابداري را براي توليد خدمت انجام 
 نمي دهي��م بلكه براي اين اس��ت ك��ه از خدمات به

 آثارش برسيم. 
وي با تأكيد بر اينكه حسابداري يكي از ستون هاي 
عملكرد وزارت اقتصاد اس��ت، گف��ت: قيمت تمام 
ش��ده يك بنگاه با يك دستگاه اجرايي يا دستگاهي 
كه توليد خدمت مي كند و ش��مارش پذير نيس��ت 
متفاوت است. بايد با قوت و شدت بيشتري به سمت 

حسابداري تعهدي برويم.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه خروجي حس��ابداران 
بايد مبناي تصميمات اقتصادي قرار گيرد، گفت:در 

اين زمين��ه تصمي��م داري��م دو كار عم��ده يعني 
محاسبه ماليات ها و همچنين حسابرسي خزانه داري 
 كل را به مرور به تش��كل هاي حس��ابداري كش��ور 

محول كنيم.
وي ب��ا بيان اينك��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
نبايد درگير امور حس��ابداري ش��ود مگر در شرايط 
خاص گف��ت: چ��ه در محاس��به ماليات ه��ا و چه 
در حسابرس��ي باي��د اص��ل بر اين باش��د ك��ه اين 
كاره��ا را جامعه و تش��كل هاي حس��ابدار كش��ور 
انج��ام دهند و ج��ز در م��وارد خ��اص وزارت امور 
 اقتص��ادي و داراي��ي در اين حوزه ه��ا ورود نكند . 

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: البته در اين زمينه 
ضعف قانوني داري��م اما در نظر داريم با تغيير قانون 
كار را به نحوي سازماندهي كنيم كه از اين پس اين 
امور به جامعه بزرگ و حرفه اي حس��ابداران كشور 

محول شود .
دژپسند در ادامه گفت: در حسابرسي نبايد وزارت 
اقتصاد جز موارد خاص درگير تصدي گري ش��ود، 
اصل بر اين اس��ت كه حسابرس��ي توسط تشكل ها 
انجام ش��ود كه اي��ن موضوع البت��ه نيازمند اصالح 

قوانين است.
 همچني��ن نبايد فاصل��ه اي بي��ن وزارت اقتصاد و 
تش��كل هاي حس��ابداري در اجراي صحيح قانون 

باشيم. 
وي افزود: عالوه بر بخش دول��ت بخش غيردولتي 
ني��ز تحت تأثير حس��ابداري اس��ت اميدواريم يك 
رابطه دوس��ويه در اين حوزه ايجاد شده و از اموالي 
كه سرمايه جامعه حسابداري است، استفاده كنيم.

دژپس��ند با بي��ان اينك��ه اوايل س��ال ۸۰ در زمان 
بازنگ��ري قان��ون تج��ارت ج��اي حس��ابداران در 
جم��ع كارشناس��ان خال��ي ب��ود، گف��ت: غالب��ا 
تخص��ص حس��ابداري در ح��وزه بازرگان��ي مورد 
 توجه ق��رار نمي گرفت ك��ه امروز اي��ن رويه تغيير

 كرده است.
وي ادامه داد:  در زمان قانون محاسبات نيز ضرورت 
بهره گيري از تخصص حس��ابداران حس شد. وزير 
اقتصاد ب��ا بيان اينكه اس��تفاده از حس��ابداران در 
حكمراني خوب مورد توجه اس��ت، گفت: نمي توان 
از حكمران��ي خوب س��خن گفت اما از ش��فايت و 

گزارشگري مالي بحثي به حساب نيايد.

سالسخت98
وزير امور اقتص��ادي و دارايي در ادامه درباره اليحه 
بودجه سال ۹۸ نيز گفت در بودجه سال آينده تالش 
شد بودجه به نحوي تنظيم شودكه مشكالت آن در 

كمترين سطح ممكن باشد.
فرهاد دژپس��ند در حاش��يه اين همايش در جمع 
خبرن��گاران با بي��ان اينكه اليحه بودجه ۹۸ ش��ب 
گذش��ته طب��ق روال در دول��ت به تصويب رس��يد 
گفت: س��ال ۹۸ در بين س��ال هاي پ��س از انقالب 
ب��ه لح��اظ محاس��بات بودج��ه اي و بودجه ريزي 
س��ال س��ختي بود ام��ا قابليت هايي ك��ه در دولت 
وجود دارد و همچنين با هم انديش��ي هاي صورت 
گرفته توانس��تيم بودج��ه اي را تنظي��م كنيم كه 
 مش��كالت آن در كمتري��ن س��طح ممكن باش��د.

دژپس��ند به تالش��ها براي ارايه خدمات مناسب به 
مردم در س��ال آين��ده در قالب بودجه اش��اره كرد 
و گفت: در بودجه س��ال بعد موارد دس��ت و پا گير 
 در خدمات رس��اني دولت به مردم را كم كرده ايم.

وي از ارايه جزئيات بيشتر دراين باره خودداري كرد 
و گفت: آقاي رييس جمهور هنگام تقديم بودجه به 

مجلس دراين باره به تفصيل سخن خواهند گفت.

فسادمعلولگزارشهايماليغيرشفاف
در ادامه اين مراسم سيدرحمت اهلل اكرمي، خزانه دار 
كل كشور با اشاره به نقش و جايگاه حسابداري اظهار 
كرد: خروجي حس��ابدار، گزارشگري مالي است كه 
نقش ويژه اي در بودجه عمومي دولت دارد و منجر 

به بهبود تصميم گيري و شفافيت مي شود. 
معاون خزان��ه داري وزارت اقتصاد با تأكيد بر اينكه 
گزارشگري مالي باعث مي شود مديران تصميمات 
مناسب تري بگيرند، تصريح كرد: اگر اين گزارشگري 
وجود نداش��ته باشد، برنامه ها با آزمون و خطا روبرو 

است. 
وي با اش��اره به اينكه موظف هستيم صورتحساب 
عملكرد بودجه را تهيه كنيم و به ديوان محاس��بات 
بدهيم، افزود: اين صورتحس��اب از دل گزارشگري 

مالي بيرون مي آيد.
وي به نقش خزانه داري اشاره كرد و يادآور شد: يكي 

از مسائل رصد مصارف است كه اگر بد مصرف كنيم 
كس��ي بايد گزارش دهد، بنابراين علم حسابداري، 
گزارش مناس��ب از منابع و مصارف مي دهد كه در 
گزارشگري مالي كه اكنون انجام مي دهيم، خود را 

نشان نمي دهد. 
به گفته اكرمي براي رسيدن به بودجه نويسي مبتني 
بر عملكرد راهي جز استفاده از حسابداري تعهدي 

نداريم و نوع حسابداري بايد عوض شود. 
وي يكي ديگر از موضوعات را شفافيت مالي دانست 
و افزود: شفافيت مالي بدان معناست كه دسترسي 
عمومي به فرآيند سياست گذاري دولت فراهم شود، 
اگر توانستيم گزارش براي ملت و دولت تهيه كنيم 

كه دولت چه مي كند، يعني شفاف عمل كرديم. 
معاون وزير اقتصاد اين مطلب را در ش��فافيت مالي 
مهم ارزيابي كرد و گفت: انتش��ار عمومي اطالعات 
س��ريع، به موقع و قابل اتكا از جمله ويژگي هاي آن 

است. 
وي در مورد هزينه ها نيز گفت: آيا هزينه ها ش��فاف 
است؟ اگر شركتي به موقع و سريع هزينه هاي خود 

را ارايه كند، يعني شفاف است.
اكرمي با بيان اينكه ما هنوز نتوانسته ايم حسابداري 
را به درس��تي در كش��ور جا بيندازي��م، گفت: اين 
صورت هاي مالي كه امروز داريم عملكرد دستگاه ها 
را به درستي نش��ان نمي دهد، چراكه معلوم نيست 
اين خدماتي ك��ه در وزارتخانه ه��اي مختلف ارايه 
مي شود متناس��ب با هزينه هايي كه براي آن شده، 

هست يا خير.
او با اشاره به تعاريف مختلف از شفافيت مالي اظهار 
كرد: اگر حس��ابداري به وظيفه ذاتي خودش خوب 
عمل كند و اطالعات صحيح را به مديران دستگاه ها 

بدهد شفافيت مالي خود به خود محقق مي شود.
اكرمي با بيان اينكه اطالعات صريح، به موقع و قابل 
اتكا نشان دهنده ميزان ش��فافيت اقتصادي است، 
ادامه داد: يكي از شاخص هاي مهم در جذب سرمايه 
ايجاد شفافيت اس��ت. اگر گزارش هاي مالي شفاف 
نباشد موجبات فساد را ايجاد كرده ايم، چراكه فساد 
زماني ايجاد مي شود كه در اتاق شيشه اي شفافيت 

نباشيم.
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بهازايهرواگذاري
۷0توصيهنامهدريافتميكنيم

پرداخت2.9ميليارددالرتسهيالت
توسطصندوقتوسعهملي

صداوس�يما|زهره عالي پ��ور معاون و عضو 
هيأت عامل س��ازمان خصوصي س��ازي گفت: 
طبق قانون هدف از خصوصي س��ازي افزايش 
بهره وري و كارايي بوده است ولي در عمل اين 
اتفاق نمي افتد. اينكه خصوصي س��ازي يكي از 
راه هاي درآمد براي دولت باشد جزو اهداف اوليه 
خصوصي سازي نبوده ولي متاسفانه اكنون جزو 
تصميماتي بود كه در قانون بودجه سنواتي ديده 
مي شود و اين خودش درفرآيند خصوصي سازي 

مشكل درست كرده است.
وي در م��ورد محدوديت قانون براي ش��ركت 
وابس��تگان مقامات و سياس��يون گفت: قانون 
فقط براي كساني كه در جريان واگذاري هستند 
محدوديت گذاش��ته و آن اين است كساني كه 
در جريان واگذاري هستند خود و بستگانشان 

نمي توانند در مزايده ها شركت كنند.
عالي پور افزود: باي��د از موضوع بودجه و درآمد 
نگاه خود را به بهره وري بيش��تر معطوف كنيم 
ولي متاسفانه در قبال هر يك از واگذاري هايي 
كه سازمان خصوصي سازي انجام مي دهد 7۰ 
نامه از دستگاه هاي نظارتي، نمايندگان مجلس 
و برخي افراد دريافت مي كنيم كه پاسخ به اين 

نامه ها خود زمانبر است.
مع��اون س��ازمان خصوص��ي س��ازي گف��ت: 
نمايندگان در نامه هاي خ��ود عنوان مي كنند 
ك��ه مثال قيمت پايي��ن بوده يا مزاي��ده را طور 
ديگري برگزار كنيد و يا حتي بعضا مي خواهند 
كه اصال واگذاري ص��ورت نگيرد و يك بنگاه را 
از ليست واگذاري خارج كنيم كه دقيقا خالف 
رويه قانوني رسمي س��ازمان خصوصي سازي 
است و نمايندگان خواسته هايي دارند كه اكثراً 
قابليت اجرايي شدن ندارند. حتي نمايندگان در 
بسياري از موارد از ما مي خواهند قراردادهايي 

كه كامال درست بوده را فسخ كنيم.
وي افزود: ت��ا امروز باالتر از 14۰۰ ش��ركت را 
تعيين تكليف كرديم و باالي 1۰۰ ش��ركت را 
فروختيم، اگر دو درصد از اين واگذاري ها دچار 
مشكل شده باش��د اين به معني آن نيست كه 
خصوصي سازي مشكل داشته است. واحدهايي 
كه از دولت به فروش مي روند از لحاظ بهره وري 
مش��كل دارند، مث��ال از لحاظ اقتص��ادي توان 
حركتي با 3۰۰ كارگر اس��ت ولي اكنون ۸۰۰ 

كارگر دارد.
عالي پور در مورد انتش��ار قرارداد شركت هاي 
خصوصي سازي شده گفت: قانون اجازه انتشار 
عمومي قراردادكارخانه هاي واگذار شده را به ما 
نمي دهد و فقط مي توانيم نام ش��خص و سهام 

خريداري شده را اعالم كنيم.

مهر|نگاه��ي به عملك��رد تس��هيالت ارزي 
صندوق توس��عه ملي در ۶ ماه اول سال 13۹7 
نشان مي دهد كه صندوق توسعه ملي در ۶ ماه 
نخست سال جاري بالغ بر ۲۹۶۸ ميليون دالر 

تسهيالت پرداخت كرده است.
پرداخت تس��هيالت با توجه به تبصره )3( بند 
»خ« اساسنامه صندوق ماده )1۶( قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور است و اعطاي 
تمامي تسهيالت صندوق صرفًا از طريق عامليت 

بانك هاي دولتي و غيردولتي انجام مي شود. 
همچني��ن ب��ه اس��تناد ج��زء )3( بن��د 
»ت« اساسنامه، در ابتداي س��ال 13۹7، ۲۰ 
فقره قرارداد عامليت اعطاي تسهيالت ارزي در 
مجموع به مبلغ 14 ميليارد و ۸۵۰ ميليون دالر 
تنظيم و جهت امضا و اجرايي شدن به بانك هاي 
عامل ارس��ال ش��ده كه در نيمه نخست سال 
جاري، در مجم��وع 1۹ فق��ره از قراردادهاي 
مذكور به مبلغ 14 ميليارد و 7۵۰ ميليون دالر 

اجرايي و ابالغ شده است.
مقايس��ه قرارداده��اي داراي اعتب��ار در نيمه 
نخست س��ال ۹7 با دوره مش��ابه سال گذشته 
بيانگ��ر رش��د 17.۵ درصدي اين امر در س��ال 

جاري است.
در ۶ ماهه ابتدايي سال 13۹7 طرح هاي اعالم 
وصول ش��ده صندوق توس��عه ملي ۲7 فقره و 
ب��ا مجموع مبلغ 3 ميلي��ارد و ۸۸ ميليون دالر 

بوده است.
همچنين در اي��ن دوره بابت ۲۸ طرح مجموعًا 
به مبلغ ۲ ميليارد و ۹۰۶ ميليون دالر نزد بانك 
مركزي نامه مس��دودي صادر ش��ده اس��ت، از 
طرفي اعالم وص��ول ۹ فقره طرح به مبلغ 3۲۹ 
ميليون دالر و همچنين مسدودي 3 فقره طرح 
در مجموع به مبل��غ 14 ميليون دالر به داليل 
مختلف��ي از جمله عدم انجام تعهدات توس��ط 
متقاضي در مهلت مقرر و يا درخواس��ت بانك 

عامل ابطال شده است.
 بر اساس گزارش دريافت شده از بانك مركزي 
از محل كل تس��هيالت ارزي داراي مسدودي، 
در ۶ ماه اول س��ال جاري مجموع پوشش هاي 
صادر شده بابت گش��ايش هاي اعتبار اسنادي 
صادره توس��ط بانك هاي عامل، مبلغي معادل 
يك ميليارد و ۹۹۵ ميليون دالر بابت 31 طرح 

بوده است.
در دوره مورد گ��زارش، بابت 1۰7 فقره طرح، 
در مجموع مبلغي مع��ادل يك ميليارد و ۶۸۸ 
ميليون دالر پرداخت قطعي صورت گرفته است.

طبق اين گزارش در ۶ ماه ابتدايي س��ال جاري 
در اجراي تكالي��ف قانوني و موردي در مجموع 
مبلغ دو ميليارد و ۹۶۸ ميليون دالر تسهيالت 
ارزي از منابع صندوق پرداخت شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته )۸17 ميليون دالر( 

رشدي بالغ بر ۲۶۰ درصد داشته است.
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عرضه نفت در بورس بايد 
مستمر باشد

كارش��ناس حوزه نفت و گاز گفت: بخش خصوصي 
كه مي خواهد در بورس فعال شود، بايد روابط ايجاد 
كند، مشتري دايم پيدا كند، سيستم بانكي خودش را 
درست كند، اينها نياز به سرمايه گذاري دارد و زماني 
مي صرفد كه بخش خصوصي مطمئن باشد اينجا 
نفت هست. محمدصادق كريمي كارشناس حوزه 
نفت و گاز در گفت وگو با فارس با اش��اره به ضرورت 
تداوم عرضه نفت در بورس گفت: بخش خصوصي 
كه مي خواهد فعال شود، بايد بداند كه هميشه اين 
عرضه نفت هس��ت. بايد روابط ايجاد كند، مشتري 
دايم پيدا كند، سيستم بانكي خودش را درست كند، 
اينها نياز به سرمايه گذاري دارد و وقت صرف كردن 
مي خواهد و اين زماني مي صرفد كه بخش خصوصي 
مطمئن باشد اينجا نفت هست. اين كارشناس حوزه 
نفت و گاز افزود: مثل اينكه شما بروي پااليشگاه بزني 
اما مطمئن نباش��ي خوراك داري. پس بايد وزارت 
نفت اعالم كند كه عرضه نفت در مستمر است. االن 
تكليف قانوني هست اما بايد تكليف قانوني مشخص 
درباره عرضه نفت با حجم مشخص با دوره زماني ثابت 
با سازوكارهاي كنوني وجود داشته باشد. كريمي در 
خصوص امكان تسويه ريالي پرداخت ها گفت: اگر اين 
كار فراهم شود آن كسي كه نفت را خريده، دستش 
باز مي شود براي اينكه كااليي كه در بازار شما مورد 
نياز است را تامين كند و فقط مالكيت ارز عوض شده 
است. همچنين كاالهاي ديگر مثل ميعانات هم بايد 
وارد بورس شود. نفت خام سنگين هم همين طور. اين 
تنوع باعث مي شود مشتري هاي بيشتري وارد شوند.

وي اضافه ك��رد: همچنين يك مح��ور داخلي هم 
جداگانه بايد در ذهنمان باش��د هرچند االن شايد 
دغدغه نباشد. اينكه براي توسعه زنجيره ارزش بازاري 
داشته باشيم كه هر كس��ي خواست در اين زنجيره 
سرمايه گذاري كند بداند اينجا نفت خام هست، اين 
هم راهبردي اس��ت. از منظر خام فروشي شايد اين 
راهبرد موثرتر هم باشد ولي بايد به فكرش بود. اين 

نكات در راستاي تكميل و توسعه است.
كريمي درباره راهكار پايدار كردن عرضه نفت در بورس 
گفت: پيشنهاد من حل كردن مساله انگيزشي است. 
اگر عرضه نفت اراده ما است و اگر ممكن است نگران 
باشيم شركت ملي نفت نخواهد چنين كاري بكند، 
بايد س��ازوكاري چيد كه اين انگيزه براي آنها وجود 
داشته باشد. پيش��نهاد من اين است مي شود واقعا 
برويم به سمت اينكه اگر شما در بورس كاال فروختي 
به جاي 14.5 درصد، 15 درصد گيرت مي آيد.يعني 
انگيزه مالي ايجاد كنيم. مثال ش��ركت ملي نفت هر 
معامله شد درصد سهمت بيشتر از خارج بورس است. 
اين مي تواند به پايداري مي تواند كمك كند. از طرفي 
تجربه بورس هم تجربه مهمي است كه اگر كااليي وارد 
شد و معامله حول آن شكل گرفت، خود عرضه كننده 
هم به اين جمع بندي مي رسد كه اين روش بهتر است. 

يك نمونه آن بحث پااليشگاه ها و نفت كوره است.
وي درباره شباهت هاي شرايط عرضه نفت در بورس 
در سال 90 با امسال گفت: سال 90 شرايط سخت تر 
بود. االن تغييري رخ داده و به سمتي رفتيم كه شرايط 
با شرايط عادي فروشي شبيه باشد. آن زمان اعتباري 
مي فروختند ولي در فروش بورس، مي گفتند نقدي 
پرداخت كن. اين كارشناس حوزه نفت و گاز افزود: 
معيار اينكه بگويم شرايط عرضه در بورس خوب است 
يا خير، اينكه با شرايط عادي اي كه شركت ملي نفت، 
نفت مي فروشد يكسان هست يا نه. اگر يكسان بود 
خوب است. كريمي درباره خطراتي كه ممكن است 
در بازار بورس به وجود  آيد اظهار داشت: نكته ديگر من 
درباره تباني و انحصار خريداران در بازاري رخ مي دهد 
كه ش��رط ورود به آن سخت باش��د. اگر شرط ورود 
تسهيل شده باشد كه االن هست؛ يعني با پرداخت 
10 درصد مي توانيد وارد معامله نفت در بورس شويد، 
اين خود به خود تباني و انحصار ش��كن است. اينكه 
چند خريدار هم را پيدا كنند براي اينكه نفت را ارزان 
بخرند، نفر ديگري مي تواند پيدا شود و رقمي باالتر از 
آن چند خريدار تباني كنند، پيشنهاد دهد. اين شرط 
تسهيل بايد بماند و حتي اگر شد بيشتر تسهيل شود.
كريمي در پايان بيان كرد: آنچه من تاكنون فهميدم 
اين است كه هنوز جزييات اين موضوع براي فعاالن 
بخش خصوصي و غير دولتي ها واضح نيست با وجود 
اينكه اطالعيه عرضه اي مطرح ش��ده اس��ت هنوز 
برخي آن را نديده يا نخوانده بود. لذا بايد اين شناخت 

بيشتر شود.

  اصالحيه مزايده »تاپيكو« در كدال: شركت 
س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروش��يمي تامين با 
انتشار اطالعيه اي در شبكه كدال، در خصوص اصالح 
مزايده اين شركت توضيحاتي ارايه داد. »تاپيكو« در 
خصوص برنامه مزايده اين ش��ركت، شفاف سازي 
كرد. به گزارش سنا، ش��ركت سرمايه گذاري نفت 
و گاز و پتروشيمي تامين با انتش��ار اطالعيه اي در 
شبكه كدال، در خصوص اصالح مزايده اين شركت 
توضيحاتي ارايه داد. اين شركت در خصوص مزايده 
شركت توسعه نفت و گاز آريا اعالم كرده است، فعاليت 
اصلي شركت مورد واگذاري عبارت از اقدامات اوليه در 
خصوص احداث پااليشگاه ميعانات گازي به ظرفيت 
۶٠ هزار بش��كه در روز )١ واحد از ٨ پااليشگاه طرح 
فراگير پااليش سيراف( واقع در ميدان گازي پارس 

جنوبي است.
»تاپيكو« همچنين در اين اطالعيه آورده اس��ت، 
مهم ترين دارايي هاي اين شركت شامل مبلغ ١٢٠ 
ميليارد ريال سرمايه گذاري در شركت زير ساخت 
فراگير پااليشي س��يراف و مبلغ حدود 54 ميليارد 
ريال پيش پرداخت س��رمايه گذاري ها به شركت 
زيرساخت فراگير پااليشي سيراف بابت سهم شركت 
از هزينه هاي اجراي عمليات آماده سازيي طرح است.

يادآور مي ش��ود، قيمت پايه مزايده مبلغ ٨٣.٠٣٠ 
ميليون ريال بوده و خريدار موظف است.

»تعادل«ازتاثيربايدهاونبايدهايبودجهايدركالنبازارسرمايهگزارشميدهد

دولت در بودجه 98 بورس را جدي بگيرد
گروه بورس|مسعود كريمي|

محمدباقر نوبخ��ت، معاون رييس جمه��ور و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه از تقديم اليحه بودجه سال 
1398 كشور به مجلس شوراي اسالمي در 15 آذر ماه 
)پنج شنبه جاري( خبر داد. بطور معمول در جلسات 
تنظيم پيش نويس بودجه از مقامات و دس��تگاه هاي 
مختلف از جمله بدنه دولت، مجلس شوراي اسالمي و 
ساير نهاد هاي تصميم گير به واسطه برگزاري جلسات 
يا ارايه مشاوره استفاده مي شود. پيگيري هاي روزنامه 
»تعادل« حاكي از اين است كه دولت در جلسات تنظيم 
پيش نويس بودجه سال 98 از مديران بورسي و اعضاي 
هيات مديره آنها دعوتي به عمل نياورده است. اين در 
حالي اس��ت كه چنين رويكردي از دولت با شعار هاي 
حمايتي آن  از بخش مولد اقتصادي كش��ور كه زمان 
زيادي هم از آن نمي گذرد در يك تضاد تمام عيار قرار 
دارد. به هر حال، كارشناس��ان بازار سرمايه معتقدند 
ناديده گرفتن بخشي از اقتصاد كشور بطور قطع تعادل 
در كليت اقتصاد را بر هم مي زند، اين در حالي است كه 
بازار سرمايه در حد بازار پول مورد توجه قرار نمي گيرد 
و در نقطه مقابل انتظار مي رود كه تامين مالي از سمت 
بانك ها به س��مت بازار س��هام تغيير مس��ير دهد. در 
همين حال طبيعي است، زماني كه بازار سرمايه براي 
تصميم گيري ها مورد اهميت قرار نمي گيرد در نتيجه 
اتفاقاتي كه انتظار مي رود نخواهد افتاد. به هر روي، با 
توجه به اينكه معاهده برنامه جامع اقدام مشترك در 
يك ابهام تمام عيار قرار دارد و از س��ويي ديگر، فش��ار  
تحريم هاي اياالت متحده امريكا در اقتصاد كشور براي 
تم��ام فعاالن بازار هاي مالي و اف��راد جامعه به صورت 
قابل توجهي ملموس شده اس��ت اين مهم كه دولت 
مي بايست در بودجه 98 بورس را جدي تر بگيرد مورد 
تاكيد اغلب فعاالن بازار س��هام قرار دارد. به هر حال، 
حضور نمايندگاني از طرف بخش مولد اقتصاد و ارايه 
طرح هايي در راستاي برون رفت از تحريم ها با كمترين 
هزينه براي كشور اين روز ها بيشتر از گذشته احساس 
مي شود كه مي بايست دولت طي چند روز آينده پيش 
از ارايه بودجه به مجلس جلساتي را با صاحب نظران بازار 
سرمايه به صورت مستقيم و نه به واسطه ساير نهاد ها 

همانند وزارت اقتصاد برگزار كند.

  وزارت اقتصاد پيگير مطالبات
در همين رابطه، حسن اميري نايب رييس هيات مديره 
و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص حضور سازمان بورس و اوراق 
بهادار در جلسات تنظيم پيش نويس بودجه سال 98 
در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: در اين جلس��ات 
وزارت اقتصاد حضور دارد و نيازي به حضور س��ازمان 
نيس��ت. وي در خصوص چگونگي ارايه پيشنهادات 
سازمان بورس در اليحه بودجه سال آينده نيز تصريح 
كرد: پيشنهاداتي از طرف سازمان بورس مطرح بود كه 

به واسطه وزارت اقتصاد در جلسات عنوان شده است. 
حس��ن اميري درباره جزييات پيشنهادات نيز تاكيد 
كرد: بيان جزييات در حال حاضر منطقي نيست چرا كه 

ممكن است پيشنهادات به نتيجه نرسند.

  ضرورت حضور متوليان بورس 
از سويي ديگر، علي اكبر امين تفرشي عضو هيات مديره 
شركت بورس اوراق بهادار تهران درباره ضرورت حضور 
نماينده اي از طرف اين ش��ركت يا سازمان بورس در 
جلسات تنظيم پيش نويس بودجه سال 98 در گفت وگو 
با »تعادل« بيان كرد: اطالعي از حضور مديران سازمان 
بورس نداريم اما از شركت بورس تهران براي حضور در 
اين جلس��ات دعوتي به عمل نيامد. وي معتقد است، 
بط��ور كلي در تمام تصميمات مهم��ي كه در اقتصاد 
كشور گرفته مي شود مي بايست از متوليان بازار سرمايه 
نيز دعوت صورت بگيرد چرا كه بسياري از تصميمات 
در حوزه اقتصاد ملي گرفته مي شود كه بازار سرمايه از 
آن تصميمات متاثر مي شود. اين در حالي است كه اين 
بي توجهي و عدم دعوت از نمايندگان بازار سرمايه كه 
بطور قطع مي بايست با دعوت از مديرعامل و اعضاي 
هيات مديره سازمان بورس يا شركت بورس به عنوان 
نمايندگان يكي از بزرگ ترين بازار  هاي مالي كش��ور 
صورت بگيرد متاسفانه در نهايت منجر به تصميماتي 
مي شود كه متناقض با رويكرد ها و مسووليت هاي اين 

بازار است و بطور قطع اين موضوع خوشايند نخواهد بود. 
در همين حال، پس از مدتي در اجراي بودجه يكسري 
بند هايي اضافه خواهد شد كه به شدت در عملكرد بازار 

سرمايه تاثير گذار است. 
عضو هيات مديره ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران 
درباره پيش��نهادات اين ش��ركت در راستاي اعمال 
در بودجه سال 98 نيز گفت: ش��ركت بورس تهران 
پيش��نهادات و نظرات خ��ود را در چارچوب صنايع 
مختل��ف و چالش هايي ك��ه اين صنايع در ش��رايط 
تحريمي و شرايطي كه در حال حاضر اقتصاد كشور 
با آن مواجه است به صورت مكتوب به سازمان بورس 
و اوراق بهادار ارايه كرده اس��ت كه به واسطه سازمان 
در هيات دولت يا كميته تنظيم بودجه مطرح شود. 
وي درخصوص اينكه چنين مهمي توس��ط سازمان 
عملياتي ش��د يا خير نيز ابراز داشت: اينكه عملياتي 
شده است يا خير اطالعي نداريم اما بورس تهران خود 
را مسوول مي دانس��ت كه اين چالش ها را منعكس و 
توجه تصميم گيرندگان را به آن جذب كند. علي اكبر 
امين تفرشي با اش��اره به جزييات بودجه 98 اذعان 
داشت: هر س��ال بند هايي در بودجه وجود دارند كه 
به ش��دت در روند معامالتي بازار سهام تاثيرگذار ند، 
اين در حالي اس��ت كه متاسفانه شناختي هم از اين 
بازار به صورت مطلوب وجود ندارد. از طرفي، چنين 
بي توجهي به بازار سرمايه باعث مي شود كه بازار  هاي 

موازي مانند ارز و طال و... كه نه ارزش افزوده اقتصادي 
ايجاد مي كنن��د و نه كمك كننده به اقتصاد كش��ور 

هستند با رونق همراه شوند.
به گفته وي، در صورتي كه روش يا مكانيسم مناسبي 
وجود داشته باشد مي بايست پول هاي نقد و سرگردان 
جامع��ه جذب بازار  ه��اي مالي كه از ش��فافيت زياد و 
قابليت كنترل بااليي برخوردارند، شود. بر اين اساس، 
بروز چنين عدم هماهنگي در نهايت مشكالتي را ايجاد 
خواه��د كرد. عضو هيات مديره ش��ركت بورس اوراق 
بهادار تهران در خصوص جزييات پيشنهادات ارسالي 
نيز بيان كرد: در واقع چالش هاي تمام صنايع و گروه هاي 
بورسي در شركت بورس تهران مورد تحليل و بررسي 
قرار گرفته اند و در نهايت راهكار هاي جامعي هم براي 
اين مهم حاصل شد تا به واسطه مقامات قانون گذار و 

بودجه اي به نوعي تعيين تكليف شوند.

  پيش بيني تورم 14 درصدي دولت
علي اكبر امين تفرشي در خصوص گمانه زني ها درباره 
نرخ 5700 ي��ا 5800 توماني ارز نيز عنوان كرد: آقاي 
پور محمدي معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه 
و مس��وول تهيه پيش نويس بودجه روز گذشته بطور 
دقيق اين رق��م را اعالم كردند كه در بودجه 98 لحاظ 
شده است. وي با ارزيابي اين رقم در روند معامالتي بازار 
س��هام بيان كرد: با توجه به رقم 4200 توماني كه در 

بودجه سال 97 قرار نداشت و طي چند وقت اخير دولت 
چنين رقمي را به عنوان ارز رسمي كشور اعالم كرد. رقم 
5800 تومان به نسبت رقم 4200 تومان نشانگر رشد 
حدود 14 درصدي است كه مفهوم اين مهم پيش بيني 
دولت از تورم 14 درصدي در عمليات سال مالي آينده 
دارد. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به تحليل ديگري 
در اين موضوع افزود: زماني كه چنين افزايشي در نظر 
گرفته مي شود بطور قطع س��اير آيتم هاي بودجه در 
بخش هاي متفاوت اع��م از تامين منابع يا مصارف و... 
نيز تحت تاثير قرار خواهند گرفت. عضو هيات مديره 
ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران بر اين باور است كه 
دولت تصميم دارد نرخ رسمي را به نرخ بازار آزاد يا ارز 
نيمايي نزديك تر كند. به گفت��ه وي، رقم ارزي كه در 
بودجه در نظر گرفته ش��ده است را نمي توان مثبت يا 
منفي ارزيابي كرد چرا كه اين مهم را مي بايست با ساير 

اجزاي بودجه مورد بررسي قرار داد.

  لزوم تمركز بر طرح هاي نيمه تمام
علي اكبر امين تفرشي در خصوص كليات بودجه 98 نيز 
گفت: پيش بيني مي شود كه بطور كلي در كليات بودجه 
سال آينده روي طرح هاي نيمه تمام تمركز شده باشد 
چرا كه رقمي بالغ بر چند 10 هزار طرح نيمه تمام در 
كشور وجود دارد كه اگر يك مكانيسم مثبت و مناسبي 
در رابطه با طرح هاي نيمه تمام در نظر گرفته ش��ود يا 
تسهيالتي نه به معناي تسهيالت بانكي بلكه به معناي 
تمام عوامل موثر، لحاظ شوند بطور قطع با هماهنگي 
بين تمام نهاد هاي اجرايي كشور طرح هاي نيمه تمام 
به پايان خواهند رس��يد. بر اين اساس، چنين مهمي 
مي تواند در زمينه ايجاد اشتغال، رونق اقتصادي و... مفيد 
واقع شوند. وي با اشاره به حوزه مسكن نيز ابراز داشت: 
پيش بيني مي شود اين حوزه مورد توجه دولت براي 
بودجه سال آينده قرار گرفته باشد چرا كه تصور مي شود 
برنامه دولت اين است كه در بافت فرسوده حدود 300 
هزار واحد مسكوني جديد را در برنامه ساخت داشته 
باشد كه عمده تمركز آن توجه به بافت هاي مسكوني 

در شهر هاي مختلف است. 

  توجه بودجه به بدهي هاي دولت 
عضو هيات مديره ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران 
موضوع بدهي دولت به بانك ها، وزارتخانه هاي متفاوت 
از جمله نيرو، پيمانكاران، سازندگان واحد هاي صنعتي 
و توليدي را مهم دانست و تصريح كرد: به نظر مي رسد 
كه دولت در اين زمينه راهكار هاي��ي را در بودجه 98 
پيش بيني كرده است تا به نوعي اين بدهي ها از طريق 
واسطه هايي همانند بانك ها و... تهاتر شوند و از طرفي يا 
اوراق بدهي منتشر شود. بنابراين، در صورتي كه اوراق 
بدهي وسيله تسويه حساب قرار گيرد و تمام اتفاقات 
فوق بطور مناس��بي رخ دهند طبيعتا چرخ اقتصادي 

كشور روان تر خواهد شد.

۵ راهكار رقابت پذيري نهادهاي مالي اسالمي
مديرعامل سمات گفت: رقابت پذيري نهادهاي مالي 
اس��المي در سال هاي اخير نس��بت به نهادهاي مالي 
متعارف در جهان كاهش يافته و اين امر زنگ خطرها را 

به صدا درآورده است.
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه )سمات(، 5 راهكار رقابت پذيري نهادهاي 

مالي اسالمي را در كشور تشريح كرد.
به گزارش سمات، حسين فهيمي درنشست تخصصي 
نقش نهادهاي مالي اسالمي در ثبات اقتصادي و كنترل 
تورم ارزي كه در محل دانشگاه الزهرا )س( برگزار شد، 
گفت: بازار مالي اس��المي از حدود 20 س��ال قبل به 
صورت سازمان يافته در جهان معرفي و نهادهاي مالي 

با چهره اسالمي تاسيس شد.
وي خاطرنش��ان كرد: نهادهاي مالي اسالمي از همان 
ابتداي تاس��يس با وجهه ثبات و پايداري وارد عرصه 
ش��دند و بحران هاي مالي جهان نيز نشان داد كه اين 

نهادها كمترين آسيب ها را به خود ديدند.
مديرعامل س��مات ادامه داد: همين امر باعث ش��د تا 
نهادهاي مالي اسالمي مورد استقبال كشورهاي غير 
مسلمان قرار گيرد به طوري كه انگليس در قاره اروپا 
گوي سبقت را از ساير كشورها ربود و بازار مالي اسالمي 

گسترده اي را تاسيس كرد.
وي با بيان اينكه ايران تنها كشوري در جهان است كه 
داراي نظام مالي اس��المي بر مبناي شرع و فقه شيعه 

اس��ت، افزود: فعاليت هاي غير اسالمي بر خالف ساير 
كشورها، صنعت مالي ايران را تهديد نمي كند.

مديرعامل سمات خاطرنشان كرد: اما واقعيت اين است 
كه رقابت پذيري نهادهاي مالي اسالمي در سال هاي 
اخير نسبت به نهادهاي مالي متعارف در جهان كاهش 

يافته و اين امر زنگ خطرها را به صدا درآورده است.
فهيمي ادامه داد: بطور حتم هرگونه نارسايي در حوزه 
نظام مالي اسالمي، كل فعاليت هاي اقتصادي ما را تحت 
تاثير قرارمي دهد و به جاي كمك به بخش واقعي اقتصاد 
به وج��ود مي آورد به طوري كه هم اكنون بس��ياري از 
شركت ها با مشكل تامين منابع مالي گران قيمت روبرو 
هستند. مديرعامل سمات مهم ترين نقدها و راهكاري 

بهبود نهادهاي مالي اسالمي را به شرح زير اعالم كرد: 
نقد اول: پيچيدگي نهاد يا ابزار مالي اسالمي به معناي 

امكان تخطي بيشتر از مباني شريعت 
راهكار بهبود: ضرورت رويه گذاري و استاندارد گذاري 
فعاليت هاي مالي اس��المي براي كاه��ش هراس ها و 

افزايش كنترل ها
نقد دوم: نگراني هاي عميق در مورد عقود مشاركتي به 

عنوان تهديد بزرگ صنعت بانكداري.
راهكار بهبود: حركت به سمت عقود مبادله اي به جاي 

عقود مشاركتي
نقد س�وم: ع��دم توجه ب��ه سياس��ت هاي كالن و 

مسووليت هاي اجتماعي در نهادهاي مالي اسالمي

راه��كار بهبود: ض��رورت توجه به مقاصد ش��ريعت و 
ارزش هاي اسالمي در تبيين مسووليت هاي اجتماعي 

در نهادهاي مالي اسالمي
نقد چهارم: بي پاسخ ماندن مفاهيم مالي حياتي

راهكار بهب��ود: توجه نهادهاي سياس��ت گذار و بانك 
مركزي به استفاده از ظرفيت كميته هاي فقهي به روش 

متفاوت از نهادهاي مالي اسالمي
نقد پنجم: فقدان رقابت پذيري در مقايس��ه با مالي 

متعارف
راهكار بهبود: توجه به توان رقابت پذيري نهادهاي مالي 
اسالمي در مقايسه با رقباي متعارف در تجهيز منابع و 

ارايه خدمات مالي

جهشپرقدرتبرفرازكانال166هزارواحدي
درنگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورسبررسيشد

گروه بورس| روزگذش��ته شاخص كل بورس در 
پايان ساعت معامالت با افزايش 31۶۶ واحدي به 
رقم 1۶۶ هزار و 304 واحد رسيد. شاخص كل هم 
 وزن نيز با افزايش 293 واحدي عدد 27هزار و 17۶ 
واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص سهام 
آزاد ش��ناور با افزايش 3910 واحدي به رقم 178 

هزار و 8۶ واحد دست يافت.
در اين روز ش��اخص ب��ازار اول در حالي با افزايش 
271۶ واحدي به رقم 122 هزار و ۶18 واحد دست 
يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 4452 واحدي 
عدد 330 هزار و 805 واحد را به نمايش گذاشت.

بر اس��اس اين گ��زارش، معامالت س��هام در نماد 
معامالت��ي فوالد مباركه ب��ا 39۶ واحد، ملي مس 
ايران با 301 واح��د و تاپيكو با 237 واحد افزايش 
بيشترين تأثيرمثبت را بر برآورد شاخص كل بورس 

به نام خود ثبت كردند.
در مقاب��ل، معام��الت س��هام در نم��اد معامالتي 
شركت هاي پتروشيمي جم با 15۶ واحد، مخابرات 
ايران با 22 واح��د و همراه اول با 21 واحد كاهش، 
بيشترين تاثيرمنفي را در محاس��به اين نماگر به 

دوش كشيدند.
ارزش كل معامالت بورس تهران در حالي به بيش 
از 381 ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از 
دست به دست ش��دن بيش از يك ميليارد و 381 
ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 120 

هزار و 855 نوبت داد و ستد بود.

  روز خوش فرابورس
معامالت فراب��ورس اي��ران در دوازدهمين روز از 
آذرماه 1397 ب��ا مبادالتي در حجم 748 ميليون 
ورقه به ارزش ۶459 ميليارد ري��ال پايان يافت و 
براي دومين روز متوالي در هفته جاري ش��اخص 

كل اين بازار با رشد مواجه شد.
در روز دوش��نبه در مجم��وع ب��ازار اول و دوم 
سهامداران اقدام به جابه جايي 40۶ ميليون سهم 
كردند كه ارزش اين ميزان از مبادالت س��هام بالغ 
بر 12۶0 ميليارد ريال بود. سهامداران بازار پايه نيز 
در مجموع سه تابلو معامالتي اين بازار شاهد تغيير 
مالكيت 320 ميليون سهم به ارزش ۶99 ميليارد 

ريال بودند. 
ديروز ش��اخص كل فرابورس نيز براي دومين روز 
متوالي سبزپوش باقي ماند و با رشد نزديك به 50 
واحدي بار ديگر تا سطح 1824 واحدي باال رفت. 
نمادهاي از گروه هاي پتروشيمي و فلزات اساسي 
مهم تري��ن نمادهايي بودند كه در رش��د آيفكس 
نقش داش��تند به طوري ك��ه »ذوب«، »ميدكو«، 
»زاگرس«، »مارون« و »هرمز« 5 نمادي هستند 
كه تا نزديك به 8 واحد تاثي��ر مثبت بر اين نماگر 

به جا گذاشتند. 
نماد س��هامي ذوب آه��ن به عنوان س��ومين نماد 
پربيننده در معامالت بازارهاي فرابورس، همچنين 
باالترين حج��م و ارزش معامالت را نيز به نام خود 

ثبت كرد. 

در اي��ن نماد 153 ميليون س��هم به ارزش 253 
ميليارد ريال دس��ت به دست شد كه سهامداران 
حقيقي مش��اركت نزديك ب��ه 100 درصدي در 
س��مت خريد و ۶0.5 درصدي در سمت فروش 
سهام اين ش��ركت را رقم زدند. در بازار ابزارهاي 
نوين مالي نيز سرمايه گذاران اين بازار در حالي 22 
ميليون ورقه به ارزش 4499 ميليارد ريال را ميان 
خود دادوستد كردند كه بيشترين ارزش معامالت 
در اختيار اوراق بدهي قرار گرفت و باالترين حجم 
معامالت ب��ه صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل 

معامله اختصاص يافت.
در تابلو اوراق تس��هيالت مسكن نيز در حالي كه 
تا روز يكش��نبه قيمت اين اوراق ب��ر مدار نزولي 
مي چرخيد اما ديروز اغلب اوراق مورد معامله در 
اين بازار با رشد قيمتي مواجه و در بازه 282 هزار 

تا 557 هزار ريال خريد و فروش شد. 
در اي��ن مي��ان از رويدادهاي پي��ش رو در بازار 
ابزارهاي نوين مالي بايد به سررسيد اسناد خزانه 
اس��المي در نماد )اخزا۶051( و توقف اين نماد 
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آذرماه اشاره كرد. 
آن طور كه اعالم ش��ده مبلغ اسمي اين اوراق در 
سررسيد مربوطه، صرفا به حساب بانكي معرفي 
شده دارندگان آن كه در س��امانه تسويه شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 

ثبت شده باشد واريز خواهد شد.

تامينمالي۴۵۰۰ميلياردتومانيباانتشاراوراق
رييسسازمانبورسخبرداد

رييس س��ازمان بورس اعالم كرد: تامين مالي 4500 
ميليارد توماني شركت ها از طريق انتشار اوراق در بازار 
سرمايه صورت مي گيرد. به گزارش ايِبنا، شاپور محمدي 
در همايش بانكداري شركتي اظهار داشت: بازار پول و 
بازار سرمايه در اقتصاد هر دو از اهميت برخوردار است و 
هركدام بتوانند براي شركت ها تامين مالي بهتري انجام 
دهن��د در اولويت قرار دارند. وي افزود: امس��ال 4500 
ميليارد تومان براي شركت ها تامين مالي از طريق انتشار 
اوراق انجام داديم و همچنين افزايش سرمايه پذيرش 
ش��ركت هاي جديد و ... چارچوب هايي است كه بازار 
سرمايه از اين طريق كمك مي كند شركت ها تامين مالي 
انجام دهند. رييس سازمان بورس با اشاره به باال بودن 
نقدشوندگي در بازار سرمايه افزود: بحث قابليت معامله 
و تامين مالي در بورس كاال از طريق پيش فروش اوراق 

كااليي نيز از اهميت زيادي برخوردار است.
محمدي ادامه داد: ابزارهاي مالي بازار سرمايه معاف از 
ماليات هستند و اين قابليت كمك زيادي يه تامين مالي 
ش��ركت ها مي كند. وي با اشاره همكاري بازار سرمايه 
و بازار پول گفت: يكي از بحث هايي كه همواره مطرح 
بوده بحث ثبات مالي اس��ت كه بازار پول، بازار سرمايه 
و بازار بيمه بايد با يكديگر در راستاي دستيابي به ثبات 

مالي كار كنند.

  كاهش هزينه تامين مالي
محمدي با تاكيد بر اينكه مهم ترين نياز كشور كاهش 
هزينه تامين مالي است، گفت: اگر بازار سرمايه اوراقي 

منتشر كند كه نرخ آن با نرخ سود سپرده ها هماهنگ 
نباش��د، اثرگذار نخواهد بود. وي ادام��ه داد: بانكداري 
شركتي در حوزه اين تعامالت مي تواند معنا پيدا كند 
براي مثال تامين س��رمايه در گردش به عهده بانك ها 
گذاشته شده اما بازار سرمايه از طريق انتشار اوراق مرابحه 
و اوراق اجاره تامين نقدينگي مي تواند به اين مس��اله 
كمك كند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد 
كرد: يكي وظايف بازار سرمايه اين است كه خود را بيشتر 
به شركت ها معرفي كند كه اميدواريم با فرهنگ سازي 
ش��ركت ها را با ابزارهاي تامين مالي اسالمي در بورس 
آشنا كنيم تا شركت ها با انتخاب هاي متعدد براي تأمين 

مالي روبه رو باشند.

   محدوديت هاي قانون تجارت
وي خاطرنشان كرد: محدوديت هاي قانون تجارت براي 
افزايش سرمايه يكي از تنگناهايي است كه بازار سرمايه 
را با مشكل روبرو كرده و محدوديت هاي 30 روزه و ۶0 

روزه اي كه در قوانين ديده شده بايد كوتاه سازي شود.
محمدي در مورد مساله ماليات و تقسيم سود نيز گفت: 
مكاتباتي را با دولت داش��ته ايم كه ب��ه لحاظ مالياتي 
امكاناتي را براي شركت هاي بورسي بگيريم چرا كه اين 
شركت ها شفاف ترين شركت هاي كشور هستند و بخش 
عمده اي از توليد و صادرات بر عهده اين شركت ها است. 
وي با اش��اره به اينكه سازمان بورس به دنبال اين است 
كه سودآوري شركت هاي بورسي افزايش يابد، گفت: 
اين شركت ها آينده تكنولوژي كشور را رقم خواهند زد.

روي خط شركت ها 
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از سهم باالي بيمه هاي اجباري تا نقش بيمه هاي زندگي

صنعتبيمهدرمسيرروشنتوسعهحركتميكند

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
بيست و پنجمين همايش بيمه و توسعه با موضوع 
صنعت بيمه، نوآوري و فناوري اطالعات روز سه شنبه 
13 آذر 97 در حال�ي كه برگزار ش�ود، ك�ه با وجود 
تصويب قانون اداره امور شركت هاي بيمه در تاريخ 
13 آذر 1367، تاريخ اقتصاد ايران حداقل با حدود 
128 س�ال تجربه صنعت بيمه به ش�كل امروزي از 
س�ال 1269 تاكنون مواجه بوده و البته ريشه هاي 
تاريخي بيمه سنتي نيز نشان مي دهد كه حداقل در 
سنگ نوشته هاي به جاي مانده از تخت جمشيد، بيمه 
ش�دن تمام كارگران آن مكان تاريخي مطرح بوده 
است و لذا با هر مبنايي كه به صنعت بيمه ايران توجه 
شود، نشان دهنده اهميت آن در زندگي اقتصادي و 

اجتماعي مردم ايران بوده است. 
به گزارش »تعادل«، صنعت بيمه در سال 97، در كنار 
دستاوردهايي كه در چند دهه گذشته كسب كرده 
و ميليون ها بيمه شده ش�خص ثالث، درمان، عمر، 
خودرو، آتش سوزي را به خانواده خود اضافه كرده، 
اما در مقايسه با اس�تانداردهاي جهاني و ميانگين 
فعاليت بيمه اي در كشورهاي توسعه يافته، همچنان 
با چالش هاي متعددي مواجه است و به دنبال آن است 
كه با فرهنگ سازي و ابزارهاي نوين ديجيتالي در كنار 
روش هاي سنتي، سهم بيمه هاي اختياري را افزايش 
دهد، ش�ركت هاي تخصصي و نيروي كار حرفه اي 
جذب كند و به تدريج نفوذ خود در تمام بخش هاي 

اقتصادي را افزايش دهد. 

صنعت بيمه اكنون با دارا بودن 30 شركت و ضريب نفوذ 2.3 
درصدي، با چنان تحولي مواجه است كه نسبت به حضور 
محدود چهار بيمه دولتي ايران، آسيا، دانا و البرز در 40 سال 
قبل، يا فراز و نشيب شركت هاي مختلف خارجي و داخلي، 
دولتي و خصوصي 130 س��ال اخير تفاوت بسياري دارد و 
اكنون تنها يك شركت كامال دولتي بيمه ايران با سهم 30 

درصدي وجود دارد. 
بقيه ش��ركت ها نيز با تركيبي از سهم خصوصي و دولتي، 
نهادهاي مختلف يا كامال خصوصي در حال فعاليت هستند 
و ام��روز عالوه بر بيمه هاي اجباري ش��خص ثالث يا بيمه 
آتش سوزي، رشته هاي متنوع بيمه اي از بيمه عمر گرفته 
تا بيمه درمان تكميلي را شاهد هستيم و شركت هاي بيمه 
اميدوار هستند كه با رشد ضريب نفوذ، فرهنگ بيمه اي و 
رشد بيمه هاي عمر و آتش سوزي و... نه تنها درآمد صنعت 
بيمه را افزايش دهند بلكه پش��تيباني قاب��ل توجه براي 

ريسك ها و خطرات اقتصاد ايران باشند.
از سوي ديگر، بخش عمده اي از مردم و فعاالن اقتصادي با 
مشاهده خسارت ها، ريسك هاي شهر نشيني، بافت هاي 
فرسوده، زلزله، هزينه سنگين درمان، ناتواني صندوق هاي 
تامي��ن اجتماع��ي و دولت، به س��مت بيمه ه��اي عمر، 

آتش سوزي و زلزله و... رفته اند تا خطرات آينده خود را بيمه 
كنند و در روزگار ناتواني، از بيمه مدد جويند. 

بيمه سهم بااليي در تامين مالي خسارت ها و بالياي طبيعي 
دارد و همگان تالش مي كنند تا چتر بيمه در كشور بيشتر 

گسترده شود. 
براساس آخرين آمارها در سال 96 بيش از 30 هزار ميليارد 
تومان حق بيمه توليد شده و حدود 20 هزار ميليارد تومان 
خس��ارت پرداخت شده اس��ت و 45ميليون فقره پرونده 
خسارت در س��ال 96 تشكيل ش��ده كه از اين ميزان 70 
درصد حق بيمه توليدي در سه رشته شخص ثالث، درمان 

و زندگي بوده است.

فناورينوينياريدهندهرشدبيمه
 براي دستيابي به ضريب نفوذ 7 درصدي صنعت بيمه كه 
با استقبال از توان استارت آپ ها همراه شده و در كنار شبكه 
فروش فعلي صنعت بيمه، اين فرصت را به وجود مي آورد تا 
ابزار هاي نوين، راه خود را براي به كارگيري هر چه بيشتر در 
صنعت بيمه توسط نقش آفرينان اين صنعت هموار سازند. 
فناوري اطالعات موجب دگرگوني هاي اساسي در بسياري از 
صنايع به ويژه صنعت بيمه شده است و حضور استارت آپ ها 
در نمايشگاه جنبي اين رويداد ملي فرصت مغتنمي را براي 

تعامالت دو جانبه فراهم مي آورد.

نوآوري از طريق فناوري ه��اي نوظهور اطالعات محرك 
كليدي تحول در بخش بيمه است، فناوري هاي نوظهور 
اطالعاتي مي توانند به افزايش كارايي و اثربخشي در بازار بيمه 
كمك كنند، ضمن اينكه اساساً ظهور پيشرفت هاي جديد 
در فناوري اطالعات مي تواند امكان نوآوري ارايه روش هاي 

جديد خدمات دهي را بسيار بيشتر از گذشته فراهم كند.
تكنولوژي هاي اطالعاتي مي توانن��د در قالب روبات هاي 
مشاور، پهبادهاي ارزياب خس��ارت، بالكچين و ارزهاي 
ديجيتال در مبادالت بيمه اتكايي، ابزارهاي ارزيابي ريسك 
راننده، ابزارهاي ارزيابي ريسك هاي درمان و اينترنت اشياء 

به رشد و پويايي صنعت بيمه كمك كنند.
كل زنجيره ارزش صنعت بيمه با تكنولوژي هاي اطالعاتي 
درگير ش��ده است و بطور كلي در كل زنجيره ارزش بيمه، 
اتوماسيون در حال جايگزيني با فرآيندهاي انساني است. 
همچنين با به كارگيري اين تكنولوژي ها، حق بيمه افراد 
به صورتي شخصي سازي شده و متناسب با ريسكي كه فرد 
ايجاد مي كند، تعيين مي شود. امروزه اپليكيشن هاي قابل 
نصب روي موبايل كه همواره همراه مردم است رابطه بيمه گر 

و بيمه گزار را تغيير داده است.
اين پرس��ش وجود دارد كه چگونه مي توانيم در برابر ورود 
تكنولوژي هاي جديد اطالعاتي واكنش نش��ان دهيم يا 
تصميم بگيريم .واقعيت اين است كه تحوالت اينشورتك 

مي توان��د بازيگران صنعت بيمه را غافلگير كند. درچنين 
ش��رايطي ما نبايد به صورت انفعالي رفتار كنيم بلكه بايد 
هرچه زودتر به استقبال اين تكنولوژي هاي جديد برويم و بر 
اساس آنها عمل كنيم. البته مدل هاي جديد كسب وكار در 
زنجيره ارزش صنعت بيمه بين اينشورتك ها و شركت هاي 
سنتي مي تواند چالش هايي هم ايجاد كند و فرآيند ادعاي 
خسارت در حال تبديل شدن به يك فرآيند ماشيني است 
ضمن اينكه اساسًا جلوگيري از وقوع خسارت هم يكي از 
ويژگي هاي خاص محصوالت بيمه اي در آينده خواهد بود. و 
همايش ملي بيمه و توسعه در جهت تبادل انديشه و اشتراك 
دانش و كمك به رشد دانش و حرفه اي گري از سال 1373 تا 

كنون به صورت ساليانه برگزار  مي شود
در همايش امسال با عنوان صنعت بيمه، نوآوري و فناوري 
اطالع��ات با محوري��ت مدل هاي كس��ب وكار مبتني بر 
فناوري هاي بيمه، نقش فناوري اطالعات در تشخيص تقلب، 
انواع فناوري هاي قابل استفاده در خدمات بيمه اي، انطباق 
با تحوالت و پيشرفت هاي جهاني بيمه در حوزه نوآوري و 
فناوري اطالعات، نظارت بر صنعت بيمه، استارت آپ هاي 
بيمه اي و تحول در بازاريابي بيمه اي با همت اعضاي صنعت 

بيمه كشور برگزار خواهد شد.
بررسي ها نش��ان مي دهد صنعت بيمه موفق شده كه در 
دو سال اخير ش��اخص انحصار بازار بيمه را كاهش داده و 

ضمن كاهش سهم شركت هاي دولتي، تقويت و گسترش 
بيمه هاي خصوصي، تنوع بخشي به خدمات مختلف بيمه يي 
و... به بهبود نسبي شاخص هاي ضريب نفوذ بيمه، بهبود 

نسبي درآمد هزينه و... پرداخته است.
كاهش انحصار دولتي اگرچه با كاهش سهم شركت بيمه 
ايران به زير 50درصد سهم از بازار بيمه در گام اول و كاهش 
بيشتر آن به اندازه 38 درصد بازار منجر شده و هدف برنامه 
توسعه، رسيدن به سهم بازار 20درصدي بيمه ايران است، اما 
واقعيت اين است كه عالوه بر مالكيت شركت بيمه ايران، نوع 
نرخ گذاري هاي دولتي، نرخ شكني ها، رقابت هاي نامناسب، 
انحصار در بازار، نرخ گذاري دولتي در بيمه شخص ثالث و 
درمان و... همگي از عواملي است كه سايه دولت بر صنعت 

بيمه را افزايش داده است.
لذا دولت تالش كرده تاح��دودي اين انحصارهاي دولتي 
را در صنعت بيمه كاهش دهد اما تا رس��يدن به يك بازار 
رقابت��ي و كاهش زياد انحصارهاي دولتي، الزم اس��ت كه 
نرخ گذاري هاي دولتي در ارايه خدمات بيمه شخص ثالث و 
ساير رشته ها و... نيز در دستور كار قرار گيرد تا شركت هاي 
بيمه ضمن ايجاد تنوع در خدمات خود، نرخ هاي مناسب را 
داشته باشند و برخي شركت ها با نرخ شكني و ايجاد انحصار، 
مانع  رشد ساير شركت ها و گسترش خدمات بيمه يي نشوند.

عدمتعادلدرتركيبپرتفوي
اجباري بودن برخي رشته ها مانند شخص ثالث، نرخ هاي 
مختلف، نوع ارايه خدمات، فعاليت ش��ركت هاي بيمه يي 
و عدم تناس��ب امكانات آنه��ا، نبود امكانات مناس��ب در 
شهرس��تان ها و... باعث شده كه ش��ركت هاي بيمه يي از 
پرتفوي و سبد سرمايه گذاري و خدمات متناسبي برخوردار 

نباشند.
لذا الزم است كه با ايجاد اصالحات و تغييراتي، ضمن ايجاد 
س��هم بيمه هاي عمر و زندگي، رش��د ضريب نفوذ بيمه، 
فرهنگ سازي، ارايه خدمات، جلب رضايت مردم و... تركيب 
پرتفوي تغيير كرده و باعث سودآوري، رشد سرمايه گذاري ها 

و ارايه خدمات بهتر شود.
نكته ديگري كه كارشناس��ان صنعت بيمه خواستار آن 
هستند ايجاد اس��تقالل و اراده بيشتر براي بيمه مركزي 
در س��اماندهي، مقررات زدايي، تنظيم سياست هاي بهتر 
و نظارت بر ش��ركت هاي بيمه يي اس��ت. اما تا زماني كه 
بيمه مركزي مانند يك شركت دولتي وابسته به نظرات و 
سياست هاي دولت است و استقالل كافي براي تصميم گيري 
و نظارت بر بازار بيمه ندارد، طبيعي است كه توان مديريتي 
بيمه مركزي و بازار بيمه محدود خواهد بود و امكان تقويت 

مديريت بازار بيمه وجود نخواهد داشت.
لذا دولت و مجل��س در قوانين و مقررات بايد جايگاه بيمه 
مركزي به عنوان يكي از نهادهاي مستقل در تصميم سازي 
اقتصاد كشور را تقويت كنند و توان مديريتي بيمه مركزي را 

افزايش دهند تا به كمك توسعه صنعت بيمه بيايد.

اقتصاد تك محصولي براي صنعت بيمه يك آفت بزرگ 
به ش��مار مي رود و دكتر غالمرضا سليماني - رييس 
كل بيم��ه مرك��زي- از بدو حضور در اي��ن نهاد ناظر، 
ش��رايط را به گونه اي مديريت كرده كه صنعت بيمه 
به جاي تمركزگرايي بر فروش بيمه نامه هاي شخص 
ثالث به سمت توسعه بيمه هاي زندگي و محصوالت 
ديگر بيمه اي حركت كند. اين نگ��رش در درازمدت 
مي تواندايران را در رديف كشورهاي قدرتمند در جذب 
منابع بيمه اي قرار دهد و اين صنعت را به عنوان صنعتي 

تعيين كننده در مبادالت پولي و مالي مبدل كند.
آنچه در پي مي آيد گ��زارش رييس كل بيمه مركزي 
از آخرين تحوالت صنعت بيمه در س��ال جاري است 
كه به مناسبت س��يزدهم آذرماه – روز ملي بيمه – به 
ملت شريف ايران ارايه مي ش��ود. آمارها و نمودارهاي 
رشد صنعت بيمه در كش��ور اين حقيقت را به اثبات 
مي رساند كه فعاالن صنعت بيمه از برنامه هاي طراحي 
شده چند قدم پيش تر حركت مي كنند هر چند هنوز 
تا دس��تيابي به افق اهداف بيمه اي برنامه هاي ششم 
توس��عه كش��ور راهي طوالني در پيش است. صنعت 
بيمه كشور به پشتوانه عالي ترين مقام اقتصادي كشور، 
نهاد ناظر و همراهي نهادهاي مرتبط نظير پژوهشكده 
بيمه و س��نديكاي بيمه گران ايران، در مسير توسعه 
گام برمي دارد و زيرساخت ها را به گونه اي فراهم كرده 
كه در ح��ال حاضر ظرفيت پوش��ش بيمه اي تمامي 
ريسك هاي موجود در كش��ور فراهم شده است.آمار 
فعلي كه از تحت پوش��ش بيمه قرار دادن نزديك يك 
سوم كل ارزش موجودي سرمايه كشورحكايت دارد 
نيز قابل اعتنا و غرورآميز اس��ت و از موفقيت صنعت 
بيمه در اطمينان بخشي و تزريق آرامش به بنگاه هاي 
 اقتصادي و بخش عظيمي از آحاد جامعه حكايت دارد.

جهشچش�مگيرصنعتبيمهدريكدوره
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دو برابر شدن سهم بيمه هاي زندگي در بازار بيمه كشور 
از دستاوردهاي مهم پنج سال اخير به شمار مي آيد كه 
اين آمار، از بيش از چهار برابر ش��دن تعداد افراد تحت 
پوشش بيمه هاي زندگي خبر مي دهد. تأسيس و آغاز 
به كار اولين شركت بيمه تخصصي زندگي در راستاي 
سياست توسعه بيمه هاي زندگي يكي از عواملي بود كه 
اين جهش را به دنبال داشت. با اين وجود بيمه مركزي 
و صنعت بيمه هنوز اعتقاد راسخ دارند كه بخش اعظم 
ظرفيت بيمه هاي زندگي هنوز فعال نش��ده و بايد با 
تاكيد بر فرهنگس��ازي و بازنگري در تنوع محصوالت 

رشته بيمه هاي زندگي، چتر بيمه هاي تامين آتيه را در 
كشور گسترش دهيم. گفتني است افزايش سقف تعهد 
بيمه نامه هاي زندگي تا 500 ميليارد تومان نيز از ديگر 
دستاوردهاي درخشان اين صنعت به حساب مي آيد. 

كارآفرينيازجنسبيمه
ايجاد حداقل 25 هزار ش��غل طي دوره 92 تا 96 يكي 
ديگر از دس��تاوردهاي صنعت بيمه است كه در كنار 
فعاليت اقتصادي، سطح مش��اركت هاي اجتماعي را 
تا حدود بس��ياري ارتقا مي دهد. بي ترديد با گسترش 
فعاليت اس��تارت آپ ها، ضمن حفظ مشاغل موجود، 
فضاي بيشتري براي اشتغال هاي نوين نيز ايجاد خواهد 
شد كه البته اين امر در گرو درك حساسيت شركت هاي 
بيمه از كس��ب و كارهاي نوين و تالش نهادناظر براي 

تقويت و تكميل زيرساخت ها خواهد بود. 
صنعت بيمه بايد با ايجاد بس��تر مناسب از ظرفيت ها 
و قابليت هاي اس��تارت آپ ها استفاده كند و ما بر اين 
باوريم كه نگاه تقابلي، به فرآيند توس��عه صنعت بيمه 

آسيب خواهد زد.

قان�ونجدي�دبيم�هش�خصثال�ثو
يكظرفيتجديدبيمهاي

قانون جديد بيمه شخص ثالث به خصوص بيمه راننده 
محور از قوانين مترقي نظام اقتصادي كشور به حساب 
مي آيد ك��ه پس از جمع آوري و جم��ع بندي نظرات 
تمامي صاحبنظران بيمه اي، تدوين، تصويب و ابالغ 
شده اس��ت. اين قانون در كنار برطرف كردن موانع و 
محدوديت ه��ا و ايرادات قانون پيش��ين، قابليت هاي 

تازه اي را نيز پديد آورده است.
حذف الزام به اخذ الحاقيه و الزام به تهيه پوشش بيمه 
ح��وادث براي راننده مس��بب حادث��ه )بيمه حوادث 
راننده( به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه هاي غير حرام 
و همچنين ممانعت از انتقال تخفيفات نداشتن حادثه 
منجر به خسارت به غير و تخصيص آن به وسيله نقليه 
ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا همس��ر، والدين 
يا اوالد بالواس��طه ش��خص منتقل اليه باشد )تبصره 
ماده 6( از الزامات راهگشاي قانون جديد بيمه شخص 
ثالث به شمار مي رود و ويژگي هاي ديگر آن نيز به اين 

شرح است: 
1- ممانعت از اعمال قاعده نسبي در هنگام پرداخت 
خسارت هاي مالي و جاني موضوع اين قانون )تبصره 

2 ماده 8( 
2- تحديد مس��ووليت مقصر حادثه و موسس��ه بيمه 

در خس��ارت هاي مالي به گرانترين خودروي متعارف 
)تبصره هاي 3 و 4 ماده 8( 

3- ممانعت از منظور كردن دين و جنسيت زيانديدگان 
در پرداخت خسارت بدني )ماده 10( 

4- ممانعت از درج هرگونه ش��رط در بيمه نامه جهت 
كاس��تن از مزاياي اين بيمه نامه در برابر بيمه گذار يا 

زيانديده
5- تعيين جريمه تأخير در پرداخت خسارت )ماده 35( 
ü الزام بيمه گر به پرداخت كل خسارت اگرچه بيش از 
يك ديه به هر يك از زيان ديدگان تخصيص يافته باشد 
و اعم از اينكه مبلغ مازاد بر ديه، كمتر از يك ديه كامل 

يا بيشتر از آن باشد )ماده 9( 

كديكتا،شناسنامهبيمهگذارانخواهدبود
كسب رتبه نخست بخش فناوري اطالعات در تمامي 
نهادها و دستگاه هاي اجرايي كشور از عزم جزم نهادناظر 
براي اس��تقرار يك نظام جامع اطالعاتي و حركت به 

سمت فعاليت هاي الكترونيكي حكايت مي كند.
استقرار و توسعه سامانه نظارت و هدايت الكترونيكي 
بيمه )س��نهاب( و الكترونيكي كردن بخش زيادي از 
ارتباط اطالعاتي و كاري بيمه مركزي با ش��ركتهاي 
بيمه و به ويژه عملياتي نظارت��ي بيمه مركزي از يك 
سو و طراحي و پياده سازي سيستم اعطاي كد يكتا به 
تمامي بيمه نامه هاي شخص ثالث صادره شركتهاي 
بيمه بصورت برخط از س��وي ديگر، بيانگر توجه ويژه 
بيمه مركزي به مقوله شفاف سازي و كاهش تخلفات 
است. خوشبختانه همكاري صنعت بيمه با اين پروژه 
عظيم بسيار قابل قبول بوده و اميد مي رود با يكپارچه 
شدن سامانه هاي اطالعاتي صنعت بيمه اين مجموعه 
اقتصادي به عنوان يك الگوي ج��دي و تاثيرگذار در 

سطح كشور مطرح شود.

صنعتبيمهدرمسيرتوسعه
 آنچه در پ��ي مي آيد گزارش تيتروار دس��تاوردهاي 
صنعت بيمه است كه تبيين هر يك از آنها مجالي فراخ 
مي طلبد اما بطور خالصه مي توان سرعت باالي حركت 
صنعت بيمه در مسير توسعه را با تاكيد بر دو اصل صحت 

و دقت، در اين نمايه به تماشا نشست.
ü تقويت و تعميق نظارت بيمه مرك��زي بر بازار بيمه 
كشور )كنترل توانگري، كنترل كفايت ذخاير بيمه ها در 
جهت حفظ توان ايفاي تعهدات مربوط به بيمه گذاران( 
ü كاه��ش تصدي گري هاي بيمه مرك��زي با كاهش 

نسبت هاي اتكايي اجباري

ü شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي اتكايي كشورهاي 
آسياي و آفريقايي به عنوان جايگزين شركتهاي بيمه 
اروپايي داراي سهامدار امريكايي كه در نتيجه تحريم ها 

همكاري خود را قطع كرده اند.
ü تحت پوش��ش قراردادن ريس��ك هايي كه به جهت 
تحريم ها امكان اخذ پوشش هاي اتكايي در بازارهاي 
بين المللي براي آنها وجود ن��دارد به كمك و حمايت 

دولت
ü كاهش قاب��ل مالحظه انحصار در بازار بيمه كش��ور 

نسبت به سال 91. 
ü كاهش قابل مالحظه ساختار دولتي بازار بيمه كشور 
)س��هم بخش غيردولتي از بازار بيمه كش��ور از 54.6 
درصد در س��ال 1391 به 68 درصد در س��ال 1396 
رسيد( . ü تصويب قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني 
حوادث طبيعي پس از 15 سال از طرح آن در مجلس. 
ü طراح��ي اوراق بهادار بيمه اي به منظور اس��تفاده از 
ظرفيت بازار س��رمايه به عنوان يك ابزار جديد مالي 
براي اولين بار در ايران )اولين ورود مس��تقل صنعت 

بيمه به بازار سرمايه.
ü برنامه ريزي براي توسعه بيمه هاي خرد به منظور ايجاد 
چتر حمايتي صنعت بيمه براي طبقات درآمدي پايين. 
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با وجود تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي، جايگاه 
صنعت بيمه كشور در منطقه در سطح مطلوبي قرار دارد 
و با روند رو به رشدي كه شاهد آن هستيم اين جايگاه 
ارتقا خواهد يافت.تاكيد بر ش��فافيت صنعت بيمه و 
فعاليت فعاالن اين صنعت در اتاق شيشه اي مجموعه اي 
از گزارش عملكرد نهادناظر، شركت هاي بيمه و اركان 
ديگر اين صنع��ت را به اطالع تمام��ي آحادجامعه و 
نمايندگان افكار عمومي رس��انده و خواهد رساند كه 

بخشي از آن به اين شرح است: 

ü ميانگين شاخص كل اعتماد عمومي به صنعت بيمه 
2.9 از 5 است.

ü سهم 14 درصدي حق بيمه توليدي ايران از منطقه 
ü رتبه پنجم ايران در حق بيمه توليدي در منطقه 

ü حق بيمه س��رانه اي��ران:  121 دالر )ب��ا رتبه 10 در 
منطقه(؛ منطقه: 134 دالر و جهان: 650 دالر

ü ضري��ب نفوذ بيمه اي��ران: 2.3درصد )ب��ا رتبه 4 در 
منطقه(؛ منطقه: 2 درصد و جهان: 6.1 درصد

ü سرمايه گذاري بيمه ها در اقتصاد ايران معادل 28.4 
هزار ميليارد تومان اس��ت كه نس��بت آن به تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص داخلي كشور عدد 9.4 درصد 

را نشان مي دهد.
ü تعداد شركت بيمه 32، يك شركت بيمه دولتي و مابقي 

آن غيردولتي محسوب مي شوند.
ü نزديك 140 هزار نفر در صنعت بيمه اش��تغال دارند 
كه حدود 20 هزار نفر از آنها در شركتهاي بيمه و بقيه 

در شبكه فروش به فعاليت اشتغال دارند
ü حدود 56 هزار نماينده و 660 كارگزار بيمه با بالغ بر 
90 هزار نفر نيروي انساني حدود 75 درصد حق بيمه 

صنعت را توليد مي كنند.
ü حدود 48 درصد بازار بيمه كشور در اختيار بيمه هاي 
اتومبيل و 23 درص��د در اختيار درمان و 14.4 درصد 

مربوط به بيمه هاي زندگي است. 
ü حدود 68 درصد بازار بيمه كشور در اختيار بيمه هاي 

غير دولتي است. 

صدورحدود61ميليونفقرهبيمهنامه
ü پرداخ��ت بي��ش از ي��ك ميليون فقره خس��ارت به 
فوت شدگان و مجروحان تصادفات رانندگي )معادل 

32 هزار ديه( 
ü پوشش بيمه مسووليت راننده در برابر شخص ثالث: 

حدود 21 ميليون و 620 هزار فقره.

حضوربيمهحکمتدر
همايشدانشگاهعلومپزشکی

پنجمين همايش فرهنگ سالمت از منظر قرآن 
و حدي��ث با حمايت بيمه حکمت صبا توس��ط 
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی 
ايران در سالن همايش اين دانشگاه برگزار شد.  
در اين همايش حجت االس��الم حسين صنعت 
پور اميری رئيس عقيدتی سياسی ستاد مشترک 
ارتش، سرهنگ پزشک عليرضا خوشدل فرمانده 
دانش��گاه علوم پزش��کی ارتش، حجت االسالم 
محمد شهامتی رئيس عقيدتی سياسی دانشگاه 
علوم پزش��کی ارتش، دکتر مسعود طباطبايی 
معاون تحقيق و توس��عه بازاربيمه حکمت صبا، 
دانش��جويان و نخبگان علمی حضور داش��تند.  
گفتنی است، دکتر طباطبايی معاون تحقيق و 
توسعه بازار بيمه حکمت صبا در همايش مذکور 
طی سخنانی به مسائل حوزه بيمه و خدمات قابل 

ارائه اين شرکت به مشتريان پرداخت.

نقشكليديبيمهالبرز
درتوسعهاجتماعيواقتصادي

سيد رسول تاجدار مديرعامل و نايب رييس هيات 
مديره ش��ركت بيمه الب��رز در پيام��ي روز بيمه، را 

تبريك گفت.
تاجدار در اين پيام تصريح كرد: صنعت بيمه همچون 
ديگر بخش هاي اقتصادي كش��ور، متاث��ر از فراز و 
نشيب هاي كشور از جمله پيروزي انقالب اسالمي 
و درپي آن ملي ش��دن صنعت بيمه كش��ور، جنگ 
تحميلي و به دنبال آن تامين و پوشش سرمايه هاي 
ملي به ويژه زيرس��اخت هاي ميهن اس��الميمان و 
پس از آن، اعمال تحريم هاي ناجوانمردانه از س��وي 
دشمنان و بدخواهان اين مرز و بوم، افت و خيزهاي 
زيادي را تجربه كرده است اما با تكيه بر سرمايه نيروي 
انساني متعهد و تالشگر و فعاليت مبتني بر تخصص 
و حرفه اي گري، توانسته است در طول دوره فعاليت 
حرفه اي خود، در كنار ساير بازارهاي مالي، با ايجاد 
اطمينان در مجموعه فعاليت هاي اقتصادي، نقشي 

كليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي ايفا كند.
شركت بيمه البرز نيز در گذر 59 سال فعاليت خود در 
صنعت بيمه كشور همواره سعي كرده است بهترين 
خدمات را به هموطنان گرامي عرضه كند و با سرلوحه 
قرار دادن اصل مشتري مداري در برنامه ها،  اهداف و 
استراتژي خود، رتبه هاي برتر بي شماري را در كارنامه 
خود و براي آيندگان به يادگار بگذارد كه از آن جمله 
مي توان به كس��ب مقام اول مشتري مداري و جلب 
رضايت مراجعان طي 9 سال متوالي در بين تمامي 
شركت هاي بيمه اشاره كرد. امروز خرسنديم كه در 
محافل مختلف كشور از بيمه البرز به خاطر عملكرد 
خوب به ويژه پرداخت به هنگام خسارت ها به نيكي و 
افتخار ياد مي كنند. چه در حوادث گذشته هاي دور 
مثل آتش سوزي در بازار بزرگ در دهه 40 شمسي 
كه بيمه البرز با استقرار واحد سيار پرداخت خسارت 
در محل، چك خسارت را به زيان ديدگان پرداخت 
كرد و چه در حوادث سال هاي نزديك تر مثل حادثه 
پتروشيمي شازند اراك و زلزله منطقه غرب كشور. 
بيمه البرز در حادثه زلزله غرب كش��ور كه در سال 
گذش��ته رخ داد با اعزام كارشناسان خود و تشكيل 
س��تاد ويژه طي مدت كوتاهي نزدي��ك به 11 هزار 
پرونده خسارتي را مورد بررسي و مبلغ 550 ميليارد 
ريال خسارت به هموطنان آسيب ديده پرداخت كرد.

اعتماد؛سرمايهبيمهايران
سرش��ت صنعت بيم��ه، آميختگ��ي بنياديني با 
دو مفهوم عمي��ق خالقيت و ايجاد اعتم��اد دارد 
 و به ديگ��ر س��خن از زماني كه جوامع بش��ري با 
س��از و كار بيمه و نهاد بيمه آشنا شدند به صورت 
آشكار اين دو خصلت را براي اين نوع از خدمات به 
رسميت شناخته اند و البته تغييرات پي در پي در 
ظهور و بروز ريسك هاي جديد كه توام با نيازهاي 
جديد در حوزه گسترش چتر حمايتي بيمه بود اين 
مطالبه گري به حق و منطقي را در آحاد افرادجامعه 
به دنبال داشته اس��ت. ورود اين صنعت به كشور 
عزيزمان هرچند با موانع بسيار و فراز و نشيب هاي 
گسترده اي مواجه بود، اما تالش بي وقفه و اهتمام 
نسل هاي مختلف فعاالن عرصه بيمه گري، شرايط 
را براي گس��ترش، اعتال و تعميم فرهنگ بيمه در 
ايران مهيا نمود. روز بيمه در تقويم ما به عنوان نقطه 
عطفي كه بيانگر توجه و تأييد و اشتياق قانونگذاران 
و متوليان توسعه اقتصادي كشور به ضرورت توسعه 
بيمه است، فرصتي است بسيار مغتنم براي اينكه 
تمامي دس��ت اندركاران اين ح��وزه در كنار هم و 
با هدفي واحد و مش��ترك براي رس��يدن به نقطه 
مطلوب با يكديگر تجديد ميثاقي داش��ته باشند 
كه نتيجه آن افزايش ضريب نفوذ بيمه و در نتيجه 
امكان بهره گيري هرچه بيش��تر مردم عزيزمان از 
كاركردهاي حمايتي و تأميني بيمه باشد. امروز با 
عنايت خداوند و كارنامه شايس��ته تقديري كه در 
تكوين پايه ه��اي اعتماد عمومي به مقوله بيمه به 
دست آمده است بسترهاي پيشرفت و تعالي در اين 
صنعت به خوبي فراهم آمده است. بدون ترديد در اين 
شرايط، ارزشمندترين سرمايه صنعت بيمه نيز همان 
اعتمادي است كه نسبت به آن در باور جامعه رقم 
خورده است و حفظ اين سرمايه خطير، مهم ترين 
رسالت متوليان امر بيمه گري است. در اين راستا 
توجه ويژه به رويكردهاي فني و دقت در مطابقت 
عمليات بيمه گري با موازي��ن آماري و اقتصادي و 
حقوقي، التزام همه بيمه گران به اصل منتهاي حسن 
نيت و حرفه اي گري، به عنوان ضرورتي ويژه مطرح و 

پيش روي ما قرار دارد.
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در گفت وگو با »تعادل« معضالت صنعت نساجي و پوشاك بررسي شد

رييس كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران هشدار داد

رنج صنعت پوشاك

زنگ خطر تعطيلي كارخانه هاي قطعه سازي خودرو 

تعادل |مجتبي عبدي |
صنعت پوشاك و نساجي يكي از صنايعي است 
كه در گذش�ته رونق زيادي داش�ت اما امروز به 
لطف قاچاق پوشاك، اين صنعت به زمين خورده 
و به سختي به حيات خود ادامه مي دهد. تامين 
مواد اوليه، كاهش نقدينگي، رك�ود و قاچاق از 
مش�كالتي اس�ت كه فعاالن اين صنع�ت با آن 
دست به گريبانند. بر اساس آمار وزارت صنعت، 
مع�دن و تج�ارت در هف�ت ماهه س�ال جاري 
صادرات پوشاك به 715 ميليون دالر رسيد كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 28 
درصدي داشته است. اما از آن سو قاچاق پوشاك 
به كش�ور نيز در همين مدت رشدي 7 درصدي 
داشته است. اين در حالي است كه به گفته فعاالن 
صنعت نساجي و پوشاك، سال آينده بطور قطع 
با افزايش قاچاق پوشاك مواجه مي شويم و اگر 
براي مبارزه با آن برنامه اي تدوين نش�ود قطعا 
تعطيلي واحدهاي توليدي مواجه خواهيم بود. 
تامين مواد اولي�ه نيز معضلي ديگ�ر براي اين 
صنعت است كه باوجود كمبود نقدينگي، توان 
خريد هاي نقدي اين واحدهاي توليدي را كاهش 
داده اس�ت. اين درحالي است كه به گفته عضو 
هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران، 
اگر مشكل مواد اوليه حل نشود، ممكن است براي 
بازار ش�ب عيد با بحران پوشاك مواجه شويم. 
در حال حاض�ر، »كمك به تامين م�واد اوليه«، 
»تامين نقدينگي توليد كنن�دگان«، »مبارزه با 
قاچاق كاال«، »كمك به چرخه توليد و كس�ب و 
كار« و »تسهيل امور ماليات و بيمه« از انتظارات 
فعاالن اين صنف از دولت است. از سويي ديگر، 
نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي و پوشاك به 
تازگي آغاز به كار كرده را مي توان فرصتي براي 
معرفي برند مل�ي و ارتباط ميان توليد و مصرف 
از يكسو و همچنين فرصتي براي مسووالن امر 
دانست تا دغدغه هاي فعاالن صنعت پوشاك و 
نساجي كشور را بشنوند و راهي براي تقويت و 

احياي اين صنعت كهن بيابند.

     فرصتي براي احياي صنعت پوشاك
اي��ران در س��ال هاي 79 تا 81 در صادرات پوش��اك 
مزيت بزرگي داش��ت و توانست به بازارهاي صادراتي 
دست يابد و كشورهايي نظير »آلمان، ايتاليا، سويس، 
امارات، كانادا، آذربايجان، ژاپن، فرانسه و انگلستان« 
از جمله مقاصد صادراتي پوشاك ايران بودند. اما اين 
روند ديگر ادامه نيافت و حتي نتيجه برعكس ش��د؛ 
بطوري كه تنها در سال 2016 صادرات رسمي پوشاك 
تركيه به ايران بيش از 200 درصد رش��د داشت و به 
362 ميليون دالر رسيد. با اين وجود اما برخي فعاالن 
صنعت پوش��اك از تالش براي حفظ اين صنعت باز 
نمانده اند؛ بطوريكه سال گذشته فرصت هاي زيادي 
براي اشتغال در صنعت ايجاد شد. حمايت از برندها و 
ارايه آموزش به آنها، از پيش رو برداشتن موانع قانوني 
نظير ماليات و گمرك، كم��ك به حضور در بازارهاي 
بين المللي، بر طرف كردن مشكل سرمايه در گردش 
و لزوم ديپلماسي در خدمت صنعت از جمله انتظارات 
بخش خصوصي از دولت در صنعت پوشاك است كه 

مي تواند به احياي اين صنعت كمك كند. با اين همه، 
بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي 
و ششمين نمايشگاه بين المللي پوشاك ايران از اوايل 
هفته آغاز به كار كرده اس��ت. در اين نمايشگاه كه در 
نوع خود بزرگ ترين نمايشگاه صنعت نساجي منطقه 
خاورميانه به شمار مي رود، 141 شركت داخلي و 80 
شركت خارجي از 10 كشور ايتاليا، سويس، روماني، 
بلژيك، تايوان، فرانسه، تركيه، آلمان، چين و اتريش، 
جديدترين توليدات و خدمات خ��ود را ارايه كردند. 
همچنين 60 ش��ركت و واحد تولي��دي ضمن ارايه 
جديدترين مجموعه هاي تولي��دي خود، نوين ترين 
طرح هاي توليدي برگرفته از فرهنگ ايراني-اسالمي 

را مطرح و معرفي كردند. 
در همين رابطه، عضو هيات مديره جامعه متخصصين 
نس��اجي ايران در گفت وگ��و با »تع��ادل«، برگزاري 
نمايش��گاه صنعت پوشاك و نس��اجي را امري مفيد 
دانس��ت كه مي توان��د باعث عرض��ه توانمندي هاي 
داخل��ي و كوتاه ترين راه براي ارتب��اط توليدكننده و 
مصرف كننده باشد. به گفته عليرضا حائري، برگزاري 
نمايشگاه صنعت نساجي سابقه يي 24 ساله دارد. در 
اين دوره از نمايش��گاه و در حوزه نس��اجي حدود 10 
نماينده از كش��ورهاي خارجي اين نمايشگاه حضور 
داشتند و توانمندي خود را به نمايش مي گذاشتند؛ اما 
آنچه بيشتر خود نمايي مي كرد توان باالي توليد داخلي 
بود. حائري افزود: براي اولين بار در نمايشگاه صنعت 
نساجي و پوش��اك، تفكيك گروه هاي كااليي اتفاق 
افتاده بود كه اين موضوع مي تواند كمك بسيار زيادي 
در كاهش اتالف وقت بازديدكنندگان و س��هولت در 
يافتن نياز هاي مراجعه كنندگان كند. در حالي كه طي 
سال هاي گذشته شاهد سردرگمي بازديدكنندگان و 

جابه جايي ميان سالن هاي نمايشگاه بوديم. 

    چالش ها كدامند
از ديگر مشكالت صنعت پوش��اك و نساجي كشور، 
كاهش سرمايه اوليه واحدهاي توليدي به دليل افت 
ش��ديد ارزش پول ملي طي ماه هاي اخير اس��ت. در 
همين رابطه، عض��و هيات مديره جامعه متخصصين 
نساجي ايران مي گويد: موضوعي كه صنعت نساجي 
و پوش��اك بيش از هرچيز از آن رن��ج مي برد موضوع 
نقدينگي و تامين مواد اوليه اس��ت. به گفته او، زماني 
كه نرخ ارز افزايش يافت، هزينه هاي توليد اين صنعت 
نيز افزايش پيدا كرد، اما بهاي فروش توليدات نساجي 
افزايش چنداني نيافت. او افزود: اگرچه نرخ ارز كه در 
هزينه هاي تمام شده توليد تاثير مستقيم دارد تا سه 
برابر افزايش يافت، اما در اين شرايط توليدكنندگان 
تنها مي توانند 20 ت��ا 30 درصد قيمت كاالي نهايي 
خود را افزاي��ش دهند. عالوه بر اين، ش��اهد كاهش 
قدرت خريد مردم و ركود در بازار هس��تيم. به گفته 
عضو هيات مديره جامعه متخصصين نساجي ايران، 
در عين حال با بازگش��ت تحريم ها، مشكالت تامين 
مواد اوليه براي توليدكنندگان پيش آمد. در گذشته 
بسياري از خريد هاي خارجي به صورت اعتباري انجام 
مي شد اما با بس��ته شدن سوييفت بانكي، خريد هاي 
اعتباري نيز قطع شد. حال با كمبود شديد نقدينگي، 
توليدكنندگان مجبور هستند تا مواد اوليه مورد نياز 
خود را چه در داخل يا در خارج از كشور به صورت نقدي 
تامين كنند كه باعث كاهش توليدات و كاهش قدرت 
فروش مي شود. اگر مشكل مواد اوليه حل نشود، ممكن 
است براي بازار شب عيد نيز با بحران پوشاك مواجه 
شويم. او در عين حال تاكيد كرد: بايد مواد اوليه مورد 
نياز توليد صنعت پوشاك فراهم شود وگرنه واحدهاي 
توليدي با خطر تعطيلي مواجه مي شوند. حائري ادامه 
داد: از س��ويي ديگر بانك ها آنق��در گرفتار مطالبات 

معوق هستند كه نمي توانند كمكي به صنايع در قالب 
تسهيالت كنند. مطالبات بانك ها همچنان روي هم 
انباشته مي شود در حالي كه هيچ مرجعي بازپرداخت 
اين معوقات را كه از سرمايه هاي مردمي به دست آمده، 

پيگيري نمي كند.

    تامين مواد اوليه نس�اجي، اولويت وزارت 
صنعت

در مقابل اما مش��اور وزير صنعت، مع��دن و تجارت، 
تاكيد ب��ر تأمين مواد اوليه صنعت نس��اجي در همه 
رش��ته ها در اولويت وزارت صنعت مع��دن و تجارت 
دارد و مي گويد: شرايط كنوني اقتصاد كشور به سود 
توليد و توليدكنندگان است، به شرطي كه مواد اوليه 
مورد نياز آنها بطور كامل تأمين شود. گلنار نصراللهي 
كه در حاش��يه برگزاري نمايش��گاه سخن مي گفت، 
افزود: واردات مواد اوليه اصلي مانند الياف ها نسبت به 
پارسال رشد داشته و اين نشان دهنده گسترش فعاليت 
واحدهاي توليدي اس��ت. مشاور وزير صنعت در امور 
نساجي و پوشاك، در ارتباط با سند راهبردي پوشاك 
كه در زم��ان »محمدرضا نعمت زاده« وزير پيش��ين 
صنعت تدوين ش��ده بود نيز گفت: اين سند اكنون به 
معاونت طرح و برنامه وزارتخانه سپرده شده و اميد است 
با كمك انجمن ها و تشكل ها بتوانيم بندهاي مختلف 
آن را اجرايي كرد. او با بيان اينكه اين سند به هيچ عنوان 
روي زمين نمانده اس��ت، گفت: برخي از بندهاي آن 
همچون مبارزه با قاچاق، برندها و برندسازي به تدريج 

در حال اجرايي شدن است.

    رشد قاچاق پوشاك
قاچاق پوش��اك، نمك روي زخ��م توليدكنندگاني 
است كه در شرايطي سخت براي ادامه حيات خود با 

بحران هاي تقدينگي، تامين مواد اوليه و ركود دست 
درگريبانند. اتفاق هاي ارزي در ماه هاي گذش��ته نيز 
سبب شده تا مشكالت عديده اي براي توليدكنندگان 
پيش بيايد، اما در مقابل بي صرفه شدن ورود كاالهاي 
قاچاق را نيز به دنبال داشته است. با اين حال، با وجود 
تمام��ي اقدامات براي مبارزه با قاچاق، معاون س��تاد 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز خبر از رش��د 7 درصدي 
قاچاق پوش��اك طي هفت ماهه نخست سال جاري 

در كشور مي دهد.
به گفته عبداهلل هندياني، برآورد نياز كشور در حوزه 
صنعت پوشاك ساالنه 8 ميليارد دالر است اما ميزان 
توليدات داخلي محدود به 5 ميليارد دالر است كه سال 
گذشته 2 ميليارد و 500 ميليون دالر به صورت قاچاق 
وارد كشور ش��د. او گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز پشتيبان همه تصميمات توليد كنندگان است و 
سعي دارد ورود كاالي مرتبط با پوشاك را به حداقل 
برساند، اما درعوض انتظار دارد توليد كنندگان ايراني 
در سامانه كد شناس��ايي كاال و كد رهگيري پاي كار 
بيايند، زيرا مبارزه با قاچاق از سطح ورود كاال به كشور 

تا سطح عرضه است.
اما پديده ش��وم قاچاق معضلي اس��ت كه تنها با باال 
ب��ردن تعرفه نمي ت��وان از آن ممانعت ك��رد و نياز به 
فرهنگ س��ازي، قوانين پيشگيرانه و نظارت منسجم 
دارد. وقت��ي قوانين ب��د در جامعه جاري مي ش��وند 
و نظارت هاي نادرس��تي وجود دارد، ش��هروندان به 
شهرونداني سرپيچي كننده از قانون تبديل مي شوند و 

همواره جلوي افراد قانون مدار مي ايستند. 

    تشويق صنايع بزرگ براي تامين مواد اوليه
در همين رابطه، نايب رييس اتاق ايران معتقد است كه 
قاچاق با پول كثيف شكل مي گيرد؛ بطور نمونه قاچاق 
س��وخت در مرزها به فراواني انجام مي شود و پول آن 
صرف خريد پوشاك قاچاق و ورود آن به داخل كشور 
مي شود. تصور اشتباه در اين ميان اين است كه گويي با 
باال بردن تعرفه مي توان جلوي قاچاق را گرفت، اما بايد 
جلوي تراكنش هاي مالي منجر به پولشويي و قاچاق 
در كشور گرفته شود. به گفته پدرام سلطاني، پولشويي 
در همه كش��ورها وجود دارد، اما با مكانيس��م هايي 
نظير قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده يا انجام فروش با 
اس��تفاده از صندوق هاي مكانيزه ف��روش، به كنترل 
آنها پرداخته اند.  سلطاني كه در همايش فرصت ها و 
تهديدهاي صنعت پوش��اك در شرايط تحريم سخن 
مي گفت، اظهار كرد: در راس��تاي اينك��ه مواد اوليه 
داخلي از جمله محصوالت پتروشيمي مورد نياز صنعت 
پوش��اك را در چرخه وارد كنيم يا برايش سازوكاري 
تعريف كنيم كه به قيمت ارزان به دست مصرف كننده 
ايراني يعني همان توليدكننده برس��د، 2 س��ال كار 
كرده ايم و بيش از يكسال است كه بسته پيشنهادي به 
دولت ارايه كرده و گزارش هاي كارشناسانه داديم اما 
توجهي نمي شود. اين در حالي است كه توليدكننده 
كشور تركيه مواد اوليه را ارزان تر از ايراني ها مي خرد، 
زيرا براي افزايش صادرات خود انواع و اقسام توجيهات 
را دارد. به گفته اين فعال اقتصادي، بايد ساز و كارهاي 
مالياتي و تشويقي براي صنايع بزرگ كشور به گونه اي 
باشد كه انگيزه ش��ان براي دادن مواد اوليه به بخش 

خصوصي داخلي بيش از صادرات باشد. 

بدهي هاي قطعه سازان به طرف هاي خارجي به چالش 
جدي تبديل ش��ده اس��ت؛ چراكه آنها در خريدهاي 
گذشته و با ارز 3 و 4 هزارتوماني اين قطعات را خريداري 
كرده اند، اما حاال بايد بدهي ها را با توجه به افزايش قيمت 
ارز پرداخ��ت كنند كه از توان آنها خارج اس��ت رييس 
كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران مي گويد: اگر 
براي حل مشكالت 1530 واحد قطعه سازي خودرو در 
كشور فكري اساسي نشود در ماه هاي آينده شاهد موج 
گس��ترده اي از بيكاري و تعطيلي اين واحدها خواهيم 
بود كه هم اكنون نيز شروع شده است. محمدرضا نجفي 
منش كه از كارشناسان مطرح حوزه خودرو نيز محسوب 
مي شود، گفت: طبق بررسي هايي كه ما از بين 61 واحد 
مهم قطعه سازي كش��ور انجام داده و گزارش آن را در 

جلسه با رييس مجلس ارايه كرديم به صورت ميانگين 
37 درصد اين واحدها در 6 ماهه ابتدايي امسال تعديل 
نيرو داشته اند و س��رعت اين اتفاق در ماه هاي گذشته 
بيشتر ش��ده اس��ت كه اين موضوع زنگ خطر مهمي 

محسوب مي شود كه بايد جدي گرفته شود. 
همچنين در كنار اين تعدادي از واحدهاي قطعه سازي 
ه��م تعليق ني��رو داش��ته اند، مثال يك واح��د بزرگ 
قطعه س��ازي كه حدود 12 هزار نفر نيرو دارد به 4 هزار 
نفر از آنها اعالم كرده است كه سركار نروند و بخشي از 
حقوقشان را پرداخت مي كنند تا مشكالت اقتصادي 
كارخان��ه برطرف ش��ود و آنها بتوانند به سركارش��ان 
بازگردند. عالوه بر اين حدود 60 واحد قطعه سازي هم 
از بين 1530 واحد بطوركلي تعطيل شده اند.  او در ادامه 

با اشاره به اينكه در حال حاضر مجموعه هاي صنعتي 
قطعه سازي با مشكالتي بس��ياري درگير هستند كه 
4 چالش عمده تر اس��ت، گفت: باوجود افزايش قيمت 
مواد اوليه، دستمزدها، نرخ ارز، هزينه ها و... ولي قيمت 
قطعات توليد خودرو اصالح نشده است. بررسي هاي ما 
نش��ان مي دهد كه بين 80 تا 140 درصد روي قيمت 
قطعات مختلف بايد افزايش رخ مي داده است كه اين 

اتفاق نيفتاده است. 
دومين چالش مهم شركت هاي قطعه سازي پرداخت 
بدهي هايشان از سوي شركت هاي خودروسازي است. 
اآلن به ص��ورت ميانگين پرداخت هاي ش��ركت هاي 
خودروسازي به قطعه سازان به صورت ميانگين 4 ماهه 
اس��ت كه حتي تا 6 ماه هم و بيشتر طول مي كشد در 

شرايطي كه هم اكنون بسياري از خريدهاي مواد اوليه 
از سوي قطعه سازان به صورت نقد و حتي پرداخت دو، 
سه ماه زودتر صورت مي گيرد. توجه داشته باشيد كه اآلن 
پيش بيني هاي ما نشان مي دهد بدهي هاي خودروسازان 
به شركت هاي قطعه سازي حدود 15 هزار ميليارد تومان 
است. دراين بين درخواست ما اين است كه پرداخت هاي 
خودروسازان به قطعه س��ازان حداكثر يك ماهه باشد 
ت��ا آنها بتوانند نقدينگي الزم براي خري��د مواد اوليه و 

هزينه هاي جاري خود را تأمين كنند.
نجفي منش مشكل ديگر شركت هاي قطعه ساز را تأمين 
مواد اوليه از داخل و خارج كش��ور عنوان كرد و گفت: 
بروكراسي هاي اداري و مراجعه به وزارتخانه ها، گمرك، 
بانك مركزي، تحريم ه��ا و... براي واردات و تأمين مواد 

اوليه و از طرفي تأمين مواد اوليه از شركت هاي داخلي از 
طريق بورس، بازار و... بسيار پيچيده شده است و توليد 
واحدها را با مشكل روبرو كرده است. رييس كميسيون 
تس��هيل كس��ب وكار اتاق تهران چهارمين مشكل را 
پرداخت بدهي هاي قطعه سازان به شركت هاي خارجي 
دانس��ت و گفت: بدهي هاي قطعه سازان به طرف هاي 
خارجي به چالش جدي تبديل شده است زيرا آنها در 
خريدهاي گذشته و با ارز 3 و 4 هزارتوماني اين قطعات 
را خريداري كرده اند، اما حاال بايد بدهي ها را با توجه به 
افزايش قيمت ارز پرداخت كنند كه از توان آنها خارج 
است و باعث ورشكستگي ش��ان خواهد شد و اگر هم 
اين بدهي ه��ا را پرداخت نكند اعتب��ار جهاني ايران و 

شركت هاي قطعه سازي از بين خواهد رفت.
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 درخواست افزايش
۳۰ درصدي قيمت الستيك

ايسنا|س��خنگوي انجمن صنفي صنعت تاير از 
درخواست توليدكنندگان الستيك مبني بر افزايش 
30 درصدي قيمت تايرهاي سبك و سنگين خبر داد 
و اعالم كرد: اين درخواست به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ارايه ش��ده و منتظر اعالم نتيجه نهايي در 
اين زمينه هستيم. مصطفي تنها با اشاره به افزايش 
قيمت تمام شده مواد اوليه براي توليدكنندگان انواع 
الستيك اعم از تايرهاي سنگين و سبك، اظهار كرد: 
افزايش قيمت تمام شده به دليل باال بودن قيمت مواد 
اوليه و نهاده هاي توليد موجب شد درخواست افزايش 
قيمت 30 درصدي محصوالت تايري اعم از سبك و 
سنگين را همراه با مستندات الزم به سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارايه كنيم. او ادامه 
داد: در حال حاضر تايرهاي سنگين با نظارت ستاد 
تنظيم بازار توزيع مي شود و تايرهاي سبك هم با ارايه  
مدارك الزم از سوي خريداران توسط نمايندگي هاي 

فروش الستيك عرضه مي شود.
سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير با بيان اينكه 
درخواس��ت افزاي��ش قيمت الس��تيك در مرحله 
كارشناسي مورد تاييد قرار گرفته و در انتظار اعالم 
نتيجه نهايي در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است، اظهار كرد: درخواست خود را به سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارايه كرديم و پس 
از بررسي هاي الزم اين درخواست به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارسال ش��ده است و در انتظار اعالم 
نتيجه هستيم. تنها با اشاره به اينكه با وجود تخصيص 
ارز 4200 توماني به منظور واردات الستيك، بعضا 
مجبور هستيم مواد اوليه مورد نياز خود را با استفاده 
از ارز آزاد وارد كنيم، خاطرنش��ان ك��رد: در مواردي 
واردات با ارز تخصيص يافته، امكان پذير نيس��ت و 
توليدكنندگان مجبور هستند مواد اوليه مورد نياز 
خود را با ارز آزاد وارد كنند. گفتني است، مجوز افزايش 
قيمت 9 درصدي انواع الستيك به صورت پلكاني از 
خردادماه س��ال جاري صادر شد، اما انواع الستيك 
خودروهاي سنگين در سطح بازار با قيمتي بيش از سه 
برابر و الستيك خودروهاي سبك با افزايشي 50 تا 60 
درصدي نسبت به نرخ مصوب به فروش مي رسيد كه 
در برهه اي شرايط بازار الستيك را دچار چالش كرد و 
با در نظر گرفتن تدابير مختلفي از جمله امكان ثبت 
سفارش تاير با ارز 4200 توماني و ابالغ كاهش تعرفه 
واردات الستيك خودروهاي سنگين به گمركات، 

شاهد بهبود نسبي اوضاع بوديم.

 ممنوعيت صادرات مرغ
فقط ۴ روز دوام آورد

تس�نيم|وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تنها به 
فاصله 4 روز از اعالم ممنوعيت صادرات مرغ و 6 كاالي 
مصرفي ديگر، ممنوعيت صادرات اين محصول را لغو 
كرد. اين وزارتخانه با ارسال نامه اي به علي اكبرشاماني، 
مديركل دفت��ر صادرات گمرك خبر از آزاد ش��دن 
صادرات گوش��ت مرغ اعم از گرم، س��رد و منجمد و 
احش��اء آن داد. اين درحالي است كه تنها 4 روز قبل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك اعالم كرده 
بود كه صادرات اين محصول دركنار 6 كاالي مصرفي 

ديگر، ممنوع است.
بعد از افزاي��ش قيمت هركيلوگرم م��رغ در بازار به 
حدود 11600 تومان كه 3175 نيز باالتر از آخرين 
نرخ مصوب تنظيم بازار است، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ابتدا با ارس��ال نامه اي به گمركات كش��ور 
صادرات اين محصول را ممنوع كرد، اما بنابر داليلي 
كه هنوز اعالم نشده، ممنوعيت صادرات اين محصول 
به فاصله 4 روز از اعالم آن لغو شد. ستاد تنظيم بازار 
در جلس��ه اخير خود نرخ س��قف مصوب جديد هر 
كيلوگ��رم مرغ را 9800 تومان دانس��ت اما اين نرخ 
توسط مرغداران مورد قبول قرار نگرفت و فشار زيادي 
از توليد كنندكان اين بخش براي افزايش قيمت اين 
محصول آوردند. مالك صادرات يا لغو صادرات مرغ، 
قيمت داخلي اين محصول است بطوري كه دولت 
زماني كه تصميم به آزاد سازي صادرات اين محصول 
گرفت اعالم كرد: در صورتي كه اين آزادي منجر به 
صادرات بيش از اندازه و گراني در بازار ش��ود، مجددا 

متوقف مي شود. 

 تخم مرغ هاي تركيه اي
در راه ايران

ايسنا|رييس اتحاديه مرغ، تخم مرغ و ماهي گفت: 
مرغ و تخم مرغ نسبت به ساير اقالم افزايش قيمت 
آنچناني نداشته است. كاظم حاج محمدي افزود: 
در شرايط فعلي كه قيمت بسياري از اقالم نوسان 
دارد، قيمت مرغ و تخم مرغ در س��كون است و در 
چند روز اخير شاهد تغيير قيمت آنچناني در اين 
محصوالت نبوده ايم. او از واردات تخم مرغ از كشور 
تركيه خبر داد و گفت: براي تنظيم بازار و كاهش 
قيمت تخم مرغ اقدام به واردات از كشور تركيه شده 
است و اميدواريم با اين واردات، قيمت ها كاهش پيدا 
كرده و وضعيت بازار مس��اعد شود. حاج محمدي 
در خصوص قيمت تخم م��رغ وارداتي اعالم كرد: 
قيم��ت اين نوع تخم مرغ ش��انه اي 20 تا 21 هزار 

تومان خواهد بود. 
رييس اتحاديه مرغ، تخم مرغ و ماهي در خصوص 
افزايش قيمت اين اقالم گفت: اين مساله صحيح 
است كه افزايش قيمت داشته ايم اما نسبت به ساير 
محصوالت اين افزايش قيمت بسيار ناچيز است، 
البته با توجه به مراحل توليد و به ثمر رسيدن اين 
اقالم قيمت تمام شده بايد درحدي باشد كه سود 
مورد نظر توليد كننده كسب شود تا توانايي ادامه 
توليد را داشته باش��ند. حاج محمدي در رابطه با 
قيمت مرغ گرم اظهار ك��رد: قيمت هر كيلو مرغ 
گرم 11 هزار تومان است كه البته وابسته به عرضه 
و تقاضا است. اگر مصرف كنندگان از حجم و مقدار 
خريد خود بكاهند با كاهش قيمت روبه رو مي شويم 
و همچني��ن اگر حج��م خريد افزاي��ش پيدا كند 

قيمت ها هم افزايش پيدا خواهد كرد.

نايب رييس اتاق ايران عنوان كرد 

ماشين مقررات زايي را خاموش كنيد
نائب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران، معتقد است در شرايطي كه شعار مقررات زدايي 
سر داده مي ش��ود و قرار است بهبود فضاي كسب وكار 
محقق شود، ابتدا بايد ماشين مقررات زايي را خاموش 
كرد نه اينكه در فضاي احساس��ي مجوزهاي جديدي 
پيش پاي فعاليت هاي اقتص��ادي و اجتماعي قرار داد. 
حسين س��الح ورزي تورم مقرراتي را يكي از معضالت 
موجود در اقتصاد و جامعه ايران دانست و گفت: اين تورم 
و تكثر قوانين و مقررات آثار نامطلوبي بر اقتصاد و جامعه 
دارد تا جايي كه به قولي گفته مي شود ما حدود 11 هزار 
قانون و بي��ش از 70 هزار مقررات داريم و در رتبه بندي 

جهاني در رده هاي باالي جدول قرار گرفته ايم.
نائب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
اي��ران، در گفت وگو با پايگاه خبري ات��اق ايران، افزود: 
مهم ترين تفس��يري ك��ه از اين تكثر و تع��دد قوانين 
و مق��ررات مي توان داش��ت اين اس��ت كه ب��ه دليل 
قانون گذاري و مقررات گذاري غير شفاف و غيرصريح 

در گذش��ته و به دليل قابل تفس��ير و تأويل بودن اين 
قوانين، هر بار مقرراتي و قوانين جديدي وضع مي شود 
كه قوانين قبلي را تعريف كند و همين باعث مي ش��ود 
اكثر اين مقررات يا قابليت اجرا نداشته باشند يا اينكه در 
س��ايه اجراي آنها زمينه براي وقوع فساد، توزيع رانت و 

شكل گيري امضاهاي طاليي مهيا شود.
سالح ورزي با اشاره به اينكه اخيرا عده اي از نمايندگان 
مجلس به دنبال ارايه و تصويب طرحي هس��تند كه بر 
اساس آن راه اندازي و اداره گروه و كانال در پيام رسان ها 
و شبكه هاي اجتماعي بدون اخذ مجوز جرم تلقي شده 
و با مجازات حبس مواجه شود، تصريح كرد: اين طرح ذاتًا 
به منزله مقررات زايي است درحالي كه به نظر مي رسيد 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم در كنار مجلس دهم قرار 

است در مسير مقررات زدايي گام بردارند.
او ادامه داد: گروه و كانال هاي ايجاد شده در شبكه هاي 
اجتماعي، يا كسب وكاري را اداره مي كنند يا فعاليت 
اجتماعي دارند و اگر مجوزهاي جديدي براي فعاليت 

آنها تعريف كنيم، مقررات زايي تلقي مي ش��ود. نائب 
رييس اتاق ايران گفت: وقتي طرحي مانند طرح اخير 
نماين��دگان ارايه مي ش��ود، قاعدتًا بايد پيوس��تي هم 
داش��ته باشد كه مشخص كند هدف از تعريف مجوزها 
چيست؟ شايد نمايندگاني كه اين طرح را ارايه كرده اند 
بگويند م��ا مي خواهيم جامعه را از تهديدات محافظت 
كنيم اما تجربه وضع قوانين و مقررات مكرر در گذشته 
نش��ان مي دهد محافظت از جامعه و اقتصاد با قوانين و 
مجوزها متعدد به دست نمي آيد. سالح ورزي همچنين 
مشخص شدن هزينه هاي چنين مجوز و تصميمي كه 
برخي كارها را جرم تلقي مي كند را يكي از الزامات طرح 
اوليه آنها دانس��ت و افزود: مهم است كه روشن شود آيا 
اين مجوزها زمينه ساز افزايش رانت و فساد، گسترش 
امضاهاي طاليي، افزايش هزينه هاي دولت و باال بردن 
هزينه تمام ش��ده فعاليت هاي اقتصاد و اجتماعي را در 

پي دارند يا نه.
به گفته او در شرايطي كه شعار بهبود محيط كسب وكار 

و مقررات زدايي مي دهيم، ابتدا بايد ماش��ين مقررات 
زايي را خام��وش كنيم و در فضاي احساس��ي و بدون 
تأمل تصميماتي نگيريم كه منجر به افزايش مجوزها و 
پيچيدگي فضاي كسب وكار شود.رييس اتاق خرم آباد 
تأكيد ك��رد: در تعريف هر مجوز جديدي بايد روش��ن 
ش��ود كه اين مجوز قرار است جامعه را از چه تهديداتي 
محافظ��ت كند و در اين محافظت تا ح��د كارايي دارد 

و درنهايت آيا منافع ناش��ي از اين محافظت قادر است 
هزينه هاي تعريف مجوز را توجيه كنند يا نه. به عقيده 
سالح ورزي، ايجاد هر مجوز جديدي براي كسب وكار 
يا فعاليت اجتماعي مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي 
به همراه بياورد و بر همين اساس بايد قبل از آن قدري 
تعمق و تعقل در تبعات و نتايج ايجاد اين مجوزها انجام 

شود.
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نایب  رییس پیشین »بي پي« بر نقش نفت ایران در تعیین میزان کاهش تولید اوپک تاکید کرد

دوحه پس از 57 سال از اوپك جدا خواهد شد

برنت در آستانه نشست اوپک پالس به کانال 2.8 درصد رشد کرد

نفت ایران؛ نقطه ثقل سناریوهای ثبات بازار

اوپك منهاي قطر 

تحول در معناي نفت براي امریكایي ها

گروه انرژی|علیرضاکیانی|
3 روز مان�ده تا ش�روع نشس�ت وزرای س�ازمان 
کش�ورهای صادرکننده نفت در وین، قیمت برنت 
در یک بازگش�ت توفانی با حدود 3 درصد رشد، به 
کانال 62 دالر صعود کرد. عامل نخستي که به افزایش 
قیمت نفت در روز اول شروع هفته کاری بازار کمک 
کرد را می توان خبر »آتش بس موقت« میان پکن و 
واشنگتن و موافقت آنها برای ادامه مذاکرات در عین 
توقف روند وضع تعرفه بر کاالهای یکدیگر به مدت 
90 روز دانس�ت.  عامل دوم ام�ا انتظار معامله گران 
برای ش�روع نشس�ت اوپک در تاریخ 6 دس�امبر 
است. در این میان آینده وضعیت قیمت در بازار در 
یادداشتی از سوی یکی از مدیران باسابقه صنعت 
نفت، بررس�ی شده اس�ت. نیک  باتلر، نایب رئیس 
پیشین بریتیش پترولیوم و استاد کنونی دانشگاه 
کینگ لندن اعتقاد دارد که عامل تعیین کننده میزان 
و سهم کاهش در نشست اوپک، دورنمای وضعیت 

صادرات نفتی ایران است. 

روز دوش��نبه، پس از اینکه ایاالت متحده و چین موافقت 
کردند تا پس از چندین روز تنش تجاری، »آتش بسی 90 
روزه« را بین خود اعالم کنند و چند روز پیش از نشست این 
هفته وزرای اوپک، قیمت نفت افزایش یافت. انتظار می رود 
که حاصل نشس��ت مقامات اعضای س��ازمان کشورهای 

صادرکننده نفت، کاهش تولید طالی سیاه باشد. 
اوراق آتی هر بشکه نفت خام امریكا، وست تگزاس اینترمدیت، 
در ساعت 3:58 به وقت گرینویچ با 2 دالر و 73 سنت یا 5.4 
درصد افزایش قیمت نس��بت به آخرین روز کاری هفته 
گذشته، 53 دالر و 63 سنت معامله شد. قیمت نفت خام 
دریای ش��مال، برنت، نیز روز گذشته 2 دالر و 80 سنت یا 
4.8 درصد افزایش یافت تا هر بشکه از آن در قیمت 62 دالر 
و 30 سنت معامله شود. از سوی دیگر، عامل دیگری که به 
افزایش قیمت نفت خام امریكا منجر شد، انتشار این خبر بود 
که کانادا می خواهد ایالت آلبرتا را مجبور کند تا تولید نفت را 
به میزان 8.7 درصد یا 325 هزار بشکه در روز کاهش دهد. 
کانادا دلیل این تصمیم را مشکالت خط لوله و ذخیره نفت 
اعالم کرد. بیشتر نفت آلبرتا به ایاالت متحده صادر می شود. 
استفان اینس، رئیس شرکت معامالت اوراق آتی اونادا در 
منطقه آسیاپاسیفیک در این باره به رویترز گفت که تصمیم 
آلبرتا »اقدامی بی سابقه برای متوقف کردن بحران در صنعت 

نفت کانادا« است. 

 آشتی موقت
چین و ایاالت متحده در مالقاتی که در انتهای هفته پیش 
در حاش��یه اجالس گروه 20 در بوینوس آیرس داشتند، 
موافقت کردند تا برای حداقل 90 روز از اعمال تعرفه دیگری 
بر کاالهای یکدیگر بپرهیزند. دو طرف  اعالم کرده اند که 
در این مدت قصد دارند تا برای حل مشکالتی که تاکنون 

الینحل مانده پاسخی بیابند. 
جنگ تجاری میان دو قدرت ب��زرگ اقتصادی جهان اثر 
زیادی روی تجارت جهانی بر جای گذاش��ته و به نگرانی  

درباره کاهش نرخ رش��د اقتصادی دامن زده اس��ت. نفت 
خام در لیست چند صد کاالیی که هر یک از طرفین با تیر 
تعرفه ها آنها را  نشانه گرفته بودند، جایی نداشت. با وجود این 
معامله گران عقیده داشتند که تاثیر مثبت این آتش بس بر 
بازار نفت نیز اثر می کند. بانک مورگان استنلی روز دوشنبه 
در یادداشتی در واکنش به اتفاقات بازار نوشت: »موافقت 
چین و امریكا بر ادامه مذاک��رات در 90 روز آتی آن هم در 
ش��رایطی که تعرفه  جدیدی روی کاالهای طرفین وضع 
نمی شود بازار را به نحو مثبتی غافلگیر کرد«. این بانک در 
یادداشت خود اضافه کرد که مذاکرات تجاری »پرتالطم« 
خواهد بود. همچنین مورگان اس��تنلی اعتقاد دارد که به 
دلیل ادامه صحبت ها میان پکن و واشنگتن،  »رشد اقتصاد 
جهانی در سال 2019 به طور جزئی کاهش خواهد یافت«.

با نگاه به جلو، رویترز می نویسد که معامله گران در بازار به 
طور ویژه به نشست وزرای سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت و متحدان آن به رهبری روس��یه، در روز 6 دسامبر در 
وین چشم دوخته اند. انتظار می رود که این گروه در واکنش 
احتمال فزاینده  ایجاد مازاد عرضه که به کاهش 33 درصدی 
قیمت نفت از ماه اکتبر به این س��و منجر شده،  تصمیم به 
کاهش تولید بگیرد. هنوز در مورد میزان کاهش مورد نظر 
اوپک پالس هیچ اظهارنظر رس��می مطرح نشده است اما 
ناظران انتظار دارند که حجم این دور از کاهش تولید حدود 
1 تا 1 میلیون و 400 هزار بشکه در روز نسبت به سطح تولید 
در ماه اکتبر باشد. سطح تولید اوپک در ماه اکتبر، به بیشترین 

میزان از دسامبر سال 2016 رسید. 

    نشست سرنوشت ساز
نتیجه نشست این هفته اوپک در وین نامعلوم است. کاهش 
قیمت برنت به پایین 60 دالر در هر بش��که و سیر کردن 
قیمت وست تگزاس  اینترمدیت در محدوده 50 دالر در هر 
بشکه برای بسیاری از تولیدکنندگان »دردناک« توصیف 
شده اس��ت چرا که اقتصادی بس��یاری از این کشورها به 
درآمدهای نفتی وابسته است. با این وجود و همانطور که 
پیش تر اشاره شد، نه در مورد میزان و نه در مورد سهم کاهش 

صحبت رسمی مطرح شده است. 
نیک باتلر، نایب  رئیس پیشین شرکت بریتیش پترولیوم 
که هم اکنون رئیس موسسه سیاست گذاری در دانشگاه 
کینگ لندن است در یادداشتی با اشاره به این موضوع در 
فایننشال تایمز نوشت که مهم ترین فاکتور تاثیرگذار اما 
مغفول در محاس��به س��هم و میزان کاهش تولید، »تاثیر 
کاهش ب��ر بازار آن ه��م پس از اعم��ال تحریم های نفتی 
ایاالت متحده علیه ایران است«. وی در یادداشت خود این 
سوال را مطرح می س��ازد که »آیا امریكا موفق خواهد شد 
درآمد نفتی ایران را به نحوی کاهش دهد تا این کش��ور به 

میز مذاکرات بازگردد؟«. 
افزایش قیمت  برنت در س��ال جاری تا مرز 86 دالر در هر 
بشکه و شکس��تن رکوردهای 4 ساله ناشی از ترس بازار از 
تاثیر اقدامات دولت ترامپ برای ح��ذف ایران از بازار نفت 
بود. باتلر متذکر می شود که این مسئله می توانست »روزانه 
تجارت جهانی را از 2 میلیون 500 هزار بش��که نفت ایران 
محروم سازد« و به »کمبود واقعی عرضه فیزیکی نفت برای 

نخستین بار در دهه های اخیر« دامن زد.  از آن زمان تا کنون، 
تاثیرات منفی تنگنای عرضه به واسطه سیر وقایع تلطیف 
شده است. نایب رئیس  پیشین »بی پی« استدالل می کند 
که عامل نخستي که به کاهش اثر منفی تحریم نفتی ایران 
کمک کرده، اعطای معافیت از سوی دولت ایاالت  متحده به 
مشتریان اصلی نفتی ایران مانند هند، ژاپن، کره جنوبی و 
چین، طی 6 ماه آتی است. این مسئله به بازار اجازه می دهد 
تا نسبت به جریان یافتن بیش از نیمی از نفت ایران به سمت 

طرف تقاضا اطمینان حاصل کند. 
عامل دوم سیاست دونالد ترامپ در تقابل با ولیعهد عربستان 
است. رییسجمهور ایاالت متحده به خوبی توانسته محمد 
بن  سلمان را در »گوشه رینگ« قرار دهد. قتل روزنامه نگار 
واشنگتن پس��ت به ترامپ این فرصت را داد تا از شاهزاده 
جوان حمایت کند. بهای این حمایت اما »افزایش تولید 
 نفت عربستان سعودی در چند هفته گذشته به بیش از

11 میلیون بشکه در روز است«. افزایش تولید عربستان 
عاملی مهم در کاهش قیمت نف��ت در هفته های پس از 
اکتبر بوده؛ مسئله ای که تشکر توئیتری کاخ سفید را نیز 
در پی داشته است.باتلر در یادداشت خود می آورد که تاثیر 
آنی این دو عامل کاهش شدید قیمت نفت خام بوده است 
چرا که با »پر شدن حفره های عرضه، جایی برای کمبود 
و افزای��ش قیمت باقی نمی ماند«. اما آنچه در این معادله 
مشکل زا شده، سرعت کاهش قیمت هاست. از نگاه اوپک، 
سقوط سریع قیمت نفت نشان از وجود مازاد عرضه دارد 
و همین مسئله سازمان کشورهای صادرکننده نفت را به 

فکر کاهش تولید انداخته است. 

 همه راه ها به ایران ختم می شود
»آیا این سطح قیمت ماندگار خواهد ماند«؟ استاد دانشگاه 
کینگ لندن عقیده دارد که پاس��خ این پرسش اکنون به 
ایران وابسته اس��ت و اینکه آیا تهران »در برابر فشارهای 
ایاالت متحده همچنان برای متوقف ساختن برنامه اتمی 
خود مقاومت کند یا به این نتیجه برس��د که مصالحه راه 
بهتری برای رسیدن به منافع است«.پاسخ به این سوال ها از 
نگاه باتلر به »قضاوت درست از توازن قدرت ها« باز می گردد. 
وی در یادداشت خود می نویسد: »دونالد ترامپ می خواهد تا 
شروع کارزار انتخاباتی اش برای انتخابات سال 2020، ایران 
پاي میز مذاكره باشد. از طرفی وارد کردن ایاالت متحده 
به یک درگیری دیگر در خاور میانه که نتایج آن غیرقابل 
پیش بینی است برای ترامپ هزینه هایی در بر دارد«. حال 
اگر دولت ایران بر موضع خود پافش��اری کرده و از مذاکره 
مجدد روی توافق بین المللی روی برنامه اتمی خود س��ر 
باز زند، »ایاالت متحده باید تصمیم بگیرد که تا چه میزان 
می خواهد با سخت کردن شرایط برای ایران از طریق لغو 
معافیت ها و افزایش تحریم ها ادام��ه دهد«. از نگاه نیک 
باتلر، دولت ایران که هم اکنون از حمایت اتحادیه اروپا نیز 
برخوردار است، »راه مطمئن تری« را پیش خواهد گرفت. 
باتلر می نویسد: »ایران مصالحه های کوچکی را انجام خواهد 
داد تا امریكا را به پای میز مذاکره بکش��اند و جلوی اعمال 
تحریم های جدید از سوی آقای ترامپ را بگیرد«.محاسبات 
برخی از ناظران سیاس��ی مانند استن گرینبرگ، محقق 
حزب دموکرات در امریكا، حاکی از این است که »شانس 
آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شکننده 

است«. در این صورت، ایران می تواند در حال حاضر زمان 
بخرد. باتلر عقیده دارد که در این شرایط، اتحادیه اروپا ممکن 
است »نقش واسط« میان تهران و واشنگتن را ایفا کند. وی 
ادامه می دهد که اگر این فرض درست باشد، این احتمال 
وجود دارد که »حجم زیادی از صادرات ایران در چند ماه 
آتی به سمت بازار روانه شود«. بر اساس آخرین داده های 
پالتس، صادرات روزانه نفت ایران در ماه نوامبر حدود 800 
هزار بشکه بوده است که این میزان 1 میلیون و 500   هزار 
بشکه کمتر از متوسط 6 ماهه اخیر یعنی 2 میلیون و 400 
هزار بشکه در روز است. بازگشت این میزان صادرات »تنها 
ممکن اس��ت به میزان مازاد عرضه در بازار بیفزاید و فشار 
کاهشی بر قیمت ها را تشدید کند«.  نایب رئیس پیشین 
»بی پی« در ادامه می افزاید که صنعت نفت جهانی برخالف 
صندوق های پوشش ریسک یا معامله گران، نگاه بلند مدتی 
به بازار ان��رژی دارد و از همین رو این موقعیت را به خوبی 
درک می کند. رهبران صنعت نفت با دیده تردید نسبت به 
افزایش قیمت ها نگاه کرده اند و برنامه های تجاری خود را 
»بر اساس بازگشت قیمت ها به محدوده  50 تا 65 دالر در 
آینده نزدیک« تنظیم کرده اند. با وجود این، استاد دانشگاه 
کینگ تاثیر نوس��انات سیاس��ی در این روند را »اجتناب 
ناپذیر« قلمداد می کند. وی می نویسد: »می توان به سناریو 
دیگری نیز فکر کرد و آن اینکه تحریم ها علیه ایران شدت 
یابد و صادرات ایران برای یک مدت قابل توجه محدود شود. 
از همین رو هم عرضه ایران می تواند دستخوش نوسانات 
باش��د و در محدوده  500 هزار بشکه در روز تا 2 میلیون و 

500 هزار بشکه در روز آمدورفت داشته باشد«. 

گروه انرژي|نادي صبوري| 
قطر در تاریخ 1 ژانویه 2019 عضویت 57 ساله خود در اوپك 
را به پایان خواهد برد. خبري كه با وجود تولید نه چندان زیاد 
قطر در نفت، به دلیل اثرگذاري این كشور در تاریخ اوپك 
بازتاب فراواني یافت. سعد الكعبي وزیر انرژي قطر دیروز با 
اعالم خبر خروج این كشور از سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت خام این تصمیم را »استراتژیك« و در راستاي اهداف 
بلندمدت دوحه براي توسعه بازار ال ان جي دانست. او البته 
در بخش��ي از صحبت هایش به كنایه گفته است كه ادامه 
حضور در سازماني كه قطر نقشي در تصمیم گیري هایش 
ندارد براي این كش��ور كارآمد نیست. حمید بعیدي نژاد 
سفیر ایران در انگلس��تان نیز در اكانت توییتر خود به این 
 موضوع واكنش نش��ان داده و افزایش نقش كش��ورهاي 
غیر اوپك از جمله روس��یه در تصمیم هاي این سازمان را 
موجب »تضعیف« ناكارآمدي این سازمان توصیف كرده 
اس��ت. وزیر انرژي قطر اعالم كرد این كشور تا ژانویه سال 
2019 از سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك خارج 
مي شود. س��عد الكعبي، وزیر انرژي قطر در یك كنفرانس 
مطبوعات��ي اعالم كرد تصمیم براي خ��روج از اوپك پس 
از بازبیني راه هاي پررنگ ش��دن نقش بین المللي قطر و 

طرح ریزي استراتژي بلندمدت این كشور گرفته شد.
تولید نفت قطر حدود 600 هزار بشكه در روز است با این حال 
این كشور بزرگ ترین صادركننده گاز طبیعي مایع جهان 
است. قطر همچنین با عربستان سعودي كه همسایه این 

كشور و بزرگ ترین صادركننده نفت اوپك است، اختالفات 
دیپلماتیك شدیدي دارد. قطر با این تصمیم به بیش از نیم 
قرن عضویت خود در اوپك پایان مي دهد.وزیر انرژي قطر 
روز دوش��نبه گفت: این تصمیم به منزله یك تغییر فني و 
استراتژیك بوده و تحت تاثیر انگیزه سیاسي نبوده است.

تولیدكنندگان اوپك و غیراوپك قرار است روز پنج شنبه با 
هدف رسیدن به توافق درباره كاهش احتمالي تولید نفت، 
در وین اتریش دیدار كنند.این نشست اكنون آخرین نشست 
قطر به عنوان عضو رس��مي اوپك خواهد بود. این كش��ور 
از س��ال 1961 عضو اوپك بوده است.اقدام قطر در خروج 
از اوپك، همبس��تگي این گروه را درست زماني كه تالش 
مي كند اتحادش را براي كنترل بازار نفت حفظ كند، دچار 
شكاف خواهد كرد. تولید قطر كه یازدهمین تولیدكننده 
بزرگ اوپك است، كمتر از دو درصد از كل تولید این گروه را 
تشكیل مي دهد.وزیر انرژي قطر در كنفرانس مطبوعاتي روز 
دوشنبه گفت: قطر بنا دارد روي تولید گاز طبیعي متمركز 
ش��ود و به اوپك درباره تصمیم خود اطالع داده است.او در 
بخشي از اظهارات خود عنوان كرده است: »ما نمي گوییم 
كه مي خواهیم از كسب و كار نفت خارج شویم اما این بازار 
اكنون توسط سازماني كنترل مي شود كه توسط یك كشور 

خاص كنترل مي شود.«
الكعبي البته تاكید كرده است قطر در نشست اوپك در روز 
جمعه این هفته شركت كرده و به تعهداتش پایبند خواهد 
بود. وزیر انرژي قطر عنوان كرده است: »دوحه تمركز بیشتر 

خود را بر بازار گاز خواهد گذاشت چرا كه تالش و كوشش 
براي فعالیت در قالب سازماني كه قطر تنها بازیگري كوچك 

در آن بوده و حرفش تاثیري ندارد، عمل گرایانه نیست«
پیش تر خالد الفالح وزیر انرژي عربس��تان در گفت وگو با 
خبرگزاري تاس روس��یه اظهاراتي را در خصوص كاركرد 
اعضاي اوپك در تصمیم گیري ها مطرح كرده بود. او در مقابل 
پرسش این خبرگزاري درباره مكانیزم »هر كشور-یك صدا« 
كه چارچوب اصلي تصمیمات اوپك را تشكیل مي دهد گفته 
بود: » مردم مي دانند اگر ما بپذیریم كه تولیدمان را 5 درصد 
كاهش دهیم این عدد عظیمي است. ما در طول اجراي طرح 
كاهش تولید، تولید نفت خام خود را روزانه 600 هزار بشكه 
كاهش دادیم. بنابراین وقتي ما دور میز مي نشینیم صداي 
ما وزن بیشتري دارد. این باعث مي شود اساسا راي گیري 
بي ربط باشد چرا كه از پیش كشورها متقاعد شده اند« آرمیتا 
 سن، تحلیلگر نفت در شركت مشاوره »انرژي اسپكتس« 
 در این باره به بلومبرگ گفت: خروج از اوپك تا حد زیادي 
براي قطر سمبولیك است. تولید نفت این كشور محدود 
است و چش��م انداز محدودي براي افزایش آن وجود دارد. 
البته در مقابل یك منبع در اوپك كه نخواسته است نامش 
فاش شود به رویترز گفته است: »آن ها تولید كننده كوچكي 

هستند اما نقش بزرگي را در تاریخ اوپك ایفا كرده اند.« 

كشورهاي موسس اوپك
پس از اینكه پنج كشور شامل ایران، عراق، كویت، عربستان 
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كار بي سر و صدا؛ اقتضاي 
جنگ اقتصادي

انتصاب جدید در وزارت نفت

ش�انا|وزیر نف��ت، روز دوش��نبه )12 آذرماه( در 
نوزدهمین نشست تخصصي فرماندهان پایگاه هاي 
بسیج وزارت نفت، سالروز تشكیل بسیج )پنجم آذر( 
را تبریك گفت و بخش نفت، گاز و پتروشیمي را خط 
مقدم جبهه نبرد با دشمن خواند. به گفته وي، اكنون 
بیشترین فشاري كه بر كشور وارد مي شود، در این 
زمینه است كه نتوانیم نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي 
و محصوالت پتروش��یمي را صادر كنیم، زیرا همه 
مي دانند از طرفي تولی��دات ما بیش از نیاز داخلي 
است و براي درآمدزایي باید نسبت به صادرات اقدام 
كنیم و از طرف دیگر ب��راي تامین برخي نیازها به 

ارز نیاز داریم.
بیژن زنگنه به شرایط ویژه حاكم بر كشور اشاره كرد و 
گفت: امروز به معناي واقعي در یك جنگ سرد به سر 
مي بریم. هدف امریكا و متحدان منطقه اي آن، این 
است كه از طریق اعمال فشار و كمبودهاي اقتصادي، 
در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمي، بگویند 

ما به بن بست رسیده ایم.

   محاصره اقتصادي
زنگنه از شرایط فعلي به عنوان سنگین ترین محاصره 
اقتصادي علیه ایران نام برد و افزود: امروز جمعي از 
 همكاران شما بدون س��روصدا تمام تالش خود را 
ب��ه كار بس��ته اند تا تولی��د و صادرات نف��ت، گاز، 
فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشیمي را زنده 
نگه دارند. باید هم بدون سروصدا كار كنیم، زیرا بارها 
گفته ام هر اطالعاتي در این زمینه بدهیم به دشمن 
كمك كرده ایم و آنها متوجه مي شوند كه چه در سر 
داریم؛ همان گونه كه هیچ فرمانده اي در جنگ، زمان 

و مسیر و ساعت حمله را اعالم نمي كرد.
وزیر نفت ب��ر امیدآفریني نیز تاكی��د كرد و گفت: 
عده اي تمام تالش ش��ان این اس��ت آینده اي تیره 
و تاریك براي مردم ترس��یم كنن��د و بگویند نابود 

مي شویم. اصال چنین چیزي نیست.

  فساد را فریاد بزنيد
زنگنه به این واقعیت هم اش��اره كرد كه در شرایط 
فعلي، همانطور كه همیشه در طول تاریخ بوده است، 
برخي در تالشند از این وضعیت براي ثروت اندوزي 
خود استفاده كنند و سعي مي كنند ببرند و بخورند 
و بار خودشان را ببندند. بخشي از این ها را مي توان با 
نظارت هاي رسمي كنترل كرد كه دولت هم انجام 
مي دهد. وزیر نفت با اش��اره به موضوع فساد گفت: 
همانطور كه قبال هم بارها تاكید كرده ام، در مقابل 
فساد نباید كوتاه آمد؛ حال این فساد از جانب هر كه 
مي خواهد باش��د. نمي گویم اگر از فسادي خبردار 
ش��دید به من بگویید؛ مي گویم آن را فریاد بزنید. 
باید با فاسد برخورد كرد و این حساسیت در شرایط 
فعلي كه مردم گرفتار حداقل هاي زندگي هستند، 
دوچندان باید باشد.وي تاكید كرد: اینكه یك عده 
دنبال پر كردن جیب خودشان هستند، نه شرعي 

است و نه انقالبي.

   جدي گرفتن حضور زنان
زنگنه در صحبت هاي خود، بر لزوم جوانگرایي در 
صنعت نفت و توجه بیش��تر به حضور بانوان تاكید 
كرد و گفت: در جایي خواندم كه پیامبر اكرم)ص( 
در آخرین لحظات زندگي شان گفته اند كه نمي دانم 
آیا رسالتم را در مورد زنان و بردگان بطور كامل انجام 
داده ام یا نه. ایشان درباره زنان و بردگان فرموده اند 
چون آن زمان این دو دس��ته تحت ظل��م بوده اند. 
در حال حاضر به بركت جمهوري اس��المي تحول 
عظیمي در حوزه زنان ایجاد ش��ده است، اما هنوز 
شاهدیم كه در برخي سازمان ها هیچ مدیر زني وجود 
ندارد. بطور مثال در شركت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب، یك مدیر خانم هم نداریم. باید به این فرآیند 
كمك كنیم، زیرا حضور بانوان به مبارزه بیش��تر با 
فس��اد هم كمك مي كند.وي گفت: آینده روشن 
است و مطمئن هس��تم به كوري چشم منافقان و 
دشمنان منطقه اي كه نمي خواهند موفقیت  هاي ما 
را ببینند، با سرافرازي و سخت كوشي و ایستادگي از 

این شرایط عبور مي كنیم.

تس�نیم| وزی��ر نف��ت در حكم��ي، اش��كان 
میرمحمدي را ب��ه عنوان مدیركل بازرس��ي و 

رسیدگي به شكایات وزارت نفت منصوب كرد.
بیژن زنگنه وزیر نفت با صدور حكمي بازرس كل 
امور صنعت، معدن و تجارت س��ازمان بازرسي 
كل كشور را به عنوان مدیركل جدید بازرسي و 

رسیدگي به شكایات وزارت نفت منصوب كرد.
متن حكم بیژن زنگن��ه خطاب به میرمحمدي 
بدین ش��رح است: »با عنایت به تعهد و تخصص 
جنابعالي، با اس��تعانت از خداوند داناي توانا، به 
موجب ای��ن حكم به عنوان مدیر كل بازرس��ي 
و رس��یدگي به ش��كایات وزارت نفت منصوب 
مي شوید. انتظار دارد با تحولي كه ایجاد مي كنید، 
بازرسي نقشي فعال تر ایفا نموده و با انجام صحیح 
وظایف ذاتي خود و ارایه گزارش هاي مناس��ب 
به اینجانب، در صیان��ت از اعتبار صنعت نفت و 
دارایي هاي مادي و معنوي آن بیش از پیش موثر 
باشد. از خداوند قادر متعال براي جنابعالي در این 
مسوولیت خطیر، با همكاري دیگر همكارانتان، 

توفیق خدمت به مردم مسئلت مي كنم«
زنگنه در حكم جداگانه اي، از زحمات سید محمد 
احمدي كه پیش از این عهده دار سرپرستي اداره 
كل بازرسي و رسیدگي به شكایات وزارت نفت بود 
نیز قدرداني كرد. اشكان میرمحمدي پیش از این، 
بازرس كل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان 

بازرسي كل كشور بود.

تسنیم| نفت ارزان قبال براي اقتصاد امریكا یك پیروزي 
بود اما اكنون كاهش شدید قیمت نفت باعث صرفه جویي 
زیاد مشتریان و افت كسب و كارها در این كشور مي شود. 
به گزارش س��ي ان ان، نفت ارزان قبال براي اقتصاد امریكا 
یك پیروزي بود. اما اكنون كاهش شدید قیمت نفت باعث 
صرفه جویي زیاد مشتریان و افت كسب و كارها مي شود. مثل 
یك كاهش مالیات هنگفت مي ماند. ولي رونق نفت شیل 
این معادله را بر هم زده است . امریكا امروز نه تنها بزرگ ترین 
مصرف كننده نفت است، به باالترین حد تولید هم رسیده 
است. تولید نفت امریكا اخیراً از عربستان و روسیه هم براي 
اولین بار از سال 1973 پیشي گرفته است .این یعني با وجود 

اینكه دونالد ترامپ خواستار پایین تر رفتن قیمت نفت است، 
پیامدهاي منفي قابل مالحظه اي براي ركود بازار خواهد 
داشت .قیمت پایین نفت فرصت هاي شغلي را از بین مي برد 
و كسب و كار را از ارزش مي اندازد. سقوط قیمت نفت بین 
سال هاي 2014 تا 2016 باعث شد صدها هزار شغل از بین 
برود و ورشكستگي هاي زیادي به بار آورد .جان جكسون، 
اقتصاددان ارشد پانتئون گفت: » حاال عكس العمل امریكا 
به كاهش قیمت نفت مثل یك عضو اوپك اس��ت. وقتي 
رییس جمهور خواستار قیمت پایین تر نفت مي شود، واقعیت 
جدید را نادیده مي گیرد« .نفت خام در ماه نوامبر 22 درصد 
سقوط كرد كه بدترین ماه آن از اكتبر 2008 بود. با وجود 

این سقوط، ترامپ بارها بر اوپك و عربستان فشار آورده تا 
تولید نفت را براي تعادل بازار كم نكنند. ولي انتظار مي رود 
اوپك و روسیه در اجالس وین در اتریش مصرانه خواستار 
كاهش تولید باشند . بسیاري از شهروندان تگزاس، داكوتاي 
شمالي، آالسكا و سایر ایالت هاي تولید كننده نفت كاهش 
قیمت را جشن نمي گیرند. سقوط قیمت نفت امرار معاش 
آنها را تهدید مي كند .گاس فاچر، اقتصاددان ارشد پي ان 
سي گفت: » كاهش قیمت نفت كامال خوب نیست. منابع 
آن پراكنده است ولي صدماتي كه مي زند از نظر جغرافیایي 
متمركز است« .به نظر فاچر، تاثیر نفت ارزان در حال حاضر 

در اقتصاد كلي امریكا خنثي است .

 شيل بازي را تغيير مي دهد
فراموش نكنید كه طي كاهش قیمت نفت بین سال هاي 
 2014 ت��ا 2016 چه اتفاق��ي افتاد. قیم��ت بنزین از

3.7 دالر در هر گالن به فقط 1.72 دالر رسید كه باعث 
شد مصرف مشتریان بیشتر شود.

 ولي رش��د تولی��د ناخالص داخل��ي امری��كا از بیش از
3 درصد در اوایل 2015 به 2 درصد در سال آینده اش 
رسید. هزینه سرمایه اي در بخش معدن كه بیشتر نفت 
اس��ت، 149 میلیارد دالر یا 61 درص��د كاهش یافت.

یك تغییر عمده دیگر این اس��ت كه نفت شیل در حال 
حاضر حداقل نیمي از تولید نفت امریكا را برعهده دارد 

و شركت هاي نفت ش��یل بر خالف رقیبان بزرگ خود 
بر اس��اس نوس��انات قیمت نفت، فعالیت خود را كم و 
زیاد مي كنند و س��ایر بخش هاي اقتصاد این نوسانات 
را ح��س مي كنند .درد نف��ت ارزان ب��ه صنعت فوالد، 
تولید، دارایي هاي غیرمنقول، حمل و نقل، پشتیباني و 

بانكداري هم سرایت مي كند .
شفردسون تخمین مي زند كه سقوط قیمت نفت 0.3 
درصد رشد ناخالص داخلي امریكا را در سال 2014 از 
بی��ن برد و یك بار هم 0.2 درصد در 2015 به آن ضربه 
زد.وي گفت: » در دنیاي امروز ش��یل، قیمت پایین تر 

نفت یعني رشد كندتر امریكا«.

سعودي و ونزوئال در سال 1960 اوپك را تاسیس كردند، قطر 
نخستین كشوري بود كه به این گروه پیوست. این گروه در 
سال 1973 پس از اینكه تولید نفت را كاهش داد و كشورهاي 
متحد با رژیم صهیونیستي در جنگ با مصر را هدف تحریم 

قرار داد، شهرت جهاني پیدا كرد.
در تاریخ اوپك، س��ه كشور این سازمان را ترك كرده اند اما 
دوباره به اوپك پیوستند. اكوادور پس از بحران اقتصادي و 
سیاس��ي، در سال 1992 اوپك را ترك كرد و عضویتش تا 
سال 2007 معلق شد. گابن در سال 1995 از اوپك خارج 
شد اما در سال 2016 مجددا به این گروه پیوست. اندونزي 
پس از اینكه به مدت چند س��ال به واردكننده بزرگ نفت 
تبدیل شد، عضویتش در اوپك را در سال 2016 تعلیق كرد.

وزیر انرژي قطر در بیانیه اي گفته است: به منظور تحكیم 
موقعیت قطر به عن��وان یك تامین كننده انرژي مطمئن 
در جهان، ما اقداماتي براي بازبیني نقش قطر و مشاركت 
این كشور در صحنه انرژي بین المللي برداشتیم. براي ما 
روشن شده كه دستیابي به اهداف بلندپروازانه ما بي تردید 
مستلزم تالش هاي متمركز، تعهد و پایبندي براي حفظ 
و تحكیم موقعیت قطر به عنوان بزرگ ترین تولیدكننده 

LNG جهان است.
شكیب خلیل سیاستمدار الجزایري كه بین سال هاي 1999 
تا 2010 وزارت نفت این كشور را بر عهده داشت در خصوص 
ترك اوپك از س��وي قطر به رویترز مي گوید: »این اتفاق 
مي تواند نقطه عطفي در خصوص حركت اوپك به سوي 

روسیه، عربستان و ایاالت متحده باشد.«
او تاثیر خروج قطر از اوپك را یك تاثیر »رواني« مي داند كه 
مي تواند مثالي براي دنبال شدن از سوي دیگر اعضاي اوپك 
در پاسخ به تصمیمات »یك جانبه« عربستان در طول یك 

دهه اخیر باشد. 

عربستان سعودي در كنار امارات متحده عربي دیگر عضو 
اوپك و چند كشور عرب دیگر از جمله بحرین و مصر از ماه 
ژوئن سال 2017 قطر را به خاطر آنچه »حمایت از تروریسم« 
ادعا مي كردند، بایكوت كردند. قطر همواره چنین ادعایي را 
تكذیب كرده و عنوان كرده است كه این تحریم ها با هدف 
كاهش قدرت این كشور عملیاتي شده اند. الكعبي كه نماینده 
قطر در اوپك محسوب مي شود گفته اینكه تصمیم براي 
خروج از این سازمان سیاسي نبوده و به اهداف بلندمدت این 
كشور در خصوص توسعه بازار ال ان جي و رساندن تولید به 

110 میلیون تن تا سال 2040 بازمي گردد.
یك منبع در اوپك در پاس��خ به این پرسش رویترز كه آیا 
خروج قطر از سازمان بر تصمیم اوپك در نشست 6 دسامبر 
اثر مي گذارد و آن را پیچیده مي كند گفته است: »با وجود 
اینكه از دس��ت دادن یك عضو اتفاقي غم انگیز براي اوپك 
است اما این روي تصمیم این نشست اثري نخواهد گذاشت« 
در حالي كه وزیر اسبق انرژي الجزایر اقدام قطر در خروج از 
اوپك را قابل تكرار شدن توسط دیگر كشورها دانسته است، 
حمید بعیدي نژاد سفیر ایران در انگلستان در واكنش به 
خبر خروج قطر از اوپك نوشت: » وزیر انرژي قطر اعالم كرد 
كه این كشور ماه آینده از اوپك خارج مي شود. عربستان و 
همسایگان مدت هاست سیاست تحریم همه جانبه علیه قطر 
را ادامه داده اند. تالش عربستان به تحمیل سیاست هاي خود 
علیه اوپك و افزایش نقش كشورهاي غیر اوپك مانند روسیه 

نیز كارآمدي این سازمان را تضعیف نموده است.«
هنوز مشخص نیست این اظهارات از سوي آقاي بعیدي نژاد 
بیانگر موضع شخصي او بوده یا مواضع دولت ایران را نشان 
مي دهد. ایران در كنار عربس��تان سعودي، عراق، كویت و 
ونزوئال 5 عضو موسس سازمان كشورهاي صادركننده نفت 

خام به شمار مي روند. 
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پرسش چيست؟

همه مي پرسند، اما هيچ كس نمي داند »پرسيدن« يعني چه

كوهيخكنكورچگونهآبميشود

مولف:  لني واتسون|
مترجم: محمد باسط|

»زرافه بزرگ تر اس��ت يا فيل؟«، »چرا قيافه ام زش��ت تر 
شده؟«، »تابه حال كسي عاش��قت شده؟« اين جمالِت 
نس��بتًا مس��خره هيچ وجه اش��تراكي ندارند، جز اينكه 
همه ش��ان نوعي پرسش اند. يكس��ري امور در زندگي ما 
مثل خورشيد روشن اند، اما وقتي از چيستي شان سوال 
مي كنيم، در ابهامي رازآلود فرومي روند. »پرسش« هم از 
اين دست چيزهاست. واقعًا پرسش چيست و ما در حين 
پرس��يدن چه كار مي كنيم؟ لني واتس��ون روي بيش از 
پنج هزار نفر تحقيق كرده و به پاسخي رسيده كه با پاسخ 

فيلسوفان و زبان شناسان تفاوتي جدي دارد.
فيالس��فرز مگزين -  آخرين س��والي كه پرسيديد چه 
بوده. چند لحظه س��عي كنيد به خاطر بياوريد. ش��ايد 
در مكالمه با يك دوس��ت يا همكار بوده اس��ت. شايد از 
غريبه اي در يك كافه يا مغازه. ش��ايد جست وجويي در 
گوگل كرده ايد ي��ا با خودتان گفته ايد مقاله بعدي اي كه 
بايد در ترجمان بخوانم چيس��ت. آيا مي توانيد دقيقًا به 
خاطر بياوريد كه چه پرسيده ايد، از چه كسي، يا چطور آن 
را پرسيده ايد. به يادآوردن آخرين سوالي كه پرسيده ايد 
شايد سخت تر از آني باشد كه به نظر مي رسد. همه پرسش 
مي كنند، ولي ما هميشه توجه نمي كنيم كه چه زماني، 
كجا، از چه كس��ي، يا چه چيزي را مي پرس��يم. عجيب 
هم نيس��ت. پرسش ها جزئي هميش��ه حاضر در زندگي 
روزمره اند. بسيار پيش تر از آنكه بتوانيم به خاطر بياوريم 
پرسيدن آنها را شروع كرده ايم و در سراسر زندگي مان نيز به 
اين كار ادامه مي دهيم، اغلب نيز بدون آنكه آگاهانه درباره 

اين كار تأمل كنيم.
ولي اينكه نمي توانيد به راحتي آخرين پرسشي كه كرده ايد 
را به ياد بياوريد تنها به دليل حضور دايمي پرسش ها نيست. 
ب��راي اين كار بايد همچنين مش��خص كنيد كه معناي 
پرسش واقعاً چيست. آيا تايپ كردن چيزي در گوگل واقعًا 
پرسش به حساب مي آيد. اينكه با خودتان فكر كنيد مقاله 
بعدي تان براي خواندن در ترجمان چه بايد باشد پرسش 
است. آيا اولين جمله اين مقاله يك پرسش است. اگر پاسخ 
شما به هر كدام از اين پرسش ها »بله« يا »خير« محكم 
است، از چه معياري براي تصميم گيري استفاده كرده ايد. 

پرسش واقعًا يعني چه.
شايد عجيب باش��د كه فيلس��وفان در طول تاريخ وقت 
چنداني صرف پاسخ دادن به اين پرسش نكرده اند. در واقع، 
افراد اندكي آن را صراحتًا پرس��يده اند. سقراط را در نظر 
بگيريد. بر پايه روايتي كه در محاورات افالطون در اختيار 
داريم، سقراط مردي بود كه زندگي اش را وقف پرسيدن 
كرد. شايد يكي از شناخته شده ترين و كثيراالرجاع ترين 
جمالت در فلسفه غرب آن گفته رساي سقراط است، در 
محاكمه اي كه طي آن دادگاه آتن او را به مرگ محكوم كرد. 
گفت: »زندگي بدون پرسشگري ارزش زيستن ندارد«. 
به نظر مي رسد سقراط مي خواسته باالترين فداكاري را 
براي دفاع از زندگي سرشار از تحقيق فلسفي انجام دهد، 
تحقيقي كه با روش پرسشگري انجام مي شد )و اغلب با 
نام روش س��قراطي از آن ياد مي كنند( . ولي هيچ جا در 
محاورات نمي بينيم كه س��قراط در پي آشكارس��اختِن 
ماهيت خود پرسش ها باشد. و فقط هم او نيست. در بخش 
بزرگي از تاريخ فلسفه توجه ناچيزي به ماهيت، نقش، يا 

ارزش پرسش ها شده است.
تنه��ا در چند دهه اخير اس��ت كه برخي از فيلس��وفان 
صراحتًا اين پرسش را مطرح كرده اند و در يافتن پاسخ آن 
كوشيده اند كه »پرسش يعني چه«. اين فيلسوفان درگير 
نگاه به پرسش ها به مثابه اجزايي از منطق و زبان بوده اند. 
اگر چند اثر برگزيده را بخواهيم معرفي كنيم، بدين قرار 
خواهند بود: منطق پرسش ها و پاسخ ها۲، نوشته نوئل بلنپ 
و تامس استيل؛ »نحو و معناشناسي پرسش ها«، نوشته 
الوري كارتونن؛ معناشناسي جمالت استفهامي، نوشته 
جاناتان گينزبورگ؛ و »الگوي تحقيق استفهامي«، نوشته 
جاكو هينتيكا. خود اين عنوان ها تأكيدي روشن بر تحليل 
منطقي و زبان ش��ناختي پرسش ها را نش��ان مي دهد. و 
همانطور كه گينزبورگ اشاره مي كند، همه كمابيش بر يك 
چيز اتفاق نظر دارند: »اينكه پرسش يكي از ويژگي هاي 
گزاره هاست، ويژگي اي كه مشخص مي كند پاسخي جامع 
چه بايد باشد«. به عبارت ديگر، پرسش ها اغلب به عنوان 
بيان هاي زبان شناختي مطالعه شده اند، بيشتر شبيه به 
گزاره ها، و عمدتًا برحسب پاسخ هايشان تعريف شده اند. 

اما آيا كل ماجراي پرسش ها همين است.
به نظ��رم چيزهاي ديگري هم هس��ت. دوب��اره آخرين 

سوالي كه پرس��يده ايد را در نظر بگيريد. چه فرقي دارد 
با س��اير چيزهايي كه گفته ايد، يا انديشيده ايد، يا انجام 
داده ايد. آيا براي اين انتخابش كرديد كه ويژگي منطقي يا 
زبان شناختي خاصي داشته است. فارغ از ارزشمندبودن 
تحليل زبان شناختي، مطالعه پرسش ها صرفاً از اين منظر 
نمي تواند كل داستان را براي ما روشن كند. با درنظرداشتن 
اين مطالب، من پيمايشي را طي چند سال گذشته اجرا 
كرده ام با اين هدف كه فهم ش��هودي تري از پرس��ش ها 
فراهم بياورم. در اين پيمايش، كه تا اينجا ۵۵۰۰ پاس��خ 
دريافت كرده است، از شركت كنندگان خواسته مي شود 
تا ۱۰ س��ناريو را -كه بر پايه يك روز از زندگي معلمي به 
نام سارا طراحي ش��ده اند- بخوانند. از شركت كنندگان 
خواسته مي شود تا تصميم بگيرند آيا پرسشي در هر يك از 
سناريوها وجود دارد يا نه. نتايج پيمايش چيز جالبي درباره 
فهم روزمره ما از پرسش ها آشكار مي كند، به ويژه وقتي آن 
را با تحليل فلسفي فيلسوفان منطق و زبان مقايسه كنيم. 
اي��ن پيمايش درباره پرس��ش ها به ما چ��ه مي گويد. 

سناريوي زير را در نظر بگيريد: 
يكي از همكاران سارا با معلم ديگري درباره درسي راجع 
به كشورهاي جهان صحبت مي كند. در حين بحث، سارا 
متوجه مي شود كه نمي داند چه تعداد كشور داريم. او كه 
دانستن مطلب برايش جالب اس��ت وارد بحث مي شود 
و مي گويد »چند تا كش��ور داري��م«. همكارانش با ارقام 

متفاوتي پاسخ مي دهند.
در اين س��ناريو، آيا پرسشي وجود داش��ت. ۹۵ درصد از 
شركت كنندگان تا اينجا گفته اند بله پرسشي وجود دارد، 
تنها ۳ درصد گفته اند خير، و ۲ درصد باقيمانده هم مطمئن 
نبودند. برداش��ت ها تا حد ممكن صريح هستند: سناريو 
حاوي يك پرس��ش اس��ت. به نظرم اين نتيجه اي است 
كه انتظارش را داريم، به نظر مي رسد كه اين مورد كاماًل 
روشن است )درواقع، به نظرم جالب است كه ۳ درصد از 
پاسخ دهندگان )در مجموع ۱۳۳ نفر( گفته اند كه در اين 

سناريو هيچ پرسشي وجود ندارد( .
ولي توجه كنيد كه تا همين جا ما چيز جالبي از اين نتيجه 
ياد گرفته ايم. سارا با وجود تالشش پاسخي قاطع دريافت 
نمي كند، بلكه پاسخ هاي متفاوتي مي گيرد. بااين حال، 
داوري بسياري از ما اين اس��ت كه او پرسشي را پرسيده 
اس��ت. بنابراين، از نظر شهودي، لزومي ندارد كه پرسش 
حتمًا منتهي به پاس��خي قاطع ش��ود تا آن را پرسش به 
حس��اب آوريم. بر اين پايه، مي توان پرسيد آيا پرسش ها 
بايد پاس��خي درست داشته باش��ند )به هرحال، راه هاي 
زيادي هست كه بتوانيم تعيين كنيم چند تا كشور داريم( 
يا، كمي مجادله آميزتر، آيا پرس��ش ها بايد اصاًل پاسخي 
داش��ته باش��ند. حداقل اين نتيجه مي گويد كه اتصال 
بين پرسش ها و پاسخ ها بي چون و چرا نيست و اين اقداِم 
فيلس��وفان منطق و زبان كه مي خواهند پرسش ها را بر 
حسب پاسخ هايشان تعريف كنند تحت فشار مي گذارد. 
اصاًل به نظر مي رسد كه پرسش ها مستقل از پاسخ هايشان 

پرسش به حساب بيايند.
سناريوي دوم را در نظر بگيريد: 

سارا به كالسش برمي گردد و يادش مي آيد كه به دوستي 
كه قرار است مالقاتش كند قول داده كه ببيند نزديك ترين 
قصابي به خانه اش كجاست. س��ارا كه خودش گياه خوار 
اس��ت عالقه اي به اين كار ندارد، اما به هرحال در گوگل 
»قصابي هاي محلي ادينبورو« را تايپ مي كند و اطالعات 

به دست آمده را مي نويسد.
آيا در اين س��ناريو پرسشي وجود داش��ت. ۷۲ درصد از 
شركت كنندگان تا اينجا گفته اند بله، ۲۱درصد گفته اند 
خير، و ۷ درصد باقيمانده مطمئن نبوده اند. اين هم چيز 
جالبي به ما مي گويد. سارا از شكل استفهامي استاندارد 
در جست وجويش استفاده نمي كند، فقط تايپ مي كند 
»قصابي هاي محلي ادينبورو«. بااين حال، قضاوِت اكثر 
ما اين اس��ت كه او پرسش��ي دارد. پس از نظر ش��هودي 
يك پرسش، حتي وقتي نوش��ته مي شود، لزومًا نبايد به 
شكل اس��تفهامي باشد تا پرسش به حس��اب بيايد. اين 
مشاهده فشار بيشتري بر تحليل پرسش ها صرفاً بر حسب 
ويژگي هاي صوري آنها تحميل مي كند، و مجدداً نشان 
مي دهد كه فهم روزمره از پرس��ش ها در مقايسه با آنچه 
تاكنون در برخوردهاي فلسفي صوري تشخيص داده شده 

است چيزهاي بيشتري براي گفتن دارد.
ضمنًا، جست وجوي س��ارا در گوگل عالوه بر اينكه فاقد 
ساختار صوري است، عالمت سوال هم ندارد. اين كاماًل 
طبيعي است. آخرين باري كه در يك موتور جست وجو از 
عالمت سوال استفاده كرديد كي بوده است. در واقع، تأمل 

در اين باره ممكن است آدم را به اين فكر بيندازد كه اين 
نماِد گرامري ظاهراً تعيين كننده واقعًا چقدر اهميت دارد. 
حتماً بسياري از شما تا همين جا متوجه شده ايد كه در اين 
مقاله هم هيچ عالمت سوالي وجود ندارد. اما كلي پرسش 
در اين مقاله داشتيم. پس، لزومي ندارد كه پرسش ها حالت 
استفهامي داشته باشند، و براي اينكه پرسش به حساب 

بيايند لزومي ندارد با عالمت سوال همراه شوند.
 در نهايت، اين سناريوي سوم را در نظر بگيريد: 

سارا دارد مسير جديدي را براي رسيدن به خانه امتحان 
مي كند. در طول مس��ير، به يك خيابان ش��لوغ و ناآشنا 
مي رس��د كه خط عابر پياده ندارد. قبل از عبور به چپ و 
راست جاده نگاه مي كند تا ببيند آيا ماشيني در حال آمدن 

هست يا نه و بعد با احتياط از عرض جاده رد مي شود.
آيا در اين س��ناريو پرسشي وجود داش��ت. ۶۶ درصد از 
شركت كنندگان پيمايش تا اينجا گفته اند بله، ۲۸ درصد 
گفته اند خير، و ۶ درصد باقي مانده نظر قطعي نداشتند. 
در اين مورد، برداشت ها چندان روشن نيست. بااين حال، 
دو سوم از افراد فكر مي كنند كه پرسشي وجود دارد و اين 
معنادار است. همين مس��اله سومين نكته جالب را به ما 
نشان مي دهد: پرسش ها لزومًا نبايد در قالب كلمات بيان 
شوند تا پرسش به حساب بيايند. سارا از هيچ بيان مكتوب 
يا شفاهي استفاده نمي كند، بلكه عملي آشنا و غير زباني 
انجام مي دهد: به چپ و راست خيابان نگاه مي كند. مطابق 
نتايج پيمايش، اكثر ما اين عمل را يك پرس��ش در نظر 
مي گيريم. اين يافته موجب مي ش��ود مطالعه پرسش ها 
صرفًا در قالب بيان هاي زباني باز هم بيش��تر مورد ترديد 
قرار بگيرد. درواقع، نتايج پيمايش گوياي اين اس��ت كه 
لزومي ندارد پرس��ش ها پاسخي مشخص داشته باشند، 
لزومي ندارد كه حالت اس��تفهامي داشته باشند، لزومي 
ندارد كه عالمت سوال داشته باشند، و لزومي ندارد كه در 
قالب كلمات بيان ش��وند. وقتي همه اينها را با هم در نظر 
مي گيريم، چيز جالبي آشكار مي شود: اينكه فهم روزمره 
ما از پرسش ها بسيار آسان گيرانه است. چيزهايي كه ما 
پرسش به حساب مي آوريم بسيار فراترند از آني كه ابتدا 
تصور مي كنيم و يقينًا بيش��تر از آني هستند كه برخورد 

فلسفي صوري با پرسش ها مجاز مي داند.
به نظرم دليل خوبي داريم كه اين نتيجه گيري را جدي 
بگيريم. به ويژه به اين دليل كه داريم مفهومي را تحليل 
مي كنيم كه هم آشناس��ت و هم جهان شمول. داشتن 
تحليلي كه روش��ن كند ما واقعًا چطور از اين مفهوم در 
زندگي روزمره خود اس��تفاده مي كنيم نه تنها مقتضي 
است، بلكه به نظر من اهميتي محوري در فهم چيستي 
پرس��ش دارد. وراي معناي صوري، كه در آن هر گفته 
يا جمله اس��تفهامي مي تواند پرس��ش به حساب آيد، 
به معنايي كاماًل روش��ن پرسش بيش��تر از نوعي بيان 
زبان ش��ناختي صوري اس��ت. اين مطلب در پيمايش 
نمودار ش��ده اس��ت، و تصور مي كنم كه با شهود ما نيز 
مطابقت خوبي داشته باش��د. اگر مي خواهيم چيستي 
پرس��ش ها را بفهميم بايد به وراي نق��ش آنها به عنوان 

بخشي از زبان نظر كنيم و آنها را جزئي از شيوه انديشه و 
كنش خودمان ببينيم. اين بينش روشنگر است. پرسش 

نوعي كنش است.
من از صد نفر خواس��تم ك��ه اولين ده پرسش��ي كه به 
ذهنشان مي رسد را بنويسند. به استثناي »چطوري«، 
هيچ يك از هزار پاسخي كه به دست آوردم يكسان نبودند 
)»چطوري« چهار بار تكرار شده بود( . طيف پرسش ها 
از »آيا عاشق من هستي« تا »پول نقد مي خواهي« بود 
و شاهكارهايي مثل »آيا زشت تر ش��دم«، »آيا زرافه از 
فيل بزرگ تر است«، و »يك بسته پنير را چقدر مي شود 
نگه داش��ت« نيز در بين آنها يافت مي شد. به همه اينها 
بيفزاييد پرس��ش هايي را كه امروز پرس��يده ايد و همه 
پرسش هايي كه در اين مقاله بودند. چه چيزي اين گروه 
متكثر را وحدت مي بخشد، اگر چنين وحدتي اصاًل وجود 
داشته باش��د. اين اساسًا همان چيزي است كه داشتيم 

مي پرسيديم.
براي پاسخ دادن به اين پرسش، پيشنهادم اين است كه 
به تبييني كارك��ردي توجه كنيم. يعني به جاي تمركز 
بر صورت پرس��ش به عنوان يك بيان زبان شناختي، و 
در نتيجه رسيدن به يك تبيين صوري، بايد بر كاركرد 
پرس��ش تمركز كنيم. پرس��ش چه كار مي كن��د. ما با 
پرسش ها چه كار مي كنيم. قطعًا به شيوه هاي مختلفي 
مي توان به اين پرسش ها پاسخ گفت. ما به داليل بسيار 
متفاوتي از پرسش ها استفاده مي كنيم: براي فهميدن 
امور، براي برقراركردن ارتباط، براي نش��ان دادن اينكه 
نگران هستيم، براي اظهار خودمان، براي معرفي ديگران، 
براي بحث كردن، براي الهام بخشيدن، براي واردشدن 
به گپ ه��اي مختصر، گاهي فقط براي شنيده ش��دن. 
پرس��ش ها به ما كمك مي كنند تا به هم��ه اين اهداف 
برسيم، و خيلي اهداف ديگر. به اين معنا، پرسش مثل 
ابزاري است كه چندين مصرف دارد. و مانند هر ابزاري، 

يك كاركرد اصلي و معرف نيز دارد.
تعريف يك چيز برحس��ب كاركردش رهيافتي آش��نا 
در رش��ته هاي علمي و فلس��في اس��ت. ب��راي مثال، 
زيست شناس��ان نوعًا قلب را بر اس��اس كاركردش در 
پمپاژ خون در بدن تعريف مي كنند. در فلسفه ذهن نيز، 
كاركردگرايان از همين رهيافت براي مطالعه ذهن دفاع 
مي كنند. ادوارد كريگ، معرفت شناس انگليسي، همين 
رهياف��ت را در كتاب تأثيرگذارش با عنوان ش��ناخت 
و حالت طبيعت پيش برده اس��ت. كريگ تحليلش از 
شناخت را با تصور جامعه اي آغاز مي كند كه در آن مفهوم 
شناخت هنوز وجود ندارد و مي پرسد در اين صورت چرا 
چنين جامعه اي بايد اين مفهوم را ايجاد كند و اين مفهوم 
چه كاركردي مي تواند داش��ته باش��د. كريگ مي گويد 
دغدغه اصل��ي اعضاي هر جامعه اي داش��تن اطالعات 
دقيقي است كه به آنان امكان دهد در مورد آنچه بايد در 
يك موقعيت مشخص انجام دهند تصميماتي آگاهانه 
بگيرند. چنان ك��ه او مي گويد، اگر من فكر كنم يك ببر 
دارد من را تعقيب مي كند، تشخيص كسي كه اطالعات 

دقيقي درباره محل ببر داشته باشد مزيت عظيمي براي 
من خواهد بود. كريگ مي گويد بنابراين كاركرد مفهوم 
شناخت تش��خيص دادن افراد مطلع است: كساني كه 
اطالعات دقيق دارند و به نحوي قابل اعتماد آن اطالعات 

را با ديگران در ميان مي گذارند.
براي تعيين كاركرِد پرس��ش ها نيز مي توانيم پرسش 
فرضي مشابهي را مطرح كنيم: چرا در جامعه اي كه در آن 
هنوز پرسشي وجود ندارد پرسش ها ظاهر مي شوند و چه 
كاركردي مي توانند داشته باشند. اگر يكي از دغدغه هاي 
اصلي اعضاي هر جامعه اي داشتن اطالعات دقيق باشد، 
آنگاه بايد انتظار داش��ته باش��يم كه اعضاي آن جامعه 
شيوه هايي كارآمد براي يافتن اطالعات ايجاد كنند. يافتن 
اطالعات براي موفقيت آن جامعه ضروري خواهد بود. 
براي مثال، خوب نيست كه بفهميم فردريك اطالعاتي 
درباره محل ببر دارد، ولي راهي براي دست يافتن به اين 
اطالعات نداشته باشيم. توانايي دست يابي به اطالعات 
دقيق و مرتبط براي گرفتن تصميم هاي درست درباره 
نحوه كنش ما ضروري است. و يافتن اطالعاْت نيازمند 
نوعي سازوكار اس��ت. اينجاس��ت كه پرسش كردن با 
به انجام رساندِن دقيقاً همين كاركرد وارد صحنه مي شود. 
پرسش كردن وسيله اي مهم براي يافتن اطالعاتي است 
كه ما براي تصميم گرفتن درباره نحوه كنش خودمان به 
آنها نياز داريم. من چطور بايد بفهمم ببري كه در تعقيبم 
است كجاست. از فردريك مي پرسم كه آيا او مي تواند ببر 
را ببيند. توانايي پرسيدن درباره اطالعات دقيقي كه به 
آنها احتياج دارم، دقيقًا در زماني كه به آنها احتياج دارم، 
به طرز معناداري بخت من ب��راي گرفتن تصميم هاي 
درست درباره نحوه كنشم را بهبود مي دهد. درواقع، اگر 
جامعه اي پرسش نكند، احتمال اينكه زيان هاي بزرگ 
ببيند بس��يار باال خواهد بود. اين توضيح پاسخي براي 
پرسشي است كه به سبك كريگ مطرح كرديم، يعني 
اينكه چرا در جامعه اي كه در آن هنوز پرسش وجود ندارد 
پرسش ها ظاهر مي شوند. به زبان ساده، كاركرد پرسش 
يافتن اطالعات است. اين نتيجه گيري را با نتيجه اي كه 
از پيمايش به دست آمده بود تركيب كنيد. خواهيد ديد 
كه به پاسخي براي موضوع اين مقاله مي رسيم، پرسش 
چيست. پرس��ش عبارت است از كنش��ي براي يافتن 
اطالعات. اين دس��ت كم پاسخ من به اين پرسش است. 
اين پاسخ با پاسخي كه در مطالعاِت فلسفه منطق و زبان 
به دس��ت مي آيد فرق دارد و ممكن است با پاسخ خود 
شما هم فرق كند. به هر ترتيب، همانطور كه ديديم، خود 
پرسش توجه چنداني را در تاريخ فلسفه جلب نكرده است 
و بااين حال پرسش ها بخش مهمي از زندگي روزمره ما 
هس��تند. آنها ابزارهايي ظريف اما ضروري اند، بي هيچ 
درزي گفت وگوهاي ما را به هم مي دوزند، تحقيقات ما را 
به پيش مي برند و توجه ما را به اين و آن جلب مي كنند. اگر 
مي خواهيم نقش ارزشمندي كه پرسش ها در زندگي ما 
ايفا مي كنند را بفهميم و ارتقا دهيم، پرسيدن از چيستي 

پرسش گويا نقطه آغاز خوبي خواهد بود.

كنكور پديده اي است كه مسووالن آموزشي مي گويند 
كمر به حذف آن بس��ته اند اما اگر به امتداد آن بنگريم 
كوه يخي را مي بينيم كه بخش اعظم آن زير پهنه اي 
از چالش ه��اي اجتماعي، اقتصادي و حتي سياس��ي 

نهفته است.
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، اواي��ل ماه ج��اري بود ك��ه وزير 
آموزش و پرورش از س��رعت گرفت��ن فرآيند حذف 
كنكور خبر داد. »س��يدمحمد بطحايي« در حاشيه 
هماي��ش مل��ي تكري��م خيرين مدرس��ه س��از در 
مش��هد اعالم كرد نزديك به نود درصد كرس��ي هاي 
دانش��گاهي كه بر اس��اس س��وابق تحصيلي امكان 
 پذيرش داش��ته اند از گردونه كنكور حذف شده اند. 

با وجود اميدواري هايي كه در اين زمينه به وجود آمده 
اين پرسش براي بس��ياري مطرح است كه آيا كنكور 
پديده اي صرفا آموزش��ي اس��ت و با مداخل��ه وزارت 
آموزش و پرورش مي توان آن را مديريت كرد؟ نگاهي 
به ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي كنكور ترديدهايي 

را در اين زمينه به وجود آورده است. 
»عاقب��ت ف��رار از مدرس��ه«، جمله معروف پش��ت 
ماشين هاي باربري، پيامي است كه كليت جامعه براي 
فرزندان خود دارد: »كسي كه خوب درس نخواند، شغل 

خوبي گير نخواهد آورد!« اين ايده س��ال ها اس��ت كه 
جهت گيري كلي خانواده ها، مدارس و نظام آموزشي را 
تشكيل مي دهد. بطوري كه كّم و كيف تحصيل فرزندان 

به يكي از مسائل اصلي خانواده ها تبديل شده است. 
بسياري از خانواده ها صرف هزينه هاي مادي و معنوي 
را براي تحصيل فرزندانشان به عنوان »سرمايه گذاري 

براي آينده« با وسواس و دقت پيگيري مي كنند. 
تحقيق و بررس��ي براي يافتن بهترين مدرسه، صرف 
هزينه هاي هنگفت مالي براي آن و در نهايت اختصاص 
زمان خانواده براي »رس��يدگي ب��ه درس بچه ها« به 

وظايف روزمره خانواده ها بدل شده است. 
مدارس نيز روز به روز كنكوري  تر مي شوند. به عبارتي 
مدرس��ه موفق مدرسه اي اس��ت كه بيشترين قبولي 
كنكور را داشته  باشد. كالس هاي تست زني، برنامه هاي 
كمك آموزش��ي و مانند آن، برنامه درسي مدارس را 

متحول كرده است. 
مراجع فرهنگ��ي و جامعه پذيري نيز با اين داس��تان 
همراهي مي كند. همان  ق��در كه بزرگ  ترها كودكان 
و نوجوان��ان را ب��ه درس  خواندن تش��ويق مي كنند، 
فضاي روشنفكري، هنر، سينما، داستان ها، برنامه هاي 
كودك و ... نيز بر اين موضوع صحه مي گذارند، گويي 

بي��ن خانواده ها، مدارس، هنرمندان، روش��نفكران و 
ساير مراجع هويتي، اجماعي بر سر اين موضوع شكل 

گرفته است. 
به م��رور ن��ه خ��وِد درس خوان��دن و نه حت��ي خوب 
درس خواندن و خوب يادگرفتن، بلكه خوب نمره  گرفتن 
است كه مورد تاكيد قرار مي گيرد. در واقع، ارزش هاي 
اجتماعي از »تحصيل« به سمت »موفقيت تحصيلي« 
حركت كرده است.  اين روند، زندگي نوجوانان و جوانان 
را به كل دگرگون كرده و »خوب درس خواندن« به هدف 

مركزي و فلسفه زندگي خيلي از آنها بدل شده است. 
طول سال تحصيلي صرف تالش ش��بانه روزي براي 
گرفتن بهترين نمره ها مي شود و تابستان صرف كالس 
زبان و ساير كالس هاي كمك  آموزشي. در واقع جريان 
اجتماعي وس��يع و پردامنه اي شكل  گرفته كه افراد را 
به س��مت تمايل افراطي به موفقيت تحصيلي سوق 
مي دهد.  براي فهم بهتر اين جريان مي توان به كنكور 
توجه كرد. انبوهي از افراد در رقابت طاقت فرسا در پي 

ورود به بهترين رشته هاي دانشگاه هاي برترند. 
كنك��ور براي كنت��رل اين جريان عظي��م اجتماعي، 
همچون يك س��د مقاوم عمل مي كند. هرچه جريان 
اجتماعي پرفشارتر عمل مي كند، كنكور هم سخت تر 

و پيچيده تر مي شود. 
اگ��ر در يك كالس پايه نهم در يك مدرس��ه معمولي 
از دانش آموزان بپرس��يد كه مي خواهند در آينده چه 
شغلي داشته  باشند، احتمال دارد ۱۵ نفر از ۲۰ نفر به 
شما بگويند كه مي خواهند پزشك شوند، ۵ نفر باقي 
مانده هم بين گرايش هاي مهندسي ترديد دارند. همه 
با ش��تاب و بي وقفه درس مي خوانند تا از س��د كنكور 
با موفقيت عبور كنند.  به نظر مي  رس��د قانون حذف 
كنكور كه بيش از ده س��ال از تصويب آن مي گذرد در 
پاسخ به اين بحران و براي حل اين مساله تصويب شده 
است اما به نظر مي رسد سياست گذاران چندان به اين 
موضوع توجه نكرده اند ك��ه كنكور فقط نوك كوه يخ 
است؛ كوهي عظيم با دامنه اي گسترده كه در باِغ سبِز 
موفقيت تحصيلي را به همگان نشان مي دهد. بي سبب 
نيست كه طي ده سال اين قانون نتوانسته آن طور كه 
بايد اجرا شود. با اين حال آيا مي توان سيل افراد پشت 
سد كنكور را ناديده گرفت وديوار سد را كوتاه تر كرد؟ 
آي��ا مي توان بدون توجه به رقابت ش��ديد بين هزاران 
دانش آموز جهت قبولي در دانشگاه هاي برتر براي حذف 

كنكور اقدام كرد؟ 
پيش از اقدام ب��راي حذف كنكور، الزم اس��ت گامي 

به عقب برويم و بپرس��يم چرا چنين شده است؟ چرا 
دانش آموزان و خانواده هايشان بي امان براي موفقيت 
تحصيلي در تالشند؟ پاسخ اين پرسش نه در مدرسه 
و نظام آموزشي، بلكه در نظام اجتماعي و اقتصادي ما 
است. آيا فرد براي ارتقاي اجتماعي، براي يافتن شغل 
خوب، براي داشتن موقعيت و منزلت اجتماعي هيچ 
فرصتي جز قبولي در دانشگاه دارد؟ آيا براي هنردوستان 
فض��اي كافي براي پرداختن به كار مورد عالقه ش��ان 
وجود دارد؟ آيا مش��اغل مهارتي از منزل��ت، درآمد و 
امنيت اقتصادي كافي برخوردار هستند؟ آيا فرد براي 
تحرك طبقاتي راهي در بازار پيدا مي كند؟ آيا به روي 
عالقه مندان به فعاليت هاي اجتماعي و سياسي دري جز 
دانشگاه گشوده است؟ آيا نظام اقتصادي فرصت كافي 

به كارآفرينان ديپلم مي دهد؟ 
در شرايطي كه كشور از طرفي با بيكاري و از طرف ديگر 
با چالش هايي جدي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي 
روبرو است، قبولي در دانشگاه تنها گزينه پيش روي اكثر 
جواناني است كه مي خواهند آينده بهتري براي خود 
رقم بزنند و البته گزينه اي كه به دليل بيكاري فزاينده 
فارغ التحصيالن روز به روز بيش��تر زير سوال مي رود. 
آيا در چنين بستري امكان حذف كنكور وجود دارد؟ 
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گوجهفرنگيوممنوعيتيكه
نتوانستترمزگرانيرابكشد

گوجه فرنگي يكي از محصوالت كشاورزي پرمصرف 
است كه از سويي دومين محصول صادراتي كشاورزي 
به شمار رفته و از سوي ديگر قيمت آن هر روز گران تر 
مي شود. به نظر مي رس��د محدوديت و ممنوعيت 
صادرات اين محص��ول هم نتوانس��ته ترمز گراني 
آن را بكشد. به دنبال نوس��انات ارزي ماه هاي اخير، 
گوجه فرنگي هم همچون ديگر محصوالت كشاورزي 
با افزايش قابل توجه صادرات مواجه شد و كار به جايي 
رسيد كه در پي كمبود در بازار داخلي و گراني بيش از 
حد آنكه تا كيلويي حدود ۷۰۰۰ هم در بازار فروخته 
مي شد، دولت مصوبه اي ابالغ كرد كه تا اطالع ثانوي 
صادرات گوجه فرنگي توليد شده در فضاي باز را ممنوع 
اعالم كرد. در اين رابطه غالمرضا تقوي - مديركل دفتر 
امور گلخانه، گياهان دارويي و قارچ خوراكي وزارت 
جهاد كش��اورزي - به ايس��نا گفت: در حال حاضر 
ساالنه پنج ميليون و ۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگي در 
فضاي باز و حدود ۲۲۰ هزار تن در فضاي گلخانه اي 
توليد مي شود و با توجه به اينكه در شش ماهه نخست 
امسال افزايش سه برابري صادرات گوجه فرنگي نسبت 
به نيمه نخست سال گذشته را داشتيم و همين عامل 
س��بب افزايش قيمت گوجه فرنگي در بازار داخلي 
شده است، صادرات آن تا اطالع ثانوي ممنوع شد كه 
با توجه به تبصره هاي آن يكي از بهترين ابالغيه هاي 
دولت در اين زمينه بوده اس��ت. وي افزود: با توجه به 
اينكه نبايد بازار خارجي هيچ محصولي با مخاطره 
مواجه ش��ود، در اين ابالغيه نيز ب��ه اين نكته توجه 
شده و صادرات توليدات گلخانه اي كه رقم چنداني 
نسبت به توليدات اين محصول در فضاي باز نيست، 
آزاد اعالم شده است كه از سويي به تضمين بازارهاي 
خارجي كمك مي كند، از سوي ديگر نيز كشاورزان 
و بهره برداران را به كشت و توليد گوجه فرنگي و ديگر 
محصوالت سبزي و صيفي در فضاي گلخانه اي ترغيب 
كرده و نهايتا توس��عه گلخانه ها در كشور را تسريع 
مي كند. در اين ش��رايط نگاهي به آخرين آمارهاي 
رسمي نشان مي دهد كه اين ممنوعيت هم نتوانست 
التيامي براي آرامش بازار و كاهش قيمت گوجه فرنگي 
باشد چرا كه با وجود ارزاني مقطعي، دوباره قيمت اين 
محصول باال رفته است. آخرين آمار بانك مركزي از 
متوسط قيمت خرده فروشي اقالم خوراكي در سطح 
ش��هر تهران در هفته منتهي به دوم آذر ماه امسال 
نشان مي دهد كه هر كيلوگرم گوجه فرنگي به صورت 
ميانگين ۶۱۰۲ تومان فروخته شده است كه نسبت به 
هفته قبل از اين بررسي ۱۴.۲ درصد، نسبت به هفته 
مشابه ماه قبل ۳۷.۳ درصد و نسبت به هفته مشابه 
سال قبل نيز ۵۳.۲ درصد افزايش قيمت داشته است 
و اين اعداد و ارقام و درصدها گوياي اين مساله است 
كه هنوز نه تنها تغييري در قيمت اين محصول ايجاد 
نشده بلكه گوجه فرنگي همچنان روند گراني و افزايش 
قيمت خود را ادامه مي دهد. البته نگاهي به آمارهاي 
صادراتي نيز گوياي اين مساله است كه اين قيمت ها 
چندان هم بي راه نيست و ارتباط مستقيمي با صادرات 
گوجه فرنگي دارد، چرا كه اين محصول دومين رتبه 
را در ميان محص��والت عم��ده صادراتي در بخش 
كش��اورزي دارد و تنها در هفت ماهه امسال بيش از 
۴۲۵ هزار و ۱۳۰ تن از آن به كشورهاي مختلف صادر 
شده اس��ت كه ۴۱.۴۴ درصد از نظر وزني و ۷۰.۴۸ 
درصد از نظر ارزشي رشد را نسبت به همين بازه زماني 

در سال گذشته نشان مي دهد.

افزايشنرخمحصوالتلبني
اجتنابناپذيراست

مديرعامل شركت صنايع شير ايران گفت: افزايش 
قيمت محصوالت توليدي لبني امري اجتناب ناپذير 
است، چراكه قيمت شيرخام و نهاده هاي آن افزايش 
قابل توجهي داشته اس��ت. ، ابراهيم حسيني ظهر 
ديروز )دوشنبه( با حضور در شركت شير پاستوريزه 
پگاه اصفهان، در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: درحال 
حاضر وضعيت اقتصادي نابساماني در كشور وجود 
دارد و افزاي��ش قيمت محص��والت توليدي لبني 
امري اجتناب ناپذير است، چراكه قيمت شيرخام و 
نهاده هاي آن افزايش قابل توجهي داشته است. وي 
با بيان اينكه قيمت شير از ابتداي امسال تا ۶۰ درصد 
و قيمت مواد اوليه تولي��د آن تا ۱۲۰ درصد افزايش 
داشته است، افزود: در حال حاضر هر پاكت پالستيكي 
براي شير با قيمت ۱۲۰۰ تومان خريداري مي شود و 
هر ليتر شير خام با قيمت ۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان به 
فروش مي رسد، بنابراين نمي توان انتظار داشت كه 

محصوالت لبني با افزايش قيمت روبرو نشود.

نقرهباالخرهصعوديميشود
نقره كه منفورترين فلز گرانبهاي امسال بوده است، 
سرانجام در چند ماه آينده روند افزايشي پيدا خواهد 
كرد. به گزارش ايس��نا، بوري��س ميكانيك ريزاي، 
تحليلگر فلزات ارزشمند در شركت متال بولتن در وب 
سايت “سيكينگ آلفا “ نوشت: نقره امسال بسياري از 
سرمايه گذاران را مايوس كرده است و بهاي معامالت 
نقره در بازار كامكس از ابتداي امسال تاكنون ۱۶ درصد 
كاهش پيدا كرده است. اين تحليلگر پيش بيني كرد 
قيمت نقره در چند ماه آين��ده رو به افزايش خواهد 
گذاشت اما ابتدا بايد در محدوده ۱۴ دالر تثبيت شود. 
سفته بازان نسبت به نقره بدبين هستند بنابراين خريد 
جديدي وجود ندارد. اما اگر موج اخير خريد دوباره نقره 
به تثبيت قيمت اين فلز در ۱۴ دالر كمك كند، روند 
خريد از سوي سرمايه گذاران عادي مي شود و بهاي 
نقره باالتر مي رود. وي در ادام��ه افزود: نقره در حال 
حاضر فرصت خريد خوبي براي سرمايه گذاران است 

زيرا در مقايسه با ساير فلزات گرانبها ارزان تر است.
بر اس��اس گزارش كيتكونيوز، بر مبناي شماري از 
معيارها، نقره بي نهايت ارزان به نظر مي رسد و به اين 
ترتيب، فرصت خريد خوبي را در بلندمدت تشكيل 
مي دهد. نقره امس��ال منفورترين فلز گرانبها بوده و 
در مقايسه با افت ۷ درصدي طال و افت ۱۱ درصدي 

پالتين، ۱۶ درصد كاهش قيمت داشته است.
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توافق نانوشته براي گسترش آپارتمان هاي ريزمتراژ

ريزدانگي واحدهاي مسكوني با افزايش شهرنشيني

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بر اساس نتايج سرشماري مسكن و نفوس سال ۱۳۹۵ 
مساحت ۵۰ درصد كل موجودي واحدهاي مسكوني 
تهران كمتر از ۷۵ مترمربع است. نتايج اين سرشماري 
همچنين حاكي است، ۱4 درصد واحدهاي مسكوني 
تهران ۵۰ مترمربع و كمتر، ۳6 درصد ۵۱ تا ۷۵ مترمربع، 
28 درصد ۷6 تا ۱۰۰ مترمربع، ۱۷ درصد ۱۰۱ تا ۱۵۰ 

مترمربع و 6 درصد ۱۵۷ مترمربع و بيشتر بوده است.
در اين ميان، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني 
معامله ش��ده در كشور نش��ان مي دهد كه حجم خريد 
امالك زير 8۰ متر به دو علت افزايش قيمت مس��كن و 
كاهش قدرت خريد متقاضيان رو به افزايش بوده است 
و اين حجم معامالت تناسبي اندك با الگوي مساحتي 

معامالت، منطبق با موجودي مسكن دارد.
با بررسي و تحليل آمارها مي توان دريافت كه دو دليل 
روند كاهش��ي معامالت مسكن واحدهاي زير 8۰ متر، 
كاهش نرخ تورم شاخص بهاي مسكن و همچنين كاهش 
حجم كلي معامالت مسكن طي 8 ماهه اخير بوده است.
در اين ميان، به گفته كارشناسان كاهش روند معامالت 
واحدهاي كوچك متراژ وابستگي تام به كاهش تعداد 
معامالت مسكن، وابستگي جزئي به افزايش و كاهش 
ش��اخص بهاي مس��كن و تمايل مردم ب��ه زندگي در 
واحدهاي كوچك متراژ دارد. بخشي از سازنده ها نيز اين 
موضوع را درك كرده و شروع به ساخت وساز واحد زير 

۷۰ متر كرده اند.
در خصوص تحليل نرخ تورم شاخص بهاي مسكن آمارها 
نش��ان مي دهد، زماني كه قيمت مس��كن با موجودي 
تقاضاي مصرف��ي همخواني داش��ت، حجم معامالت 
واحدهاي زير ۷۰ مترمربع كاهش داش��ته است. براي 
توضيح اين مساله، آمارهاي معامله واحدهاي مسكوني 

در سال ۹۷ را مرور خواهيم كرد.
بر اس��اس آمارهاي بانك مركزي شاخص بهاي كاال و 
خدمات مصرفي در مناطق ش��هري در ۱2 ماه منتهي 
به آبان س��ال جاري نس��بت به ۱2 ماه منتهي به سال 
۹6 حدود ۱8.4 درصد بوده كه قيمت مس��كن در اين 
شاخص ۱۰.۵ درصد بوده است. اين در حالي است كه 
مهر سال جاري تورم بخش مسكن در همين بازه زماني 
۰.۹ درصد بوده است. اين نرخ تورم نزديك به هم باعث 
ش��ده درصد معامله امالك ۵۰ تا 6۰ مت��ري در دو ماه 

مذكور ۱4.4 درصد باشد.
و اين رقم نسبت به ماه هايي كه نرخ تورم مسكن باال بوده 
روند كاهشي داشته و به زبان ساده تر در ماه هاي مهر و 
آبان گرايش مردم به خريد امالك كوچك متراژ به واسطه 

كاهش نرخ تورم مسكن كاهش يافته است.
براي درك بيشتر مي توانيم روند معامله نرخ تورم مسكن 
در مرداد و شهريور را مورد بررسي قرار دهيم. در شهريور 
نرخ مسكن نس��بت به مرداد ۱.۵ درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱2.۳ درصد رش��د داشته است؛ و در 
مرداد نرخ مس��كن نسبت به تير ۱.4 درصد و نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۱۱.4 درصد رشد داشته است. در 
اين دو بازه زماني تعداد معامالت مسكن ۵۰ تا 6۰ متر 

به ترتيب ۱4.8 و ۱۵.4 بوده است. 
گفتني است كه مسكن در دو ماه مذكور با رشد بسيار 

شديد قيمت ها روبرو شده بود.
در ماه هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير نيز تعداد 
معامالت امالك ۵۰ تا 6۰ متري به ترتيب ۱۵.۷ درصد، 
۱۵.6 درصد، ۱۵ درصد و ۱۵.۱ درصد از كل حجم امالك 

فروش رفته بوده است.
اين در حالي است كه بطور كلي واحدهاي مسكوني با 
سطح زيربناي كمتر از 8۰ مترمربع در آبان ۵۳.۳ درصد، 
مهر ۵۳.2 درصد، ش��هريور ۵۳.4 درصد، مرداد ۵۵.2 
درصد، تير ۵۵.2 درصد، خرداد ۵4 درصد، ارديبهشت 
۵۵.6 درصد و فروردين ۵6.2 درصد بوده اس��ت. تعداد 
معامالت مسكن تهران در فروردين حدود ۵ هزار و 46 
فقره، در ارديبهش��ت حدود ۱۷ ه��زار و 6۰۵ فقره، در 

خرداد ۱۵ هزار و 2۰۹ فقره، در تير حدود ۱۳ هزار و ۷۹6 
فقره، در مرداد ۱2 هزار فقره، در شهريور ۱۰ هزار و ۳۰۰ 
فقره، در مهر ۹ هزار فقره و در آبان سال جاري ۱۳ هزار 

و ۷4۹ فقره بوده است.

   فاكتورهاي موثر بر كاهش متراژ 
در همين رابطه، بابك حاجيان، كارشناس مسكن و استاد 
دانشگاه با بيان اينكه عوامل موثر بر عرضه و تقاضا شامل 
سه فاكتور فلس��في، اقتصادي و فرهنگي است، گفت: 
در بخش فلس��في دو گزينه جبر و ميل وجود دارد؛ كه 
بخش جبر آن وابستگي تنگاتنگي با نرخ تورم و كاهش 

قدرت خريد دارد.
وي گفت: در بخش تقاضا اگر جبر وجود نداشته باشد، 
گرايش مردم براي خري��د واحدهاي كوچك تر منفي 
خواهد بود و اما اگر به بخش عرضه مراجعه كنيم، متوجه 
تضاد اي��ن بخش با بخش تقاضا خواهيم ش��د. در نگاه 
عرضه كننده مفهوم جبر به ميل تبديل مي شود يعني 
سازنده با علم بر افزايش فروش واحدهاي كوچك متراژ 
و با ميل ذاتي به سمت ساخت اين واحدها گرايش پيدا 
مي كند. حاجيان گفت: در م��دل عرضه جبر مردم به 
سليقه تبديل مي شود. اين مورد باعث شده در سال ۹۵ 
بيش از ۵۰ درصد واحدهاي مس��كوني كوچك متراژ 

ساخته شود.
اين استاد دانشگاه در خصوص تجربه ساخت واحدهاي 
كوچك در دوران اصالح��ات گفت: در اين دوران مقرر 
شد خانه هاي استوديو مانندي ساخته شود كه فاقد اتاق 
بودند اما با ارايه تحليل هاي علمي و منطقي اين خانه ها را 
به واحدهاي يك خوابِه مبدل كرديم. چراكه اين واحدها 

با ذائقه و ذات مذهبي مردم همخواني نداشت.
حاجيان بابيان اينكه در حال حاضر برخي از كارشناسان 
و مس��ووالن به دنبال تغيير الگوي مصرفي واحدهاي 
مسكوني هس��تند. اين تغيير صرفًا فرهنگي است و با 
گزينه هاي جبر بخش تقاضا و ميل به ساخت واحدهاي 

كوچك متراژ بخش عرضه متفاوت است.
اين استاد دانش��گاه گفت: بايد با فرهنگ سازي مردم 
را به س��متي هدايت كنيم كه خواهان امالك كوچك 
متراژ باش��ند. چرا كه در حال حاضر بخش عمده اي از 
سرمايه هاي ملي وارد امالكي مي شود كه بدون مصرف 

بوده و رويكرد سرمايه اي به خود گرفته است.
 حاجيان گفت: در حال حاضر اكثر خانه هاي شمال شهر 

تهران متراژ باال و متأسفانه به جز هدر رفت انرژي، سرمايه 
ملي سودي براي جامعه ندارند.

اين استاد دانشگاه در نهايت گفت: موضوع تغيير الگوي 
مصرف بايد فرهنگ سازي شود، چراكه در حال حاضر 
كشورهاي توسعه يافته اي مانند ژاپن با الگوسازي مصرف 
باع��ث كاهش هزينه هاي متعدد از س��وخت تا مصالح 

ساختماني شده اند.

   6  دليل براي رواج امالك كم متراژ
همچنين حسين احمد اوغلي، كارشناس مسكن با بيان 
اينكه تمايل به زندگي مستقل و افزايش زندگي مجردي 
باعث افزايش گرايش به س��مت امالك كم متراژ شده 
است، گفت: خواه نا خواه واحدهاي مسكوني توليد شده 
در جامعه به علت كوچك شدن اجتماع خانوادگي ميل 

به كوچك شدن دارد.
اين كارشناس مسكن بابيان اينكه واحدهاي مسكوني 
كوچك متراژ در بخش معامالت پيشتاز خريد و اجاره 
هستند، گفت: از ابتداي سال جاري بخش اعظمي از آمار 
خريدوفروش و اجاره فايل هاي مشاوران امالك مربوط 
به واحدهاي زير ۷۰ متر و بيش��تر واحدهاي آپارتماني 
بوده است. بر اساس آمار مركز آمار ايران بررسي ها نشان 
مي دهد 8 ميلي��ون و ۹۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد آپارتماني 
در كش��ور وجود دارد كه س��هم آن ۳۹.۹ درصد از كل 

واحدهاي مسكوني كشور است.
به اين ترتيب شمار واحدهاي غير آپارتماني ۱۳ ميليون 
و 8۵4 هزار و 8۵۰ واحد برآورد ش��ده اس��ت. س��هم 
غيرآپارتماني ه��ا يا وياليي ها از كل واحدهاي كش��ور 

6۰.۷ درصد است.
از ابتداي س��ال جاري تعداد معامالت غيرآپارتماني در 
كالن شهرها به خصوص تهران چند برابر بوده است و اين 
خود نشان مي دهد كه بخش اعظمي از خانوارها به دنبال 

خريد آپارتمان هستند.
احمد اوغلي همچنين گفت: بخش مهمي از واحدهاي 
مس��كوني ساخته ش��ده در ايران كوچك محس��وب 
مي شوند. بررسي ها نشان مي دهد نزديك به ۳۰ درصد 
از واحدهاي مسكوني در ايران كمتر از ۷۵ متر مساحت 
دارند. در اين ميان سهم واحدهاي مسكوني ۵۰ تا ۷۵ 
متري از كل واحدهاي مس��كوني 2۱.۷ درصد و سهم 
واحدهاي مس��كوني كمتر از ۵۰ متر اندكي بيش از ۹ 
درصد است. كوچك ش��دن بعد خانوار از يك سو و باال 

بودن قيمت خريد مسكن از سوي ديگر، رونق كوچك ها 
در بازار مسكن را رقم زده است.

وي گفت: نتايج سرش��ماري عمومي نفوس و مسكن 
۱۳۹۵ نش��ان مي دهد درمجم��وع 22 ميليون و 8۳۰ 
ه��زار و ۳ واحد مس��كوني در ايران وجود دارد. ش��مار 
واحدهاي مس��كوني كمتر از ۷۵ متر مساحت در كل 
كشور به اين ترتيب به ۷ ميليون و 6۵ هزار و 42۱ واحد 
مسكوني مي رسد. تعداد واحدهاي مسكوني كه بين ۵۰ 
تا ۷۵ متر مساحت دارند به 4 ميليون و ۹۵۰ هزار و ۷۱۱ 

واحد مي رسد.

   استقبال طرفين عرضه و تقاضا
اگر مبناي محاس��به واحدهاي مسكوني كمتر از ۱۰۰ 
متر باشد، سهم واحدهايي كه متراژ آنها كمتر از 8۰ متر 
است، از كل واحدهاي مس��كوني موجود در كشور، به 
اندكي بيش از 4۰ درصد مي رسد. شمار واحدهايي كه 
بين ۷6 تا 8۰ مترمربع هستند، 2 ميليون و ۱4۹ هزار 
و 6۰۰ واحد اعالم شده است. سهم واحدهاي مسكوني 
كه متراژ آنها 8۱ تا ۱۰۰ متر است 2۵.2 درصد و سهم 
واحدهايي كه بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مساحت دارند 2۳.۳ 

درصد اعالم شده است.
اين كارشناس گفت: اين موضوع به وضوح نشان مي دهد 
هر دو بخش عرضه و تقاضا آمادگي براي خريد و ساخت 

امالك متراژ پايين را دارد.

   2+3 دليل براي گسترش ريزمتراژها
وي بابي��ان اينكه در حال حاض��ر 2 دليل محكم براي 
افزايش س��اخت و ۳ دليل ب��راي افزايش خريد امالك 
كوچك متراژ وجود دارد، گفت: ۳ دليل افزايش ساخت 
امالك ريزنقشه شامل سرعت معامله، كاهش زمان بلوكه 

شدن سرمايه است.
احمد اوغل��ي در خصوص ۳ دليل رويكرد بخش تقاضا 
به واحدهاي كوچك متراژ گفت: اين س��ه دليل شامل 
كاهش قدرت خريد، افزايش قيمت مس��كن و كاهش 

جمعيت خانوارها است.
وي درنهايت گفت: به نظر مي رسد حال زمان مناسبي 
ب��راي احداث امالك اس��تيجاري يا ف��روش كم متراژ 
در بافت هاي فرسوده باش��د. البته اين كوچك سازي و 
سرازيرش��دن جمعيت به اين مناطق بايد هوشمندانه 
و مطابق با برنامه باش��د. چراكه در صورت عدم اجراي 

صحي��ح و جمعيت پذيري بافت هاي فرس��وده و عدم 
تناسب خدمات شهري به واسطه اين هجوم ويژگي هاي 
مثبت اين رويكرد گرفته مي شود؛ و اين مناطق در آينده 

نزديك به محيط هاي بسيار جرم خيز مبدل مي شود.

   2 مشكل ترويج ساخت وساز كوچك متراژ
در همين زمينه، فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسري 
انبوه سازان كشور با بيان اينكه بزرگ ترين دليل ترغيب 
بخش تقاضا و عرضه به كوچك متراژها ناش��ي از بدنه 
جوان كشور است، گفت: در حال حاضر نصف جمعيت 
كش��ور ايران جوان بوده و اين بخ��ش از تقاضا نيازمند 
مسكن وسرپناه هستند كه متاسفانه در طي سال هاي 
اخير بخش تقاضاي مصرفي به دليل كاهش قدرت خريد 
از روش هاي جايگزين خريد مسكن به مانند عدم تمكين 
به ازدواج، اجاره نشيني، حاشيه نشيني و زندگي با والدين 

استفاده مي كنند.
پورحاجت گفت: به هر روي يك��ي از مهم ترين داليل 
گرايش به خريد مس��كن كم متراژ ناش��ي از مباحث 
اقتصادي است و رابطه مستقيمي با تغيير ذائقه ايراني ها 
ندارد. چرا كه ايراني ها همواره زندگي در امالك وسيع را 

به كم متراژ ترجيح مي دهند.
دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور با بيان اينكه در 
اين برهه زماني بايد بخش توليد را به سمت اين گرايش 
اقتصادي س��وق دهيم، گفت: در حال حاضر ضوابط و 
مقررات شهرداري متناس��ب با ساخت و توليد امالك 
كم متراژ نيست. در حالي كه رفع موانع توليد متراژ هاي 

كوچك، مزيت ها ي بسياري براي جامعه دارد.
وي گفت: هم اكنون پروانه ساخت واحدهاي مسكوني 
زير ۵۰ متر و پاركينگ دو مش��كل عدم توليد گسترده 
امالك كم متراژ محسوب مي ش��ود و بايد در ضوابط و 
مقررات شهرداري مورد پاركينگ حل شود تا سازندگان 
تمايل بيش��تري براي حضور در بخش توليد مس��كن 
كم متراژ داش��ته باش��ند. در ثاني در حال حاضر براي 
زمين هاي زير ۵۰ متر اجازه ساخت نمي دهند كه اين 

مورد نيز نياز به اصالح دارد.
پور حاجت در بخش ديگر س��خنانش گفت: در دوران 
اصالح��ات موضوعي با عنوان طرح مس��كن پاك وارد 
محافل طرح هاي مسكن سازي شد كه اين مورد شامل 
پس انداز و كوچك س��ازي بود اما به داليل مختلفي از 

جمله مسائل گفته شده اجرايي نشد.

   مسير آينده ساخت و ساز؟
دبير كانون سراسري انبوه س��ازان كشور با بيان اينكه 
بايد تمامي سياست هاي مسكن به سمت توليد ارزان، 
صنعت��ي و كم متراژ ب��رود، گفت: بط��ور حتم در طي 
سال هاي آتي كشور با مشكل و معضالت تامين مسكن 
روبرو خواهد ش��د. بنابراين نياز اس��ت ب��ا تمهيدات و 
روش هاي ساخت و بروكراسي هاي اداري راه هاي توليد 

مسكن را هموار كنند.
وي در نهايت گفت: بطور يقين اي��ن روزها اگر در بازار 
خريد و فروش مسكن، معامله اي صورت بگيرد مربوط 
به واحدهاي متراژ كوچك اس��ت كه از حداقل قيمت 
برخوردار هستند يا آن دسته از واحدهايي كه مالك آنها 
فروشنده واقعي است، اما در حال حاضر اغلب متقاضيان 
بازار مسكن كه تصميم داش��تند در سال جاري واحد 
كوچكي را به دليل مناسب بودن قيمت فروش با ميزان 
بودجه شان خريداري كنند، از بازار معامالت جا ماندند 
و همچنان در تالش هستند كه بودجه خود را افزايش 
دهن��د يا اينكه واحد مورد نظر خود را هرچه س��ريع تر 

پيدا كنند.
چراكه از ابتداي س��ال جاري نرخ تورم عمومي با رشد 
صعودي مواجه شده و اگر اين روال براي طوالني مدت 
ادامه دار شود و نمودار رشد سقوط نكند، بازار مسكن از 
محل افزايش هزينه هاي ساخت وساز تحت تاثير قرار 

خواهد گرفت.

در روزگاري ن��ه چن��دان 
دور، زندگ��ي در خانه هايي 
با حياط مش��جر و اتاق هاي 
متعدد جزو خاطرات شيرين 
و فراموش نش��دني م��ا بود. 
ش��ايد جوانان دهه 6۰، جزو 
آخرين نسل هايي باشند كه 
زندگي در خانه هاي وياليي، 
به خص��وص در ش��هرهاي 

بزرگ را تجربه كرده اند.
پ��س از انقالب اس��المي ايران، نرخ رش��د جمعيت 
افزايش يافت و در اوايل دهه ۷۰ شمسي، شاهد شيوع 
پديده آپارتمان س��ازي در ساير شهرهاي كشور – به 
غير از ش��هرهاي بزرگ كه قبل از انقالب وارد چرخه 
آپارتمان سازي شده بودند- بوديم. شيوع اين پديده 
را مي توان به عنوان نس��ل اول تغيير سراسري الگوي 
مس��كن، پس از انقالب تلقي ك��رد. اين تغيير الگوي 
مصرف به دنبال بروز شرايط جديد اقتصادي و فرهنگي 
در كش��ور به وجود آمد كه در ادامه به برخي از داليل 

اشاره مي شود.
شايد مهم ترين و اصلي ترين دليل تغيير الگوي مصرف 
ملك، افزايش جمعيت باشد. دهه 6۰ بيشترين ميزان 
رشد جمعيت پس از انقالب بود. اين افزايش جمعيت 
موجب افزايش تراكم در ش��هرها و به دنبال آن تغيير 
الگوي مصرف ملك به سمت استفاده از واحدهاي انبوه 
و كم متراژ شد. دامنه اين افزايش جمعيت در دهه ۹۰ 
و به دنبال تشكيل خانواده متولدين دهه 6۰، باعث به 

وجود آمدن موج تقاضا در بازار امالك شد. 
تغيير ش��رايط اقتصادي از ديگر عوامل تغيير الگوي 

مص��رف ملك اس��ت.كاهش ميزان درآم��د، دركنار 
افزايش هزينه هاي زندگي، موجب تنزل قدرت خريد 
افراد و تمايل به استفاده از مسكن كوچك تر مي شود. 
اين تغيير به خصوص در ميان قشر متوسط و ضعيف 
جامعه كه آسيب پذيري بيشتري در مقابل نوسانات 
اقتصادي دارند ملموس تر است. نمونه بارز اين تغيير 
الگوي مصرف در دوران هاي بروز و گذر از بحران هاي 
اقتصادي كشور قابل مشاهده اس��ت. اين نوسانات و 
بحران ها موجب افزايش قيم��ت زمين و مصالح و در 
نتيجه باعث افزايش قيمت تمام شده ملك مي شود و 
اين افزايش قيمت در دراز مدت تاثير مستقيم بر تغيير 
الگوي مصرف متقاضيان به سمت استفاده از امالك 

كوچك تر دارد. 
عوامل فرعي مانند ش��يوع پديده شهرنش��يني نيز 
در اي��ن تغيير الگو دخيل هس��تند. طب��ق داده هاي 
سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن، در نيم قرن 
اخير روند شهرنش��يني در ايران سير صعودي داشته 
است. در سال ۱۳۹۰ جمعيت شهري ايران از مرز دو 
سوم كل جمعيت كشور فراتر رفت و انتظار مي رود روند 
شهرنش��يني در ايران همچنان به سير صعودي خود 
ادامه داده و در سال ۱4۳۰ به حدود 8۵ درصد برسد. 
اي��ن روند موج��ب تغيي��رات گس��ترده اي در بافت 
شهرها ش��ده است كه از جمله بارزترين آنها، افزايش 
بلندمرتبه سازي، كاهش متراژ بناها و افزايش حاشيه 

نشيني به ويژه در كالن شهرها است. 
تغيير بافت جمعيتي خانواده ها نيز از ديگر عوامل تغيير 
الگوي مصرف ملك در كشور است. البته در مورد اينكه 
آيا كاهش جمعيت خانواده ها از عوامل موثر بر تغيير 
الگوي مصرف است يا كوچك شدن جمعيت خانواده ها 

ناشي از كوچك شدن مساحت خانه ها )به داليل ذكر 
شده( اس��ت، اختالف نظر وجود دارد. اما در هر حال 
فرض اس��ت كه بين كاهش جمعيت خانواده و تغيير 

الگوي مصرف ملك ارتباط برقرار است.
افزايش هزينه ه��اي متفرقه، تامي��ن امنيت، توزيع 
نامتوازن امكانات و ث��روت و افزايش بيكاري از جمله 
ساير داليلي هستند كه موجب تغيير الگوي مصرف 
ملك به سمت استفاده از بناهاي كوچك تر به ويژه در 

شهر هاي بزرگ مي شوند. 
عدم دسترسي به امكانات مختلف آموزشي، بهداشتي، 
تفريحي و ... در مناطق كمتر برخوردار، باعث گسيل 
جمعيت اين مناطق به سمت شهرهاي بزرگ و به تبع 

آن تغيير بافت جمعيتي آن شهرها مي شود. 
اما پديده اي كه در س��ال جاري در شهرهاي كوچك 
در حال بروز است، افزايش تمايل به ساخت خانه هاي 
وياليي است. اين روند كه متضاد با تمام داليلي است 
كه در مطالب قبل ذكر ش��د، پديده نو ظهوري است 
كه مورد توجه برخي كارشناس��ان قرار گرفته است. 
از جمله داليل��ي كه موجب بروز اي��ن پديده به ويژه 
در شهرهاي كوچك شده مي توان به افزايش قيمت 
مصالح س��اختماني و به تبع آن افزايش قيمت تمام 
شده ملك اشاره كرد.  قيمت زمين در شهرهاي كوچك 
تفاوت فاحشي با كالن شهرها دارد و از طرف ديگر به 
دليل وسعت و پراكندگي ش��هرها، فراواني زمين در 
اين شهرها باالست، در حالي كه نه تنها قيمت مصالح 
و هزينه تمام شده هر متر مربع بناي مسكوني تفاوت 
زيادي با ش��هرهاي بزرگ ندارد، بلك��ه به دليل بعد 
مسافت و مشكالت دسترسي به مصالح و نيروي كار 
ماهر، هزينه تمام شده بنا در برخي شهرها باالتر است. 

اين افزايش قيمت در حالي است كه قيمت ملك و توان 
خريد به اندازه اين تورم رشد نكرده است. اين مساله 
باعث ش��ده، انبوه سازي در ش��هرهاي كوچك براي 
س��رمايه گذاران خصوصي تا حدي توجيه اقتصادي 

خود را از دست بدهد. 
از طرف ديگر، ب��ا وجود افزايش ش��ديد هزينه هاي 
ساخت، به دليل كاهش قابل توجه درآمد افراد ساكن 
در شهرهاي كوچك، توان خريد ملك افت قابل توجهي 
كرده است. به عنوان مثال، در مركز يكي از استان هاي 
كشور كه جمعيت كل آن استان كمتر از يك ميليون 
نفر اس��ت، قيمت فروش يك آپارتمان ۱۵۰ متري به 

حدود ۷۰۰ ميليون تومان رسيده است.
 اين افزاي��ش هزينه ه��ا از يك س��و موجب كاهش 
متقاضي��ان خري��د بن��ا ش��ده و از س��وي ديگ��ر، 
آپارتمان س��ازي، توجيه اقتصادي خود براي افرادي 
كه به جهت كسب سود اقدام به ساخت و اجاره دادن 
امالك مي كردند را از دست داده است. از اين رو، تمايل 

افرادي كه ت��وان خريد ملك را دارند، براي س��اخت 
خانه هاي وياليي به جاي س��اخت آپارتمان افزايش 

يافته است.
البته اين تغيير الگوي مصرف معموال در قشر متوسط 
و رو به پايين جامعه، بيش��تر تابع عوامل ذكر ش��ده 
در باالست. قش��رهاي مرفه جامعه كه دغدغه مالي و 
مشكالتي از اين دس��ت را ندارند معموال تحت تاثير 
ساير عوامل از قبيل تغيير فرهنگ استفاده از خانه هاي 
كوچك تر يا عدم دسترسي به امالك دلخواه در شهر 
مورد نظرش��ان مجاب به تغيير الگوي مصرف ملك 

مي شوند. 
اين تغيير الگوي مصرف، ناشي از شهرنشيني است و 
به همراه خود مزايا و معايبي دارد كه پرداختن به آن در 
اين متن كوتاه ممكن نيست. اما بدون شك با افزايش 
روند رو به رشد جمعيت شهر نشين و صنعتي شدن 
زندگي افراد، اين الگو به سمت كاهش مساحت منازل 

پيش خواهد رفت. 
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خانوارهاي كوچك 
آپارتمان هاي نقلي

 امروزه تغيير و اصالح 
الگوي مصرف به عنوان 
امري بديه��ي يكي از 
راه هاي دس��تيابي به 
توسعه و صرفه جويي 
در زمان و هزينه است. 
هر چند كه روش هاي 
س��اختاري در تم��ام 
زمينه ها به مرور زمان 
دس��تخوش تغييرات در اس��تفاده بهينه از 

الگوهاي مناسب و كار ساز تر شده است.
اصالح الگ��وي مصرف فقط مختص به كاال و 
خدمات نيس��ت و در طراحي و برنامه ريزي 
ش��هري مي تواند اثرات مثبت و س��ازنده اي 
داشته باش��د. درش��هرها ممكن است يك 
توزيع نامنظم جمعيتي وجود داشته باشد، 
با گذش��ت زمان تراكم جمعيتي در منطقه 
داخلي ش��هر ك��ه جمعيت فرواني داش��ت، 
كاهش يافته و اين تعداد جمعيت به نواحي 
حاش��يه اي كشيده شد و به تفسيري شهرها 
خ��ود را به طرف خارج گس��ترش دادند. در 
محالت مرفه نش��ين به علت گراني مسكن 
و زمي��ن گرچه جمعيت رو به فزوني اس��ت، 
ولي تراكم جمعيتي نسبت به مراكز شهري و 

حاشيه ها بسيار كم و ناچيز است.
 شهرسازي و ساخت مس��كن ابتدا با الگوي 
خانه هاي وياليي ش��هرها ايجاد ش��دند. به 
فراخور زمان با س��اخت واحده��ا به صورت 
طبقات��ي معمواًل تا 4 طبقه اي��ن روند ادامه 
داشت. اما با رشد جمعيت شهرها كه عمومًا 
با دو عامل افزايش طبيعي جمعيت ش��هري 
و مهاجرت روستا شهري اتفاق افتاد، اگر اين 
رويه اصالح نمي شد، بايد تمام مناطق اطراف 
شهرها به س��كني دادن جمعيت شهرنشين 

اختصاص مي يافت. 
با تغيير الگوي زندگي ش��هري از خانه هاي 
وياليي به آپارتمان نش��يني اص��الح الگوي 
مص��رف در عرض��ه زمين و ني��ز كاهش در 
هزينه هاي مديريت شهري اتفاق افتاد، گرچه 
رشد شهرها تغييري اس��ت كه از يك نقطه 
شروع شده است و نقطه پاياني براي آن قابل 
تصور نيست، ولي با اين رويكرد رشد شهرها 
از حالت افقي به عمودي تغيير ماهيت داد و 
امروزه با تراكم سازي، شهرها متحول شده اند. 
در اين ميان، ماهيت فرهنگي شهرنش��ينان 
نيز ب��ه فراخور پيش��ُبرد تكنول��وژي تغيير 

يافته است.
اما آنچه كه در اين برهه اثر محس��وس دارد، 
كاهش ُبعد خانوار و به دنبال آن كاهش متراژ 
واحدهاي مس��كوني براي ُس��كني گزيدن 
اس��ت. برابر اعالم مركز آم��ار هم اكنون ُبعد 
خانوار در ايران به ۳/۳ كاهش يافته اس��ت. با 
توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي، گراني و 
هزينه هاي نگهداري مسكن، بيشتر متقاضيان 
موثر مس��كن نيز، متقاضي واحدهاي ميان 
متراژ يا كوچك هس��تند. ب��ا توجه به اصالح 
الگ��وي م��راودات و معاش��رت ها، همچنين 
كوچك كردن بعد خانوار و نهادينه شدن آن 
)شايد هر چند اشتباه(، اين واحدها جوابگوي 
نياز حجم عظيمي از جوامع شهرنش��ين در 
تمام ادوار زندگي آنها نيزخواهد بود. در اين 
برهه كه نياز مسكن به عنوان مشكل و حتي 
معضلي گريبانگير جوامع ش��هري خصوصًا 
شهرهاي بزرگ شده است، برطرف كردن اين 
مشكالت در گرو تدوين سياست هاي جديد 

و كارُگشا است.
 راه حل ه��اي معتب��ر و موث��ر در اص��الح 
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي بر تغييرات 
ش��هري با تغيير رويكرد مناسب در ساخت 
واحده��اي كوچك تر با مصالح س��بك تر و 
ارزان تر به طوري كه متقاضي قادر به تأمين 
هزينه ه��اي خريد آن باش��د از اولويت هاي 

اساسي است.
بنابر اين اگر برنامه اي جامع براي سازندگان 
در جهت اصالح س��اختار تأمين واحدهاي 
كوچك با كمك گرفتن از زمين هاي موجود 
خانه هاي قديمي و فرسوده سطح شهر تدوين 
ش��ود، مي توان تا حدودي در رفع مش��كل 

متقاضيان مسكن كمك كرد. 
در تدوين اين مدل از ساخت و ساز ضرورت 
دارد با توج��ه به پيدايش اش��كال فرهنگي 
جديد در ش��هرها برخاسته از نياز اجتماعي 
ش��هروندان و الگو پذي��ري از ُبعد فرهنگي و 
شرايط اقتصادي و نيز در نظر گفتن مقاومت 
سازه اي در اين زمان كه بيش از هميشه زلزله 
به عنوان تهديدي جدي هر روزه با لرزه و پس 
لرزه هاي متعدد، سازه ها را به لرزه در مي آورد 
و عالوه بر به بار آوردن خس��ارات استرس و 

اثرات رواني در پي دارد. 
بيش��ترين ناپايداري مقاومت س��ازه اي در 
بافت فرس��وده و حاشيه شهرها است و دليل 
اين ناپايداري، ابتدا بافت فرس��وده به علت 
قدمتي كه دارد اصول سازه اي خيلي مد نظر 
نبوده اس��ت و نوع مصالح به كار رفته معموال 

ناپايدار است.
حاشيه ها هم با توجه به اينكه عموما به صورت 
شبانه و بدون مجوزهاي قانوني و با كمترين 
هزينه ها و مصالح ناپايدار س��اخته شده اند. 
حاش��يه ها به عنوان دروازه ورودي ش��هرها 
بيشترين نقش در اسكان و مهاجرت پذيري 
روس��تاييان و مهاجران جوياي كار را دارند 
و اغلب با بيش��ترين تراكم جمعيتي همواره 
به عن��وان معضل��ي براي مديريت ش��هري 

گريبانگير شهرهاي بزرگ شده اند.

محمدعلي مهري
كارشناس ارشد 

شهرسازي

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت و ساز



دانش و فن10اخبار

اشتغالزاييبا»آيتي«

فناوريبهكمكمهارتافزاييكاربرانميآيد
گروه دانش و فن   مر جان محمدي  

رخنه فناوري در تمام عرصه ها قابل شهود است و ديگر 
هيچ عرصه اي نيست كه فناوري در آن نقشي نداشته 
باش��د به طوري كه طبق اطالعات ارايه شده فناوري 
اطالعات به عنوان يك كاتاليزور براي رشد اقتصادي و 

اشتغال زايي، عمل مي كند. 
فناوري موجب شده تا اطالعات دقيق و روزآمد همواره 
دردس��ترس متقاضيان قرار بگيرد وبه كاربرانش اين 
اج��ازه را مي دهد تا بهترين تصمي��م را د عرصه هاي 
مختلف بگيرند، فناوري به كمك تمام علوم و حرفه ها 
آمده اس��ت و در حال حاضر نقش مهمي در پيشبرد 
اهداف بشريت دارد،  در بسياري از كشورهاي پيشرفته 
دنيا فناوري اطالعات و تكنولوژي باعث شده است تا 
هزينه ها به ش��دت كاهش پيدا كند و براي كاربرانش 

صرفه اقتصادي به همراه داشته است .
اين روزها نمي توان از نقش چشمگير فناوري اهميت 
ويژه اي كه در زندگي افراد جامعه ايفا مي كند به راحتي 
گذر كرد، بيش��تر كاربران حاضر نيستند لحظه اي از 
فناوري و تكنولوژي به دور باش��ند،  اين در حالي است 
كه به نظر مي رسد با رش��د فناوري مهارت افزايي نيز 
در حال پيش��رفت است،  پيشرفتي كه حتي مي تواند 
سهم بسزايي در اشتغالزايي جوانان افراد جامعه داشته 
باشد. طبق آمار به دس��ت آمده از مركز راهبردي آمار 
و اطالعات وزارت كار، دانش��گاه هاي كش��ور و درگاه 
ملي آم��ار، در حال حاضر نزديك ب��ه دوازده ميليون 
فارغ التحصيل رشته هاي مختلف آموزشي در كشور 
وجود دارند و بر اس��اس همين گزارش��ات، هر س��اله 
نزديك به يك ميليون دانشجو از دانشگاه هاي كشور 
فارغ التحصيل مي شوند كه اين ارقام، حاكي از ظرفيت 

باالي نيروي كار موجود در كشور است.
 بر اس��اس آمارهاي موجود، بطور ميانگين از هر 100 
فارغ التحصيل ايراني، 11 نفر بيكار هس��تند؛ اين در 
حالي اس��ت كه از هر 100 فرد ب��دون تحصيالت، 4 
نفر بيكار هستند. اين آمار متفاوت نشان مي دهد كه 
خأل ارتباطي بزرگي بين صنايع و دانشگاه هاي كشور 
وجود دارد كه همين موضوع، دانشجويان را نسبت به 
آينده شغلي شان نگران مي كند. اين در حالي است كه 

به نظر مي رس��د تكنولوژي و فناوري بازهم به كمك 
اقتصاد آمده است و با طراحي سامانه نرم افزاري بومي 
كه توس��ط يك مجموعه دانش بنيان صورت گرفته 
است،  فارغ التحصيالن دانش��گاهي مي توانند با ورود 
به اين نرم افزار يا اپليكيشن متناسب با مهارت و رشته 
خود شاغل شوند. به گفته مدير اين مجموعه تاكنون 
دانشگاه  اميركبير، دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشكده 
فني دانشگاه تهران در زمينه اشتغال دانشجويان، خو د 
به اين مجموعه پيوسته اند و به نظر مي رسد با استفاده 
از فناوري بتوان آمار اشتغال كارجويان و متخصصان 

ايراني را افزايش داد .
آس��يه حاتمي در اين زمينه گفت كه در سال 97 نيز 
يك بار ديگر با اتكا به دانش و آگاهي متخصصان ايراني و 
بهره گيري از تكنولوژي روز جهان، توانستيم ابزار بومي 
و پيشرفته اي را بسازيم كه دانشجويان را با محيط كار 
آشنا سازد و آنها را در يافتن مسير شغلي  ايده آل خود 

ياري كند. 
مديرعامل مجموعه دانش بنيان ايران تلنت با اشاره به 
اينكه دانشگاه ها مي توانند برنامه ريزي علمي دقيق تري 
داشه باشند و از وضعيت اشتغال دانشجويان خود آگاهي 
يابند، به تعادل گفت: در عين حال بيزينس ها متحول 
شده و فرآيندهاي كارآموزي اثربخشي خواهند داشت؛ 
هنر ما اين بود كه از تكنولوژي مچينگ استفاده كنيم و 
اينكه چطور بتوانيم فرد مناسب را براي فرصتي مناسب 

هماهنگ كنيم.

 سامانه نرم افزاري بومي ارتباط صنعت و دانشگاه
وي، با بيان اينكه اپليكيشن در حقيقت پلي ارتباطي 
ميان دانش��جويان و تازه فارغ التحصي��الن با صنايع 
و كس��ب وكارهاي فعال در كش��ور خواهد بود گفت: 
دانشجويان با ثبت نام در تلنت كوچ مي توانند دانش 
خود را نسبت به محيط كار شركت ها و شيوه كار در آنها 
ارتقا بخشند، مشاغل مختلِف مورد نياز كسب وكارها 
بشناس��ند و از آخري��ن فرصت هاي كارآم��وزي در 

معتبرترين شركت ها مطلع شوند.
حاتمي با تاكيد بر اينكه استفاده از اين اپليكيشن به 
صورت رايگان اس��ت گفت: راه اندازي اين اپليكيشن 

ني��ز در ح��وزه مس��ووليت هاي اجتماعي اس��ت و 
س��رمايه گذاري هاي الزم صورت گرفت��ه و حمايت 
مالي هيچ ارگان دولتي را نداريم.اين كارآفرين نمونه 
كش��ور در ادامه معرفي وب سايت تلنت كوچ توضيح 
داد: همچنين، ش��ركت ها ب��ا برگزاري ت��ور داخلي 
براي دانش��جويان و تازه فارغ التحصيالن و حضور در 
دانشگاه هاي معتبر كشور، مي توانند ايشان را با محيط 
شغلي بازار كار كش��ور آشنا كنند و براي يافتن شغل 
دلخواهشان و انتخاب بهترين مس��ير شغلي، آنها را 
ياري كنند. در حقيقت تلنت كوچ، فضايي در اختيار 
دانشجويان، دانشگاه ها و صنايع قرار مي دهد تا بدون 

واسطه با يكديگر در ارتباط باشند.

به گفته طراح اين اپليكيش��ن، اين پلتفرم نرم افزاري 
س��عي دارد تا به بهترين ش��كل ممكن كمك  كند تا 
اشتغال دانشجويان در شرايط اقتصادي فعلي محقق 
شود و تالش بر اين است كه از اين طريق بتوانيم عالوه 
بر ياري دانشجويان در يافتن مسير شغلي دلخواهشان، 
در رشد شركت ها سهيم باشيم و خالءهاي موجود در 
بازار كار را رفع كنيم.از س��وي ديگر به نظر مي رسد با 
پيشرفت فناوري و ورود تكنولوژي بسياري از هزينه ها 
رو به كاهش رفته اس��ت و پلتفرم ه��اي نرم افزاري و 
برنامه هاي كه بر روي بازار هاي اينترنتي قرار مي گيرند 
مي توانند نقش مهمي در صرفه جويي هاي اقتصادي 
و زمان داشته باشند. از همين رو مجموعه دانش بنيان 

تلنت قرار است طي يك ماه آينده نمايشگاه آناليني را 
در حوزه كار برگزار كند. 

در ه��ر ص��ورت به نظ��ر مي رس��د فن��اوري هم در 
ب��ازار كار نقش بس��زايي دارد و ب��ا ورودش به عرصه 
اشتغالزايي توانسته س��هم مهمي را در اقتصاد كشور 
به خود اختصاص بدهد. اين در حالي اس��ت كه وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات و معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور نيز همواره از طراحان و ش��ركت هاي 
دانش بنيان كه اقدامي به بومي سازي پلتفرم هاي نمونه 
جهاني كرده اند،  چرا كه معتقدند فعاالن در اين عرصه 
مي توانند با بومي سازي نقش بسيار مهمي در عرصه 

اشتغالزايي كشور و اقتصاد داشته باشند.

افتا|معاونت بررس��ي مركز افتا نس��بت به شناسايي 
چندين اپليكيشن پيام رسان جعلي و مخرب در فروشگاه 
 Trend Micro گوگل پلي هشدار داد. پژوهشگران
چندين برنامه در قالب پلتفرم هاي پيام رس��ان صوتي 
قانوني را در فروشگاه Google Play مشاهده كردند 
كه داراي قابليت هاي مخرب هستند.نمونه هاي مختلف 
برنامه هاي مخرب مشاهده شده از ماه اكتبر در گوگل پلي 
بارگذاري شده اند كه قابليت هاي آنها در هر نسخه تكامل 
يافته است. به نظر مي رس��د كه مجرمين سايبري در 
حال افزودن ويژگي هاي جديدي هستند تا فعاليت هاي 
مخربي از جمله حمالت بات نت انجام دهند.بسياري از 
اين برنامه هاي جعلي از Google Play حذف شده اند.

پژوهش��گران Trend Micro برخ��ي از نمونه هاي 
مخرب را مورد تحليل و بررسي قرار داده اند. در نمونه هاي 
بررسي ش��ده، رفتار برنامه و نوع كدنويسي مشابه بوده 
اس��ت كه به نظر مي رسد مجرمين س��ايبري در حال 
توس��عه ماژول هاي اضافي و انتشار برنامه هاي مخرب 
بيشتري هستند.زماني كه برنامه مخرب روي گوشي 
 C&C را از سرور payload قرباني نصب مي شود، بدنه و
دريافت مي كند و آن را رمزگذاري و اجرا مي كند. اين بدنه 

داراي سه ماژول اس��ت. ماژول اول كه Icon نام دارد، 
آيكون برنامه را مخفي مي كند تا از حذف برنامه توسط 
كاربر جلوگيري كند. ماژول دوم، با نام Wpp، مي تواند 
مرورگر را باز كند و به آدرس هاي دلخواه دسترسي يابد.

با اس��تفاده از ماژول دوم، بدافزار يك فرم نظرسنجي را 
براي كاربر باز مي كند تا به ازاي ارايه كارت هاي هديه به 
قرباني، اطالعات شخصي وي از جمله نام، شماره هاي 
تماس و آدرس محل س��كونت را جمع آوري كند. اين 
ماژول همچنين آگهي هاي جعلي نيز به كاربر نش��ان 
مي دهد.ماژول س��وم Socks ن��ام دارد كه براي انجام 

درخواست هاي DNS طراحي شده است. 

ديجيتال ترندز| شركت چيني ويوو كه به علت توليد 
محصوالت خالقانه ش��هرت دارد اين بار از توليد گوشي 
هوشمندي با دو نمايشگر خبر داده كه با كشيدن و دور 

كردن دو نمايشگر آن از هم مانند آكاردئون باز مي شود.
رونمايي از اين گوشي يك هفته ديگر صورت مي گيرد. 
اين گوشي كه Nex۲ نام دارد، مجهز به حسگر اثر انگشت 
بوده و نمايشگرهاي آن تقريبا كل نماي جلوي گوشي را 

در برمي گيرند.
دوربين اين گوشي هم به صورت دوگانه و كشويي طراحي 
ش��ده و تنها در صورت عالقه كارب��ر به عكس گرفتن به 
س��مت باال كشيده شده و براي عكاس��ي مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
با كشيدن نمايشگرهاي اين دو گوشي در دو جهت مخالف 
فضاي مابين اين دو نمايشگر مانند آكاردئون كش مي آيد. 
البته هنوز مشخص نيست آيا چنين سبك طراحي براي 
يك تلفن همراه مورد توجه و استقبال قرار مي گيرد يا خير. 
البته اين اولين گوشي با دو نمايشگر نيست و در سال هاي 
اخير برخي شركت هاي چيني ديگر مانند اوپو نيز چنين 

محصوالتي توليد كرده اند.
Nex۲ از نظر سخت افزاري هم گوشي قدرتمندي است 
و به عنوان مثال داراي 10 گيگابايت رم و 1۲۸ گيگابايت 
حافظ��ه داخلي اس��ت. البته گفته مي ش��ود مدل هاي 
 ارزان قيمت تري از اين گوش��ي با ۳ يا 4 گيگابايت رم و

۳۲ گيگابايت حافظه داخلي نيز توليد خواهند شد.

آسين ايج| يك شركت چيني براي اولين بار در جهان 
از فناوري مخابراتي نسل پنجم تلفن همراه براي برقراري 
تماس ويدئويي ميان چند نفر با كيفيت باال بهره گرفت.

شركت اوپو اعالم كرده كه اين تماس در ساعت 1۲:57 
 دقيقه صبح به وقت محلي انجام ش��ده و مهندس��ان
6 واحد تحقيق و توسعه شركت اوپو در سراسر جهان 
در اين مكالمه ويدئويي شركت داشته اند. اين تماس با 
استفاده از برنامه گپ محبوب وي چت در چين انجام 
شده است.اين تماس با اس��تفاده از گوشي هوشمند 
Pro R15 ش��ركت اوپو انجام شده كه يكي از معدود 
گوشي هاي هوش��مند س��ازگار با فناوري مخابراتي 
نسل پنجم جهان است. براي انجام اين آزمايش از يك 
سيستم شبكه اي راديويي جديد نسل پنجم استفاده 
ش��ده اس��ت.مكالمه يادش��ده ميان اين 6 نفر حدود 
17 دقيق��ه به طول انجاميد و بر روي پهناي باند 100 
مگاهرتز انجام شد. عدم تاخير ارسال و دريافت صوت 
و تصوير، وضوح و شفافيت تصويري باال، عدم هرگونه 
پرش يا قطع تصاوير از جمله مزاياي اس��تفاده از اين 
فناوري بوده است.شركت اوپو پيش از اين تجهيزات 
ارسال سيگنال هاي نسل پنجم را نيز توليد كرده و اولين 
شركتي بوده كه در اكتبر گذشته خدمات دسترسي به 
اينترنت پرسرعت را با استفاده از فناوري نسل پنجم با 
موفقيت انجام داد. انتظار مي رود ارايه خدمات مخابراتي 

نسل پنجم در جهان از سال ۲019 آغاز شود.

نيواطلس|كاوشگر اينسايت در نخستين روز فعاليت 
در مريخ به وس��يله پنل هاي خورش��يدي 45۸۸ وات 
س��اعت برق توليد كرد كه اين رقم ركورد به حس��اب 
مي آيد.هن��وز يك هفته از فرود كاوش��گر اينس��ايت 
روي س��طح مريخ نگذش��ته اما اين آزمايشگاه فضايي 
ركوردهاي جديدي را شكسته است.اطالعات ارسالي 
به زمين نشان مي دهد نه تنها كاوشگر بطور دقيق كار 
مي كند، بلكه ركورد جديدي در توليد انرژي در سياره 
سرخ ثبت كرده است.دوشنبه گذشته اينسايت پس از 
س��فري 7 ماهه روي مريخ فرود آمد و چند ساعت بعد 
به طور موفقيت آميز پنل هاي خورشيدي خود را باز كرد.

مقدار الكتريسيته توليدي اين كاوشگر طي روز در سياره 
سرخ رنگ بيش از مقداري است كه هرگونه كاوشگري 
قبال روي مريخ جمع آوري كرده است.تام هافمن مدير 
پروژه اينس��ايت در آزمايش��گاه JPL ناس��ا در اين باره 
گفت: ثبت يك ركورد بسيار جالب است. اما دستيابي 
به توليد الكتريسيته بي سابقه براي انجام فعاليت هاي 
مهندسي بسيار كارآمد است. به گفته هافمن، پنل هاي 
خورشيدي كاوشگر 45۸۸ وات ساعت الكتريسيته در 
يك روز مريخي )sol( توليد كرده اند. اين بدان معناست 
كه ما نيز هم اكنون انرژي كافي براي انجام ماموريت ها 
و عمليات هاي علم��ي را در اختيار داري��م. اين ميزان 
بسيار بيشتر از ۲۸06 وات س��اعتي است كه كاوشگر 
Curiosity ناسا در نخستين روز مريخي توليد كرد. 

مايكروسافت| مايكروسافت قصد دارد تا پايان سال 
۲0۲۲ ميالدي بالغ بر 5600 ش��غل در بحرين ايجاد 
كند.ش��ركت مايكروس��افت قصد دارد با تمركز روي 
پلت فرم سرويس هاي ابري و خدمات مبتني بر كالد 
بالغ بر 5600 شغل در بحرين ايجاد كند.خدمات ابري 
و س��رويس هاي مبتني بر كالد كه اين روزها توسط 
شركت هاي تكنولوژي بسياري در جهان مورد استقبال 
قرار گرفته است، حاال مايكروسافت اعالم كرده است كه 
مي خواهد با گسترش فعاليت هايش در خاورميانه اعم از 
بحرين، تركيه، عربستان سعودي، امارات متحده عربي 
جاي پاي خود را در اين منطقه استراتژيك مستحكم 

كند و سهم خود را از بازارهاي مربوطه افزايش دهد. 
مايكروس��افت بدين ترتي��ب اع��الم كرده اس��ت كه 
مي خواهد تا پايان س��ال ۲0۲۲ ميالدي در بحرين به 
توس��عه، طراحي و فروش محصوالت و ارايه خدمات 
خود بپردازد.محققان و پژوهشگران فعال در موسسه 
تحقيقاتي IDC برآورد كرده اند كه اين سرمايه گذاري 

نيازمند ۲۸.04 دالر هزينه است.
آمده است، محمدعلي القاعد، مدير ارشد اجرايي بخش 
دول��ت الكترونيك و فناوري اطالع��ات در بحرين در 
اين خصوص مي گويد: گزارش و بيانيه اي كه از سوي 
مايكروسافت به دست ما رسيده است، مي تواند يكي از 
عوامل تاثيرگذار در چشم انداز اقتصادي ۲0۳0 بحرين 

باشد و موجب پيشرفت اين كشور در حوزه هاي شود.

نيواطلس| س��يمون نام يك ربات ويژه كره اي شكل 
اس��ت كه در فضا معلق مانده و به كاركنان ايس��تگاه 
فضاي��ي بين المللي ب��راي انجام ام��ور مختلف كمك 

مي كند.
اين ربات اولين روز كاري خود را در ايس��تگاه فضايي 
بين الملل��ي به پايان رس��انده و الكس��اندر گرس��ت 
يك��ي از فضان��وردان حاض��ر در اين ايس��تگاه بعد از 
ش��ارژ س��يمون، كنت��رل و بررس��ي مهارت هاي آن 
را آغ��از كرد.رب��ات CIMON كه بخ��ش عمده آن 
 را پالس��تيك تش��كيل مي دهد با اس��تفاده از چاپگر 
سه بعدي تهيه شده و يك نرم افزار هوش مصنوعي كه 
توسط شركت اي بي ام طراحي شده، روي آن نصب شده 
است. ايرباس و شركت آلماني دي ال آر نيز در طراحي 

اين ربات همكاري داشته اند.
اين رب��ات پرنده عالوه بر گردش در ايس��تگاه فضايي 
بين المللي و كمك به فضان��وردان براي انجام وظايف 
روزمره مي تواند با آنها گپ بزند و اين افراد را از نگراني ها 
و فش��ارهاي كاري روزمره رها كند.در جريان استفاده 
آزمايشي از اين ربات خواسته شد تا بيدار شود، نام خود 
را بگوي��د، توضيح دهد از كجا آمده و حتي موس��يقي 
محبوب خود را پخش كند.س��پس اين ربات فرامين 
صوت��ي الزم براي انجام يك آزماي��ش علمي را صادر، 
حس��گرهاي مافوق صوت را كنترل كرد و با اس��تفاده 

از دوربين هاي خود به پخش زنده ويدئويي پرداخت.

ايسنا | سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس از 
حضور اعضاي اين كميسيون در محل استقرار تجهيزات 
سخت افزاري دولت الكترونيك و بازديد از بخش هاي 

اين پروژه بزرگ ملي خبر داد.
ولي ملكي گفت: پيرو جلسه هفته گذشته كميسيون 
درباره دولت الكترونيك، بعدازظهر امروز )يكش��نبه، 
11 آذر( از زيرساخت هاي دولت الكترونيك در محل 
ساختمان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بازديد 

داشتيم.
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس ادامه داد: رشد 
تراكنش ها و تفاوت آن با گذش��ته را با چشم مشاهده 
كردي��م. رتبه قبلي ايران از اين حي��ث 106 بود كه با 
مجموعه اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات، ب��ه رتبه ۸6 جهان��ي ارتقاء پيدا 
كرده ايم كه از ميانگين جهاني جلو زده ايم اما با همه اين 
صحبت ها تازه متوجه شده ايم كه حداكثر 10 درصد 

دولت الكترونيك در كشور پياده شده است.
وي با اشاره به داليل اين مساله گفت: ۲500 دستگاه 
دولتي و غيردولتي بايد به يكديگر لينك شوند تا دولت 
الكترونيك به معناي واقعي اجرايي شود.س��خنگوي 

كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به استنكاف 
قوه قضاييه و ناجا از پيوستن به دولت الكترونيك، گفت: 
قوه قضاييه با ۲7 درصد و نيروي انتظامي با 1۸ درصد 
سهمي كه از دولت الكترونيك دارند، كمك زيادي براي 
فراگير شدن دولت الكترونيك دارند. به بيان ديگر در 
صورت اتصال اين دو دس��تگاه بزرگ 60 تا 70 درصد 
دولت الكترونيك تكميل مي شود اما متاسفانه هيچ كدام 

از اين نهادها هنوز به دولت الكترونيك نپيوسته اند.
ملكي، تبديل كارت بانكي به كارت سوخت را از جمله 
اقدامات انجام شده در قالب دولت الكترونيك دانست 
و افزود: با مجموعه اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، اكنون شهروندان 
مي توانند با شماره گيري كد دستوري يو اس اس دي 
ش��امل س��تاره 4 مربع )#4*( و وارد كردن اطالعات 
خودرويي، كارت بانكي خود را به كارت سوخت تبديل 
كنند كه اين پروژه موجب صرفه جويي ده ها ميليارد 

توماني مي شود.
وي مجلس شوراي اس��المي را عالي ترين مرجع حل 
چالش پيوستن قوه قضاييه و نيروي انتظامي به دولت 
الكترونيك دانس��ت و افزود: براي ملزم ش��دن اين دو 
دس��تگاه به پيوس��تن به دولت الكترونيك، مجلس 
بايد ورود كن��د. البته براي تحقق اي��ن هدف، هم به 
فرهنگ سازي نياز است و هم به تخصيص بودجه كافي.

ملكي با اشاره به تصميم كميسيون متبوعش گفت: ما از 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خواستيم كه با حضور 
در مجلس گزارشي از عملكرد و منافع اقتصادي دولت 
الكترونيك به نمايندگان ارايه كند تا نمايندگان پس از 
اطالع از كم و كيف و جزييات اين طرح بزرگ، بسترهاي 
قانوني اين پروژه را به وجود بياورند. عالوه بر آن، قرار شد 
در زمان رسيدگي مجلس به اليحه بودجه 9۸ نيازهاي 

بودجه دولت الكترونيك تا حد ممكن تامين شود.
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دريچه فراسو

ثبت نام 502 هزار نفر براي 
دريافت كارت هوشمند سوخت

 درمان افسردگي حاد 
با تحريك الكتريكي مغز

 اضافه شدن شارژ وايرلس
و تراشه هاي نوين به ايرپاد 

يك سوم رشد بهره وري 
دركشور از ICT محقق مي شود

 س��ازمان فناوري اطالعات ايران از مراجعه بيش از
50۲ هزار نفر براي ثبت نام الكترونيكي كارت سوخت 
در روز هفتم خبر داد.سازمان فناوري اطالعات ايران، 
روز يكش��نبه11 آذرماه و در هفتمين روز ثبت نام 
الكترونيكي كارت س��وخت، 50۲ هزار و 4۲6 نفر 
براي ثبت نام به سامانه مراجعه كردند. از مجموع تعداد 
مراجعان براي ثبت نام 147هزار و 74۳ نفر در نوبت 
خود مراجعه و امكان ثبت نام داشتند. در اين ميان، 
از مجموع 147هزار و 74۳ نفر، حدود 50 هزار نفر با 
ارايه كامل مدارك موردنياز، ثبت نام خود را نهايي و 
با تاييد نهادهاي ذي ربط موفق به فعال كردن كارت 
سوخت خود شدند. مراجعان از ۳ روش اپليكيشن 
دولت همراه، درگاه الكترونيكي  mob.gov.ir يا 

كد دستوري #4* اقدام به ثبت نام كرده اند.

گيزم�گ| پژوهش��گران امريكايي در بررس��ي 
جدي��دي دريافتند كه تحري��ك الكتريكي ناحيه 
خاصي از مغز مي تواند به بهبود افسردگي حاد كمك 
كند.پژوهش جديدي كه در »دانش��گاه كاليفرنيا، 
سان فرانسيس��كو« )UCSF( انجام ش��ده، نشان 
مي دهد كه تحريك الكتريكي ناحيه اي از مغز موسوم 
به »قشر اوربيتوفرنتال« )OFC( مي تواند به بهبود 
قابل توجه شرايط بيماران مبتال به افسردگي حاد 
منجر شود.در »تحريك عمقي مغز« )DBS(، ابزاري 
موسوم به »ضربان ساز مغز«، با جراحي در مغز كاشته 
مي شود. اين ابزار، براي تحريك الكتريكي نواحي 
خاصي از مغز طراحي ش��ده و به عنوان يك روش 
درماني براي كاهش رعشه هاي ناشي از افسردگي 
به كار مي رود.از روش تحريك عمقي مغز، به عنوان 
راهي براي كنترل افسردگي مقاوم در برابر درمان 
استفاده مي شود اما پژوهش هايي كه تاكنون صورت 

گرفته اند، از نظر منطقي بي نتيجه هستند.
پژوهشگران دانشگاه كاليفرنيا، سان فرانسيسكو، 
بررس��ي خود را از موثرترين ناحيه مغز براي روش 
تحريك عمقي آغاز كردند و ۲5 بيمار مبتال به صرع 
را مورد آزمايش قرار دادند. اي��ن بيماران در نوبت 
جراحي قرار داشتند تا الكترودهايي در مغز آنها قرار 
بگيرد و امكان شناسايي دقيق بافت مغز كه در رخ 
دادن رعشه ها نقش دارد، براي جراحان فراهم كند.

اين الكترودها توانس��تند فرصت شناسايي ارتباط 
ميان ش��رايط و تحريك مغزي در نواحي گوناگون 
را بطور موقت براي پژوهش��گران فراهم كنند. در 
اين بررس��ي، جريان الكتريكي ماليمي به نواحي 
گوناگوني از مغز منتقل شد و پژوهشگران از بيماران 
خواستند به صورت همزمان تاثير اين فرآيند را بر 

شرايط خود گزارش دهند.

انگجت| يك��ي از تحليلگران محص��والت اپل، 
ادعا مي كند اين ش��ركت در اوايل ۲019 ميالدي 
ايرپادي با قابليت ش��ارژ وايرلس و نس��خه جديد 
بلوتوث و تراش��ه هاي نوي��ن عرضه مي كند.طبق 
ادعاي مينگ چي كو، يكي از تحليلگران محصوالت 
اپل، اين شركت در سه ماهه نخست ۲019 ميالدي 
ايرپادهايي با قابليت پشتيباني شارژر وايرلس عرضه 
مي كند. همچنين به گفته اين كارشناسان تغييرات 
بيشتري در اين محصول در راه است. مينگ چي كو 
معتقد است ايرپادها مجهز به نسخه جديد بلوتوث 
)احتماال Bluetooth 5.0(، يك تراشه از مجموعه 
جديد W مي ش��وند كه تغييراتي در طراحي آنها 
مانند لوالهاي مق��اوم به گرما ني��ز وجود خواهد 
داش��ت. توليد لوالها و بخش هاي داخلي جديد، 
گرانقيمت تر است اما كو هيچ اظهارنظري درباره 
افزايش قيمت محصول نكرده است.همچنين به 
گفته كو بايد منتظر آپديت هاي بيشتري در ايرپاد 
نيز بود و طراحي كامال نويني براي محصول عرضه 
مي شود اما اين روند تا اوايل ۲0۲0 ميالدي اتفاق 
نخواهد افتاد.گزارش هاي پيشين حاكي از آن بود 
كه اپل مش��غول كار روي توليد ايرپادهاي ضدآب 

است كه در اوايل ۲019 ميالدي عرضه مي شوند.

ارتباط�ات|  رواب�ط عموم�ي وزارت 
مدي��ركل بررس��ي هاي اقتص��ادي معاون��ت 
برنامه ري��زي و نظ��ارت راهب��ردي وزارت 
ارتباط��ات گفت: يك س��وم رش��د به��ره وري 
مطاب��ق با اهداف برنامه شش��م توس��عه بايد از 
 طري��ق بخش ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات
محق��ق ش��ود.نيلوفر مرادحاصل با اش��اره به 
س��نجش بهره وري بخش ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات كه در مواد ۳ و 5 برنامه شش��م توسعه 
به آن اشاره ش��ده است، گفت: در اين ماده هاي 
قانوني بخش ارتباطات ملزم به ايجاد 6.5 درصد 
از 19.5 درص��د رش��د ارزش اف��زوده از محل 
بهره وري شده است. بنابراين در تالش هستيم 
تا پايان برنامه ششم توسعه، اجرا و استقرار چرخه 
مديريت، بهره وري انجام ش��ود.وي خاطرنشان 
كرد: براي رسيدن به حداقل يك سوم رشد ارزش 
افزوده ناش��ي از بهره وري در بخش ارتباطات، 
كارگاه س��نجش بهره وري ICT با هدف ايجاد 
يكپارچگي در محاسبات شاخص هاي عمومي 
بهره وري در دستگاه هاي تابعه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات برگزار شد.برگزاري اين كارگاه 
گام مهم��ي در فرآيند اس��تقرار نظام مديريت 
بهره وري در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 
است كه با حمايت مس��ووالن مي توانيم شاهد 

ارتقاي شاخص هاي بهره وري باشيم.
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فعاالن اقتصادي چالش هاي پيش روي صادرات را بررسي كردند

قوانين خلق الساعه يكي از موانع توليد و صادرات است
گروهبنگاهها|

بع�دازخ�روجترام�پازبرج�اموبازگش�ت
تحريمهاياقتصادياينپرس�شكهاقتصاد
ايرانازچهطريقيميتوانددرمقابلتحريمها
بايس�تددرمحاف�لاقتص�اديمطرحش�ده
اس�ت؟اينكهاقتص�ادايرانبااس�تفادهازچه
مكانيس�مهايينهتنهاتحريمهاراپشتسر
بگذاردبلك�هازچالشتحريمهاب�رايبهبود
شاخصهاياقتصاديومعيشتياستفادهكند.
اغلبكارشناسانازموضوعصادراتغيرنفتي
بهعنوانمهمترينشاهكليدبهبودشاخصهاي
اقتصادييادميكنند،حوزهايكهاقتصادايران
بااستفادهازآنميتواندنهتنهاچالشتحريمها
رابياث�ر)ياحداقلكماثر(كندوهمدرزمينه
اشتغالزاييگامهايبلندتريبردارد.امابرسر
راهتوسعهصادراتكشورمانمشكالتيوجود
داردكهتازمانحلوفصلش�دنآنهاروياي
دستيابيبهصادراتنفتيباالغيرقابلحصول

بهنظرميرسد.

   عوامل آسيب زاي صادرات
رييس هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان 
در پاس��خ به اين پرسش ها و مشكالتي كه پيش روي 
صادركنندگان وجود دارد »تصويب قوانين و مقررات 
خلق الس��اعه« را يكي از عوامل آسيب زا براي بخش 

توليد و صادرات كشور دانست.
»رضا اميدوارتجريشي« ديروز در نشست خبري مربوط 
به برگزاري دوازدهمين جشنواره ملي توليدكنندگان، 
مديران جوان و چهره هاي ماندگار يادآوري كرد: امسال 
سال »حمايت از كاالي ايراني« نام دارد كه به معناي 

حمايت از صادرات نيز است.
او اين پرس��ش را مط��رح كرد كه چرا جل��و صادرات 
محص��والت داراي ارزش افزوده ب��اال و قابليت صدور 
گرفت��ه مي ش��ود؛ در حالي كه مازاد مص��رف داخلي 
دارند؟اميدوار تجريشي رب گوجه فرنگي را نمونه اي از 

اين نوع كاالها برشمرد.
او به س��فر خود به افغانستان اش��اره كرد و گفت براي 
صادرات انواع كاال از ايران به اين كش��ور شرايط خوبي 

وجود دارد. 

   ظرفيت هاي صنعتي و كشاورزي صادرات
در همين خصوص رييس كميس��يون صنعت اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي سمنان مي گويد: 
استان هاي مختلف كش��ورمان داراي ظرفيت هاي 

بس��يار زيادي در حوزه هاي كش��اورزي، صنعتي و 
معدني براي صادرات هستند. حميد علوي در ادامه 
مي گويد: توسعه صادرات به ويژه صادرات غيرنفتي 
نياز به سرمايه گذاري و حمايت دارد و در صورتي كه 
حمايتي وجود نداش��ته باش��د، جهش صادراتي رخ 
نمي دهد.هرچن��د برجام تاثيرات بس��يار مثبتي در 

حوزه واردات داش��ته است، اما بعد از خروج ترامپ از 
بايد به دنبال راهكارهاي موثري بود تا دامنه صادرات 

كشورمان افزايش پيدا كند.
عل��وي اضافه كرد: برخي از كش��ورهايي كه ايران به 
آنها ص��ادرات دارد، تعرفه ب��اال از توليدكننده ايراني 
درخواست مي كنند و اين مس��اله مانع از صادرات از 

كشور مي شود، اما مس��ووالن واكنشي به اين مساله 
نشان نمي دهند.

وي درباره تاثير نوس��ان قيمت دالر بر روند توليد يا 
صادرات، ادام��ه داد: نرخ ارز بايد واقعي باش��د، زيرا 
ه��م پايين بودن و هم باال بودن نرخ ارز آس��يب هاي 
جدي به بدنه ص��ادرات وارد مي كند و براي صادرات 

بحران آفرين است. رييس كميس��يون صنعت اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي س��منان با 
تاكيد بر اينكه دولت بايد بي��ن توليد و بانك يكي را 
انتخاب كند، خاطرنشان كرد: وجود نرخ 20 درصدي 
تسهيالت، نشان دهنده حمايت دولت از بانك هاست 
و تا زماني كه نرخ تسهيالت بانكي در ايران باال و نقل 
و انتقال پول با ديگر كش��ورها مس��دود باشد، نبايد 
رش��د قابل توجه توليدكنندگان صادراتي در كشور 

را انتظار داشت.

   اصالح قوانين مالياتي راه توسعه صادرات 
را هموار مي كند

نايب رييس اتاق بازرگاني خرمش��هر از منظر ديگري 
به بح��ث ورود مي كن��د و از ضرورت اص��الح قوانين 
موضوعي اقتص��ادي از جمله قانون هاي مالياتي براي 
صادركنندگان به عنوان يك قدم بلند در مسير بهبود 
صادرات ياد مي كند. سيد مصطفي موسوي، در رابطه 
با مش��كالت صادركنندگان مي گويد: ه��ر آنچه كه 
صادركنندگان معامله مي كنند بايد ثبت شود و مشكل 
نيز همين جا آغاز مي شود؛ اين قانون كه از سال 1395 
اجرا مي شود آن طور كه بايد و شايد به فعالن اقتصادي 

اطالع رساني نشد.

   مشكالت صادراتي شهرهاي مرزي
نائب رييس اتاق بازرگاني خرمش��هر در بخشي ديگر 
از صحبت هاي خود عنوان كرد: در ش��هرهاي مرزي 
بخش��ي از معامالت تجاري به صورت س��نتي انجام 
مي شود. به عنوان مثال؛ صادركنندگان در مرز ميان 
ايران و عراق كاالي خود را به خريداران به صورت دالر 
به فروش مي رسانند. در چنين شرايطي امكان ثبت اين 
معامالت در سيس��تم بانكي وجود ندارد، در دفاتر نيز 

چنين مواردي ثبت و تنظيم نمي شود.
وي با اش��اره به سنتي بودن بخش عمده فعاليت هاي 
صادركنندگان اظهار داش��ت: تبصره سوم ماده 147 
مي گويد تمام معامالتي كه باالي پنج ميليون تومان 
هستند بايد از طريق سيستم هاي بانكي انجام شوند. 
در صورتي كه در اين اس��تان اينگونه نيس��ت جنس 
دستي داده مي شود و پول هم به همان صورت پرداخت 

مي شود و ارز را به صرافي مي فرستند.
موسوي با بيان اينكه صادركنندگان در گذشته با دادن 
اظهار نامه از ماليات معاف مي شدند، مطرح كرد: اين 
در حالي است كه اين روزها مي گويند اظهارنامه بايد با 
دفاتر همخواني داشته باشد اما رعايت اين همخواني ها 

چندان امكان پذير نيست.

تهران یکی از محروم ترین 
استان های کشور

سرپرس��ت   | ته�ران
اس��تانداری ته��ران ب��ا 
بي��ان اينک��ه اين اس��تان 
يک��ی از مح��روم تري��ن 
استان های کشور محسوب 
می ش��ود، گفت: ب��ه زودی 
20 ه��زار کالس درس در 
شهرس��تان های استان س��اخته می ش��ود. به گزارش 
ايلنا، شکراهلل حسن بيگی در جلسه مشترک کارگروه 
تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران و ورامين که در 
محل فرمانداری اين شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: 
شهرستان های استان تهران در حوزه آموزش و پرورش با 
محروميت های بی شماری مواجه هستند و اکثر مدارس 
به صورت دو نوبته اداره می ش��ود. او با بيان اينکه فردی 
که از بيرون به استان تهران نگاهی دارد ، از آن به عنوان 
يکی از برخوردارترين مناطق کشور ياد می کنند، گفت: 
واقعيت اين است تهران در بسياری از شاخص های توسعه 
بی بهره و يکی از محروم ترين اس��تان های کشور است. 
حسن بيگی افزود : امروز برخی از شهرستان های استان 
تهران با داشتن بيش از 400 هزار نفر جمعيت از داشتن 
حتی يک تخت بيمارستانی و برخی ديگر از داشتن تخت 

بيمارستانی دولتی محروم است.

 شاخص های عدالت جنسيتی 
در ادارات ابالغ شد

كهگيلويهوبويراحمد| 
مع��اون رئي��س جمه��ور 
در ام��ور زن��ان و خان��واده 
از تعيي��ن، نهايی ش��دن و 
ابالغ شاخص های عدالت 
جنسيتی خبر داد و گفت: 
در دست گرفتن 30 درصد 
مديريت توسط خانم ها از برنامه های جدی دولت است.  
به گزارش تس��نيم معصومه ابتکار ديروز در نشس��ت 
شورای اداری کهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: يکی 
از تکاليف دولت در قانون برنامه شش��م ماده 101 در 
زمينه تحقق عدالت جنسيتی اس��ت. او با بيان اينکه 
شاخصه های اين قانون با حضور رئيس جمهور و ديگر 
ارگان ها تعيين، نهايی و ابالغ ش��ده است، عنوان کرد: 
برای اولين بار يک رديف خاص برای امور زنان و خانواده 
در بودجه س��ال آينده پيش بينی می شود تا مديرکل 
امور بانوان استانداری ها مسائل مربوط به شاخص های 
عدالت جنسيتی و بحث تحکيم خانواده را رصد و ترويج 
کنند. ابتکار ابراز کرد:41 درصد کارکنان دولت خانم 
بوده ولی به اين نسبت فرصت برای مديريت نبوده است 
که در اين زمينه سياست رئيس جمهور اين بوده که 30 
درصد پست های مديريتی  در اختيار بانوان قرار بگيرد.

کاهش عرضه ماهی در بوشهر 
قيمت ها را باال برد

بوشهر|     معاون سياسی، 
امنيتی و اجتماعی استاندار 
بوشهر گفت: کاهش عرضه 
ماه��ی در بازار اين اس��تان 
باع��ث افزاي��ش قيمت آن 
شده است. به گزارش ايرنا، 
مجيد خورش��يدی ديروز 
در نشست با مسئوالن شيالت و جمعی از تعاونی های 
صيادی استان بوشهر افزود: با توجه به طول مرزدريايی 
اين استان با خليج فارس خالی بودن بازار ماهی فروشان 
از اين محصوالت و تعطيلی بيش��تر مغ��ازه ها زيبنده 
استان نيست. استان بوش��هر دارای بزرگ ترين ساحل 
با خليج فارس اس��ت ولی م��ردم آن از ماهی به عنوان 
مهم ترين غذای مناطق ساحل نشين و بندری محروم 
هستند. او اضافه کرد: در زمان حاضر 13.5ميليون نفر در 
کشور مزد بگير هستند و هيچ افزايش حقوقی نداشته اند 
و با خانواده های آنان اين جمعيت به مرز 60 ميليون نفر 
می رسد که بايد همه نوع افزايش قيمتی را تحمل کنند. 
اوگفت: افزايش قيمت ماهی در مقايسه با گوشت توجيه 
پذير نيست زيرا گوشت از خارج استان بوشهر تامين و 
تنها در اين استان کشتار می شود ولی اينکه دريا درکنار 
مردم باشد ولی ماهی آن وارد بازار نشود، پذيرفتنی نيست.

تخریب ۶۰۰ واحد در زلزله 
۶.۴ ریشتری کرمانشاه

كرمانش�اه| اس��تاندار 
کرمانش��اه مي گوي��د : در 
6.4 ريش��تری  زلزل��ه 
کرمانش��اه 600 واح��د 
تخري��ب ش��دند و 3500 
واحد نياز به تعمير دارند.به 
گزارش   باشگاه خبرنگاران 
جوان ،هوش��نگ بازوند در نشست مشترک شورای 
برنامه ريزی و ش��ورای هماهنگ��ی مديريت بحران 
استان کرمانشاه که با حضور اعضای کميسيون عمران 
مجلس در سالن جلسات تدبير استانداری برگزار شد، 
با قدردانی از کمک های دولت و مجلس به زلزله زدگان 
استان کرمانشاه، گفت : در زلزله 7.3 ريشتری 21 آبان 
سال گذش��ته 1241 ميليارد تومان و در زمين لرزه 
6.4 ريشتری 4 آذر امسال نيز 26۸ ميليارد تومان به 
زيرساخت های استان خس��ارت وارد شد. وی گفت: 
تاکنون از خسارت 1241 ميليارد تومانی زلزله سال 
گذشته به زيرساخت ها 700 ميليارد تومان آن ابالغ 
ش��ده و 4۸ درصد اين رقم تخصيص داده شده است. 
اس��تاندار کرمانش��اه بيان کرد: درخواست داريم که 
رديف مس��تقلی در بودجه سال آينده برای بازسازی 
زير ساخت های آسيب ديده استان در نظر گرفته شود .

سرعت فرسایش خاک در 
جهان و ایران جای نگرانی دارد
رئيس انجمن علوم خاک 
ايران با بيان اينکه سرعت 
فرسايش خاک در جهان 
و ايران جای نگرانی دارد، 
گفت: س��االنه 2 ميليارد 
تن فرس��ايش خاک در 
کش��ور صورت می گيرد. 
به گ��زارش تس��نيم، منوچهر گرجی دي��روز در 
هماي��ش روزجهان��ی خ��اک در س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان قزوين اظهار داش��ت: اراضی 
مس��تعد و حاصلخيز بس��ياری توس��ط انسان ها 
دس��ت اندازی و تغييرات ش��ده اس��ت که نياز به 
توج��ه دارد. نگهداری از خ��اک در امنيت غذايی 
اهميت ويژه ای دارد ک��ه بی توجهی به اين بخش 
خس��ارت های جبران ناپذي��ری را به دنبال دارد و 
فراموش نش��ود که آب و خاک به عنوان دو عنصر 
حياتی در بخش کشاورزی به شمار می رود. رئيس 
انجمن علوم خاک ايران گفت: با محدوديت های 
شديد خاک در کشور روبه هستيم و کشور در يک 
اقليم خشک قرار دارد. سرعت فرسايش خاک در 
جهان و ايران جای نگرانی دارد و ساالنه 2 ميليارد 

تن فرسايش خاک در کشور صورت می گيرد.
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تشديد جرايم اضافه تناژ 
وسايل نقليه باري

مشهد| افزايش احتمال نقص فني وسيله نقليه 
باري، كاهش توانايي كنترل وسيله نقليه از سوي 
راننده، كاهش عمر مفيد قطعات خودرو و افزايش 
تصادفات از معايب اضافه بار وسايل نقليه باري است.  
حسين مختاري با اشاره به ابالغ مصوبه جديد شوراي 
شهر مشهد مبني بر تشديد جرايم تخلفات ناشي 
از اضافه بار وسايل نقليه سنگين از ابتداي دي ماه 
گفت: جرايم رانندگان ناوگان باري داراي اضافه تناژ 
به ميزان قابل توجهي افزوده خواهد شد. او با بيان 
اينكه ساالنه هزينه هنگفتي صرف مرمت، تعمير 
و نگهداري زيرس��اخت هاي شهري نظير روسازي 
معابر، پل ها و زيرساخت هاي شهري مي گردد، افزود: 
يكي از مهم تري��ن عللي كه موجب خرابي زودرس 
روسازي معابر و تحميل خسارت به پل ها مي گردد، 
اضافه بار وسايل نقليه باري سنگين و نيمه سنگين 

نسبت به بار مجاز است.

پرداخت 130 ميليارد تومان 
تسهيالت به  بنگاه هاي اقتصادي

مشهد|  رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوي گفت: از ابتداي سال 97 تاكنون 
مجموعا مبلغ 130.3 ميليارد تومان تسهيالت 
به واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي استان 
پرداخت ش��ده اس��ت. راضيه عليرضايي اظهار 
داشت: در اين مدت 106 واحد توليدي، صنعتي 
و كشاورزي كه عمدتا داراي چك برگشتي و بدهي 
معوق بوده اند موفق به دريافت 115.4 ميليارد 
تومان تسهيالت رونق توليد شده اند كه 40 واحد 
با مبلغ دريافتي 15.9 ميليارد تومان مربوط به 
بخش كشاورزي و 66 واحد با مبلغ دريافتي 99.5 

ميليارد تومان مربوط به بخش صنعت بوده اند.
او افزود: 14 واحد توليدي صنعتي و كش��اورزي 
كه عمدتا داراي چك برگش��تي و بدهي معوق 
بوده اند نيز موفق به دريافت 14.9 ميليارد تومان 
تس��هيالت بازسازي و نوسازي ش��ده اند كه 11 
واحد با مبلغ دريافتي 14.2 ميليارد تومان مربوط 
به بخش صنع��ت و 3 واحد با مبلغ دريافتي 0.7 
ميليارد تومان مربوط به بخش كشاورزي بوده اند.

آغاز دوره آموزشي فرماندهي 
حوادث و مديريت آتش نشاني

اراك| دوره آموزشي فرماندهي حوادث و مديريت 
ايستگاه، با شركت 70 نفر از فرماندهان و مسووالن 
ايستگاه هاي آتش نشاني هاي استان مركزي آغاز شد 
. رييس س��ازمان با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين 
دوره آموزشي كه با همكاري دفتر شهري و شوراهاي 
استانداري مركزي و شهرداري اراك در فرهنگسراي 
سيدالش��هدا در حال برگزاي اس��ت، فرماندهان و 
مسووالن ايستگاه هاي آتش نشاني شركت كننده 
در آن به مدت 5 روز مباحث تخصصي آموزشي را زير 
نظر محمد بيات؛ معاون عمليات بازنشسته آتش نشاني 
تهران و از اساتيد برجسته كشوري در زمينه ايمني و 
آتش نشاني، فرا خواهند گرفت. رييس سازمان با بيان 
اينكه تعدادي از آتش نش��انان پايگاه هاي روستايي 
فعال نيز در اين دوره آموزشي حضور دارند، گفت: در 
پايان دوره نيز از شركت كنندگان، آزمون كتبي و به 
صورت گروهي آزمون عملي اخذ خواهد شد و براي 
قبول شدگان در دو آزمون، گواهينامه آموزشي معتبر 

صادر خواهد گرديد.

انتصاب مدير جديد در شركت 
آب وفاضالب استان مركزي

اراك|طي حكمي از سوي خليلي مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان مركزي، حسين محمودي 
به عنوان مدير امور اجراي طرح هاي تامين وتوزيع 
آب شهري شركت منصوب شد. در جلسه اي كه به 
منظور توديع و معارفه مدير امور اجراي طرح هاي 
تامين وتوزيع آب شهري با حضور مديرعامل، معاون 
مهندسي وتوسعه و جمعي از مديران و كارشناسان 
معاونت مهندسي و توسعه شركت درسالن جلسات 
ش��ركت آب وفاضالب اس��تان مركزي برگزار شد 
ضمن تقدير از خدمات ارزنده سيد عابد مصطفوي 
در طول مدت تصدي مدي��ر امور اجراي طرح هاي 
تامين وتوزيع آب شهري، حسين محمودي به عنوان 
مدير جديد معرفي شد.  گفتني است هم اكنون سيد 
عابد مصطفوي به عنوان مدي��ر امور آب و فاضالب 
شهرستان شازند در ش��ركت آب و فاضالب استان 
مركزي انجام وظيفه مي نمايد و حسين محمودي 
پيش از اين به عنوان مدير امور آب و فاضالب آشتيان 
مسووليت خدمات رس��اني به مردم اين شهر را در 

بخش هاي آب و فاضالب به عهده داشت.

عامل موثر دركاهش مصرف 
سرانه آب اصفهان 

اصفهان|مدي��ر روابط عمومي و آموزش همگاني 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در سال 
گذشته مصرف سرانه آب در اصفهان به 154 ليتر در 
شبانه روز رسيد اين امردر حالي صورت گرفت كه طي 
چند سال اخير آبفا استان اصفهان برنامه هاي فرهنگي 
متنوعي بطور مستمر در راستاي مصرف بهينه آب 
تمام گروه هاي س��ني در نظ��ر گرفت همچنين در 
هفت ماهه س��ال 97 نيز بي��ش از 7 درصد، مصرف 
آب مش��تركين خانگي اس��تان كاهش يافته است 
.   س��يداكبر بني طبا گفت: در سال جاري جشنواره 
نخس��تين واژه آب بهم��راه طرح پژوهش��ي تحت 
عنوان )نقش آموزش در مصرف بهينه آب( در ميان 
دانش آموزان مقطع اول ابتدايي در 6 منطقه ش��هر 
اصفهان و 7 شهرستان برگزار مي شود اين در حالي 
است كارگاه آموزشي راه هاي مصرف صحيح مصرف 
آب براي انجمن اولياء و مربيان مدارس تمام مناطق 
و شهرستان هاي، استان اصفهان نيز برگزار مي شود.

چهرههاياستاني

 در حاشيه بازدید از خط ۶ مترو مطرح شد: 

خالقيت و نوآوري   در مترو تهران ستودني است
گروهبنگاهها|

در حاش��يه بازديد مدي��ركل دفتر حم��ل و نقل 
ريلي درون ش��هري و حومه سازمان شهرداري ها 
و دهياري ه��اي كش��ور، مديرعام��ل اتحادي��ه 
شركت هاي قطارشهري كشور و جمعي از مديران 
عامل قطارهاي ش��هري كالن ش��هرهاي ايران به 
ميزباني مديرعامل ش��ركت مت��رو تهران، ضمن 
تقدير و تشكر از خالقيت ها و نوآوري هاي صورت 
گرفت��ه در متروي ته��ران، تاكيد ش��د: خالقيت 
راهكاري براي رشد اقتصادي و توسعه پايدار است.
به گزارش تع��ادل از روابط عموم��ي و بين الملل 
ش��ركت راه آهن ش��هري تهران و حومه )مترو(، 
ديروز رجب صالح��ي، مديركل دفتر حمل و نقل 
ريلي درون شهري و حومه سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور، احمدزاده، مديرعامل اتحاديه 
شركت هاي قطارشهري كشور، بنكدار، مديرعامل 
قطار شهري اصفهان، نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو ته��ران، مولوي فرد، مديرعامل 
س��ازمان قطار ش��هري تبريز و حومه و ساساني، 
مديرعامل قطار شهري كرمانشاه،  كيانوش كيامرز، 

مديرعامل قطار شهري مش��هد و حومه به همراه 
علي امام، مديرعامل شركت مترو تهران و رييس 
هيات مديره اتحاديه ش��ركت هاي قطار ش��هري 

كشور از خط 6 مترو بازديد كردند.
در طي اي��ن بازديد، صالحي خطاب به مديرعامل 
متروي تهران گفت: ش��هرداري و دولت به عنوان 
كارفرما در كنار هم هستند نه جدا از هم؛ بنابراين 
در راستاي توس��عه متروكالن شهرها به خصوص 
شهر تهران حمايت هاي خود را دريغ نخواهيم كرد.

وي به تغييرات گسترده ايش كه در يكسال اخيردر 
سازمان ش��هرداري ها و شهرداري تهران به وجود 
آمده، اشاره كرد و گفت: اميدواريم با حضور دكتر 
حناچي، ش��هردار محترم تهران ش��اهد رش��د و 
پيشرفت بيشتر در برنامه ها و فعاليت هاي متروي 

تهران باشيم .
همچني��ن احم��دزاده، مديرعام��ل اتحادي��ه 
شركت هاي قطارشهري كشور با اشاره به فرآيندها 
و مش��كالت موجود، بيان داشت: از فرصت فراهم 
شده براي بازديد از متروي تهران بسيار خرسنديم، 
چرا ك��ه دس��تاوردهاي ص��ورت گرفت��ه در اين 

زمينه مايه مباهات اس��ت. وي با اشاره به ضرورت 
بهره گيري از دان��ش بومي، ادامه داد: ارتقاي توان 
تخصصي در كنار مش��اركت با شركت هاي دانش 
بنيان زمينه الزم را براي بومي سازي صنعت مترو 

فراهم مي كند.
 احمدزاده با اش��اره به اينكه بخش عمده اي از كار 
در خط 6 مترو انجام شده اس��ت، گفت: اين خط 
از طوالني ترين خطوط ش��هري تهران محس��وب 
مي شود و هرچند توسعه مترو هزينه بر و گران است 
ولي پاك ترين نوع حمل و نقل عمومي به ش��مار 
مي آيد و تنها راه برطرف ش��دن ترافيك و آلودگي 

هوا در پايتخت است. 
وي ب��ا آرزوي موفقيت براي دس��ت ان��دركاران 
متروي تهران، بيان داش��ت: اميدوارم با مشاركت 
و هم��كاري متوليان امر توس��عه مت��رو، از جمله 
دولت، مجلس و شوراي شهر در عرصه مديريت و 
در عرصه س��ازندگي موفق باشيد و همواره شاهد 
پيش��رفت هاي روزافزون ش��ما در اي��ن مجموعه 
بزرگ باشيم. علي امام، مديرعامل شركت راه آهن 
شهري تهران و حومه )مترو( نيز در ادامه از حسن 

نظر دوستان نسبت به عملكرد مترو تهران تقدير 
و تش��كر كرد: اميدواريم با همكاري همه بخش ها 
و دستگاه هاي مسوول شاهد توسعه متروي تهران 
و در نتيجه كاهش آلودگي ه��وا و ترافيك در اين 

كالن شهرها باشيم .
گفتني اس��ت خ��ط 6 مت��رو تهران ب��ه طول 3۸ 
كيلومتر و داراي 31 ايستگاه است كه از محدوده 

حرم حضرت عبدالعظيم )ع( آغاز مي شود و پس از 
طي مسير جنوب به شمال در ايستگاه ميدان شهدا 
با خط چهار، در ايستگاه امام حسين )ع( با خط 2، 
در ايستگاه هفت تير با خط يك و در ايستگاه ميدان 
وليعصر )عج( با خط س��ه، تقاطع خواهد داشت و 
سپس به س��مت غرب ادامه مس��ير مي دهد و به 

محدوده شمال غربي تهران مي رسد.

اميدوارتجريشي،رييسهياتمديرهخانهصنعت،معدنوتجارتجواناناينپرسشرامطرحكردكهچراجلوصادراتمحصوالتدارايارزش
افزودهباالوقابليتصدورگرفتهميشود؛درحاليكهمازادمصرفداخليدارند؟اوربگوجهفرنگيرانمونهايازايننوعكاالهابرشمرد.

حميدعلوي،رييسكميسيونصنعتاتاقبازرگاني،صنايع،معادنوكشاورزيسمنانبهسفرخودبهافغانستاناشارهميكندوميگويدبراي
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پس از پنج سال مقاومت براي منع شكار، اداره محيط زيست تهران 2 هزارمجوز شكار پرندگان را صادر كرد

مجوزكشتارپرندگانبرايدلجوييازشكارچيها
ريحانه جاويدي|

بحراني بودن وضع محيط زيست ايران بر كمتر كسي 
پوشيده است، حيات وحش در سال هاي اخير به دليل 
تصميم هاي غيرعلمي بيش��ترين آسيب را متحمل 
شده و گونه هاي جانوري به دليل كمبود مواد غذايي و 
تخريب زيستگاهشان هر روز بيشتر از قبل در معرض 
خطر ناب��ودي و از بين رفتن قرار گرفته اند. با اين حال 
بنابر آخرين تصميمي كه اداره كل محيط زيست استان 
تهران گرفته، بعد از پنج سال جلوگيري از صدور مجوز 
شكار پرندگان، حاال هر متقاضي كه با اسلحه مجاز به اين 
اداره كل مراجعه كند مي تواند مجوز شكار پرنده دريافت 
كند. اين وضعيت در حالي اس��ت كه مديركل محيط 
زيست اس��تان تهران آمار دقيقي از تعداد اسلحه هاي 
مجاز در استان ندارد اما تا كنون بيش از ۲ هزار متقاضي 
شكار پرنده، از محيط زيس��ت استان تهران مجوزي 
گرفته اند كه به شكارچي اجازه مي دهد، تا پايان دي ، 
پنجشنبه ها و جمعه ها عازم طبيعت شده و هر روز ۴ 
پرنده ش��كار كند؛ حال آنكه با توجه به كمبود نيروي 
يگان حفاظت محيط زيس��ت معلوم نيست اين اداره 
كل چه ساز و كاري براي نظارت بر شكارچيان و تعداد 
شكار آنها انديشيده اس��ت و از طرف ديگر با توجه به 
شيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان كه بر اساس 
پروتكل هاي بين المللي سبب برقراري قانون منع شكار 
پرندگان شده بود، چه سيستم نظارتي تاييد مي كند 
كه پرنده هاي شكار ش��ده،  آلوده به ويروس نباشند؟ 
با اين وجود فعاالن وكارشناسان محيط زيست بر اين 
باورند كه محيط زيست حق تمامي مردم ايران است 
و اين سازمان امانت دار حيات وحش براي تمام مردم 
است و نه فقط سازماني براي احقاق حق شكارچيان. 
در اين راس��تا صدور مجوز شكار بايد با رعايت شرايط 
خاصي انجام گيرد، در غير اين صورت نه با اصول علمي 
و قانوني و نه با فتواي علما همخواني دارد، اما مسووالن 
اداره كل محيط زيست استان تهران، معتقدند غريزه 

شكارچيان بايد ارضا شود.

   صدور مجوز شكار
 براي ارضاي غريزه شكارچيان

پنج سال تالش مسووالن و فعاالن محيط زيست براي 
ممنوعيت ش��كار پرندگان به نفع ش��كارچيان پايان 
يافت چرا كه بعد از انتش��ار خبر ص��دور ۲ هزار مجوز 
براي شكار پرندگان در استان تهران، مديركل محيط 
زيس��ت اس��تان تهران،  در واكنش به اعتراض فعاالن 
محيط زيست اين تصميم گيري را پاسخي قانوني به 
درخواست شكارچيان دانس��ت. كيومرث كالنتري، 
درباره جزييات اين موضوع به ايس��نا گفت: »تاكنون 
حدود ۲۰۰۰ مجوز شكار پرنده در استان تهران صادر 
شده اس��ت. مجوزهاي صادر شده محدوديت زماني، 
مكاني و گونه اي دارد همچنين بيشترين زمان مجوز 
شكار پرنده در استان تهران دو ماه و فقط براي روزهاي 
پنجشنبه و جمعه اس��ت.مجوزهاي شكار فقط براي 
مناطق آزاد است و هر ش��كارچي مي تواند سه پرنده 
خش��ك زي و دو گونه آبزي را شكار كند.« كالنتري با 
اش��اره به اينكه پروانه هاي شكار پرنده در استان تهران 

براساس قانون شكار و صيد صادر شده است، افزود: »اين 
مجوزها براي شكارچيان قانونمندي است كه مجوز شكار 
دارند. محيط زيست بايد به درخواست اين قشر پاسخ 
قانوني دهد. براي شكار پرندگان تمام محدوديت ها ديده 
شده است و شكار شكارچيان مجاز كامال قانوني است، 
شكارچيان قانوني مخرب محيط زيست نيستند بلكه 

دوستدار آن هستند.«
او درباره مدت اعتبار مجوز شكار در تهران بيان كرد: »تا 
۱۵ دي ماه براي پرندگان خشك زي و تا پايان دي ماه 
براي پرندگان آبزي مجوز شكار صادر مي شود. ماموران 
محيط زيست در مناطق آزاد حضور دارند و بر روند شكار 
نظارت مي كنند و چنانچه تخلفي صورت بگيرد برخورد 
مي كنند.« مدير كل حفاظت محيط زيس��ت استان 
تهران با بيان اينكه شكارچي با شكاركشي فرق دارد، 
بيان كرد: »غريزه شكارچي بايد ارضا شود. شكارچي 
طبيعت دوست قانوني، قانون ها را رعايت مي كند. طي 
اين س��ال هايي كه پروانه شكار پرنده در استان تهران 
صادر نكرديم مورد اعتراض ش��كارچيان قانوني قرار 
گرفتيم و به همين دليل اين دو م��اه را به احترام اين 

شكارچيان پروانه صادر مي كنيم.«
مدير كل حفاظت محيط زيست استان تهران در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا جمعيت پرندگان استان تهران به 
اندازه اي است كه بتوان اين تعداد مجوز شكار را صادر 
كرد، گفت: بنا به اعالم رييس نظارت بر حيات وحش 
استان تهران اين اس��تان ظرفيت صدور مجوز شكار 
پرندگان را دارد. كالنت��ري در پايان درباره آمار تعداد 
اس��لحه هاي مجاز در اس��تان تهران، گفت: آماري در 

اين باره ندارم.

   سازمان محيط زيست امانتدار شكارچيان
اظهارات كالنتري در حالي است كه در اطالعيه اين اداره 
كل كه روز گذشته در خبرگزاري مهر منتشر شد، بار ديگر 
بر اين موضوع كه چنين تصميمي براي احقاق حق قانوني 
شكارچيان اتخاذ شده، تاكيد شده و در بخشي از آن درباره 
جزييات صدور اين مجوزها آمده اس��ت: » اين اداره كل 
پس از ۵ سال ممنوعيت ش��كار پرنده در استان تهران، 
به منظور پاسخگويي به متقاضيان شكار و صيد پرنده كه 
داراي حق و حقوق قانوني هستند و نيز مديريت علمي بر 
گونه هاي حيات وحش، پس از بررسي هاي كارشناسي و 
طي مراحل قانوني و تهيه دستورالعمل مربوطه، تصميم 
به صدور پروانه شكار براي پرندگان خشكي زي شامل 
كبك، تيهو، كبوتر و فاخته و آبزي شامل خوتكا و اردك 
سرس��بز صرفا در مناطق آزاد استان را كرده و اين امر از 
تاريخ ۹۷/۸/۱۴ محقق شد كه اين موضوع بيانگر ايجاد 
محدوديت هاي الزم به خصوص محدوديت زيستگاهي 
و منطقه اي، زماني و هم محدوديت هاي گونه اي است.

روابط عمومي محيط زيس��ت اس��تان تهران در ادامه 
تاكيد كرده مدت اعتبار اين پروانه ها از تاريخ صدور براي 
پرندگان خش��كي زي تا پايان دي ماه و براي پرندگان 
آبزي تا پانزدهم دي ماه سال جاري است كه با توجه به 
تاريخ صدور و همچنين محدوديت روزهاي ش��كار كه 
صرفا روزهاي پنجش��نبه و جمعه را دربر مي گيرد و نيز 
تعداد شكار پرنده در هر روز مجاز به ميزان ۴ عدد و عدم 
حضور تمامي شكارچيان در اين روزها، شكار اين تعداد 
پرنده ذكر شده در عنوان خبر، امري محال و غيرممكن 
است.« اين اطالعيه و توضحيات مديركل محيط زيست 
اس��تان تهران در حالي است كه عليرضا هاشمي، فعال 

محيط زيس��ت، مديرگروه پرنده شناسي طرالن و عضو 
اتحاديه جهاني حفاظت )iucn( معتقد است سازمان 
محيط زيست در شرايط فعلي بيشتر از آنكه به حفاظت 
از محيط زيست مشغول باشد به سازمان فروش مجوز 
شكار تبديل شده و امانت داري براي شكارچيان است. او 
درباره ساز و كار علمي و اصولي براي صدور مجوز شكار به 
»تعادل« گفت: »برداشت از حيات وحش و استفاده بهينه 
در معادالت حفاظت در نظر گرفته شده است،  در همه 
كشورها و در علم حفاظت از حيات وحش هم برداشت از 
جمعيت جانوري وجود دارد اما بايد اين موضوع را در نظر 
گرفت كه هم در كشورهاي ديگر و هم در علم حفاظت بر 
اين موضوع تاكيد مي شود كه پيش از صدور مجوز شكار 
بايد شروطي رعايت ش��ود از جمله اينكه بايد پايداري 
جمعيت در گونه هايي كه قرار است شكار شوند، ارزيابي 
ش��ده و جمعيت پايدار باش��د، بايد بطور دقيق و علمي 
تعيين ش��ود كه وضعيت حيات وحش در چه شرايطي 
است، نرخ بقاي جمعيت جانوري در چه وضعي است، آيا 
خطر انقراض جانوران را تهديد نمي كند؟  در نهايت بايد 
مشخص شود كه آيا در استان تهران زيستگاه جانوري 
وجود دارد كه توان پذيرش اين تعداد شكارچي كه اداره 
كل محيط زيست تهران اقدام به دادن مجوز كرده است، 

در آن حضور داشته باشند؟«
او افزود: »محيط زيس��ت تنه��ا در صورتي كه تمامي 
ش��رايط پيش از صدور مجوز را با دقت بررس��ي كند، 
 مي تواند به اين نقطه برس��د كه آيا مجوز صادر شود يا 
خير اما به نظر مي آيد سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور تمامي وظايف و شرايط ديگر را ناديده گرفته و 
عالقه مند به صدور مجوز است در واقع در شرايط فعلي 

سازمان تبديل به سازمان صدور مجوز شكار شده است. 
در حالي كه اگر در كشورهاي ديگر اقدام به صدور مجوز 
مي كنند، همه اقدامات ديگر را انجام داده اند و در نهايت 
خروجي كار به صدور مجوز ختم ش��ده است. چگونه 
اس��ت كه دام هاي غيرمجاز در فريدونكنار پهن است 
اما سازمان محيط زيست توان و قدرت برخورد قانوني 
با شكارچيان فريدونكناري را ندارد اما در تهران حرف 
از صدور مجوز مي ش��ود و به يك باره سازمان توانايي 
احقاق حق قانوني ش��كارچيان را پيدا مي كند؟  وقتي 
هيچ ارزيابي و سرش��ماري از پرن��دگان نداريم صدور 
مجوز شكار صرفا براي رضايت شكارچيان است و بايد 
از سازمان حفاظت محيط زيست پرسيد آيا ايران فقط 
متعلق به شكارچي هاست؟  مسووالن سازمان حفاظت 
محيط زيست امانتداران خوبي براي آنچه از سوي تمام 
مردم دستشان امانت است،  نيستند و تنها حافظ منافع 

گروهي خاص به نام شكارچيان هستند.«
هاشمي بيان كرد: »ش��كار و برداشت از جمعيت بايد 
بر اس��اس اصول علمي انجام ش��ود، اگر شرايط شكار 
فراهم بود مجوز صادر ش��ود نه براي رضايت و باب دل 
شكارچيان كه مي بينيم اين اتفاق در شرايط فعلي در 
سازمان حفاظت محيط زيست برعكس در حال انجام 
است،  براي خوشحالي شكارچيان مجوز مي دهند نه بر 
اساس اصول علمي و دانش علم حفاظت. از طرف ديگر 
با توجه به شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان بايد بر 
اساس پروتكل هاي جهاني از شكار جلوگيري شود حال 
آنكه در تمام سال هايي كه آنفلوآنزا رايج شد، شكار به 

وسيع ترين شكل خود رواج داشت.«

   شكار اگر براي نان شب نباشد، حرام است
اظهارات هاش��مي، فع��ال محيط زيس��ت، مديرگروه 
پرنده شناس��ي طرالن و عضو اتحاديه جهاني حفاظت 
)iucn(، در حالي است كه نرگس روحاني، عضو انجمن 
ارزيابي محيط زيس��ت دكتر مخدوم، معتقد اس��ت نه 
تنها صدور مجوز شكار خالف اصول حفاظت از طبيعت 
است بلكه بر اساس اس��تفتاي مراجع تقليد، شكار اگر 
براي تامين نان ش��ب نباشد، حرام اس��ت. او درباره اين 
موضوع در گفت وگ��و با تعادل بيان كرد: »در ش��رايط 
فعلي بزرگ ترين مشكل سازمان حفاظت محيط زيست 
اس��تفاده از مديراني است كه درك درست و دانش الزم 
از جايگاه خود ندارند. در شرايطي كه بيماري آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان تا نزديكي ورامين پيشروي كرده،  مجوز 
شكار صادر مي كنند آن  هم در حالي كه سازمان محيط 
زيست دامپزشك ها را به هر نحوي سركوب و مجبور به 

سكوت كرده است.«
روحاني افزود: » اگر پرندگان شكار شده آلوده به ويروس 
باشند،  اين بيماري در تمام كش��ور پخش مي شود و 
ساير پرندگان و حتي انسان را هم آلوده مي كند،  حال 
آنكه طبق استفتايي كه من از دفتر آيات عظام، آيت اهلل 
آملي الريجاني و شبيري زنجاني گرفتم، شكار اگر براي 
تامين نان شب نباشد و تنها براي تفريح انجام شود حرام 
است و در واقع سازمان حفاظت محيط زيست هم در 
اين موضوع همكاري مي كند. اما مشخص نيست اين 
سازمان چرا  روي چنين مسائلي چشم پوشي مي كند.«
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برخي مدارس قديمي 
قابل استفاده نيستند

نماينده مردم در مجل��س دهم با بيان اينكه برخي 
مدارس قديمي قابل استفاده نيستند، گفت: ۱۲۰ 
هزار كالس درس در كشور نيازمند بهسازي هستند. 
احس��ن علوي درباره وضعيت بافت هاي فرس��وده 
مدارس در كشور، گفت: مدارس قديمي كه متعلق 
به قبل از انقالب اسالمي هستند، بسيار مستهلك، 
فرسوده و غير قابل استفاده هستند. نماينده مردم 
سنندج در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه برخي 
از مدارس نيازمند تخريب، بازس��ازي ومقاوم سازي 
هستندتا بتوان وضعيت عمراني مدارس در كشور را 
ساماندهي كرد تصريح كرد: برخي مدارس قديمي 
قابل استفاده نيستند و با استانداردها و آيين نامه هاي 
جديد همخواني ندارند بنابراين نبايد اين نوع مدارس 
براي استفاده عمومي دانش آموزان مدنظر قرار بگيرد. 
عل��وي افزود: دولت در تخريب و بازس��ازي مدارس 
قديمي مي بايست اهتمام ويژه داشته باشد تا وضعيت 
عمراني مدارس به شرايط استاندارد برسد زيرا مناطق 
كمتر توسعه يافته كش��ور نيازمند افزايش تاسيس 
مدارس است. او در ادامه به خانه ملت گفت: با توجه 
به مهاجرت هايي كه از روستاها شده است، جمعيت 
دانش آموزي روس��تاها بس��يار كاهش يافته است 
بنابراين بايد دانش آموزان روستايي در يك مدرسه 
تجميع شوند. او با بيان اينكه ۱3۱ هزار كالس درس 
نيز در كشور نيازمند مقاوم سازي هستند تصريح كرد: 
دولت براي بهس��ازي و مقاوم سازي مدارس برنامه 
مناسبي را ترسيم كرده است كه اميدواريم اين روند 
ادامه يابد. او  با بيان اينكه برخي از مدارس قديمي قابل 
استفاده نيستند يادآور شد: ۱۲۰هزاركالس درس در 

كشور نيازمند بهسازي است. 

هنوز خبري از موج آنفلوآنزا 
نيست

رييس مرك��ز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت ضمن تشريح وضعيت بروز و شيوع آنفلوآنزا 
در كش��ور، گفت: خوش��بختانه هنوز موج نخست 
آنفلوآنزا شروع نشده، اما با سردتر شدن هوا بايد منتظر 
همه گيري آنفلوآنزا باشيم و بر همين اساس رعايت 
نكات بهداشتي بسيار اهميت دارد. محمد مهدي 
گويا درباره وضعيت شيوع آنفلوآنزا در كشور با توجه 
به فصل سرما،  به ايسنا گفت: خوشبختانه هنوز موج 
اول آنفلوآنزا در كشور آغاز نشده است و موارد كمي از 
اين بيماري را در كشور شاهد هستيم. او افزود: البته در 
برخي از استان ها افزايش موارد آنفلوآنزا را داشته ايم، 
اما در حدي نيس��ت كه هنوز بخواهيم بگوييم كه 
طغيان بيماري آغاز ش��ده است. شدت بيماري هم 
در مواردي كه تاكنون رخ داده، متوسط بوده است. 
هرچند كه هنوز براي قضاوت زود است. رييس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با بيان 
اينكه فكر مي كنيم با سردتر شدن هوا بايد منتظر 
شروع همه گيري آنفلوآنزا باشيم، درباره زمان تزريق 
واكسن اين بيماري، گفت: به هر حال هرچه زودتر 
واكس��ن آنفلوآنزا تزريق شود، بهتر است. همانطور 
كه قبال اعالم شده بود، اواخر شهريور ماه و اوايل مهر 
زمان خوب تزريق واكسن آنفلوآنزا بوده است. البته 
به كساني كه در گروه هاي پرخطر قرار دارند و هنوز 
واكسن دريافت نكرده اند، در صورت دسترسي اگر 
واكسينه شوند، بهتر است. گويا همچنين به مردم 
توصيه كرد: مردم در فصل س��رما آداب تنفسي را 
رعايت كنند. شست وشوي دست ها نيز در پيشگيري 
از آنفلوآنزا ح��رف اول را مي زند. در عين حال بايد از 
پخش ترشحات تنفس��ي در زمان ابتال به بيماري 
جلوگيري كرده و در زمان سرفه، عطسه و... با دستمال 
جلوي دهان و بيني خود را بگيرند. در عين حال در 
زمان ابتال به آنفلوآنزا تا حد امكان در منزل استراحت 
كنند. او ادامه داد: در عين حال به مردم توصيه مي كنم 
كه خودسرانه از دارو اس��تفاده نكنند؛ به خصوص 
آنتي بيوتيك ها. آنفلوآنزا يك عفونت ويروسي است و 

به درمان آنتي بيوتيكي نياز ندارد. 

راه اندازي اتاق اولياء 
در ۱۰ درصد مدارس كشور

مديركل دفتر انجمن اولياء و مربيان وزارت آموزش و 
پرورش از ايجاد اتاق اولياء در ۱۰ درصد مدارس كشور 
در سال جاري خبر داد و گفت: اين برنامه به تدريج در 
ساير مدارس كشور نيز اجرا مي شود. نورعلي عباسپور 
درباره جزئيات راه اندازي اتاق اولياء در مدارس اظهار 
كرد: در آموزش و پ��رورش بر نقش اولياء در فرآيند 

تعليم و تربيت تاكيد بسياري مي شود.
او افزود: اولياء وارد محيط مدرس��ه مي شوند و بايد 
كرامت آنها حفظ شود و محلي وجود داشته باشد تا 
آنها در آن جلسات خود را برگزار كنند. مديركل دفتر 
انجمن اولياء و مربيان وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه اولياء بعضا در مدارس جاي مشخصي ندارند 
گفت: قصد داريم اتاق اولياء را راه اندازي كنيم تا آنها 
بتوانند امور مديريتي خود را سامان دهند. عباسپور 
ادامه داد: امس��ال خواس��تيم تا ۱۰ درصد مدارس 
اتاق ه��اي اولياء را راه اندازي كنن��د كه كاركردهاي 
مختلفي هم دارد. فراهم ش��دن امكان گفت وگوي 
والدين و فرزندان با معلمان و مدير مدرسه از جمله 
كاركردهاي آن است. او در ادامه به ايسنا گفت: معموال 
اولياء قصد دارند جلساتي برگزار كنند و ماموريت هاي 
خويش را انجام دهند و همچنين مهماناني از بيرون 
دعوت و از مشاركت سازمان هاي ديگر استفاده كنند 
و به همين علت بايد فضاي فيزيكي الزم و در شأن را 
در اختيار داشته باشند. مديركل دفتر انجمن اولياء و 
مربيان وزارت آم��وزش و پرورش با بيان اينكه جاي 
اتاق اولياء در مدارس خالي است اظهار كرد: مكاتباتي 
با س��ازمان نوس��ازي مدارس نيز انجام داده ايم تا در 
طراحي مدارس جديد مكاني را در سازمان مدرسه 
براي اتاق اولياء پيش بيني كنند. عباسپور افزود: اجراي 
اين برنامه مبتني بر پيشنهادات خود انجمن هاي اولياء 
و مربيان بود و اينكه جاي مناسبي در مدرسه براي 

انجام فعاليت هاي خود ندارند.

كسري بودجه، بدهي بيمه سالمت را 16 ماهه مي كند
طرح تحول سالمت روزهاي سختي را پشت سر مي گذارد. 
اجراي بي برنامه اين طرح، حاال مش��كالتش را نشان داده 
است. زيرساخت هاي طرح همچون پزشك خانواده و نسخه 
الكترونيك هنوز هم آماده نيس��ت و هزينه ها، با توجه به 
گرانتر شدن خدمات، هر روز بيشتر مي شوند اما دولت توان 

پرداخت همه بدهي هاي اين حوزه را ندارد. 
مديرعامل سازمان بيمه سالمت گفت: با توجه به احتمال 
كس��ري 6 هزار ميليارد توماني در بودجه س��ال ۹۸ بيمه 
س��المت، اگر اين ميزان كسري اعمال ش��ود، بدهي اين 
بيمه ۱6 ماهه خواهد شد. طاهر موهبتي در مراسم امضاي 
تفاهمنامه مشترك با انجمن پزشكان عمومي با بيان اينكه 
با اخباري كه از بودجه ۹۸ داريم، ممكن است 6 هزار ميليارد 
تومان در س��ال آينده كسري داشته باش��يم، افزود: نبايد 

گذاشت تاخيرهاي گذشته دوباره شكل گيرد و بايد بودجه 
را واقعي ببينيم. او ادامه داد: كمبود اعتبارات وجود دارد اما 
بايد يك بار براي هميشه رقم بيمه سالمت واقعي ديده شود. 
در سه سال گذشته تعرفه پزشكان افزايش نيافته است؛ در 

صورتي كه همه هزينه ها افزايش يافته اند. 
موهبتي افزود: با افزايش هزينه هاي هتلينگ مراكز درماني، 
اين موضوع براي بيمه سالمت ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
بار مال��ي دارد. اگر وضعيت اين گونه ادامه يابد، بدهي هاي 
س��ال آينده به ۱6 ماه خواهد رسيد.  وي خاطرنشان كرد: 
هم اكنون وضعيت پرداختي هاي ما به مراكز ارايه دهنده 
خدمت به سه ماه رسيده اس��ت. اميدواريم بزرگان كشور 
همانطور كه تاكنون كمك كرده اند، توجه كنند كه حوزه 
سالمت بايد آخرين جايي باشد كه محدوديت منابع داشته 

باشد. موهبتي در بخشي ديگر از سخنانش درباره اهميت 
امضاي اين تفاهمنامه گفت: برگزاري اين جلسات در جهت 
ارتقاي سالمت مردم است و اميدواريم توفيقات چشمگيري 
را به همراه داش��ته باشد.  او اظهار كرد: 6۵ درصد پزشكان 
عمومي مشغول كار هستند. در عين حال ۱۱ هزار پزشك 
عمومي يعني ۲۵ درصد از جامعه آماري آنها با سازمان بيمه 
سالمت قرارداد دارند. اين درحالي است كه متاسفانه از اين 
ظرفيت  به خوبي استفاده نشده است. موهبتي با بيان اينكه 
يكي از ستون هاي اصلي در اجراي نسخه نويسي الكتريكي، 
پزشكان عمومي هستند، گفت: در نسخه نويسي الكترونيكي 
3۰ درصد كار مربوط به IT است و بخش مهم ديگر آن تغيير 
رفتار است. اگر پزشكان عمومي با ما همراه نباشند، حتي اگر 
پيشرفته ترين نرم افزارها و سخت افزارها را طراحي كنيم، 

بي فايده اس��ت؛ چرا كه مي توانند در اولين ايجاد مخالفت 
بيمار تاثيرگذار باشند. مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران 
با بيان اينكه پزشكان عمومي در مديريت منابع و مصارف 
نيز نقش مهمي دارند، افزود: وقتي با ۲۵ درصد از پزشكان 
عمومي قرار داريم، در تجهيز دارو كه ۹ درصد آن در بخش 
سرپايي است، قطعا سهم پزشكان عمومي در تجويز دارو ۵۰ 
درصد است؛ بنابراين براي حمايت از بخش دارويي كشور بايد 
با پزشكان عمومي همكاري كنيم كه ميانگين تجويز اقالم 
دارويي در نسخ كه اكنون آمار آن 3.۲ است تا سال به ۲.۲ 
كاهش يابد. وي در ادامه صحبت هايش درباره نقش پزشكان 
عمومي در نظام ارجاع گف��ت: درگاه ورودي نظام ارجاع، 
پزشك عمومي است و اجراي نظام ارجاع نيازمند اصالح 
زيرساخت ها و تغيير رفتار است. موهبتي گفت: در اين راستا 
انجمن پزشكان عمومي مي تواند به بيمه سالمت كمك كند. 
پزش��كان عمومي مي توانند در بحث IT و نسخه نويسي، 
نظام ارجاع و مديريت منابع و مصارف نقش مهمي داشته 

باشند و تنها انتظاري كه از ما دارند اين است كه اگر در زمينه 
مربوط به آنها تصميم گيري مي كنيم، از آنها نيز نظرخواهي 
كنيم. عباس كاميابي رييس انجمن پزشكان عمومي ايران 
در مراسم امضاي تفاهمنامه مش��ترك انجمن پزشكان 
عمومي ايران با سازمان بيمه سالمت گفت: انجمن پزشكان 
به نوعي تنها مرجع عمومي اين حوزه است كه حدود ۸۰ 
هزار پزشك عمومي دارد و اين درحالي است كه ساالنه بين 
۵ تا 6 هزار پزشك عمومي فارغ التحصيل مي شوند. وي با 
انتقاد از عدم توجه به جايگاه پزشكان عمومي اظهار داشت: 
پزشكان از اينكه به آنها ارزش و بهاي كافي داده نمي شود، 
شكايت دارند؛ در بسياري از كشورها از جمله استراليا شأن 
و جايگاه پزشك عمومي بسيار باال است، اگر طب عمومي 
تقويت شود، مي توانيم ميزان پرداخت پزشكان عمومي را 
نيز تقويت كنيم. كاميابي بيان كرد: با ارتقاي شغلي در طب 
عمومي جايگاه پزشكان عمومي به نظام سالمت بازخواهد 

گشت و اين كار با درست شدن نظام ارجاع ميسر مي شود.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: 

داروي ايراني بخوريد و از كيفيتش مطمئن باشيد
وزارت بهداش��ت يارانه برخي داروهاي خارجي را حذف 
ك��رده و از بيماران و خانواده هايش��ان مي خواهد داروي 
ايراني تهيه كنند، اما نمونه ايراني برخي از اين داروها قابل 
قياس با نمونه هاي خارجي نيس��ت و بيماران مجبورند 
داروي خارج��ي را با قيمتي بس��يار گرانتر تهيه كنند. 
داروي بيماري هاي خاص مشكالت قابل لمسي در اين 
زمينه دارند، اما برخي داروها نيز نمونه داخلي با كيفيت 

مناسب دارند. 
وزير بهداشت ضمن محكوم كردن تحريم هاي امريكا، به 
مشكل شركت هاي دارويي براي خريد دارو و انتقال پول 
به آن سوي مرزهاي كشور اش��اره كرد و در عين حال از 
مردم خواست كه از داروهاي توليد داخل حمايت كنند و 

از كيفيت آن نيز مطمئن باشند.
حسن هاشمي در مراسم رونمايي از شش محصول دارويي 
توليد داخل با اشاره به توفيقات در حوزه صنعت دارويي 
كشور افزود: امروز دستاورد بزرگي را در حوزه توليد داخل 
محصوالت پزشكي شاهد هس��تيم و به اتكاي جوانان و 
دانشمندان كشور از ش��ش محصولي كه تجاري شده، 
رونمايي كرديم. آنچه طي پنج سال گذشته ازسوي وزارت 
بهداشت رونمايي شده، قبل از اعالم عمومي در بازار وجود 
داشته است؛ يعني محصولي كه نبوده كه آن را به صورت 
تبليغاتي رونمايي كنيم و بعد كسي مصرفش نكند؛ بلكه 

تمام اين محصوالت در بازار توزيع شده و مصرف كننده و 
مشتري آن را استفاده مي كند و سپس رونمايي عمومي 

انجام مي شود.
هاشمي با اشاره به شش محصولي كه امروز رونمايي شد، 
گفت: در بين اين محصوالت يك شربت خوراكي ژل رويال 
قرار دارد كه براي سالمندان بسيار مناسب است. همچنين 
پانسمان زخم هاي بيولوژيك نيز در بين آنها وجود دارد. 
همچنين يك ماده اوليه اي كه در درمان هپاتيت بسيار 
مهم است نيز امروز رونمايي شد. ما پيش از اين توانسته 
بودي��م دارويي را وارد بازار كنيم كه براي درمان هپاتيت 
استفاده مي شد و قيمتش از نوع خارجي آن صد برابر كمتر 
بود و امروز هم ماده اوليه اش را رونمايي كرديم. از طرفي 
خوشخبتانه تعداد شركت هاي دانش بنيان نيز طي چند 

سال گذشته در حال افزايش بوده است.

   امريكا دروغ مي گويد؛ دارو هم تحريم است
وزير بهداش��ت تاكيد كرد: اگر قرار است با تحريم مقابله 
كنيم اين كار با شعار شدني نيست، بلكه بايد عمل كرد. ما 
تحريم ها را محكوم مي كنيم؛ چراكه نوعي جنگ و حمله 
به منافع يك ملت است؛ به ويژه در حوزه هايي مانند دارو 
كه جنبه هاي انساني دارند. امريكايي ها به دروغ مي گويند 
كه دارو تحريم نيست. طي يك ماه گذشته هيچ شركت 

دارويي نبوده كه بتواند پولش را به آن طرف مرزها بفرستد. 
البته طبيعي است كه وزير خارجه و رييس جمهور امريكا 
به دنبال فريب افكار عمومي هستند. البته وجود تحريم ها 
به اين معني نيست كه راهكار نداريم. در قرن بيست و يكم 
صحبت از تحريم يك شوخي است و آن هم براي كشوري 

كه دوستان فراواني در دنيا دارد.

   از كيفيت داروهاي داخلي مطمئن باشيد
وي با بيان اينكه هي��چ كس از جنگ و تحريم حمايت 
نمي كند، ادامه داد: فقط افراد مري��ض و بيمارند كه از 
جنگ و تحريم حمايت مي كنند و متاسفانه امروز همه 
اين افراد در يك جا جمع شده اند. ما براي مقابله با شرايط 
تحريم بايد از فرصت ها استفاده كنيم و اين فرصت براي 
همه اجبار ايجاد مي كند. بر اين اساس مصرف كنندگان 
نيز بايد از محصوالت داخلي حمايت و استقبال كنند و 
مطمئن باشند كه اجازه نمي دهيم محصولي وارد بازار 
ش��ود بدون اينكه اس��تانداردهاي الزم را داشته باشد؛ 
چراكه بچه ها و خانواده هاي مردم مانند خانواده خودمان 
هستند. بنابراين مردم از كيفيت توليدات داخل مطمئن 
باشند. به همين دليل هم است كه از همه طرف ما را متهم 
مي كنند كه طرفدار وارداتيم. اگر هم در برخي مواقع از 
واردات حمايت مي كنيم به اين دليل است كه معتقديم 

بايد محصول مرغوبي در اختيار بگذاريم؛ چراكه مردم ما را 
امين خود مي دانند. بنابراين در مواردي كه اعالم مي كنيم 
كيفيت مناس��ب اس��ت و محصول ضمانت استاندارد 
دريافت كرده ، مردم باي��د تالش كنند تا از محصوالت 

داخلي استفاده كنند.
هاشمي افزود: در عين حال توليد كنندگان هم نبايد از 
اين فرصت سوءاستفاده كنند؛ بلكه بايد با ارتقاي كيفيت 
و رعايت انصاف در قيمت گذاري، اعتماد از دست رفته 
را بازگردانند. بنابراين بايد جلوي تحريم ها بايس��تيم؛ 
همان طور كه ايستاده ايم و مش��خص شد كه در هيچ 
يك از مردم ايران خبري از ضعف نيس��ت و نمي توانند 
م��ردم را وادار كنند كه در برابر رفتار ظالمانه اي كه آنها 

از نوكران ش��ان در منطقه مي پسندند، احساس ضعف 
كنند. وزير بهداشت با بيان اينكه راه مقابله با زياده خواهي 
و تهديدات، توانمندسازي داخلي است، گفت: بايد توجه 
كرد كه همه چيز از مسير علم مي گذرد؛ احترام به علم 
و عالم و استفاده از دانش دنيا و توليد محصوالت بومي، 
داخلي و حمايت از آنها بسيار مهم است. حمايت اصلي 
بر عهده دول��ت، بيمه ها و مردم اس��ت. البته در بخش 
قانون گذاري اقدامات خوبي انجام ش��ده، ام��ا در اجرا 
ضعف هايي داريم كه بخش��ي از آنها به ارايه كنندگان 
بازمي گردد؛ چراكه ابتدا با قيمت مناسب دارويشان را 
عرضه مي كنند، اما بعد تخلف مي كنند كه اين موضوع 

آسيب مي رساند.
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كارشناسان در گفت وگو  با »تعادل« :

قلمرو بومي سازي صنعت هوايي محدود شود

حذف محدوده زوج و فرد در كانون بحث هاي شهري 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
 در ش��رايطي كه نخس��تين فاز طرح ملي بومي س��ازي 
زيرس��اخت هاي فرودگاهي و هوانوردي كش��ور ديروز با 
حضور معاون علمي و فناوري رياست جمهوري و مديرعامل 
شركت فرودگاه ها كليد خورد، كارشناسان صنعت هوايي 
كشور معتقدند كه بومي سازي در اين صنعت بايد به ساخت 
نرم افزارها يا بخش هايي از قطعات هواپيما خالصه شود و 
ايران ديگر نبايد تجربه تلخ بومي س��ازي آنتونوف 140 را 
دوباره تكرار كند. با آغاز ف��از دوم تحريم هاي امريكا عليه 
ايران و افزايش مشكالت در زمينه ورود قطعات هواپيما، 
تجهيزات ناوبري و هوايي، بحث بومي سازي در اين صنعت 
داغ شده است و در اين ميان فعاالن اين صنعت معتقدند كه 
بومي سازي بايد در برخي بخش ها انجام شود زيرا منابع مالي 
هزينه شده طي سال هاي اخير براي ساخت صفر تا 100 
هواپيما در ايران، نتيجه بخش نبوده و هدررفت منابع است.

از سوي ديگر، مسووالن حوزه هوانوردي نظر ديگري دارند 
و بر بومي سازي در تمام بخش ها و حوزه هاي اين صنعت 
اصرار دارند همچنين معاون علمي فناوري رييس جمهور 
هم طي اظهاراتي در مراسم رونمايي از طرح ملي بومي سازي 
زيرس��اخت هاي فرودگاهي اعالم كرد كه ريسك ساخت 

هواپيما را مي پذيريم.

  ضرورت رعايت اصول بومي سازي
اما محمد رضا ابراهيم پور، كارشناس ارشد صنعت هوايي 
اگرچه از ضرورت و اهميت بومي سازي در صنعت هوانوردي 
دفاع مي كند، رعايت برخي چارچوب ها و اصول را در اين 
زمينه الزم و ضروري مي داند، او به »تعادل« مي گويد: در 
برخي حوزه ها، پتانس��يل خوبي براي بومي سازي در اين 
صنعت وجود دارد و مي توانيم محصوالتي را در حد و اندازه 
استانداردهاي بين المللي توليد كنيم. ابراهيم پور مي افزايد: 
ش��ركت هاي ايراني در بخش خدمات فرودگاهي و توليد 
نرم افزارهاي كاربردي براي ارايه خدمات پردازش مسافران 
هواپيما فعال هستند و هم اكنون از اين محصوالت ايراني در 
اين صنعت استفاده مي شود. او ادامه مي دهد: سرمايه گذاري 
در بخش نرم افزاري صنعت هوايي بهترين اقدام اس��ت و 
پيشنهاد مي شود كه در بومي سازي وارد بخش سخت افزاري 
نشويم، زيرا علم مواد از يك طرف و ساخت قطعات از سوي 

ديگر مشكالتي را برسرراه بومي سازي ايجاد مي كند.
ب��ه گفته اين فع��ال ح��وزه هوايي، طي س��ال هاي اخير 
سرمايه گذاري در بخش بومي سازي صنعت هوايي اصولي 
نبوده است، چون هم دست به انجام اقدامات بزرگ زده ايم 
و هم اينكه برنامه بر اين بوده اس��ت كه صفر تا 100 پروژه 
در ايران انجام ش��ود. اين درحالي است كه به عنوان نمونه 

دربخش س��اخت هواپيما، حتي كشورهاي توسعه يافته 
و موفق هم وارد زنجيره تأمين ش��ده اند و با بهره گيري از 
قطعات ساخته ش��ده در ساير كش��ورها اقدام به ساخت 

هواپيما كرده اند.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي اظهار مي كند: تعامل 
كشورهاي سازنده هواپيما با س��اير كشورها براي تأمين 
قطعات عالوه بر بهره گيري از دانش و فناوري هاي مختلف، 
به كسب تكنولوژي و س��پس خودكفا شدن در آن بخش 

هم مي انجامد.
ابراهيم پور بيان مي كند: اگر روند ساخت هواپيما در 15، 20 
سال اخير را مورد بررسي قراردهيم كارنامه قابل قبولي از اين 
تالش ها به دست نمي آيد اما در بخش نرم افزاري، اقدامات 
خوبي انجام ش��ده و در حال انجام اس��ت و نرم افزارهايي با 
كيفيت مناسب در حال ساخت اس��ت كه مي توان از اين 
پتانسيل داخلي به خوبي استفاده كرد. او با اشاره به ضرورت 
بومي سازي در صنعت هوايي ادامه مي دهد: اگر پيش از آغاز 
تحريم ها و اعمال آن اقدام به بومي سازي در بخش نرم افزاري 
يا توليد برخي قطعات داشتيم بسياري از مشكالت كنوني اين 
صنعت حل شده بود. به عنوان نمونه مي توانستيم در ساخت 
برخي قطعات با سازنده هاي بزرگ كشورهاي ديگر همكاري 
داشته باشيم و حداقل در توليد اين قطعات گام هاي مثبتي 
برداش��ته بوديم. اين فعال حوزه هوايي تصريح مي كند: با 
اعمال تحريم ها خريد قطعات هواپيما يا تجهيزات فرودگاهي 
و ناوبري سخت تر ش��ده است، زيرا كشور فروشنده هزينه 
ريسك فروش قطعه يا محصول به ايران را از ايراني ها طلب 
مي كند. ابراهيم پور مي افزايد: بيش از بخش سخت افزار بايد 
وارد ساخت نرم افزارها در صنعت هوايي شويم و مسووالن 
صنعت هوايي از شركت هاي خصوصي فعال در اين زمينه 
بايد حمايت كنند در حالي كه اين پشتيباني انجام نمي شود 
و با وجود برخي وعده و وعيدها از سوي شركت فرودگاه ها به 
شركت هاي خصوصي ايراني براي حمايت از ساخت برخي 

محصوالت، چنين حمايتي انجام نشده است.
او درباره چش��م انداز بومي س��ازي در صنع��ت هوانوردي 
مي گويد: در بخش نرم افزاري با حمايت از ش��ركت هاي 
ايراني فعال در اين بخش، چشم انداز روشني در اين زمينه 
مشاهده مي شود و بدين گونه منابع مالي كمي براي تأمين 
اين نرم افزارها از كشور خارج مي شود. اين كارشناس ارشد 
حوزه هوايي اظه��ار مي كند: در بخش س��خت افزاري و 
ساخت هواپيما مي توانيم با برخي كشورهاي دوست و فعال 
در اين زمينه وارد زنجيره تأمين آنها شويم در اين صورت 
مي توان به بومي سازي صنعت هوايي اميدوار بود و در بخش 
ساخت هواپيما بايد با مشاركت كشورهاي سازنده به ندرت 

تكنولوژي ساخت را وارد كشور كنيم.

  توليد هواپيماي مسافربري 
درحالي كه كارشناسان نگاه چندان مثبتي به ساخت هواپيما 
در كشور ندارند، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري، 
امضاي قرارداد بومي سازي زيرساخت هاي ناوبري هوايي 

را شروع خوبي براي توليد هواپيماي مسافربري مي داند.
به گزارش تسنيم، سورنا ستاري در حاشيه امضاي 4 قرارداد 
و تفاهم نامه فاز اول بومي س��ازي زيرس��اخت هاي ناوبري 
هوايي ايران در خصوص توليد هواپيماهاي مسافربري اظهار 
مي كند: در  اين حوزه استانداردهاي خاص سختگيرانه اي 
وجود دارد و هر شركت و كش��وري قابليت و توانايي ورود 
به اين فضا را ندارد. او مي افزايد: بحث ساخت هواپيماهاي 
مسافري موضوعي است كه بايد درباره آن بحث شود البته در 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برنامه اي براي اين 
موضوع نداريم. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در 
عين حال اظهار مي كند: البته خيلي دنبال اين هستيم كه 
شركت هاي توانمند در اين حوزه را به صورت جدي تقويت 
كنيم. ستاري همچنين مي گويد: محيط كسب و كار جديدي 
را براي شركت هاي دانش بنيان رقم زده ايم و اين را مي دانيم 

كه اين شركت ها از محيط كس��ب و كار بهتري برخوردار 
هستند. مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
كه از حاميان بومي سازي در صنعت هوانوردي است نيز با 
اشاره به رونمايي از اولين سيميالتور بومي در آينده نزديك 
مي گويد: امروز 4 قرارداد و توافقنامه به ارزش 160 ميليارد 
تومان بين شركت فرودگاه ها به عنوان كارفرما و شركت هاي 
صاييران و صاشيراز و دانشگاه هاي خواجه نصير و اصفهان 
به امضا رس��يد. رحمت اهلل مه آبادي اظهار مي كند: حدود 
دو سال قبل صنعت هوانوردي كشور به دليل تحريم هاي 
سخت در بدترين شرايط قرار داشت و سامانه هاي هوانوردي 
و فرودگاهي كشور فرسودگي مزمني داشتند، قطعي مكرر 
رادارها، خرابي سامانه هاي كمك ناوبري، قطعي فركانس و 
ايجاد اختالف در زيرساخت هاي ارتباطي و قطعي تماس هاي 
واحدهاي مختلف مراقبت پرواز با خلبانان پروازهاي داخلي و 
خارجي و عبوري و ... از چالش هاي روزمره ما بود. او مي افزايد: 
در پس��ابرجام با هزينه هزار ميليارد توماني، حساس ترين 
سامانه ها و تجهيزات مدرن ناوبردي هواپيمايي و فرودگاهي 
نظير يك فروند هواپيماي استراتژيك و مدرن فاليت چك 

و خريد 6 دستگاه رادار اوليه و ثانويه، 165 دستگاه فرستنده 
و گيرند، 15 دستگاه ابر خودروي آتش نشاني و 34 سامانه 
بك آپ ارتباط ماهواره اي در كنار برخي ديگر از تجهيزات به 
سطح قابل قبولي از آرامش بر فضاي سرزميني و فرودگاهي 

كشور حاكم كنيم.

  جزئيات قراردادهاي امضا شده
 4 قرارداد و توافقنامه مهم ب��ه ارزش 160 ميليارد تومان 
با موضوع قرارداد طراحي و ساخت و تحويل اولين سامانه 
كمك ناوبري بصري، قرارداد طراحي و ساخت 5 دستگاه 
برج مراقبت پرواز سيار، توافقنامه طراحي و ساخت اولين 
نمونه سامانه كمك ناوبري DME هزار وات با استانداردهاي 
غيرنظامي و توافقنامه طراحي و ساخت اولين سامانه رادار 
ثانويه پيشرفته بين شركت فرودگاه ها به عنوان كارفرما از 
يك سو و شركت هاي صاييران، صاشيراز، دانشگاه خواجه 
نصير طوسي و دانشگاه اصفهان به عنوان مجري و همچنين 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان ناظر به 

امضا رسيد و مبادله شد.

گروه راه و شهرسازي|
چند روزي است كه معاون حمل و نقل شهرداري تهران از 
حذف محدوده زوج و فرد در طرح ترافيك تهران در س��ال 
آينده صحبت مي كند ك��ه موافقان و مخالفاني دارد. عده 
اي مانند محمد عليخاني، رييس كميسيون حمل ونقل 
شوراي شهر معتقدند اصوال صحبت درباره طرحي كه هنوز 
برنامه ريزي هاي الزم براي آن انجام نشده و نياز به مصوبه 
شورا وشوراي عالي ترافيك دارد ،آن هم با اين قطعيت كار 
درستي نيس��ت. به گفته او»اعالم زود هنگام تصميمات 
ترافيکی قبل از طی شدن روند قانونی و کارشناسی درست 
نيست و در صورتی اين طرح در سال آينده لغو می شود که 
به تأييد شورای عالي ترافيک برسد، بنابراين در حال حاضر 
اين حرف مبنای قانونی ندارد.« از سوي ديگر، محمدعلی 
کرونی،  دبير کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران نيز عنوان كرده است كه نرخ های پيشنهادی از سوی 
ش��هرداری برای ورود به محدوده طرح زوج و فرد ترافيک 
بايد در شورای شهر تهران بررسی و سپس در صحن علنی 

به تصويب برسد.
به گ��زارش »تعادل«، حذف مح��دوده زوج و فرد در طرح 
ترافيك نوين تهران ديده شده و قرار بود در طرح جديد از 
طرح زوج و فرد خبری نباشد. اما اين رژيم نوين ترافيكي از 
ابتداي سال جاري بدون تغيير در رفت و آمد در محدوده زوج 
و فرد اجرايي شد. در طرح اوليه ارايه شده از سوي معاونت 
حمل و نقل شهرداري تهران در سال گذشته، تهران به دو 
قسمت محدوده سبز )طرح ترافيک قديم( و محدوده آبی 
)طرح زوج و فرد فعلی( تقسيم شده بود و متقاضيان ورود 
به محدوده آبي نيز بايد مبلغي را پرداخت مي كردند. اين 
قسمت از طرح از همان ابتدا مخالفت كارشناسان را در پي 
داشت. با توجه به اين كه طرح ترافيك نوين كه جايگزين 
طرح ترافيك 38 س��اله تهران ش��ده بود هزينه هايي بر 
شهروندان تهراني تحميل مي كرد، دريافت هزينه اضافي 
براي ورود به مناطق زوج و فرد قطعا نارضايتي بسياري به 
دنبال داشت . ضمن اين كه زيرساخت هاي آن هم فراهم 
نبود. به اعتقاد مخالفان طرحي كه هزينه به ش��هروندان 
تحميل كند، نيازمند بررسي و تحقيقات بيشتري است. 
بنابراين اعضاي شوراي شهر تهران هنگام تصويب كليات 
اين اليحه، بخش مربوط به حذف محدوده زوج و فرد را ملغي 
اعالم كردند و قرار بر اين ش��د تا در آينده و با توجه به نحوه 

اجراي طرح جديد در اين باره تصميم گيري شود. 
از همان آغاز طرح ترافيك سال 97 اختالفاتي بين پليس 
راهور وشهرداري وجود داشت كه نمونه بارز آن در اجراي 
فاز دوم طرح LEZ آش��كار شد. اما روز گذشته محمدرضا 
مهماندار رييس پليس تهران نس��بت به حذف طرح زوج 
و فرد نيز واكنش نشان داده و گفته است: اصال برای تغيير 
محدوده زوج و فرد برنامه نداريم.تا اين لحظه هيچ مصوبه ای 
در مورد تغييرات طرح زوج و فرد در شهر تهران به تصويب 
نرسيده است و اينکه يک نفر از اعضا، در مورد تغيير محدود 
يا شرايط طرح زوج و فرد صحبت کند، احتماالً نظر شخصی 

ايشان است.
گفتني اس��ت محدوده طرح ترافيک تهران 30 کيلومتر 
مربع است که حدود 5 درصد مساحت قانونی شهر تهران 

را دربر دارد و مح��دوده زوج و فرد نيز 80 کيلومتر مربع از 
سطح شهر تهران يعنی حدود 14.5 درصد از مساحت شهر 

را دربر می گيرد.
اين طرح كه با هدف كاهش ترافيك، آلودگي هوا و نيز حذف 
رانت و س��هميه هاي طرح ترافيك از سوي معاونت حمل 
و نقل ترافيك شهرداري تهران پيشنهاد شده بود ، پس از 
تصويب ابتدا قرار بود 15 فروردين سال جاري اجرا شود اما 
به دليل آماده نبودن زير ساخت ها از جمله دوربين هاي ثبت 
ورود و خروج ماشين ها به مناطق طرح ترافيك يك ماه به 
تعويق افتاد و در نهايت مرحله اول آن 15 ارديبهشت كليد 
خورد. البته طرح ترافيك جاري بخشي از طرح »كاهش« 
يا همان LEZ اس��ت .اين طرح در مرحله اول در نيمه دوم 
سال 95 پس از کش و قوس های فراوان تنها  در محدوده 
طرح ترافيک و زوج و فرد آن هم در ساعات معينی اجرايی 
شد،مرحله دوم هم پس از كش و قوس فراوان بين شهرداري 
و پليس باالخره در روزهاي ابتدايي آذر ماه جاري اجرايي شد. 
در اين مرحله از طرح ،تردد تمامی وسايل نقليه به صورت 

24 ساعته و در تمامی معابر پايتخت توسط دوربين های 
راهنمايی و رانندگی رصد شده و خودروی فاقد معاينه فنی 

به صورت روزانه 50 هزار تومان جريمه می شوند.
هر چند كه معاونت حمل و نقل شهرداري از ابتداي اجراي 
طرح جديد ترافيك، آماج حمالت مخالفان و برخي رسانه ها 
قرار گرفت اما هيچ كدام از انتقادها و حمالت تند مانع از اين 
نشد كه پورسيدآقايي از مواضع خود عقب نشيني كند و 
اكنون كه بحث حذف محدوده زوج و فرد را در سال آينده 
مطرح مي كند بايد ش��اهد وقوع اين اتفاق در سال آينده 
باشيم. چنانچه پورسيدآقايي بر اين موضوع اصرار داشته 
باشد قطعا طي ماه هاي آتي جلسات شوراي شهر نيز تحت 
تاثير اين موضوع قرار خواهد گرفت. البته به نظر مي رسد، 
معاون��ت حمل و نقل ش��هرداري بي گدار و ب��دون انجام 

تحقيقات اوليه قصد انجام اين كار را ندارد.

  گزارش بانك جهاني از تجربه ساير كشورها
به گزارش »تعادل« محس��ن پورس��يدآقايی، معاون 

حمل ونق��ل و ترافيک ش��هرداری ته��ران در جريان 
ديدار دو ماه پيش خود با مارتين هگر، از بانك جهاني 
خواسته اس��ت تا گزارش��ي از ناکارآمدی طرح زوج و 
فرد در ش��هرهای مختلف جهان را اراي��ه كند. در آن 
ديدار معاون شهردار تهران از کارشناس بانک جهانی 
خواست تجربه های مثبت و منفی طرح های زوج و فرد 
يا محدوديت های تردد مبتنی بر شماره پالک و روزهای 
هفته را بررسی و نتايج آن را به شهرداری تهران ارائه کند 
که اين مطالعات انجام و گزارش آن ارسال شد. نتايج اين 
تحقيق حاكي از آن است كه اجراي محدوديت تردد 
در شهرهاي بزرگ دنيا كه با مشكل ترافيك و آلودگي 
هوا رو به رو بوده اند در كوت��اه مدت مثبت بوده اما در 

درازمدت تاثير خود را  از دست داده بود.
بر اساس اين گزارش، مطالعات ياد شده در ارتباط با اجرای 
طرح محدوديت تردد در مکزيکو سيتی به اين شرح است؛ 
اين طرح شامل ممنوعيت تردد خودروهای شخصی بين 
ساعات 5 صبح تا 10 شب در کليه روزهای هفته براساس 
رقم آخر شماره پالک در سال 1989 تا 1993 بود. به عنوان 
مثال ممنوعيت تردد پالک های با رقم آخر 5 و 6 در روزهای 
دوشنبه، 7 و 8 در روزهای سه شنبه که البته در تعدادی از 
شهرهای در حال توسعه ديگر از قبيل سانتياگوي شيلی، 
بوگوتا، کلمبيا، سائوپائولوي برزيل، پکن و تيانژين چين و 
در برخی شهرهای توسعه يافته مثل پاريس در سال 2015 

هم اجرا شد.
معيار س��نجش در يکی از مطالعات انجام شده پس از 
اجرای طرح، اندازه گيری ميزان آلودگی 5 آالينده اصلی 
در ايستگاه های سنجش آلودگی هوا و مقايسه آنها با زمان 
مشابه در سال گذش��ته بود. در ابتدا طرح با کاهش 11 
درصد ميزان مونواکسيد کربن مواجه شد که درحقيقت 
نشان از موفقيت طرح داشت اما رفته رفته افراد اقدام به 
خريد خودروهای ارزان قيمت دست دوم كردندکه نتيجه 
اجرای طرح در بلند مدت افزايش 13درصد مونواکسيد 
کربن بود. البته مزيت اين طرح اجرای کم هزينه و نيازمند 
سرمايه گذاری محدود توسط بخش دولتی قبل از اجرا و 
اعمال قانون نسبتًا آسان بود. جريمه درنظر گرفته شده 
در مکزيکو سيتی برای تخلف ورود به محدوده ممنوعيت 

تردد، معادل 200 دالر درنظر گرفته شده بود.
بررسی های انجام ش��ده پس از اجرای طرح حاکی از عدم 
بهبود آلودگی هوا هم از لحاظ ميانگين سطح آلودگی و هم 
ساعات اوج آلودگی روزانه بود. همچنين ميزان آلودگی در 
روزهای آخر هفته و ساعات بعد از اتمام طرح نسبتاً افزايش 
ياف��ت و نه تنها بهبودی از نظر کاهش مصرف س��وخت و 
افزايش استفاده از حمل و نقل عمومی در ساير روزهای هفته 
حاصل نشد بلکه آمارهای دريافت شده از مراکز ثبت و فروش 
اتومبيل حاکی از اين بود که اجرای اين طرح منجر به افزايش 
تعداد خودروه��ای در گردش و افزايش خريد خودروهای 

فرسوده و آالينده تر شد.
 همچنين نه تنها کاهشی در ميزان مصرف سوخت مشاهده 
نشد بلکه ميزان آلودگی در روزهای آخر هفته و بعد از اتمام 
طرح افزايش نسبی داشت. همچنين ارزيابی کليه مدهای 
حمل و نقل عمومی نشان داد که علی رغم پيش بينی های 

مديريت شهری مبنی بر افزايش ميزان پيمايش اتوبوس، 
مترو و تاکسی های عمومی، متاسفانه ميزان استفاده از حمل 
و نقل عمومی نيز افزايش نيافت. به طور کلی ضرورت ارزيابی 

پيش از اجرای طرح ها مورد تاکيد قرار گرفت.
همچنين بر اين اس��اس اعمال ط��رح محدوديت تردد 
در پاريس در س��ال 2015 به ص��ورت ممنوعيت تردد 
خودروهای با پالک فرد در روز دوش��نبه بود که براساس 
آناليز اطالعات به دست آمده، حاکی از آن است که آلودگی 
هوا در درازمدت افزايش يافت. اين در حالی  است که نتيجه 
اجرای ط��رح  LEZ تاثير مثبتی بر کاهش آلودگی هوا و 
بهبود سالمت در پاريس را داشت. آمارها نشان می دهد که 
با توجه به اعمال فشار بر رانندگان برای ارتقای خودروها، 
اجرای طرح LEZ  نتايج مثبتی بر کاهش آلودگی هوا در 

اثر ترافيک را دارد.
در بوگوتا، اعمال ممنوعيت تردد در ساعات اوج ترافيک دو 
روز در هفته بود که نتايج حاکی از آن است که تمرکز ذرات 
معلق در هوا افزايش يافت چون تردد رانندگان در ساعات 

غيراوج افزايش يافت.
طرح زوج و فرد در پکن مش��ابه طرح پاريس براس��اس 
ممنوعيت تردد روزهای زوج و فرد در بازی های المپيک 
سال 2008 اجرا شد. اين طرح همزمان با بارش باران های 
ش��ديد و تعطيلی کارخانه ها و صنايع اتفاق افتاد که اين 
عوامل در آن مقطع تاثير بسزايی در ايجاد آلودگی هوای 
پکن داشتند. نتيجه اجرای طرح کاهش 20 درصد ذرات 
معلق آالينده در ط��ول بازی های المپيک بود که پس از 
اتمام زمان المپيک، مقامات پکن تصميم بر تمديد زمان 
اجرای طرح به صورت بلند مدت گرفتندکه در اين زمان 
عالوه بر اينکه تاثي��ر محدودی بر کاه��ش آلودگی هوا 
گذاشت نهايتًا منجر به تش��ويق افراد برای خريد خودرو 

دوم شد.
طرح LEZ  در س��ال 1996 در استکهلم اجرا شد. به طور 
خالص��ه، تنها خودروهاي��ی که ميزان آاليندگ��ی آنها از 
اس��تاندارد اروپا کمتر بود مجوز ورود به محدوده LEZ  را 
داشتند که نتايج به دست آمده حاکی از کاهش قابل توجه 

آلودگی هوا بود.
هزينه تراکم معادل 5 پوند برای تردد در محدوده داخلی 
شهر لندن در سال 2003 در نظر گرفته شد. نتايج بررسی ها 
نشان داد که ميزان آالينده های خطرناک از قبيل NO  و 
NO2 و PM10 به ميزان 12 درصد کاهش يافت که اين 
هزينه اکنون به 10 پوند افزايش يافته است. در سال 2008، 
طرح LEZ  نيز برای خودروهای باری، اتوبوس و مينی بوس 
در لندن بزرگ اجرا شد. ميزان PM2.5 معادل 20 درصد 
کاه��ش يافت ولی تغيير قابل توجه��ی در کاهش ميزان 
PM10 و NO2 به دست نيامد. منتقدان بر اين باورند که 
درصورتی اين طرح موفق خواهد بود که خودروهای شخصی 

هم شامل پرداخت هزينه تراکم در اين طرح شوند.
طرح  LEZ در برلين در سال 2008 برای خودروهای ديزل 
و بنزينی دارای مبدل کاتاليست اجرا شد. تمرکز آالينده ها 
به ميزان 22-14 درصد کاهش يافت. تمرکز PM10 در 
نزديک معابر اصلی 3 درصد کاهش يافت و تعداد روزهای 

آلوده به ميزان 24 روز در سال کاهش يافت.
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 كالبدشكافي زلزله 
در 75 کيلومتری تهران

مدير بخش زلزل��ه مرکز تحقيقات راه، مس��کن و 
شهرس��ازی با بيان اينکه زلزله بامداد روزگذش��ته 
جوادآباد ورامين با ب��زرگای 3.1 در 75 کيلومتری 
جنوب تهران رخ داده است، گفت: گسل شناخته شده 
در رومرکز اين زمين لرزه گسل سياه کوه است که با 
گسل رباط کريم مجاورت دارد و گسل رباط کريم تا 
جوار شهر پرند گسترش يافته است. به گزارش ايسنا، 
علی بيت اللهی با بيان اينکه زمين لرزه با بزرگای 3.1 
جوادآباد ورامين در ساعت 3 و 25 دقيقه و 12 ثانيه 
بامداد دوش��نبه 12 آذرماه رخ داده است، افزود: اين 
زلزله در مختصات کانونی 51.505 طول و 35.033 
عرض جغرافياي��ی در عمق 24 کيلومتری زمين به 
ثبت رسيد. وی رومرکز اين زلزله را در 75 کيلومتری 
جنوب ته��ران و 25 کيلومتر جنوب غرب جوادآباد 
ورامين )بزرگ ترين مرکز جمعيتی نزديک به کانون 
زلزله( دانست و اظهار کرد: رومرکز اعالم شده از سوی 
موسسه ژئوفيزيک دانش��گاه تهران برای اين زمين 
لرزه، در پهنه استان قم است. به جز جوادآباد ورامين 
در شمال شرق رومرکز، آبادي های نزديک به آن هم 
در موقعيت شمال شرق رومرکز واقع شده اند که به 
ترتيب تعداد جمعيت شامل روستاهای جعفرآباد 
جنگل با 675 نفر جمعيت،  طغان با 662 نفر جمعيت، 
حصارقاضی با  578 نفر جمعيت، نجف آباد با 344 نفر 
جمعيت، ظهيرآباد با 270 نفر جمعيت و چرمشهر 

قلعه ساالريه با 130 نفر جمعيت می شود.
بيت اللهی، چرمشهر قلعه ساالريه، قلعه قاسم آباد و 
جهان آباد را نزديک ترين مراکز جمعيتی به رومرکز 
زلزله بامداد جوادآباد ورامين دانس��ت و يادآور شد: 
رومرکز زلزله در شمال غرب درياچه نمک قم و شمال 
ش��رق حوض س��لطان قرار دارد. اين محدوده طی 
ماه های اخير لرزه خيزی خود را با رخداد تعدادی قابل 

توجه از خرد لرزه ها نشان داده است.
مدير بخش زلزل��ه مرکز تحقيقات راه، مس��کن و 
شهرس��ازی تاکيد کرد: بر اساس نقشه گسل های 
موجود، گسل بزرگ و کاری سياه کوه به طول تقريبی 
150 کيلومتر با راستای خوابيده شمال غرب – جنوب 
شرق که از ش��مال درياچه نمک قم عبور می کند، 
می تواند گسل مسبب زلزله 3.1 جوادآباد تلقی شود.

وی گسل سياه کوه را بارزترين ساختار شناخته شده 
در اين منطقه دانست و يادآور شد: نکته مهمی که در 
پهنه اطراف رومرکز زلزله 3.1 می توان به آن اش��اره 
کرد، مجاورت گس��ل کاری و لرزه زای رباط کريم با 
طول تقريبی 80 کيلومتر و در راستای شمال غرب – 
جنوب شرق در همين نقطه کانونی زلزله جوادآباد با 
بزرگی 3.1 به گسل سياه کوه است. گسل رباط کريم از 
حوالی شمال درياچه نمک قم در سوی جنوب شرقی 
خود شروع و تا جوار شهر پرند در سوی شمال غربی 
گستردگی دارد. عضو هيات علمی مرکز تحقيقات 
راه، مسکن و شهرسازی به بيان سابقه لرزه خيزی اين 
منطقه پرداخت و يادآور شد: بعد از زلزله روز جمعه 
9 آذرماه در م��الرد، در روز 11 آذرماه زمين لرزه ای 
با بزرگی 2.6 در س��اعت 9 و 40 دقيق��ه و 19 ثانيه 
در مجاورت راس ش��مالی درياچه نمک قم رخ داد. 
وی اضافه کرد: زلزله 3.1 جوادآباد که 12 آذرماه رخ 
داد در ادامه اين زمين لرزه و احتماال با جنبايی گسل 
سياه کوه است. اين گسل می تواند گسل مسبب زلزله 
کوچک 2.6 ش��مال درياچه نمک قم نيز محسوب 
شود. بيت اللهی با بيان اينکه سازوکار و راستای گسل 
سياه کوه در فاصله قابل توجهی از تهران قرار دارد و 
ارتباطی با گسل های اطراف و نزديک کالنشهرهای 
تهران و کرج ندارد، اظهار کرد: عالوه بر آن در مسير 
و امتداد گسل سياه کوه مراکز جمعيتی قابل توجهی 
متمرکز نش��ده اند. ولی در مقابل گسل رباط کريم 
گسل فعالی اس��ت که در انتهای شمال شرقی خود 
در مجاورت مراکز جمعيتی بزرگی مانند رباط کريم، 
پرند و حسن آباد  قرار دارد که الزم است فعاليت های 
آتی اين ساختار تکتونيکی مورد پايش قرار گيرد. به 
گفته اين محقق، به نظر می رسد زمين لرزه های 
رخ داده در اين منطقه با جنبايی گس��ل س��ياه 
کوه مرتبط هس��تند، اما به دليل مجاورت اين دو 
گسل در نزديکی نقطه رومرکز خردلرزه 3.1، الزم 
است که جنبايی آن مورد توجه قرار گيرد. رييس 
کارگروه زلزله و مخاطرات ب��ا بيان اينکه رخداد 
زمين لرزه های  مالرد ،  جوادآباد  و خرد لرزه های 
اطراف درياچه نمک قم معرف تکتونيسم پويای 
گستره شمالی ايران مرکزی و جنوب البرز است، 
ادام��ه داد: در اين منطقه تمرکز باالی جمعيتی 
به ويژه کالنشهرهای  تهران،  کرج  و  قم  قرار دارد که 
اهميت پايش جدی لرزه ای منطقه را چندين برابر 
می کند. بی توجهی به امر استقرار تجهيزات پايش 
خرد لرزه ها و جنبايی گسل ها موجب شده است 
که بر اساس حدس و گمان حرف زده شود و  الزم 
است مسئولين به اين امر توجه جدی داشته باشند.

 خط 7 مترو 
به علوم و تحقيقات نمی رود

مديرعامل شرکت راه آهن ش��هری تهران و حومه 
با اش��اره به اينکه خط 7 مترو به ميدان کتاب ختم 
می ش��ود، گفت: خط 7 مترو شاخه شرقی يا غربی 

نخواهد داشت.
به گ��زارش مهر، علی امام اظهار کرد: ادامه خط 7 به 
س��مت دانش��گاه علوم و تحقيقات، به دنبال توافق 
شهرداری و مسئوالن اين دانشگاه در سال 93 مطرح 
شده بود. براساس بازنگری طرح جامع حمل و نقل 
شهر تهران، خط 10 تعريف شد که مسير شمال شرق 
به شمال غرب تهران را پوش��ش می دهد، بنابراين 

نيازی به ادامه خط 7 به شاخه شرقی و غربی نيست.
مديرعامل ش��رکت راه آهن شهری تهران و حومه با 
اشاره به مسير خط 10، عنوان کرد: اين خط از مسير 
بزرگراه شهيد بابايی شروع و با عبور از  بزرگراه صدر، 
نمايش��گاه بين المللی، ميدان کاج، خيابان س��رو، 
دانشگاه علوم و تحقيقات و بزرگراه همت به سمت 

وردآورد ادامه پيدا می کند.

    معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: از محل درآمدهای طرح ترافیک 13 اتوبوس جدید 
خریداری ش�ده و به یارانه بلیت اتوبوس و مترو نیز کمک شده است. محسن پورسیدآقایی با اشاره به 
درآمد حاصل از طرح ترافیک گفت: از این محل تاکنون 13 اتوبوس جدید خریداری شده و به یارانه بلیت 
اتوبوس و مترو نیز کمک کرده ایم. همچنین به خطوط ۶ و ۷ مترو نیز کمک هایی شده است و در خصوص 

هزینه کرد درآمدها، سیستم حسابرسی شورا و شهرداری نظارت کامل دارند.
او در خصوص حذف محدوده زوج و فرد گفت: از س�ال گذش�ته در شورای ترافیک تهران این موضوع 
پیگیری می شد و مصوب شد در س�ال ۹۷ مطالعات تکمیلی در منطقه زوج و فرد انجام شود و اگر این 

گزارش به تأیید شورای ترافیک تهران رسید، در خصوص لغو محدود زوج و فرد تصمیم گیری شود.
وی افزود: این مطالعات انجام شد و نتیجه آن این بود که میزان آلودگی هوا در محدوده زوج و فرد با اعمال 
محدودیت ها کاهش نداشته است. این موضوع در دنیا نیز تجربه شده است. هر طرح مبتنی بر محدودیت 
در کوتاه مدت باعث کاهش آلودگی هوا شده اما در بلندمدت آلودگی دوباره به محدوده برگشته و حتی 
بیش از گذشته شده است. پورسیدآقایی گفت: در واقع این محدوده حلقه دوم طرح ترافیک خواهد بود 
و هزینه پیشنهادی ما نیز پرداخت یک سوم نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک اصلی است تا 

ساکنان این محدوده از تخفیف های ویژه ای نیز برخوردار شوند.

برش
خريد ۱۳ اتوبوس از محل درآمدهای طرح ترافیک
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بازويپژوهشيمجلسشوراياسالميبررسيكرد

مهلت اتصال به كانال مالي اروپا

بيالن تابستانه صنايع معدني

تعادل | فرشته فريادرس |
توافق بر س��ر ايجاد يك كانال ويژه مالي براي تس��هيل 
مبادالت تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا به ويژه براي 
فروش نفت و دور زدن تحريم هاي امريكا در ماه سپتامبر 
ميان نمايندگاني از بريتانيا، آلمان و فرانسه با ايران امضا 
شد. از آنسو، چين و روسيه هم اعالم كردند كه از ايجاد 
اين كانال ويژه حمايت مي كنن��د. اما بنابه وعده اي كه 
اروپايي ها به ايران داده بودند، قرار بود كه سازوكار ويژه 
مالي )SPV( اروپا  درماه جاري )دسامبر( و تا قبل از آغاز 
سال جديد ميالدي راه اندازي شود و از سال آينده آنچه 
درباره اين سامانه وعده دادند، اجرايي شود. اين در حالي 
است كه تاكنون هيچ يك از كشورهاي اروپايي حاضر به 
ميزباني اين سيستم انتقال مالي نشده اند. براين اساس، 
با نزديك شدن به پايان سال ميالدي، شمارش معكوس 
 )SPV( براي اجرايي شدن س��ازوكار ويژه مالي با اروپا
آغاز شده اس��ت. از اين منظر به نظر مي رسد، جزييات 
مربوط به چگونگي فعاليت كانال مالي ايران و اروپا بايد 
تا 15دس��امبر سال جاري ميالدي اعالم شود. يعني در 
چنين فرصت محدودي دس��ت كم بايد ساختار اوليه و 
مكان استقرار اين نهاد مالي مشخص شود؛ چراكه پس از 
آن تعطيالت كريسمس در كشورهاي غربي آغاز مي شود 
و بعد تعطيالت سال نو در ايران آغاز خواهد شد و در عمل 
راه اندازي اين كانال به سال آينده ميالدي و خورشيدي 
موكول مي ش��ود. اما هنوز يك مانع و ترس بزرگ براي 
اجراي اين توافق بزرگ مالي با اروپا وجود دارد؛ بطوريكه 
رس��انه ها در هفته هاي گذشته فاش كردند كشورهاي 
اروپايي از پذيرش ميزباني س��ازوكار ويژه مالي امتناع 
مي كنند. اماچرا؟ به نظر مي  رس��د؛ »ترس شركت ها و 
بانك هاي اروپايي از تهديدات و اقدامات تنبيهي واشنگتن 
و پيدا كردن مركزيكه بتواند ميزبان اين سازوكار ويژه مالي 
براي ايران باشد، دو مانع بزرگي است كه سر راه ايجاد اين 
سازوكار مالي قرار گرفته اس��ت. اما با اين حال، اخرين 
اظه��ارات دولتمردان حاكي از اين اس��ت كه »آلمان و 
فرانسه« با وجود چالش هايي كه بر سر راه انتخاب ميزبان 
اين س��ازوكار مالي وجود دارد، خود دست به كار شده تا 
ميزباني كانال مالي اتحاديه اروپا را در راستاي نجات برجام 
بر عهده بگيرند. اقدامي كه مي تواند تالش هاي خصمانه 
امريكا عليه برنامه هاي تجاري و ارزي ايران را خنثي كند. 
البته اين خبر هنوز از سوي منابع رسمي تاييد يا رد نشده 
است. اما رييس اتاق مشترك ايران و سويس پيش بيني 
مي كند كه كانال مالي ايران و اروپا در آينده اي نزديك و 
به احتمال قريب به يقين در كشورهاي آلمان يا فرانسه پا 
مي گيرد. دليل او براي طرح چنين ادعاي اين است كه اين 
دو از كشورهاي اروپايي به شمار مي آيند كه تا حدودي 

مي توانند فشارهاي مالي امريكا را تحمل كنند.

   مانع بزرگ ؟
با خروج يكجانب��ه امريكا از برج��ام و آغاز فصل جديد 
تحريم ه��اي امريكا علي��ه ايران، س��اير كش��ورهاي 
شركت كننده در برجام به جز امريكا اعالم كردند كه به 
اين قرارداد بين المللي پايبند مي مانند و نقشه راهي براي 
دسترس��ي ايران به منافع اقتصادي اين قرارداد ترسيم 
خواهند كرد. اينجا بود كه از چند ماه گذش��ته، اتحاديه 
اروپا از ايجاد يك سازوكار ويژه مالي )SPV( براي تسهيل 
تجارت با ايران خبر داد، كه براس��اس آن، اين سازوكار 
تنها به كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا مربوط نمي شد و 
همه كشورها بر اساس آن چه اروپايي ها قرار بود طراحي 
كنند، مي توانستند از اين سيستم براي تجارت با ايران 
استفاده كنند. چراكه به دنبال اجراي دور دوم تحريم هاي 
امريكا، دسترسي برخي بانك هاي ايراني كه در فهرست 

تحريم هاي ثانويه امريكا قرار داشتند به سامانه خدمات 
پيام رسان مالي سوييفت قطع شد. اما مبنا بر اين بود كه 
كانال مالي اروپا تا دهم آبانماه سال جاري طراحي واجرا 
ش��ود. اما اين اتفاق رخ نداد. اما دليل عمده آن را ش��ايد 
بتوان تهديدهاي امريكا دانست كه بسياري از شركت ها 
و بانك هاي اروپايي را براي همكاري با ايران در چارچوب 
اين سازوكار مالي ويژه بر سر دو راهي قرار داده است. اما 
آنچه مشخص اس��ت اين است كه اروپا در تصميم خود 
براي طراحي و ايجاد كانال مالي با تهران مصمم اس��ت. 
بطوريكه گفته مي شد، اروپا با اين اقدام عالوه بر تالش 
براي نگه داشتن ايران در برجام، به دنبال راهي براي خروج 
اقتصاد جهاني از زير سلطه دالر و تغيير ارز مورد مبادله در 

دنيا به ساير ارزها به جز دالر است. 
اما مانع بزرگ كجاس��ت كه اجازه نمي دهد اين اتفاق 
مهم در عرصه بين المللي بين ته��ران با اتحاديه اروپا 
شكل بگيرد؟ آن طور كه سياس��تمداران مي گويند، 
يكي از مهم ترين موانعي كه سر راه ايجاد اين سازوكار 
مالي قرار گرفته، پيدا كردن كشور و مركزي است كه 
بتواند ميزبان اين سازوكار ويژه مالي براي ايران باشد. 
اگرچه در ابتدا گفته مي شد كه فرانسه و آلمان هر دو 
براي پذيرفتن ميزباني اين سازوكار مالي، اعالم آمادگي 
كرده اند، اما در هفته هاي گذشته رسانه ها فاش كردند 
كش��ورهاي اروپايي از پذيرش ميزباني سازوكار ويژه 
مالي امتناع مي كنند. »اتريش و لوكزامبورگ« از جمله 
كشورهايي بودند كه به گفته ديپلمات هاي اروپايي از 
هراس تحريم ه��ا و اقدامات تنبيهي امريكا از پذيرش 
ميزباني خودداري كردند. هر چند تنها اين دو كشور 
نبودند كه از پذيرش درخواس��ت اتحاديه اروپا سر باز 
زدند . در همين ارتباط وزير امور خارجه ايران نيز  اعالم 
كرد كه اروپا براي مشخص كردن كشور ميزبان سازوكار 
ويژه مالي ايران دچار چالش است. محمدجواد ظريف 
در عين حال درباره آخرين اقدامات صورت گرفته در 
راستاي سازوكار ويژه مالي اروپا )SPV( گفته بود كه 
اروپايي ها عنوان مي كنند كه براي پيدا شدن كشوري 
كه ميزبان اين س��ازوكار باشد، قدري با چالش مواجه 
هس��تند، اما مذاكرات همچنان براي مشخص شدن 
ميزباني سازوكار ويژه مالي اروپا )SPV( ادامه دارد. به 
گفته ظريف، ايران همواره اعالم كرده كه انتخاب هاي 
متعددي دارد از اين رو انتخاب هايمان براساس منافع 
ملي و بر اساس س��ازوكاري كه در كشور تعريف شده 
اتخاذ مي شود و اتحاديه اروپا و ساير اعضاي باقي مانده 
برج��ام مي دانند كه بدون تامين نيازه��اي ايران و در 
واقع عوايد اقتصادي كه برجام براي كش��ورمان دارد، 
امكان تداوم وضعيت وجود ندارد. به نظر مي رسد، وزير 
امورخارجه ايران با ايراد چنين س��خناني خواسته به 
اروپا بفهماند كه ايران تا زماني در برجام خواهد ماند كه 
شانس استفاده از مزاياي سياسي و اقتصادي آن وجود 
داشته باشد و در غير اين صورت ايران الزامي براي ماندن 
در برجام ندارد؛ موضوعي كه اروپايي ها به شدت بر آن 
تاكيد دارند و هدف نخستين تمام كشورهاي اروپايي، 

ماندن ايران در برجام است.
در همين ارتباط، معاون وزير خارجه ايران نيز به موضوع 
عدم پذيرش ميزباني اتريش و لوكزامبورگ براي »ساز 
و كار ويژه« اش��اره كرده وگفته ب��ود كه »امريكايي ها 
هر كش��وري كه س��از و كار ويژه در آن مستقر شود يا 
بانك هايي كه با آن كار كند را تهديد كرده اند.« عباس 
عراقچي، همچنين تاكيد كرده بود كه »چه اروپا نخواهد 
با ما كار كند و در حال بازي با ما باشد و چه مي خواهد و 
قادر نيست، در نتيجه فرقي نمي كند. نتيجه اين است 
كه اروپايي ها يا نخواس��تند يا نتوانستند كاري انجام 

دهند.« اما معاون سياس��ي به موضوع مهمي ديگري 
نيز اشاره مي كند.او مي گويد: در جريان مذاكرات ايران 
و اروپا، »ايده هاي جديد« براي راه اندازي سامانه مالي 
تعامالت تجاري ميان دو طرف مطرح شده است. او در 
گفت وگويي كه با خبرگزاري كيودو ژاپن داشته، اين 
موضوع را مطرح كرده، اما ب��ه جزئيات اين »ايده ها و 
راه كارهاي تازه« اشاره اي نكرده است. مذاكره كننده 
ارشد هسته اي ايران تنها گفته كه اين ايده ها »در ارتباط 
با مديريت بر اين سامانه و ثبت آن در اروپا« مطرح شده 
است. اما عراقچي درباره جزييات »اس پي وي« نيز گفته 
بود كه »به دليل حساسيت موضوع نمي تواند هيچ يك 
از شايعات و گفته هاي موجود در خصوص كشورهاي 
ميزبان س��از و كار ويژه مالي ايران با اروپا را تاييد كند 
چون امريكايي ها در عمل ثابت كرده اند به دنبال بستن 
همه راه هاي موجود هستند و فشارهايشان را بر همه 
كشورهاي اروپايي كه تالش دارند با اين سازو كار، كار 

كنند، از اكنون شروع كرده اند.«

   رمز گشايي از ترس اروپا
اما چنانچه بخواهيم از دليل عدم تمايل كش��ورهاي 
اروپايي براي ميزباني اين كانال ويژه مالي رمز گشايي 
كنيم، مي توان گفت كه هراس آنها از تحريم هاي اياالت 
متحده امريكا مانع از اجراي سريع اين طرح مي شود. 
چراكه صاحبنظران بر اين باورند كه اروپا نگران است 
كه بازگشايي اين كانال مالي موجب تحريك امريكا و 
اقدامات تنبيهي واشنگتن عليه بانك هايي شود كه قرار 
است در اين نظام مالي با ايران كار كنند. بطوريكه برخي 
از مقامات اروپايي ترجيج داده اند كه خطر ميزباني اين 
ابتكار مالي را نپذيرند. اما ب��ا وجود چالش هايي در بر 
س��ر راه انتخاب ميزبان اين سازوكار وجود دارد، گفته 
مي ش��ود كه »آلمان و فرانس��ه« احتماال در طرحي 
مشترك و در راس��تاي نجات برجام خود دست به كار 
ش��ده تا ميزباني كانال مالي اتحادي��ه اروپا را بر عهده 
بگيرند. البته اين خبر هنوز از قول منابع رسمي ايراني يا 
اروپايي تاييد نشده و ممكن است فقط در حد گمانه زني 

باشد. حال اما رييس اتاق مشترك ايران و سويس در 
جديدترين اظهارات خود، پيش بيني مي كند كه كانال 
مالي ايران و اروپا در آينده اي نزديك و به احتمال قريب 
به يقين در كش��ورهاي آلمان يا فرانسه پا مي گيرد. از 
نگاه شريف نظام مافي، اين دو از كشورهاي اروپايي به 
شمار مي آيند كه تا حدودي مي توانند فشارهاي مالي 

امريكا را تحمل كنند. 

   ايجاد كانال مالي با اروپا تا 15 دسامبر
به گزارش تعادل، رييس اتاق مشترك ايران و سويس 
بااشاره به زمان اندك باقي مانده به پايان سال ميالدي 
اروپايي ه��ا، مي گويد: جزييات مرب��وط به چگونگي 
فعاليت كانال مالي ايران و اروپا بايد تا 15دسامبر سال 
جاري ميالدي اعالم شود. بنابه اظهارات شريف نظام 
مافي، تا اين تاريخ دست كم بايد ساختار اوليه و مكان 
استقرار اين نهاد مالي مشخص شود؛ چراكه پس از آن 
تعطيالت كريسمس در كشورهاي غربي آغاز مي شود و 
بعد تعطيالت سال نو در ايران آغاز خواهد شد و در عمل 
راه اندازي اين كانال به سال آينده ميالدي و خورشيدي 
موكول مي شود. از آن سو، به گفته رييس اتاق مشترك 
ايران و سويس، س��ويس نيز به دنبال راه اندازي كانال 
مالي اختصاصي خود است تا در حوزه سالمت و غالت 
با ايران تجارت كند. به گفته او، مذاكره براي راه اندازي 
اين كانال مالي به جريان افتاده تا هرچه زودتر مجوزهاي 
الزم دريافت ش��ده و امكان استفاده از اين كانال براي 

طرفين فراهم شود.
البته ش��واهد كنوني نش��ان مي دهد كه بدون اشاره 
مستقيم به اين مساله، ايران به سمت نفت در برابر غذا و 
دارو حركت مي كند. به نظر نمي رسد كه تا دو سال آينده 
تجارت در حوزه هاي مختلف از جمله تكنولوژي هاي 
روز مثل هواپيما و ماشين آالت براي ايران ممكن شود 
يا دست كم به راحتي انجام شود. از اين رو، او بر اين باور 
اس��ت كه در دوسال پيش رو بيشتر تمركز طرف هاي 
خارجي براي تجارت با ايران در حوزه غالت و سالمت 
است و اين فعاليت ها هم بايد با دريافت مجوزهاي الزم 

از جمله اوفك و ديگر نهادهاي بين المللي انجام شود. 
مافي اين موضوع را نيز مورد اش��اره قرار داد كه در اين 
بين ايران بايد از فرصت تجارت با كش��ورهاي شرقي 
استفاده كند. هرچند تجارت با كشوري مثل چين براي 
ايرانيان خوش سابقه نيست اما نبايد فراموش كرد كه 
اين كشور چين سابق نيست و در عرصه فناوري هاي 
روز بومي سازي و سرمايه گذاري هاي قابل توجهي را 
انجام داده اس��ت. به گفته او، بدس��ابقه بودن چين در 
تجارت با ايران بيش از طرف خارجي به عوامل داخلي 
باز مي گردد كه به دنبال واردات كاالي بي كيفيت و با 
فناوري هاي پايين از كشورهاي شرقي بودند. اين فعال 
اقتصادي، در پايان يادآور شد كه بايد ديد قدرت مالي 
بخش خصوصي در استفاده از فرصت هاي تجارت با هر 
يك از كشورها به چه اندازه است و البته در شرايط كنوني 
بايد از هر فرصتي به بهترين شكل ممكن استفاده كرد.

براساس اين گزارش، هرچند جزئيات كار با اين كانال 
ويژه مالي اروپا )SPV( منتشر نشده اما به نظر مي رسد 
بستري باش��د كه ايران بتواند با استفاده از آن، كاال به 
ويژه نفت و فرآورده هاي نفتي به حوزه اروپا صادر و در 
قبال آن كاالها و خدمات مورد ني��از خود را از هر يك 
از كش��ورهاي اروپايي دريافت كند و تهاتر دريافت و 
پرداخت هاي انجام شده بين بانك هاي مركزي اروپايي 
انجام شود. همچنين ارز مورد استفاده در اين مبادالت 
بر پايه يورو خواهد بود تا مشمول تحريم دالري امريكا 
نش��ود؛ ايران سال هاس��ت كه تحت تحريم دالر قرار 
دارد و از اين رو نمي تواند با آن مبادالت مالي داش��ته 
باشد؛ حتي در زمان فروش نفت با اينكه نرخ آن به دالر 
اندازه گيري مي شود، درآمدهاي حاصل از آن به ارزهاي 
ديگر از جمله يورو در حساب هاي بانك مركزي ذخيره 
مي شود. بر اين اساس، اگر اروپا بخواهد و از امريكا ترس 
نداشته باشد، به راحتي مي تواند اين كانال ارتباط مالي 
يورويي را با ايران برقرار كند؛ چون حساب ها بر پايه يورو 
نگهداري مي شود، به راحتي مي توان درآمد حاصل از 
صادرات اي��ران را با واردات كااله��ا و خدمات از حوزه 

اروپا تهاتر كرد. 

تعادل| حوزه معادن و صنايع معدني در سه ماهه دوم سال 
1397 در سطح بين المللي و داخلي تحوالت متعددي را 
تجربه كرده اس��ت. بر اس��اس گزارش��ي كه توسط مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي منتشر شده، بازار 
داخلي محصوالت معدني و فلزي در س��ه ماهه دوم سال 
جاري عمدتاً تحت تأثير بازگشت تحريم هاي اياالت متحده 
امريكا و سياست هاي ارزي دولت بوده است. »چالش تأمين 
نيازهاي ارزي توليدكنندگان و صنايع پايين دستي در حوزه 
معادن و صنايع معدني«، »ابالغ دستورالعمل هاي متعدد و 
بعضاً متناقض ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد 
تنظيم بازار« و »بر هم خوردن قواعد عرضه و تقاضا در بورس 
كاالي ايران با دخالت دولت«، از جمله مواردي است كه در 
اين مدت گريبانگير فعاالن حوزه معادن و صنايع معدني 
كشور بوده است. در سطح جهاني اما جنگ اقتصادي ميان 
قدرت هاي بزرگ دنيا موجب ايجاد تنش و تالطم در بازار 
محصوالت معدني و فلزي ش��ده است. اعمال تعرفه روي 
كاالهاي وارداتي از س��وي اياالت متحده امريكا و اقدامات 
تالفي جويانه ساير كشورها به ويژه چين نيز موجب شده 
تا عواملي به جز س��از و كارهاي عرضه و تقاضا بر بازارهاي 
بين المللي تأثير بگذارد. از ديگر سو، تمايل به سرمايه گذاري 
كاهش يافته و قيمت محص��والت معدني و فلزي روندي 
غيرقابل پيش بيني داشته باش��ند. اين در حالي است كه 
ساير رويدادها، از جمله حوادث طبيعي، اعتصاب معدنكاران 
در بزرگ تري��ن معدن م��س دنيا در ش��يلي و همچنين 
سياس��ت هاي دولت چين در كاهش ظرفيت واحدهاي 

فوالدي، از جمله عوامل موثر بر بازارها بود.

   تحوالت داخلي در سايه تالطمات ارزي
تابستان س��ال 1397 فصلي همراه با فراز و نشيب و ايجاد 
چالش ه��اي متعدد براي بخش مع��دن و صنايع معدني 
كشور بود بطوري كه با خروج اياالت متحده امريكا از برجام 
و التهاب بازار داخلي به دليل سياست هاي ارزي دولت، موج 

افزايش قيم��ت كاالها ازجمله محصوالت معدني و فلزي 
ايجاد ش��د و توليدكنندگان عمده و صنايع پايين دستي 
حوزه معدن و صنايع معدني تحت تأثير اين سياس��ت ها 
قرار گرفتند. از ديگر سو، با توجه به محدوديت منابع ارزي 
كشور، دولت مجبور شد تا تخصيص ارز رسمي را مطابق 
با اولويت بن��دي مصوب وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
انج��ام دهد و پس از تغيير رييس كل بانك مركزي و ابالغ 
سياس��ت هاي جديد ارزي، ارز دولتي صرف��اً  به كاالهاي 
اساسي و دارو تخصيص داده شد و با شكل گيري بازار ثانويه 
ارزي، صادركنندگان موظف شدند تا ارز حاصل از صادرات 
را در سامانه نيما عرضه كنند تا كساني كه براي انجام واردات 
به ارز نياز دارند در اين بازار خريداري نمايند كه اين فرايند 
نيز با چالش هاي جدي رو به رو شد. دولت به منظور كنترل 
قيمت ها و تأمين نياز داخل اقدام به ابالغ دستورالعمل هاي 
متعددي كرد ك��ه در اين ابالغيه ها ضمن الزام بخش��ي 
از توليدكنن��دگان محصوالت معدني و فل��زي به عرضه 
محصوالت خود در بورس كاال، قيمت پايه اين محصوالت 
براساس دالر رسمي تعيين شد. با اين همه، دخالت دولت 
براي تنظيم بازار موجب دو نرخي شدن محصوالت معدني 
و فلزي، ايجاد رانت گس��ترده و رونق واسطه گري گرديد. 
همچنين توليدكنندگاني كه محصوالت خود را در بورس 
كاال عرضه نمي كردند، مجوز صادرات محصوالت ش��ان 
توسط دولت باطل شد كه با بررسي آمار تجارت خارجي در 

سه ماهه دوم سال اين مساله مشهود است.
عالوه ب��ر اين، در نيمه اول س��ال 1397، در بخش معدن 
و صناي��ع معدني ايران حدود 5 ميلي��ارد دالر صادرات به 
ثبت رسيده كه از نظر وزني با كاهش 9.6 درصدي و از نظر 
ارزشي با افزايش 9.5 درصدي نسبت به دوره مشابه سال 
قبل همراه بوده اس��ت. حدود 2.8 ميليارد دالر از صادرات 
نيز مربوط به س��ه ماهه اول سال و حدود 2.2 ميليارد دالر 
مربوط به س��ه ماهه دوم سال اس��ت. همچنين به ميزان 
1.6ميليارد دالر واردات انجام ش��ده است كه در مقايسه 

با س��ال قبل از نظر وزني كاه��ش 35.5 درصدي و از نظر 
ارزشي كاهش 35.1 درصدي داشته است. به عنوان مثال، 
در زمينه صادرات، توليدكنندگان زغال سنگ »كك شو« 
در كشور با توجه به يافتن بازارهاي صادراتي )عمدتاً چين( 
نسبت به صادرات بيش از 300 هزار تن از محصوالت خود 
اقدام كردند كه به نظر مي رس��د عدم اصالح قيمت هاي 
عرضه داخلي و باال رفتن هزينه هاي توليد از عوامل مهم در 
تصميم توليدكنندگان براي روي آوردن به صادرات بوده 
اس��ت. همچنين در حوزه سنگ هاي ساختماني، كاشي 
و س��راميك نيز ركود بازار ساخت و ساز داخل و مشكالت 
صادرات ريالي به عراق و افغانستان نقش مهمي در كاهش 
قابل توجه صادرات اين محصوالت داشته است. در حوزه 
س��يمان نيز، بازار داخل دچار ركود بوده و صادرات عمدتًا 
به صورت »كلينكر« اس��ت و به دلي��ل دامپينگ برخي 
توليدكنندگان داخلي و صادرات ارزان به عراق و افغانستان، 
اين صنعت با چالش هاي جدي رو به رو شده است. زنجيره 
آلومينيوم نيز با كاهش قابل توجه صادرات در 6 ماهه نخست 

سال رو به رو بوده است.
در اين مي��ان وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بر اين 
اس��اس كه توليدكنندگاني كه از م��واد اوليه داخلي 
و انرژي يارانه اي اس��تفاده مي كنن��د، امكان افزايش 
قيم��ت محصوالت خ��ود را ندارن��د، اقدام ب��ه ابالغ 
دستورالعمل هايي كرد كه موجب شد تا هزينه پرداخت 
شده براي يارانه انرژي از طرف دولت به جيب واسطه ها 
سرازير شود و زمينه فساد و رانت را به صورت گسترده 
ايجاد كند. همچني��ن نظارت و كنترل ب��ازار و رصد 
تخلفات صورت گرفته براي تعداد زيادي از محصوالت 
مانند ميل گرد، تيرآهن، مفتول مسي، گاردريل، لوله 
و پروفيل و... وجود ندارد و اين حوزه داراي مش��كالت 
گسترده تري است. بنابراين نتايج حاصل از سياست هاي 
وزارت صنعت در تنظيم بازار محصوالت معدني و فلزي 
را مي توان به اين صورت جمع بندي كرد: جهش قيمتي 

و ايجاد اختالف ميان قيمت كاالها در بازار آزاد و بورس 
كاال؛ رونق واس��طه گري و افزايش صادرات و قاچاق به 
كشورهايي مانند افغانستان، عراق و تركيه؛ تحت فشار 
قراردادن فراقانوني بورس كاال توسط وزارت صنعت و 
وزارت اقتصاد به منظور قيمت گذاري كاالهاي عرضه 
ش��ده در بورس كاال؛ وارد شدن فشار بر مصرف كننده 
نهايي و متضرر شدن صنايع پايين دستي؛ افت صادرات 
به دليل اينكه وزارت صنع��ت از صادرات محصوالت 
واحدهايي كه تعهدات خود به منظور عرضه در بورس 
كاال را انج��ام ندادند جلوگيري كرده اس��ت و البته از 
دست رفتن بازارهاي صادراتي به دليل بي اعتماد شدن 
مش��تريان جهاني به توليدكنندگاني كه امكان انجام 

تعهدات صادراتي خود را پيدا نكردند.
اين اما در حالي است كه ميزان توليد محصوالت مختلف 
معدني و فلزي در كش��ور عمومًا بي��ش از اندازه مصرف 
واقعي است و توليدكنندگان چاره اي جز توسعه بازارهاي 
صادرات��ي براي زنده نگه داش��ته توليد س��ودآور ندارند. 
بنابراين، بر اس��اس آمار معامالت فيزيكي بورس كاالي 
ايران در 6 ماهه نخست سال 1397، عرضه كافي توسط 
توليدكنندگان )جز آلومينيوم( صورت گرفته است. از ديگر 
سو، در همين بازه زماني، كشورهاي عراق و افغانستان به 
مبدأهاي صادراتي ثانويه تبديل شدند و صادركنندگان از 
اين فرصت استفاده كردند. رشد 136 درصد ارزشي و 95 
درصد وزني )ص��ادرات ماهيانه 125 ميليون دالر( به اين 
دو كشور نشان از اين مس��اله دارد. نمودارهاي زير ميزان 
صادرات محصوالت مع��دن و صنايع معدني در نيمه اول 
س��ال 1397 و همچنين ميزان وزني و ارزش��ي صادرات 
فوالد به كشورهاي عراق و افغانستان را نشان مي دهد. به 
نظر مي رسد عراق و افغانستان به عنوان دو كشوري كه مبدأ 
صادراتي ثانويه ايران هستند در دوره تحريم هاي امريكا 
مي توانند نقش كليدي ايفا كنند كه لغو مجوز تجارت ريالي 

با اين دو كشور مي تواند يك تهديد براي اين مساله باشد.

   تحوالت بين المللي و جنگ تجاري 
در سه ماهه دوم سال 1397 نيز مشابه با فصل بهار، جنگ 
تعرفه ها ميان اياالت متحده امريكا و كشورهاي ديگر يكي 
از عوامل اصلي اثرگذار بر بازار محصوالت معدني و فلزي در 
دنيا بود. تنش ايجاد شده در اثر وضع تعرفه براي كاالهاي 
وارداتي به امريكا و اقدامات تالفي جويانه كشورهاي ديگر به 
ويژه چين موجب شد تا بازار محصوالت معدني و فلزي خارج 
از ساز و كارهاي عرضه و تقاضا رفتار كند و گاهي رويدادهاي 
غيرقابل پيش بيني رخ دهد. سرمايه گذاران و تجار نيز بر 
همين اس��اس در خصوص ورود به بازار جوانب احتياط را 
رعايت كردند. اين اما در حالي است كه رويدادهاي مختلفي 
مانند اخبار اعتصاب معدنكاران در بزرگ ترين معدن مس 
دنيا در شيلي، حوادث طبيعي و برخي سياست هاي دولت 
چين در خصوص جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي 
نيز بر بازار محصوالت معدني و فلزي موثر بود. در اين ميان، 
رسيدن خبر مذاكره هاي ميان امريكا و چين در خصوص 
نظام تعرفه ها و تصميم دولت چين مبني بر در پيش گرفتن 
سياست هاي اقتصادي انبساطي و آزاد كردن منابع براي 
رونق س��رمايه گذاري، موجب ارسال سيگنال هاي مثبت 
به بازار محصوالت معدني شد و قيمت فلزاتي چون مس، 
روي، سرب و آلومينيوم سير صعودي به خود گرفت. از سوي 
ديگر، به دلي��ل رونق توليد فوالد در چين، مواد اوليه مورد 
نياز زنجيره ارزش فوالد نيز روزهاي مطلوبي را پش��ت سر 
گذاشتند و قيمت سنگ آهن با عيار باال و زغال سنگ »كك 
ش��و« نيز روند صعودي به خود گرفت. ادغام شركت هاي 
فوالدي، س��خت گيري هاي زيس��ت محيط��ي و انتقال 
توليدكنندگان عمده فوالد به سواحل از جمله برنامه هاي 
چين براي آينده فوالد اين كشور است. در مجموع و با توجه 
به آثار ناشي از جنگ تعرفه ها اما به نظر مي رسد دولت چين 
توانسته است تا از اين فرصت به نفع خود استفاده كند و در 
نهايت نيز جنگ اقتصادي ايجاد شده را به نفع چين به نقطه 

پايان آن برساند. 
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تغيير در سازمان حمايت 

محمدرضا بوترابي رييس 
مجمع واردات شد

مكانيزم تك محصولي؛ ضعف 
بزرگ صنايع

ش�اتا| طي حكمي از س��وي رضا رحماني، وزير 
صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش، رييس هيات 
مديره و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان شد. وزير صنعت، در حكم  انتصاب 
عباس تابش به عنوان مع��اون وزير، رييس هيئت 
مديره و مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان آورده اس��ت: با توجه به سوابق و 
توانمندي و شايستگي هاي ارزشمند جنابعالي و به 
استناد صورتجلسه مورخ 97/9/11مجمع عمومي 
عادي )به طور فوق العاده( سازمان حمايت مصرف 
كنن��دگان و توليدكنندگان اي��ران به موجب اين 
حكم به سمت »معاون وزير، رييس هيئت مديره 
و مديرعامل س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان« منصوب مي ش��ويد تا ضمن 
بهره گي��ري از توان فك��ري و مديريت��ي مديران 
و كارشناسان س��ازمان و تش��كل هاي مردم نهاد 
تخصصي، در چارچوب اساس��نامه و شرح وظايف 
مقرر و سياس��ت هاي دولت تدبير و اميد با رعايت 
قوانين و مقررات جاري كشور نسبت به برنامه ريزي 
و نظارت صحيح و اصولي در زمينه حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان، نظارت و كنترل 
قيمت كاال و خدمات، انجام فعاليت هاي كارشناسي 
و نظارت اثربخ��ش بر بازار، همس��و و هماهنگ با 
برنامه هاي اجرايي معاونت بازرگاني داخلي اهتمام 
ورزيد. از آن س��و، رضا رحمان��ي در معارفه عباس 
تابش مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
وتوليد كنندگان تاكيد كرد: هر كجا گلوگاه و حلقه 
مفقوده داريم و بايد تصميم درستي بگيريم سازمان 
حمايت به عنوان كنترل گر عمل كند. او افزود: امروز 
شرايط جديدي داريم و كشور در مقطع حساسي 
است چرا كه مهم ترين رسالت امروز براي ما حفظ 
توليد و اش��تغال و بازار موجود اس��ت و مهم ترين 
برنامه دولت كه رييس جمهور هم بر آن تاكيد دارد 
همين مساله است كه وظيفه اصلي نيز بر دوش اين 
وزارتخانه نهاده شده است. به گفته رحماني، با توجه 
به اهميت توليد مولد اعم از صنعتي و معدني كه به 
اين وزارتخانه سپرده شده، بنده هم چند كارگروه 
در اين راستا تشكيل داده ام كه بطورمنظم تشكيل 
جلسه مي دهد. او به تامين مواد اوليه به عنوان مساله 
اساسي و كليدي اشاره كرد و گفت: بخشي از وظايف 
سازمان حمايت به تامين اين بخش بر مي گردد و 
بخشي هم در تنطيم بازار و تامين مايحتاج مردم كه 
در اين زمينه هم كارگروه هاي ويژه تعريف كرده ايم 
چرا كه اگر توليد را حفظ كنيم قدم مهمي در تنظيم 
بازاراس��ت. رحماني ادامه داد: دولت هم در بودجه 
امسال و س��ال آينده تامين ارز دولتي و يارانه اي را 
بدين منظور پيش بيني كرده است و ارز حاصل از 
صادرات هم عين��ا به بخش توليد و نيازمندي هاي 
توليد و مردم تزريق مي ش��ود. او تاكيد كرد: حفظ 
توليد و بازار اس��اس كار اس��ت و هر بخش��نامه و 
تصميمي بايد در اين مسير باش��د، رسالت اصلي 
سازمان حمايت اين است كه از بازار و توليد مراقبت 
كند و در اين زمينه دولت هم با همه مش��كالت در 
اين زمينه حامي توليد است . رحماني از انتقال ثبت 
سفارش از تهران به استان ها طي چند روز آينده خبر 
داد و افزود: يكي از كارهاي دوره جديد تفويض از وزير 
به معاونت ها و از تهران به شهرستان و حتي تشكل ها 

است و همه بايد مشاركت كنند. 

خبرگزاري مهر |با پايان يافتن دوره مسووليت 
عليرض��ا مناقبي، رييس مجم��ع واردات تغيير 
كرد. به دنبال پايان دوره رياست عليرضا مناقبي، 
هيات مديره مجمع واردات محمدرضا بوترابي را 
به عنوان رييس جديد اين تشكل انتخاب كردند. 
مجمع واردات يكي از تش��كل هاي زيرمجموعه 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

به شمار مي رود.

پايگاه خبري اتاق تهران| عضو هيات نمايندگان 
اتاق ته��ران معتقد اس��ت كه فع��االن صنعتي و 
صادركنندگان، مكانيسم تك محموله اي را در پيش 
گرفته اند كه به زيان اين صنعت در شرايط ركودي 
است. مهدي شريفي  نيك نفس با اشاره به اينكه بازار 
جهاني روزهاي سرد خود را سپري مي كند، گفت: 
در چنين شرايطي بازارهاي صادراتي ايران به دليل 
ضعف صنايع و صادركنندگان در انعقاد قراردادهاي 
بلندمدت، دچار آس��يب هاي بيش��تري مي شود. 
او گفت: همچني��ن از جمله معضالتي كه صنعت 
پتروشيمي ايران در آن گرفتار شده است، عدم عقد 
قراردادهاي بلندمدت با مش��تريان خارجي است 
بطوري كه شركت هاي بزرگ پتروشيمي در داخل 
كشور قائل به انجام قراردادهاي مستمر و بلندمدت 
با ش��ركاي تجاري خود نيس��تند و صرفا به عرضه 
محصوالت به صورت تك محموله، بسنده مي كنند.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: در صورت 
عقد قراردادهاي بلندمدت و حتي ميان مدت از 
سوي شركت هاي پتروشيمي و صادركنندگان 
اين بخش ب��ا بازارهاي بين المللي، مش��تريان 
خارجي حتي در ش��رايط ركود در اين بازار نيز 
موظف به خريد محصوالت از ايران مي ش��وند و 
از بازار صادراتي محصوالت پتروشيمي ايران از 
حالت خريدهاي مقطعي و فصلي خارج خواهد 
ش��د. به گفته او، عمده شركت هاي پتروشيمي 
ايران متاس��فانه به اين رويكرد در بازار جهاني، 
التزامي ندارند و تنها ب��ه فروش هاي مقطعي و 
كوتاه مدت بس��نده كرده اند، ح��ال آنكه با عقد 
قرارداده��اي بلندمدت و ادامه دار با مش��تريان 
خارجي، مي توان عرض��ه و صادرات محصوالت 
پتروش��يمي را در تمامي ش��رايط حاكم بر بازار 

جهاني، تضمين كرد.
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مشكالت اتحاديه اروپا براي اصالحات حساس 

ابزار مقابله با بحران مالي در بروكسل خريدار ندارد
گروه جهان| طال تسليمي| 

وزراي امور مالی اتحادیه اروپا دوشنبه پیشنهاداتي برای 
ارائ��ه ابزار قدرتمندتر به منطقه یورو ب��رای جلوگیری از 
بروز ی��ك بحران مالی دیگر در ای��ن منطقه را به مباحثه 
گذاشتند. اگرچه سیاستمداران اروپایي از جمله امانوئل 
ماکرون رییس جمهوري فرانسه، ایده های بزرگي همچون 
انتصاب یک وزیر دارایی در منطقه یورو یا ایجاد صندوق 
پولی اروپایی را مطرح كرده اند، اما ماه ها مذاکرات فنی كه 
به برگزاري نشست گروه یورو در روز دوشنبه انجامید، بر 
مسائلي ساده تر و كم اهمیت تر همچون راهكارهاي سیاسي 
موجود براي ارتقاء وضعیت ارز مش��ترك منطقه تمركز 
داشت. اما همین مباحثات هم براي برخي از كشورهاي 

اتحادیه بسیار حساس محسوب مي شود.
به نوشته فایننشال تایمز، پیش��نهادها مبني بر تقویت 
اتحادیه بانكداري بلوك ارز مش��ترك حساسیت آلمان 
را در رابطه با حل و فصل مشكالت مالي در دیگر كشورها 
برانگیخته اس��ت. در همین حال، ایتالیا و دیگران نگران 
اصالحاتي هستند كه احتماال به افزایش هزینه هاي فروش 
اوراق قرضه دولتي مي انجامند. به همین جهت، مذاكرات 
وزراي مالي و دارایي اتحادیه اروپا چندین س��اعت طول 
كشید. اتحادیه اروپا به دستیابي به پیش نویس طرحي براي 
اصالحاتي كه در اولویت هستند، نزدیك شده، اما همچنان 
این سوال مطرح است كه آیا از پروژه قدرتمند ساختن ارز 

واحد دست مي كشد یا خیر؟

     تقویت اتحادیه بانکداري
نظام مشترك منطقه یورو برای نظارت بر بانک های منطقه 
یکی از دس��تاوردهای مهم در سیاست گذاري براي خارج 
كردن منطقه از بحران بدهی ها به شمار مي رود. اما یافتن 
راهي براي پایان دادن به این سیاست به چالشي بزرگ براي 

وزارت دارایي كشورهاي منطقه تبدیل شده است.
برنامه ریزي هاي بروکس��ل، بانک مرک��زی اروپا و اروپاي 
جنوب��ي برای پیش��برد یک طرح مش��ترک ك��ه بتواند 
س��پرده های بانکی را تنظیم كند، هنوز با مقاومت شدید 
در آلمان مواجه است. دیپلمات ها می گویند که توافق روز 
دوشنبه احتماال پروژه موسوم به »اي دي آي اس« یا همان 

طرح بیمه سپرده اروپایي را به تعویق مي اندازد و عمال پروژه 
را براي رسیدگي به گروه مقامات ارشد دارایي واگذار مي كند 

كه در ماه ژوئن درباره آن گزارش خواهند داد.
ایزابل اشنابل یكي از اعضاي شورای کارشناسان اقتصادی 
آلمان می گوید: »هیچ اشتیاقي برای سرمایه گذاری سیاسي 
در طرح اي دي آي اس وجود ندارد. تالش گس��ترده براي 
پیشبرد برنامه هاي گسترده تنها در مواجهه با مشکالت 
جدی روي مي ده��د.« در مقابل، تالش ه��ا روي تقویت 
»صندوق حل مشكالت منطقه ارز مشترك )اس آراف(« 
متمركز ش��ده كه به صورت قلكي براي حل مش��كالت 
بانك هایي كه در معرض ورشكستگي هستند، عمل مي كند. 

مذاكرات درباره چگونگي دسترسي این صندوق به وام هاي 
اضطراري در چارچوب »مكانیزم ثبات اروپایي« چندین 
ماه طول كش��ید. مكانیزم ثبات اروپایي نهاد مس��وول به 
رسیدگي به بسته هاي كمك هاي مالي براي نجات كشورها 

از ورشكستگي در منطقه یورو است.
وام های اضط��راری عمومی یک اولوی��ت برای بانک 
مرکزی اروپا و دیگران است که آن را به عنوان یک گام 
کلیدی برای تقویت اعتبار اتحادیه بانکی می دانند. اما 
شرایط مرتبط با این معامله - از جمله اصرار آلمان برای 
کاهش اوراق قرضه بانک های غیرفعال - به این معنی 

است که ممکن است چندین سال به طول انجامد.

     مشكالت احتمالي دارندگان اوراق قرضه
آلمان از دیرباز خواس��تار این مساله بوده كه بخشي از 
مشكالت و فشارهاي ناش��ي از نیاز پیدا كردن یكي از 
كشورهاي عضو به بسته هاي كمك هاي مالي، به گردن 
س��رمایه گذاران دارنده اوراق قرضه آن كشور بیفتد. 
دیگر متحدان آلمان در ش��مال اروپا نیز درخواس��ت 
مشابهي دارند، اما كشورهاي به شدت بدهكار منطقه 
ی��ورو از جمله ایتالیا با چنین پیش��نهادي به ش��دت 

مخالف هستند.
مقام��ات اتحادیه اروپا پیش از جلس��ه روز دوش��نبه 
احتمال مصالحه بر س��ر سیس��تمي براي بازس��ازي 

بدهي ها را مطرح كردند، اما گفتند كه نگراني هاي رم 
درباره هر قدمي كه س��رمایه گذاران را به درخواست 
تضمین مخاطرات باالتر ترغیب كن��د، ادامه خواهد 
داشت. آنها همچنین پیش بیني كردند كه وزراي دارایي 
اتحادیه اروپا بر س��ر برنامه هاي پیش��نهادي از سوي 
فرانسه و آلمان برای در نظر گرفتن شرایطي دشوارتر 
در روند انتشار اوراق قرضه دولتي موافقت خواهند كرد.

     تعيين بودجه براي منطقه یورو
ایجاد بودجه اي براي اتحادیه اروپا یكي از مسائل اصلي 
مورد درخواست فرانسه در راستاي آماده سازي منطقه 
یورو براي مقاومت در براب��ر هرگونه بحران احتمالي 
بوده اس��ت. ایده ایجاد قلك مشتركي به ارزش »چند 
درصد« از تولید ناخالص داخل��ي بلوك اولین مرتبه 
توسط امانوئل ماكرون در ماه اوت 2017 مطرح شد، اما 
جاه طلبي هاي پاریس در این زمینه از آن زمان تاكنون 
و در پي مواجهه با انتقادهاي گس��ترده كش��ورهایي 

همچون هلند، به میزان قابل توجهي كاهش یافتند.
ماه گذشته پاریس و برلین بر سر پیش نویس طرحي 
براي قرار دادن این قلك در بودجه دراز مدت منطقه ارز 
مشترک و رساندن پول به پروژه های تقویت رقابتي تر و 
نزدیك تر كردن ماهیت این برنامه به برنامه هاي تامین 
بودجه اتحادیه اروپا، موافقت كردند. آنچه اهمیت زیادي 
دارد این است كه در این طرح، اندازه دقیقي براي این 

قلك تعیین نشده است.
ووپك��ه هوئكس��ترا وزیر دارای��ي هلند ای��ن هفته به 
قانون گذاران این كش��ور گفته: »این پیشنهاد به مثابه 
یک فیل شروع و بعد به موشي تبدیل شد و حاال هم موش 
در داخل قفس است.« با این حال، دولت هلند همچنان 
تاكید دارد كه به لزوم ایجاد چنین صندوقي برای منطقه 
یورو قانع نش��ده اس��ت. دیگر دولت هاي مخالف با این 
پروژه كشورهاي اسكاندیناوي و حوزه بالتیك هستند. 
مقامات اتحادیه اروپا پیش از جلسه دوشنبه گفته بودند 
بیشترین چیزي كه مي توان از این جلسه انتظار داشت، 
تعهد به ادامه گفت و گوها در این زمینه در نشست سران 

بلوك در اواخر ماه جاري میالدي است.

پيروزي تاريخي پسا ديكتاتوري افراطي ها در اسپانيا 

طنين صداي پاي فرانكو در اندلس
گروه جهان| 

حزب »وكس« از جناح راست  افراطي اسپانیا در انتخابات 
اندلس پیروز ش��ده اس��ت. از زمان مرگ فرانسیس��كو 
فرانكو دیكتاتور پیشین اسپانیا در سال 1۹7۵ و استقرار 
دموكراس��ي در این كش��ور، این نخس��تین بار است كه 
اسپانیایي ها با حضور یك حزب از جناح راست افراطي در 
صحنه سیاسي مواجه مي شوند. اندلس در جنوب اسپانیا، 
وسیع ترین و پرجمعیت ترین منطقه اسپانیاست كه نرخ 
بیكاري باالیي دارد. این منطقه با توجه به نزدیكي  بودنش 

با آفریقا محل اصلي ورود مهاجران است.
به گزارش یورونی��وز، در انتخابات زودهنگام یكش��نبه 
اندلس 12 نماینده از حزب وكس توانستند كرسي هاي 
پارلمان را تصاحب كنند و به این ترتیب به اقتدار مطلق 
سوسیالیست ها پایان دهند. بر اساس نتایج به دست آمده، 
حزب سوسیالیست از 10۹ كرسي پارلمان توانسته تنها 
۳۳ كرسي را تصاحب كند. این سقوط تاریخي در حالي 
است كه تا پیش از این آنها دست كم ۴7 جایگاه را در اختیار 
داشتند. بر اساس قانون اسپانیا، هر حزب یا ائتالف سیاسي 
براي آنكه بتواند دولت محلي تشكیل بدهد، باید دست كم 
۵۵ كرسي در اختیار داشته باشد. حزب ملي گراي وكس 
كه در سال 201۳ تشكیل شده شدیدا مخالف مهاجران 
غیرقانوني و نیز استقالل كاتالونیا است. سانتیاگو آباسكال 
رهبر این حزب، حتي استقالل بودجه اي استان ها براساس 
قانون اساسي اسپانیا را هم قبول ندارد. آباسكال در واكنش 

به نتایج انتخابات گفته: »مردم اندلس تاریخ س��از شدند 
و توانستند از ۳6 سال حكومت سوسیالیست ها خالص 
شوند.« این حزب در شرایطي پیروز شده كه كمتر كسي 
گمان مي كرد با توجه به حكومت محافظه كار دیكتاتوري 
فرانكو كه هنوز پیامده��اي آن كمابیش در جامعه دیده 
مي ش��ود، راس��تگرایان افراطي راه به سیاس��ت اسپانیا 
نخواهند یافت. ژنرال فرانسیسكو فرانكو كه به مدت ٣٦ 
سال )از ١٩٣٩ تا ١٩٧۵( ریاست دولت اسپانیا را بر عهده 
داشت. فرانكو در طول حكومتش با اهداف سیاسي مرتكب 
مجموعه اي از نقض حقوق بشر علیه ملت اسپانیا شد كه از 
آن با نام »وحشت سفید« یاد مي شود. از جمله آنها مي توان 
به اعدام و كار اجباري در اردوگاه ها اشاره كرد كه عموما علیه 
دشمنان سیاسي و ایدئولوژیك به كار برده مي شد كه به 

مرگ 200 تا ۴00هزار نفر انجامید.

     انتخابات زودهنگام
یكي از مهم ترین دالیل شكست سوسیالیست ها در اندلس 
آن اس��ت كه از س��ال 1۹۸2 تاكنون آنها نتوانسته اند به 
وعده هاي خود براي كاهش نرخ بیكاري عمل كنند. برخي 
ناظران پیش بیني كرده اند نتایج این انتخابات منطقه اي 
دولت سانچز را به لحاظ سیاسي در تنگنا قرار خواهد داد؛ 

تا جایي كه مجبور به برگزاري انتخابات زودهنگام شود. 
این انتخابات نمونه كوچكي از انتخابات سال آینده است. 
اسپانیا در سال 201۹ شاهد انتخابات شهرداري، منطقه اي 

و اروپایي خواهد بود. بلومبرگ نوش��ته: سه سال پس از 
انتخاباتي كه به نظام دو حزبي در اسپانیا پایان داد، نظامي 
كه از زمان پایان دیكتاتوري در 1۹7۸ در این كشور حاكم 
بود، عرصه سیاست مادرید با انتخابات اخیر بیش از پیش 
پیچیده مي شود. در چهار دهه گذشته پس از دیكتاتوري، 
سوسیالیست ها در جلوگیري از ظهور رقباي راستگرا دست 
باال را داشتند؛ شرایط اما تغییر كرده است... سیاست هاي 
حزب وكس تعلیق فوري خودمختاري كاتالونیا، بستن 
س��نا، كنترل مهاجرت و كاهش مالیات هاست. رهبران 
این حزب در آستانه انتخابات با استیون بنن استراتژیست 
پیشین انتخاباتي دونالد ترامپ، دیدار كرده بودند. مارین 
لوین رهبر حزب راس��ت  افراطي جبهه ملي هم از اولین 
چهره هایي بود كه به نتیجه انتخابات یكش��نبه اندلس 
واكنش نشان داده و از آن استقبال كرد. به نظر مي رسد كه 
لوپن به دنبال این است كه در انتخابات  اروپایي سال آینده 
با سیاستمداران راست گرایي چون متیو سالویني معاون 
نخست وزیر ایتالیا، و ویكتور اوربان نخست وزیر مجارستان 
ائتالف كند. آنتونیو باروسو كارشناس سیاسي، در این باره 
مي گوید: »نخستین مساله اي كه در انتخابات یكشنبه 
اسپانیا جلب توجه مي كند حجم شكست سوسیالیست ها 
است.مطمئنم كه این نتایج مي تواند چالش هاي جدي را 

براي دولت اسپانیا ایجاد كند. «
پدرو سانچز اساس��ا مي تواند تا سال 2020 میالدي و 
زمان برگزاري انتخابات در موعد مقرر در قدرت بماند 

اما ضعف دولت چنین مساله یي را غیرمحتمل مي سازد. 
بلومبرگ پیش بیني كرده در صورتي كه دولت سانچز 
موفق نشود تا الیحه بودجه 201۹ را به تصویب برساند، 
مجبور خواهد بود كه تن به انتخابات زودهنگام دهد. 
بي بي سي هم در واكنش به نتایج انتخابات محلي اندلس 
نوشته: »اسپانیا از معدود كش��ورهاي اروپایي بود كه 
تا پیش از این راس��تگرایان افراط��ي جایي در دولت و 
حكومت نداشتند. پیروزي حزب وكس در اندلس نقطه 
عطفي در سیاست این كش��ور است و مي تواند نقش 

مهمي در تغییر مسیر آن داشته باشد. «
دولت پدرو سانچز سیاستمدار چپ میانه كه پنج ماه پیش 
كار خود را آغاز كرده همواره از برنامه ریاضتي محافظه كاران 
انتقاد كرده و در مقابل توسعه حق رفاه اجتماعي را خواستار 
شده است. او همچنین وعده داده كه با دولت كاتالونیا بر سر 

موضوع جنجالي استقالل این ناحیه مذاكره خواهد كرد. 
عالوه بر این، سانچز خواهان اصالحات در قانون اساسي 
براي تنظیم نظام فدرال در اس��پانیا شده تا به این ترتیب 

كاتالونیا با اسپانیا بماند.
قدرت گیري راس��ت هاي افراطي در اندلس تازه ترین 
پیروزي احزاب ملي گراي پوپولیستي در اروپا و امریكا 
به شمار مي رود. در سال هاي اخیر ظهور سیاستمداران 
راستگرا به چالش��ي جدي براي احزاب سنتي تبدیل 
شده اس��ت. این نگراني زماني جدي تر مي شود كه رد 
پاي افرادي چون استیو بنن در پیروزي راستگراهاي 
افراطي به ویژه در اروپا دیده مي ش��ود. رویترز چندي 
پیش گزارش داده بود كه بنن استراتژیس��ت ارش��د 
پیشین ترامپ به كمك پوپولیس��ت ها و ملي گرایان 

افراطي مخالف اتحادیه اروپا آمده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

خودروسازان آلماني
با مقام هاي امريكا ديدار مي كنند
گروه جهان| خودروسازان آلماني در خصوص تهدید 
دونالد ترامپ به اعمال تعرفه هاي س��نگین بر واردات 
خودرو از اروپا، با مقام هاي ارشد امریكا در كاخ سفید دیدار 
مي كنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مدیران فولكس 
واگن، دایملر و بي.ام.دبلیو سه شنبه )امروز( با ویلبر راس 
وزیر بازرگاني امریكا، و رابرت الیتیزر نماینده تجاري این 
كشور، در كاخ سفید گفت وگو خواهند كرد. خودروسازان 
آلماني امیدوارند رییس جمهوري امریكا را از تصمیم خود 
مبني بر اعمال عوارض گمركي تا 2۵درصد بر واردات 
خودرو از اروپا، منصرف كنند. اگرچه ترامپ جوالي با 
ژان كلود یونكر رییس كمیسیون اروپا، توافق كرد تا پایان 
مذاكرات از اعمال تعرفه هاي جدید، خودداري كند؛ اما 
در هفته اي كه گذشت، نشان داد كه تمایل دارد تا با اعمال 
تعرفه هایي جدید به اصطالح از صنعت خودروس��ازي 
امری��كا حمایت كند. وزارت بازرگان��ي امریكا در زمان 
حاضر در مرحله نهایي سازي پیشنهادهاي خود در مورد 
تعرفه هاي احتمالي است. سیسیلیا مالمستروم كیمیسر 
تجاري اتحادیه اروپا، هفته گذشته هشدار داد این اتحادیه 
اعمال هرگونه تعرفه از سوي امریكا بر خودروهاي وارداتي 
از كشورهاي اروپایي را بي درنگ تالفي خواهد كرد. ترامپ 
در گذشته بارها در انتقاد از عدم توازن غیرمنصفانه تجاري 
میان امریكا و آلمان، شركت هاي خودروسازي این كشور 
را هدف حمله قرار داده بود. این در حالي است كه صنعت 
خودروسازي وابسته اروپا به ویژه آلمان همین حاال نیز 
تركش هاي جنگ تجاري میان امریكا و چین را با توجه 
به تعرفه ها بر كاالهایي كه بیش از هزاران میلیارد دالر 

قیمت دارند،  احساس كرده است.

دولت ماكرون
با جليقه  زردها مذاكره مي كند

گروه جهان| رییس جمهوري فرانسه پس از بررسي 
خسارت هاي ناش��ي از ناآرامي پاریس، ریاست یك 
نشست بحران را بر عهده گرفت و این جلسه در نهایت 
به درخواست براي برگزاري چهارمین دور از مذاكرات 
با فعاالن ضد دولتي ختم ش��د كه دو هفته اس��ت در 
اعتراض به افزایش بهاي سوخت و افزایش هزینه هاي 
زندگي دست به تظاهرات زده اند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، ادوار فیلیپ نخس��ت وزیر فرانسه، خواستار 
مالقات با سازمان دهندگان اعتراض ها و رهبران احزاب 
شده است. فرانسوا دو روژي وزیر محیط زیست فرانسه، 
در روزهاي اخیر با نمایندگان معترضان موس��وم به 
جلیقه زردها دیدار كرد اما نتوانست آنها را براي پایان 

دادن به اعتراض ها متقاعد كند.
حال كاخ الیزه با انتش��ار بیانیه اي اعالم كرده امانوئل 
ماكرون رییس جمهور، به فیلیپ دستور داده با رهبران 
احزاب سیاسي و نمایندگان جلیقه زردها دیدار كند. 
ماكرون همچنین از وزیر كش��ور خواسته نیروهاي 
امنیتي را براي مقابله با اعتراض ها در آینده آماده كند. 
رییس مجلس سناي فرانسه هم تصریح كرده، دولت 
باید از تصمیمش مبني بر افزایش مالیات هاي سوخت 
صرف نظر كند. این مقام فرانس��وي گفته دولت حق 
ندارد سومین شنبه سیاه را ایجاد كند. دولت فرانسه 
اعمال وضعیت فوق العاده براي مقابله با معترضان را 
بعید ندانسته است. اعتراض ها در ابتدا علیه افزایش 
مالیات سوخت آغاز شد اما به خشمي سراسري علیه 
دولت تبدیل شد. در مجموع 26۳ تن در اعتراض هاي 

سراسر فرانسه مجروح شده اند. 

اردوغان به دنبال فرصتي براي 
مواجهه با بن  سلمان بود

گروه جهان| رجب طیب اردوغان رییس جمهوري 
تركیه، گفته كه اگر فرصت مي شد با همه ادله موجود 
در ارتباط با قت��ل جمال خاش��قجي روزنامه نگار 
سعودي در مقابل محمد بن سلمان ولیعهد سعودي 
مي ایستاد. به گزارش الجزیره، اردوغان مواضع خود 
علیه ولیعهد سعودي را تندتر كرده و از آمادگي براي 
غافلگیري و مواجهه با ولیعهد سعودي در ارتباط با 
قتل روزنامه نگار منتقد سعودي سخن گفته است. 
او در جریان سفرش به ونزوئال به خبرنگاران گفت: 
»اگر به من فرصت داده مي شد تا در جریان نشست 
سران گروه 20 به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
درباره قتل جمال خاش��قجي پاسخ بدهم، بي هیچ 
تردیدي با همه اسناد و مدارك با او مواجه مي شدم. 
ما مجددا س��واالت درباره اینكه چه كسي دستور 
قتل خاشقجي را داده و همچنین مكان جسدش و 
همدست محلي را از عربستان پرسیدیم.« او افزود: 
»هدف پنهان كاري تیم ترور درباره اطالعات مربوط 
به این قتل حمایت از كسي است كه دستور قتل را 
داده. ما این پرونده را پیگیري خواهیم كرد و اگر الزم 
شود به سازمان ملل مراجعه مي كنیم. منتظر نتایج 
بازرسي مكاني در ش��هر یالوا در جنوب استانبول 
هستیم. احتماال در اماكن دیگر نیز بازرسي صورت 

مي گیرد.« 
اردوغ��ان در عین حال گفت ك��ه همچنان تالش 
مي كند تا روابط دوجانبه تركیه و عربستان به خاطر 
این پرونده خدشه دار نشود و تمامي جزئیات و ابعاد 

این جنایت و آمر این قتل هم كشف شود.

كره شمالي با غيراتمي شدن
به هرچه بخواهد مي رسد 

گروه جهان| مون جائه این رییس جمهوري كره جنوبي، 
به نقل از دونالد ترامپ گفته در صورت غیر اتمي شدن 
پیونگ یانگ، هرآنچه به رهبر كره شمالي وعده داده شده، 
در اختیار او قرار مي گیرد.به گزارش آسوش��یتدپرس، 
مون جائه این گفته رییس جمه��وري امریكا در جریان 
گردهمایي سران كشورهاي گروه 20، از او خواسته این 
پیغام را به كیم جونگ اون، رهبر كره ش��مالي، برساند. 
رییس جمهوري كره جنوبي گفته: »پیام او این بود كه 
رییس جمهوري ترامپ نگاه بسیار دوستانه اي به دبیر 
اول حزب كارگران كره شمالي كیم جونگ اون دارد و او 
را دوس��ت دارد، و امیدوار است كه دبیر اول كیم، مابقي 
توافق هاي صورت گرفته را اجرا كند، و در آن صورت آماده 
اس��ت به هرآنچه كیم جونگ اون خواسته، جامه عمل 
بپوش��اند.« این اظهارات یك روز پس از آن مطرح شده 
كه ترامپ بار دیگر از دیدار دومي با كیم جونگ اون سخن 
گفته است. رهبران امریكا و كره شمالي چند ماه پیش در 
سنگاپور دیدار كردند؛ دیداري كه چون براي نخستین 
بار بین رییس جمهوري امریكا در دوره زمامداري دولت 
و رهبر كره شمالي انجام شده، تاریخي  است. در سنگاپور، 
ترامپ و كیم توافق كردند كه به س��وي غیر اتمي شدن 
شبه جزیره كره گام بردارند. در همین حال دبیركل سابق 
سازمان ملل از رهبر كره شمالي خواسته تا اگر مایل به لغو 
تحریم هاست، گام هاي راسخي در راستاي خلع سالح 
كامل هسته اي و جلب اعتماد جامعه بین المللي بردارد. 
بان كي مون گفته: »اكنون پس از یك قرن تالش هاي 
ناموفق، زمان دستیابي به خلع سالح هسته اي كره شمالي 

است و جهان نباید این فرصت را از دست بدهد.« 

درخواست كمك واشنگتن
از عمران خان در صلح افغانستان
گروه جه�ان| رییس جمهوري امری��كا در نامه اي 
خطاب به نخست وزیر پاكستان، كمك اسالم آباد در حل 
آشفته بازار افغانستان و آوردن رهبري طالبان به پاي میز 

مذاكره را خواستار شد.
به نوشته رویترز، فواد چودري وزیر اطالعات پاكستان 
اعالم كرد كه دونالد ترام��پ رییس جمهوري امریكا 
نامه اي به عمران خان نخست وزیر پاكستان نوشته و 
از او درخواست كرده پاكستان در روند صلح و بازگشت 
آرامش به افغانس��تان كم��ك كند. چودري ب��ا ارایه 
توضیحات بیشتر، افزود: »دونالد ترامپ از عمران خان 
درخواس��ت كرده كاري كند تا گروه طالبان بر سر میز 
مذاكره بیاید.« گفتني اس��ت امریكا 17 سال است در 
افغانستان حضور نظامي دارد و با این وجود، این كشور 

همچنان درگیر جنگ داخلي است.
پای��گاه د نیوز هم در گزارش��ي نوش��ت، عمران خان 
دوش��نبه در جمع روزنامه نگاران ارشد در پاسخ به این 
درخواست تاكید كرد اسالم آباد آماده ایفاي نقش خود 
براي پایان دادن به این بحران طوالني است. او در رابطه 
با جنگ لفظي وزراي خارجه پاكستان و هند هم گفت: 
»اسالم آباد در برقراري مناسبات صلح آمیز با دهلي نو 
صادق اس��ت. با این حال طرح هند براي تحریك تنفر 
ناكام مانده است.« خبرنگاران از عمران خان پرسیدند 
رفتار ترامپ ب��ا او پس از رد و بدل ش��دن توئیت هاي 
توهین آمیز اخیر، چگونه بوده است و او در پاسخ گفت 
اگرچه پاكستان پیشتر در مواجهه با امریكا شرایطي 
ناراحت كنن��ده داش��ت، اما ح��زب »تحریك انصاف 

پاكستان« رویكرد كامال واضحي در قبال امریكا دارد.
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درخواست اوكراین براي حضور 
نظامي آلمان در دریاي سياه

گروه جهان| رییس جمهوري اوكراین حضور نیروي 
دریایي آلمان و متحدانش در دریاي سیاه را به عنوان 
ابزار بازدارنده در برابر روسیه، بسیار ضروري خوانده 
و خواستار حضور نظامي آلماني ها در این دریا شده 
است. سخنگوي وزارت خارجه روسیه اما در واكنش 
به اظهارات رییس جمهوري اوكراین كه مسكو را به 
برنامه ریزي براي حمله به كي یف متهم كرده، گفته: 
»این روس��یه بود كه اروپا را از بربریت، دیكتاتوري، 
تروریس��م، تجاوز و جنگ طلبي كه هم��ه جا را در 
برگرفته بود، نجات داد.« به نظر مي رسد كنایه او به 
نجات اروپا به دو واقعه تاریخي، شكست ناپلئون رهبر 
فرانسه در تالش براي تصرف مسكو و جنگ جهاني 

دوم باز مي گردد.
به گزارش ریانووستي، پترو پروشنكو رییس جمهوري 
اوكراین عالوه بر این خواستار تشدید فشار بین المللي 
بر مسكو و توقف پروژه خط لوله گاز »جریان شمالي 
دو/نورد استریم 2« شده كه پروژه مشترك بین آلمان 
و روسیه است. او همچنین خواستار حضور كشتي هاي 
ناتو در دریاي س��یاه شده است. پروشنكو پیشتر در 
مصاحبه با یك رسانه آلماني گفته بود كه روسیه قصد 
دارد بردیانسك و ماریوگل )شهرهاي شرقي اوكراین( 
را به تصرف خود درآورد تا از این طریق گذر زمیني به 
دونباس و كریمه ایجاد كند. الكسي پوشكوف سناتور 
روس، در واكن��ش به این اظهارات گفته اس��ت كه 
رییس جمهوري اوكراین قصد ندارد دست از ایجاد 
هیاهو بردارد. به گفته او، اقدامات اخیر پروشنكو در 
واقع دستورالعملي ایده آل براي ایجاد تنش نظامي 
میان آلمان و روسیه است و برلین را دستپاچه كرده 
و مقامات این كشور را در بهت فرو برده است. او افزود: 
»چنین متحد كوچكي )اوكراین( مي خواهد كه یك 

كشور قدرتمند )آلمان( را دچار مشكل كند.«
تنش میان روسیه و اوكراین كه از سال 201۴ پس 
از الحاق كریمه به خاك روس��یه آغاز ش��ده است، 
هفته گذشته با توقیف سه شناور اوكرایني در تنگه 
كرچ )تنگه اي كه دریاي آزوف را از دریاي سیاه جدا 
مي كند(، به اوج خود رس��ید و باعث شد در اوكراین 
حكومت نظامي برپا شود. كشورهاي غربي از جمله 
بریتانیا و امریكا از اوكراین حمایت كرده اند و دونالد 
ترامپ رییس جمهوري امریكا به همین دلیل نشست 
دوجانبه خود ب��ا والدیمیر پوتین رییس جمهوري 

روسیه را در آرژانتین لغو كرد. 

چين بسته سرمایه گذاري به 
پاكستان ارایه مي دهد

سركنسول چین در الهور پاكستان گفته پكن 
براي كاهش مشكالت اقتصادي پاكستان به جاي 
وام چندین بسته سرمایه گذاري به اسالم آباد ارایه 
مي دهد. به گزارش نیوزپاكس��تان، النگ دینگ 
بین گفته: »این بسته ها به صورت سرمایه گذاري 
فوق العاده در پروژه هاي جدید، گسترش مشاركت 
فراگیر و بهره برداري از طرح هاي جاده اي در قالب 
طرح مشترك كریدور اقتصادي چین - پاكستان 
موسوم به )سي پك( خواهد بود. پاكستان به دنبال 
دریافت یك كمك مالي شش میلیارد دالري از 

چین است.

14جنگجوي طالبان
 در افغانستان كشته شدند

منابع افغان اعالم كردند 1۴عضو گروه طالبان در 
درگیري با نیروهاي امنیتي در شرق افغانستان 
كشته شده اند. به گزارش خبرگزاري باختر، این 
افراد در حمله نیروهاي امنیتي به پناهگاه طالبان 
در منطق��ه خوگیاني والیت ننگرهار در ش��رق 
افغانستان كشته شده اند. گفته شده، نیروهاي 
طالبان در پناهگاه هاي خود در حال برنامه ریزي 
براي ساماندهي چند حمله تروریستي بودند كه 

مورد حمله نیروهاي امنیتي قرار گرفتند.

پسر بارزاني نامزد نخست وزیري 
كردستان عراق شد

حزب دموكرات كردستان عراق، مسرور بارزاني 
پسر مس��عود بارزاني رهبر این حزب را به عنوان 
نامزد نخست وزیري جدید اقلیم كردستان عراق 
معرفي كرد. به گزارش ایرنا، نیچروان بارزاني هم به 
عنوان نامزد ریاست اقلیم كردستان عراق تعیین 
شده است. نیچروان برادرزاده مسعود بارزاني در 
حال حاضر نخس��ت وزیر كردستان عراق است، 
پست ریاست اقلیم كردس��تان عراق پیشتر در 
دست مسعود بارزاني بود و پس از اعتراض هاي 
سال گذشته، حذف و اختیاراتش میان نخست 
وزیر و پارلمان اقلیم تقسیم شد. انتخاب نهایي 
نخس��ت وزیري و رییس اقلیم كردستان عراق 
منوط به تایید پارلمان جدید این منطقه خواهد 
بود كه به دلیل اختالفات سیاسي میان احزاب، 

هنوز كار خود را رسما آغاز نكرده است. 

ائتالف سعودي مذاكرات صلح 
یمن را پذیرفت

ائتالف تحت رهبري عربس��تان اعالم ك��رد كه به 
انقالبیون زخمي یمني اجازه مي دهد تا براي درمان 
از كشور خارج شوند. این موضوع یكي از شروط اصلي 
انقالبیون یمن براي شركت در گفت وگوهاي صلحي 
است كه قرار است با هدف پایان جنگ چهار ساله یمن 
این هفته در سوئد برگزار شود. به گزارش یورونیوز، 
ریاض با درخواست سازمان ملل براي خروج ۵0 تن از 
مجروحان یمني از كشور موافقت كرده است. جنگ 
یمن بیش از 10 هزار كش��ته برجاي گذاشته و این 

كشور را در قحطي و بحران سالمت فرو برده است. 
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عكسروز

چهرهروز

پيكر» ابوالفضل زرويي« به خانه ابدي بدرقه شد
پيكر ابوالفضل زرويي نصرآباد با حضور دوستدارانش به خانه ابدي بدرقه شد. مراسم تشييع پيكر اين نويسنده و شاعر طنزپرداز و پژوهشگر 
ديروز )دوشنبه، ۱۲ آذرماه( در حوزه هنري برگزار شد تا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شود. سيدعلي موسوي گرمارودي، 
ساعد باقري، ناصر فيض )مدير دفتر طنز حوزه هنري( و غالمعلي حداد عادل )رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسي( از سخنرانان اين مراسم 
بودند كه با اجراي شهرام شكيبا همراه بود. همچنين حسين انتظامي، محسن مومني شريف، محمود دعايي و... در اين مراسم حضور داشتند.  
شهرام شكيبا كه اجراي مراسم را به عهده داشت گفت: : اگر در سه سال گذشته هر كدام از ما حاضران دِر خانه اش را مي زديم، او سه سال 

تنها نبود و نيازي نبود كه باالي سر خود اين شعر را بزند؛ »مرا ز روز قيامت غمي كه هست اين است / كه روي مردم عالم دوباره بايد ديد«. 

بازارهنر

آغاز اكران چهار فيلم متنوع از چهارشنبه در سينماها

»مريال زارعي« با »هفت شهر عشق« همراه شد

برگزاري كنسرت زمستاني »مازيار فالحي« در پايتخت 

همكاري »آتيال پسياني« با هيچكاك

چه��ار فيلم س��ينمايي جدي��د از اين 
هفته روانه اكران مي ش��وند. غالمرضا 
فرجي، س��خنگوي كارگ��روه اكران، 
درباره مصوبات جلسه دوشنبه ۱۲ آذر 
ماه اين كارگروه به ايس��نا گفت: فيلم 
س��ينمايي »كلمبوس« به كارگرداني 
هات��ف عليمرداني از چهارش��نبه ۱4 
آذرماه به س��رگروهي پرديس كورش 

اكران مي شود و »ميليونر ميامي« هم به كارگرداني 
مصطفي احمدي به سرگروهي پرديس زندگي از 

همين تاريخ روي پرده سينماها مي روند.
او اف��زود: همچني��ن از چهارش��نبه همين هفته 
فيلم »اس��كي باز« فريدون نجفي در برنامه صبح 

دانش آموزي اكران مي ش��ود. فرجي با 
اش��اره به اينكه قرارداد فيلم »درساژ« 
براي نمايش در س��رگروه زندگي بعد 
از »ميليونر ميامي« ثبت ش��د، اضافه 
كرد: فيلم »بم��ب« پيمان معادي هم 
از چهارشنبه ۱4 آذرماه اكران مي شود 
و فيلم »مارموز« كمال تبريزي با توجه 
به فيكس بودن تايم سه هفته اي فيلم 
»آستيگمات« از هفته آينده )۲۱ آذر( اكران خواهد 
شد. به گفته او، در اين جلسه به پايبندي آيين نامه 
ش��وراي صنفي نمايش و اجراي صحيح مصوبات 
براس��اس قوانين مندرج در آيين نام��ه براي همه 

صنوف تاكيد شد. 

مريال زارعي پ��س از س��ال ها دوري از 
تئاتر در نقش »ابليس« در اُپراي »هفت 
شهر عشق« روي صحنه مي رود. پيش 
از اين حض��ور محمدرضا فروتن، هانيه 
توسلي، پانته آ بهرام، ابوالفضل پورعرب، 
انديشه فوالدوند، نسيم ادبي و محمدعلي 
ساربان در بخش نمايشي اين اپرا قطعي 

شده بود.
»هفت شهر عشق« به كارگرداني محمد عبدي زاده، 
تهيه كنندگي مرضيه مهدي زاده و علي آقايي نسب 
دي ماه امس��ال در تاالر وزارت كشور اجرا مي شود. 
منصور دانشور خالق و آهنگساز اين اثر است. مريال 
زارعي تاكنون چندين سيمرغ بلورين از جشنواره فيلم 
فجر و چهار تنديس بهترين بازيگر زن را از جشن خانه 
سينما دريافت كرده است. اين بازيگر سال ها پيش به 
عنوان بازيگر تئاتر روي صحنه رفته بود و حال پس 

از س��ال ها بار ديگر با نقشي متفاوت در 
يك اُپرا -نمايش به ايفاي نقش خواهد 

پرداخت.
اُپراي »هفت شهر عشق« به خوانندگي 
روزبه نعمت الهي، ساالر عقيلي و روزبه 
بماني دي ماه امس��ال در سالن وزارت 
كشور روي صحنه خواهد رفت و اسفنديار 
قره باغي در نقش اهريمن، عباس عابدين 
زاده، ودود م��وذن، ه��ادي قضات و ش��اهين آرين 
سوليست هاي اين اُپرا هستند. اين در حالي است كه 
اركستر سمفونيك تهران به رهبري شهرداد روحاني 
به صورت زنده موسيقي اين اُپرا را مي نوازد و رازميك 

اوحانيان نيز سرپرست گروه كر است.
پيش فروش بليت هاي پنج شب نخست اجراي اين اُپرا 
نمايش در دي ماه امسال، از ساعت ۱4 روز سه شنبه 

۱3 آذر در سايت »ايران كنسرت« آغاز خواهد شد.

مازيار فالحي خواننده موسيقي پاپ 
پس از مدت ها وقف��ه در فعاليت هاي 
خود روز پنج شنبه بيستم دي ماه در 
مركز همايش ه��اي برج ميالد تهران 
برگزار مي ش��ود. مركز همايش هاي 
برج ميالد تهران روز پنج شنبه بيستم 
دي ماه س��ال ۹۷ ميزبان طرفداران 
موس��يقي پاپ با تازه ترين كنس��رت 

مازي��ار فالحي بعد از مدت ها وقف��ه در برگزاري 
اجراه��اي زنده خواهد ب��ود. البته هن��وز درباره 
برگ��زاري دور تازه كنس��رت هاي اي��ن خواننده 
در شهرس��تان ها توضيحاتي ارايه نشده اما گويا 
برنامه ريزي هاي��ي نيز براي برپايي كنس��رت در 
ش��هرهاي مختلف كش��ور در نظر گرفته ش��ده 
كه ط��ي روزهاي آتي اعالم خواهد ش��د. در اين 
كنسرت كه ساعت هاي ۱۸: 3۰ و ۲۲ روز بيستم 
دي ماه در مركز همايش هاي برج ميالد تهران با 

قيمت بلي��ت 4۵ تا ۱۶۵ هزار توماني 
برگزار مي شود، مازيار فالحي ضمن 
اج��راي قطعات منتخ��ب آلبوم هاي 
پيش��ين خود، به اج��راي تعدادي از 
ت��ك آهنگ ه��ا و آثار جدي��دش نيز 
مي پردازد. او س��ي ام آبان ماه نيز در 
جزيره كيش كنسرتي را در مجموعه 
فرهنگي هنري »خليج فارس« برگزار 
كرده بود، تصميم دارد در كنسرت تهران ايده ها 
و طراحي هايي جدي��دي را اجرايي كند كه فعال 
درباره جزييات آنها اطالع رس��اني كاملي نداشته 
اس��ت. اين خواننده كه در س��ال هاي اخير تحت 
پوشش موسسه »آواي فروهر« به فعاليت مشغول 
است طي س��ال هاي گذش��ته آلبوم هاي »قلب 
يخي – ۱3۹۰«، »لعنت به من – ۱3۹۲«، »ماه 
هفتم – ۱3۹3«، »يادم تو را فراموش -۱3۹۶« را 

در بازار موسيقي منتشر كرده است. 

نصي��ر ملكي ج��و از اج��راي نمايش 
»طناب« با بازي آتيال پسياني و اقتباسي 
از فيلمي شناخته شده به همين نام به 

كارگرداني آلفرد هيچكاك، خبر داد.
نصي��ر ملكي ج��و ط��راح و كارگردان 
تئاتر درباره روي صحنه بردن نمايش 
»طناب« ب��ه مهر گفت: قرار اس��ت از 
۱۵ آذر ماه نمايش »طناب« را در سالن 

ناظرزاده كرماني تماش��اخانه ايرانش��هر به صحنه 
ببرم. اين اثر نمايشي براساس فيلم »طناب« آلفرد 
هيچكاك شكل گرفته؛ فيلمي شناخته شده در ژانر 
جنايي - معمايي كه به صورت يك پالن س��كانس 

فيلمبرداري شده است.
او ادامه داد: اجراي اين نمايش ايده جذابي به نظرم 

آمد چون هيچكاك اين فيلم را به صورت 
يك پالن س��كانس س��اخته است كه 
تنها به دليل محدوديت هاي تكنيكي 
در س��ال ۱۹4۸ چن��د كات محدود و 
نامحسوس در آن وجود دارد. شيوه اي 
كه هيچكاك در اين فيلم تجربه كرده 
شبيه به تئاتر است و همين مساله بستر 
مناس��بي را براي تبديل كردن فيلم به 
تئاتر به وجود مي آورد. من نيز به دنبال فضايي جنايي 
بودم ك��ه از طريق آن ذهنيت ام��روزم را به تصوير 
بكشم و به ايده هاي مد نظرم نزديك باشد. كارگردان 
»مسخ« متذكر شد: نمايش »طناب« برخالف آثار 
ديگري كه به صحنه برده ام بسيار متن محور است و 
در اجرا نيز به متن پاتريك هميلتون نزديك بوده ايم. 

میراثنامه

»ايران مي خندد«
چهل و شش نفر از خبرنگاران و نويسنده هاي اسپانيا پس از يك هفته سفر در ايران، 
مهمان نوازي مردم اين كش��ور را غيرمنتظره دانس��تند و آينده درخش��اني را براي 
گردشگري ايران همچون اسپانيا، پيش بيني كردند. آنها خداحافظي از اين سرزمين و 

مردم آن را غم انگيزترين لحظه سفرشان، توصيف كردند.
 )FEPET( اين 4۶ نفر از اعضاي فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري اسپانيا
بودند كه در سفري يك هفته اي به ايران، شهرهاي شيراز، يزد، اصفهان، تهران و كمپ 
كويري متين آباد را ديدند. محمدعلي اشرف واقفي، مدير آژانس گردشگري كه برنامه 
سفر اين گروه را به ايران ترتيب داده بود، داستان آنها را براي ايسنا اينطور تعريف كرد: 
۲۰ سال پيش رييس اين فدراسيون به همراه يكي از همكارانش سفري ۱۲ � ۱۰ روزه 
به ايران داشت و با عالقه اي كه پيدا كرد، قرار شد نشست ساالنه اين فدراسيون را كه هر 
سال در يك كشور برگزار مي شد، در ايران برپا كند اما بنا به داليلي، اجراي اين برنامه 
۲۰ سال به تعويق افتاد؛ تا آنكه سه ماه پيش ايميلي از آقاي »ماريون پاالسين« �   رييس 
هيات مديره فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري اسپانيا �  دريافت كرديم 
كه دوباره اين پيشنهاد را مطرح كرده بود و ما هم از آن استقبال كرديم، چون هميشه 
به دنبال اين رويداد بوديم. اين تورگردان ادامه داد: احساسم اين بود اگر ايران در شرايط 
حاضر ميزبان گردهمايي اعضاي اين فدراسيون شود، براي توسعه گردشگري كشور 
اتفاق ارزشمندي خواهد افتاد. بنابراين موضوع را با معاونت گردشگري سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مطرح كردم و قرار شد در حد توان در اجراي اين 

رويداد ما را همراهي كنند.
ماريانو پاالسين � رييس هيات مديره فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري 
اسپانيا � به نمايندگي از خبرنگاران و نويسندگان گردشگري كه به ايران سفر كرده بودند، 
اظهار كرد: ما هفت روز در اين كشور زيبا، دوست داشتني و مهربان سفر كرديم و اكنون 

زمان ترك ايران فرا رسيده كه غم انگيزترين لحظه اين سفر است.
او ادامه داد: هفته اي پر بار را در ايران سپري كرديم؛ بازديدها و جلساتي با مهم ترين 

مقامات گردشگري ايران و ش��هرهاي فارس، يزد، اصفهان و تهران داشتيم. متوجه 
شديم ايران كشور بي نظيري است. مهرباني و مهمان نوازي مردم ايران، لحظه هاي 
شگفت انگيز و هيجان انگيزي را براي ما رقم زد. ديدن اين همه زيبايي در اين كشور 

جاي تعجب داشت.
پاالسين همچنين گفت: آن چيزي كه براي يك گردشگر يا ما خبرنگاران اهميت دارد 
اين است كه مردم اين كشور هميشه خنده بر لب دارند و از اعماق قلب پذيراي ما هستند، 
براي همين آينده درخشاني را براي گردشگري ايران پيش بيني مي كنيم. اسپانيا ساالنه 
بيشتر از ۸۰ ميليون گردشگر دارد و اتفاقا با همين مهمان نوازي و خوشرويي به چنين 
جايگاهي دست يافته است. رييس فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري 
اسپانيا كه در آخرين شب حضور اين گروه در ايران سخن مي گفت، اظهار كرد: ما براي 

هميشه كشور زيباي ايران و مهرباني مردم آن را در قلبمان محفوظ خواهيم داشت.

تاريخنگاري

وقتي سازنده زندان قصر در زندان خودش زنداني شد
سيزدهم آذر ۱3۰۸ سرتيپ »محمد درگاهي« رييس نظميه به دليل برخي 
اختالفات از كار بركنار و زنداني ش��د. گفته شده كه او به دليل افشاي تصميم 

شاه براي حذف »تيمورتاش« وزير دربار، بركنار و زنداني شده است.
اين اتفاق دو روز پس از افتتاح زندان قصر در تهران رخ داد و درگاهي نخستين 

زنداني، زنداني بود كه خودش آن را ساخته بود.
 او به همراه چند نفر از همكارانش چند ماهي در زندان بود. س��پس آزاد شد و 
مدتي در خانه اش و بعد در دژباني ش��هرباني تحت نظر بود اما بعد از مدتي از 

سوي شاه بخشيده شد و به رياست اداره نظام وظيفه رسيد.
 چند س��الي در آنجا بود س��پس رييس اداره كل آمار و ثبت احوال شد سپس 
از ارتش اخراج ش��د و در سال ۱33۱ درگذش��ت. درگاهي نظامي جاه طلب و 
تندخو، زندگي پيچيده يي داشت. چه زماني كه در مدرسه به دليل چاقوكشي 
به او ممدچاقو مي گفتند، چه زماني كه مقابل تيمورتاش ايس��تاد و مدتي به 

زندان افتاد.
او نقش مهمي در س��لطنت رضاخان داشت. هم مخالفان او را كنار زد و هم در 
راضي كردن نمايندگان در انتخ��اب او نقش ايفا كرد. پس از انقراض قاجاريه 
نيز درگاهي به بهانه تنفر ملت از نام قاجار دستور داد نام قجر از سردر عمارات 

دولتي يا موسسات حذف شود.
درگاهي در زمان رياس��تش بر نظميه اقدامات مثبتي ه��م كرد. تمركز امور 
شهرباني هاي كشور در تهران، متحدالشكل ش��دن لباس كاركنان و افسران 
شهرباني، انتشار ماهنامه پليس، اعزام محصل به اروپا براي ارتقاي سطح علمي 
ش��هرباني و... ازجمله اقدامات او بوده است. او در انتخابات دوره هفتم مجلس 

شوراي ملي نيز نامزد شد اما راي نياورد. 

كیوسك

توليد اوپك تحت تاثير 
جنگ تجاري 

   وال استريت ژورنال: 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود گزارش��ي از 
افزايش قيمت هاي نفت 
در شروع معامالت اوپك 
خب��ر داد. طبق گزارش 
وال استريت ژورنال،  اين 
افزايش قيمت در حالي 
ب��ود كه انتظ��ار مي رود 

توليد نفت اوپك پس از توافق چين و امريكا براي 
كنار گذاشتن ۹۰ روزه تعرفه بر كاالهاي يكديگر 
و در آس��تانه اجالس اوپك با كاهش همراه باشد. 
چين و امريكا در ديدار آخر هفته خود در آرژانتين، 
در حاشيه اجالس سران كشورهاي جي ۲۰، توافق 
كردند كه حداقل به مدت ۹۰ روز تعرفه جديدي 
بر يكديگر وضع نكنند و در همين حال مذاكراتي 
را براي حل اختالفاتشان برگزار كنند. آنطور كه 
گفته شده، در پيش روي بازارهاي نفت، اجالس 
۶ دس��امبر اوپك و غير اوپك قرار دارد كه انتظار 
م��ي رود در آن، توليدكنندگان توافق كنند براي 
از بين بردن ش��رايط اش��باع در عرضه، كه باعث 
سقوط 3۰ درصدي قيمت ها از اكتبر تا كنون شده 
است، توليد خود را كاهش دهند. هنوز هيچ بيانيه 
رس��مي  در مورد ميزان كاهش توليد اعالم نشده 
است اما بيشتر تحليل گران معتقدند كه بين ۱ تا 
۱.4 ميليون بشكه در روز، از توليد ماه اكتبر اوپك 
كاسته خواهد ش��د. جنگ تجاري بين دو قدرت 
اقتصادي برتر جهان، سنگيني زيادي بر تجارت 
جهاني وارد كرد و باعث به وج��ود آمدن نگراني 
از كند ش��دن اقتصاد جهان شد. نفت خام هرگز 
در ليست صدها كااليي كه دو طرف بر آنها تعرفه 
واردات وضع كردند، وجود نداش��ت، اما تاجران 
مي گويند حال وهواي مثبت به وجود آمده از اين 

توافق تجاري، بازارهاي نفت را هم باال برده است.

   فايننشال تايمز: 
امانوئل ماكرون، تسليم 
مذاكرات با سران جنبش 
ش��د. طبق گزارشي كه 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خود نوشت، امانوئل 
ماكرون رييس جمهور 
فرانس��ه به نخست وزير 
اين كشور دستور داد تا 

با رهب��ران و معترضان جليقه زرد گفت وگو كند. 
اين تصميم در حالي اتخاذ ش��د كه ناآرامي ها در 
فرانسه ادامه داشت و مقامات از احتمال برقراري 
وضعي��ت اضطراري در اين كش��ور خب��ر دادند. 
رييس جمهوري اين كش��ور نيز اين درگيري ها 
را غيرقابل قبول توصيف ك��رد. ماكرون روز يك 
شنبه يك نشست اضطراري با اعضاي كابينه خود 
تشكيل داد و بعد از اين نشست طي بيانيه اي اعالم 
كرد كه از وزير كشور خواسته است كه نيروهاي 
امنيتي فرانسه را براي اعتراضات احتمالي بيشتر 
ساماندهي كند و به نخست وزير كابينه نيز دستور 
داده ترتيبات مذاك��ره با رهب��ران و نمايندگان 
معترضان را فراهم كند. پي��ش از اين ماكرون در 
پايان نشس��ت مشترك سران كش��ورهاي گروه 
۲۰ در يك نشس��ت خبري كه در بوئنس  آيرس 
برگزار شد، گفت كه با اخاللگران امنيت در فرانسه 
»برخورد« خواهد شد و به حساب آنها رسيدگي 
مي شود. همچنين او بعد از اعتراضات هفته گذشته 
گفته بود صداي معترضان را شنيده اما تصميمش 
براي افزايش ماليات بر سوخت را لغو نخواهد كرد. 
سخنگوي دولت فرانس��ه پيش از اين از احتمال 
برقراي ش��رايط ويژه در اين كشور خبر داده بود. 
طي اعتراضات روز شنبه و يك شنبه حدود 4۰۰ 

نفر بازداشت و ده ها نفر نيز مجروح شده اند. 

كشورهايي با بدترين زيرساخت هاي تامين آب 

گروهگوناگون|
 يكي از اهداف توس��عه هزاره سوم در 
س��ازمان ملل متحد، ايجاد دسترسي 
به آب آشاميدني پايدار و سالم است. 
آنطور كه در گزارش ها آمده به دليل باال بودن هزينه 
سرمايه گذاري اوليه، بسياري از كشورهاي كم توان، 
قادر به ساخت و توس��عه زيرساخت هاي مناسب 
براي دسترسي به آب آش��اميدني نيستند. از اين 
رو، مردم ساكن در اين مناطق بيشتر درآمد خود را 
براي تهيه آب مورد نيازشان صرف مي كنند. طبق 
آخرين آمار به دست آمده در حدود ۱.۱ ميليارد نفر 
در سراسر جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم 
ندارند كه اي��ن وضعيت آنها را در ش��رايط ناامني 

قرار داده است. 
در صدر اين ليس��ت، گينه نو قرار دارد كه تنها 4۰ 
درصد از جمعيت اين كش��ور ب��ه منابع آب بهبود 
يافته دسترس��ي دارند. آب آش��اميدني پيشرفته 
يا بهبوديافته ش��امل آب لوله كشي در ساختمان 
مي ش��ود و ديگر موارد منابع آن، نيز ش��امل حفر 
چاه ها، محافظت از چش��مه ها و جم��ع آوري آب 
باران مي شود. هرچند كه بدترين زيرساخت هاي 
تامين آب آشاميدني در كشوري واقع در اقيانوس 
آرام است، اما بيشتر ساكنان كشورهاي افريقايي از 
نبود دسترسي به منابع آب آشاميدني رنج مي برند.

گينه اس��توايي پس از گينه نو بدترين زيرساخت 
آب آشاميدني را دارد. در اين كشور تنها 4۸ درصد 
از ساكنان كشور به منابع آب آشاميدني دسترسي 

دارند. 
عواقب دسترسي نداشتن به آب سالم و منابع آبي 
تصفيه شده، تاثيرات بسياري بر بهداشت و درمان 
دارد. در اين ميان كودكان بيش��ترين آس��يب را 
از نبود منابع س��الم آب مي بينن��د. نزديك به ۱.۶ 
ميليون نفري كه در سال گذشته بر اثر بيماري هايي 
مانند وبا – كه ناشي از مصرف آب آلوده است-، جان 
خود را از دس��ت داده اند. آنطور ك��ه در گزارش ها 
آمده اس��ت، در حدود ۹۰ درصد از اي��ن تعداد را 
كودكان زير ۵ س��ال تش��كيل مي دادند. عالوه بر 
اين تعداد مرگ ومير در ميان كودكان، بيش��تر از 
۱.۵ ميليون نفر س��االنه با هپاتيت A جان خود را 

از دس��ت مي دهند كه حدود ۸۰ درصد اين تلفات 
مربوط به مصرف آب آلوده و بهداش��ت ضعيف در 

كشورها مي شود. 
در ادامه اين گزارش باز هم نام كشورهاي افريقايي 
به چشم مي خورد. آنگوال ديگر كشوري كه در بيش 
از نيمي از جمعيت آن، به منابع آب آشاميدني سالم 
دسترسي ندارند. در بيش��تر كشورهاي افريقايي، 
كودكان و بزرگساالن بيشترين وقت خود را صرف 
تامين آب س��الم براي خانواده هاي خود مي كنند. 
البته اين به معناي اش��تغال رسمي در اين كشور 
نيس��ت. آنها ناچارند در كنار زندگي روزمره خود، 
زمان زيادي براي به دست آوردن آب قابل آشاميدن 
صرف كنند. بر اس��اس برآوردهاي س��ازمان ملل، 
كشورهاي افريقايي به تنهايي 4۰ ميليارد ساعت 
در سال را براي به دست آوردن آب قابل مصرف از 

دست مي دهند. 
در چ��اد و موزامبيك نيز تنها ح��دود ۵۱ درصد از 
ساكنان به منابع آب قابل آشاميدن و تصفيه شده 
دسترس��ي دارند. اين آمار در كش��ورهايي مانند 
ماداگاسكار و كنگو به ۵۲ درصد مي رسد. در واقع 
در اين كشورهاي نام برده شده، نيمي از جمعيت 
از آب آشاميدني سالم و بهداشتي محروم هستند. 
بعد از اين ۶ كشور افريقايي، شهروندان افغانستاني 

نيز دسترس��ي نامطلوبي به منابع آب آش��اميدني 
دارند. در اين كش��ور تنها ۵۵ درصد از س��اكنان از 
آب قابل آش��اميدن و بهداشتي استفاده مي كنند. 
در تانزانيا و اتيوپي نيز اين تعداد به ۵۶ و ۵۷ درصد 

مي رسد. 
بسياري از سازمان هاي دولتي و خصوصي به جهت 
از بين بردن مش��كل زيرساخت هاي تامين آب، در 
حال همكاري با همديگر هس��تند. س��ازمان ملل 
متحد، بهداشت جهاني و يونيسف نيز طبق اهداف 
توسعه هزاره سوم در راستاي تامين زيرساخت هاي 
آب آشاميدني، نظارت دقيقي بر پيشبرد اين هدف 
دارند. در بسياري از گزارش ها اعالم شده كه با وجود 
تم��ام اعداد و آمار منفي، مي ت��وان به برنامه بهبود 
زيرساخت هاي تامين آب س��الم اميدوار بود. چرا 
كه اهداف توسعه هزاره سوم در سازمان ملل متحد 
در جهت ايجاد دسترسي به آب آشاميدني پايدار و 
سالم، جلوتر از برنامه هاي پيش بيني شده در حركت 
است. به نظر مي رسد دولت ها بهبود زيرساخت هاي 
تامين آب آش��اميدني را اب��زاري مهم براي ارتقاي 
كيفيت زندگي براي شهروندان مي دانند. آمارهاي 
به دست آمده از پيشرفت برنامه ها در جهات تامين 
منابع آب اش��اميدني، نش��ان مي دهد اين موضوع 

اهميت ويژه اي براي دولت ها دارد. 

نيمي از ساكنان آفريقا از آب سالم بي بهره اند 

آمارنامه
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عكسروز

چهرهروز

پيكر» ابوالفضل زرويي« به خانه ابدي بدرقه شد
پيكر ابوالفضل زرويي نصرآباد با حضور دوستدارانش به خانه ابدي بدرقه شد. مراسم تشييع پيكر اين نويسنده و شاعر طنزپرداز و پژوهشگر 
ديروز )دوشنبه، ۱۲ آذرماه( در حوزه هنري برگزار شد تا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شود. سيدعلي موسوي گرمارودي، 
ساعد باقري، ناصر فيض )مدير دفتر طنز حوزه هنري( و غالمعلي حداد عادل )رييس فرهنگستان زبان و ادب فارسي( از سخنرانان اين مراسم 
بودند كه با اجراي شهرام شكيبا همراه بود. همچنين حسين انتظامي، محسن مومني شريف، محمود دعايي و... در اين مراسم حضور داشتند.  
شهرام شكيبا كه اجراي مراسم را به عهده داشت گفت: : اگر در سه سال گذشته هر كدام از ما حاضران دِر خانه اش را مي زديم، او سه سال 

تنها نبود و نيازي نبود كه باالي سر خود اين شعر را بزند؛ »مرا ز روز قيامت غمي كه هست اين است / كه روي مردم عالم دوباره بايد ديد«. 

بازارهنر

آغاز اكران چهار فيلم متنوع از چهارشنبه در سينماها

»مريال زارعي« با »هفت شهر عشق« همراه شد

برگزاري كنسرت زمستاني »مازيار فالحي« در پايتخت 

همكاري »آتيال پسياني« با هيچكاك

چه��ار فيلم س��ينمايي جدي��د از اين 
هفته روانه اكران مي ش��وند. غالمرضا 
فرجي، س��خنگوي كارگ��روه اكران، 
درباره مصوبات جلسه دوشنبه ۱۲ آذر 
ماه اين كارگروه به ايس��نا گفت: فيلم 
س��ينمايي »كلمبوس« به كارگرداني 
هات��ف عليمرداني از چهارش��نبه ۱4 
آذرماه به س��رگروهي پرديس كورش 

اكران مي شود و »ميليونر ميامي« هم به كارگرداني 
مصطفي احمدي به سرگروهي پرديس زندگي از 

همين تاريخ روي پرده سينماها مي روند.
او اف��زود: همچني��ن از چهارش��نبه همين هفته 
فيلم »اس��كي باز« فريدون نجفي در برنامه صبح 

دانش آموزي اكران مي ش��ود. فرجي با 
اش��اره به اينكه قرارداد فيلم »درساژ« 
براي نمايش در س��رگروه زندگي بعد 
از »ميليونر ميامي« ثبت ش��د، اضافه 
كرد: فيلم »بم��ب« پيمان معادي هم 
از چهارشنبه ۱4 آذرماه اكران مي شود 
و فيلم »مارموز« كمال تبريزي با توجه 
به فيكس بودن تايم سه هفته اي فيلم 
»آستيگمات« از هفته آينده )۲۱ آذر( اكران خواهد 
شد. به گفته او، در اين جلسه به پايبندي آيين نامه 
ش��وراي صنفي نمايش و اجراي صحيح مصوبات 
براس��اس قوانين مندرج در آيين نام��ه براي همه 

صنوف تاكيد شد. 

مريال زارعي پ��س از س��ال ها دوري از 
تئاتر در نقش »ابليس« در اُپراي »هفت 
شهر عشق« روي صحنه مي رود. پيش 
از اين حض��ور محمدرضا فروتن، هانيه 
توسلي، پانته آ بهرام، ابوالفضل پورعرب، 
انديشه فوالدوند، نسيم ادبي و محمدعلي 
ساربان در بخش نمايشي اين اپرا قطعي 

شده بود.
»هفت شهر عشق« به كارگرداني محمد عبدي زاده، 
تهيه كنندگي مرضيه مهدي زاده و علي آقايي نسب 
دي ماه امس��ال در تاالر وزارت كشور اجرا مي شود. 
منصور دانشور خالق و آهنگساز اين اثر است. مريال 
زارعي تاكنون چندين سيمرغ بلورين از جشنواره فيلم 
فجر و چهار تنديس بهترين بازيگر زن را از جشن خانه 
سينما دريافت كرده است. اين بازيگر سال ها پيش به 
عنوان بازيگر تئاتر روي صحنه رفته بود و حال پس 

از س��ال ها بار ديگر با نقشي متفاوت در 
يك اُپرا -نمايش به ايفاي نقش خواهد 

پرداخت.
اُپراي »هفت شهر عشق« به خوانندگي 
روزبه نعمت الهي، ساالر عقيلي و روزبه 
بماني دي ماه امس��ال در سالن وزارت 
كشور روي صحنه خواهد رفت و اسفنديار 
قره باغي در نقش اهريمن، عباس عابدين 
زاده، ودود م��وذن، ه��ادي قضات و ش��اهين آرين 
سوليست هاي اين اُپرا هستند. اين در حالي است كه 
اركستر سمفونيك تهران به رهبري شهرداد روحاني 
به صورت زنده موسيقي اين اُپرا را مي نوازد و رازميك 

اوحانيان نيز سرپرست گروه كر است.
پيش فروش بليت هاي پنج شب نخست اجراي اين اُپرا 
نمايش در دي ماه امسال، از ساعت ۱4 روز سه شنبه 

۱3 آذر در سايت »ايران كنسرت« آغاز خواهد شد.

مازيار فالحي خواننده موسيقي پاپ 
پس از مدت ها وقف��ه در فعاليت هاي 
خود روز پنج شنبه بيستم دي ماه در 
مركز همايش ه��اي برج ميالد تهران 
برگزار مي ش��ود. مركز همايش هاي 
برج ميالد تهران روز پنج شنبه بيستم 
دي ماه س��ال ۹۷ ميزبان طرفداران 
موس��يقي پاپ با تازه ترين كنس��رت 

مازي��ار فالحي بعد از مدت ها وقف��ه در برگزاري 
اجراه��اي زنده خواهد ب��ود. البته هن��وز درباره 
برگ��زاري دور تازه كنس��رت هاي اي��ن خواننده 
در شهرس��تان ها توضيحاتي ارايه نشده اما گويا 
برنامه ريزي هاي��ي نيز براي برپايي كنس��رت در 
ش��هرهاي مختلف كش��ور در نظر گرفته ش��ده 
كه ط��ي روزهاي آتي اعالم خواهد ش��د. در اين 
كنسرت كه ساعت هاي ۱۸: 3۰ و ۲۲ روز بيستم 
دي ماه در مركز همايش هاي برج ميالد تهران با 

قيمت بلي��ت 4۵ تا ۱۶۵ هزار توماني 
برگزار مي شود، مازيار فالحي ضمن 
اج��راي قطعات منتخ��ب آلبوم هاي 
پيش��ين خود، به اج��راي تعدادي از 
ت��ك آهنگ ه��ا و آثار جدي��دش نيز 
مي پردازد. او س��ي ام آبان ماه نيز در 
جزيره كيش كنسرتي را در مجموعه 
فرهنگي هنري »خليج فارس« برگزار 
كرده بود، تصميم دارد در كنسرت تهران ايده ها 
و طراحي هايي جدي��دي را اجرايي كند كه فعال 
درباره جزييات آنها اطالع رس��اني كاملي نداشته 
اس��ت. اين خواننده كه در س��ال هاي اخير تحت 
پوشش موسسه »آواي فروهر« به فعاليت مشغول 
است طي س��ال هاي گذش��ته آلبوم هاي »قلب 
يخي – ۱3۹۰«، »لعنت به من – ۱3۹۲«، »ماه 
هفتم – ۱3۹3«، »يادم تو را فراموش -۱3۹۶« را 

در بازار موسيقي منتشر كرده است. 

نصي��ر ملكي ج��و از اج��راي نمايش 
»طناب« با بازي آتيال پسياني و اقتباسي 
از فيلمي شناخته شده به همين نام به 

كارگرداني آلفرد هيچكاك، خبر داد.
نصي��ر ملكي ج��و ط��راح و كارگردان 
تئاتر درباره روي صحنه بردن نمايش 
»طناب« ب��ه مهر گفت: قرار اس��ت از 
۱۵ آذر ماه نمايش »طناب« را در سالن 

ناظرزاده كرماني تماش��اخانه ايرانش��هر به صحنه 
ببرم. اين اثر نمايشي براساس فيلم »طناب« آلفرد 
هيچكاك شكل گرفته؛ فيلمي شناخته شده در ژانر 
جنايي - معمايي كه به صورت يك پالن س��كانس 

فيلمبرداري شده است.
او ادامه داد: اجراي اين نمايش ايده جذابي به نظرم 

آمد چون هيچكاك اين فيلم را به صورت 
يك پالن س��كانس س��اخته است كه 
تنها به دليل محدوديت هاي تكنيكي 
در س��ال ۱۹4۸ چن��د كات محدود و 
نامحسوس در آن وجود دارد. شيوه اي 
كه هيچكاك در اين فيلم تجربه كرده 
شبيه به تئاتر است و همين مساله بستر 
مناس��بي را براي تبديل كردن فيلم به 
تئاتر به وجود مي آورد. من نيز به دنبال فضايي جنايي 
بودم ك��ه از طريق آن ذهنيت ام��روزم را به تصوير 
بكشم و به ايده هاي مد نظرم نزديك باشد. كارگردان 
»مسخ« متذكر شد: نمايش »طناب« برخالف آثار 
ديگري كه به صحنه برده ام بسيار متن محور است و 
در اجرا نيز به متن پاتريك هميلتون نزديك بوده ايم. 

میراثنامه

»ايران مي خندد«
چهل و شش نفر از خبرنگاران و نويسنده هاي اسپانيا پس از يك هفته سفر در ايران، 
مهمان نوازي مردم اين كش��ور را غيرمنتظره دانس��تند و آينده درخش��اني را براي 
گردشگري ايران همچون اسپانيا، پيش بيني كردند. آنها خداحافظي از اين سرزمين و 

مردم آن را غم انگيزترين لحظه سفرشان، توصيف كردند.
 )FEPET( اين 4۶ نفر از اعضاي فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري اسپانيا
بودند كه در سفري يك هفته اي به ايران، شهرهاي شيراز، يزد، اصفهان، تهران و كمپ 
كويري متين آباد را ديدند. محمدعلي اشرف واقفي، مدير آژانس گردشگري كه برنامه 
سفر اين گروه را به ايران ترتيب داده بود، داستان آنها را براي ايسنا اينطور تعريف كرد: 
۲۰ سال پيش رييس اين فدراسيون به همراه يكي از همكارانش سفري ۱۲ � ۱۰ روزه 
به ايران داشت و با عالقه اي كه پيدا كرد، قرار شد نشست ساالنه اين فدراسيون را كه هر 
سال در يك كشور برگزار مي شد، در ايران برپا كند اما بنا به داليلي، اجراي اين برنامه 
۲۰ سال به تعويق افتاد؛ تا آنكه سه ماه پيش ايميلي از آقاي »ماريون پاالسين« �   رييس 
هيات مديره فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري اسپانيا �  دريافت كرديم 
كه دوباره اين پيشنهاد را مطرح كرده بود و ما هم از آن استقبال كرديم، چون هميشه 
به دنبال اين رويداد بوديم. اين تورگردان ادامه داد: احساسم اين بود اگر ايران در شرايط 
حاضر ميزبان گردهمايي اعضاي اين فدراسيون شود، براي توسعه گردشگري كشور 
اتفاق ارزشمندي خواهد افتاد. بنابراين موضوع را با معاونت گردشگري سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مطرح كردم و قرار شد در حد توان در اجراي اين 

رويداد ما را همراهي كنند.
ماريانو پاالسين � رييس هيات مديره فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري 
اسپانيا � به نمايندگي از خبرنگاران و نويسندگان گردشگري كه به ايران سفر كرده بودند، 
اظهار كرد: ما هفت روز در اين كشور زيبا، دوست داشتني و مهربان سفر كرديم و اكنون 

زمان ترك ايران فرا رسيده كه غم انگيزترين لحظه اين سفر است.
او ادامه داد: هفته اي پر بار را در ايران سپري كرديم؛ بازديدها و جلساتي با مهم ترين 

مقامات گردشگري ايران و ش��هرهاي فارس، يزد، اصفهان و تهران داشتيم. متوجه 
شديم ايران كشور بي نظيري است. مهرباني و مهمان نوازي مردم ايران، لحظه هاي 
شگفت انگيز و هيجان انگيزي را براي ما رقم زد. ديدن اين همه زيبايي در اين كشور 

جاي تعجب داشت.
پاالسين همچنين گفت: آن چيزي كه براي يك گردشگر يا ما خبرنگاران اهميت دارد 
اين است كه مردم اين كشور هميشه خنده بر لب دارند و از اعماق قلب پذيراي ما هستند، 
براي همين آينده درخشاني را براي گردشگري ايران پيش بيني مي كنيم. اسپانيا ساالنه 
بيشتر از ۸۰ ميليون گردشگر دارد و اتفاقا با همين مهمان نوازي و خوشرويي به چنين 
جايگاهي دست يافته است. رييس فدراسيون خبرنگاران و نويسندگان گردشگري 
اسپانيا كه در آخرين شب حضور اين گروه در ايران سخن مي گفت، اظهار كرد: ما براي 

هميشه كشور زيباي ايران و مهرباني مردم آن را در قلبمان محفوظ خواهيم داشت.

تاريخنگاري

وقتي سازنده زندان قصر در زندان خودش زنداني شد
سيزدهم آذر ۱3۰۸ سرتيپ »محمد درگاهي« رييس نظميه به دليل برخي 
اختالفات از كار بركنار و زنداني ش��د. گفته شده كه او به دليل افشاي تصميم 

شاه براي حذف »تيمورتاش« وزير دربار، بركنار و زنداني شده است.
اين اتفاق دو روز پس از افتتاح زندان قصر در تهران رخ داد و درگاهي نخستين 

زنداني، زنداني بود كه خودش آن را ساخته بود.
 او به همراه چند نفر از همكارانش چند ماهي در زندان بود. س��پس آزاد شد و 
مدتي در خانه اش و بعد در دژباني ش��هرباني تحت نظر بود اما بعد از مدتي از 

سوي شاه بخشيده شد و به رياست اداره نظام وظيفه رسيد.
 چند س��الي در آنجا بود س��پس رييس اداره كل آمار و ثبت احوال شد سپس 
از ارتش اخراج ش��د و در سال ۱33۱ درگذش��ت. درگاهي نظامي جاه طلب و 
تندخو، زندگي پيچيده يي داشت. چه زماني كه در مدرسه به دليل چاقوكشي 
به او ممدچاقو مي گفتند، چه زماني كه مقابل تيمورتاش ايس��تاد و مدتي به 

زندان افتاد.
او نقش مهمي در س��لطنت رضاخان داشت. هم مخالفان او را كنار زد و هم در 
راضي كردن نمايندگان در انتخ��اب او نقش ايفا كرد. پس از انقراض قاجاريه 
نيز درگاهي به بهانه تنفر ملت از نام قاجار دستور داد نام قجر از سردر عمارات 

دولتي يا موسسات حذف شود.
درگاهي در زمان رياس��تش بر نظميه اقدامات مثبتي ه��م كرد. تمركز امور 
شهرباني هاي كشور در تهران، متحدالشكل ش��دن لباس كاركنان و افسران 
شهرباني، انتشار ماهنامه پليس، اعزام محصل به اروپا براي ارتقاي سطح علمي 
ش��هرباني و... ازجمله اقدامات او بوده است. او در انتخابات دوره هفتم مجلس 

شوراي ملي نيز نامزد شد اما راي نياورد. 

كیوسك

توليد اوپك تحت تاثير 
جنگ تجاري 

   وال استريت ژورنال: 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود گزارش��ي از 
افزايش قيمت هاي نفت 
در شروع معامالت اوپك 
خب��ر داد. طبق گزارش 
وال استريت ژورنال،  اين 
افزايش قيمت در حالي 
ب��ود كه انتظ��ار مي رود 

توليد نفت اوپك پس از توافق چين و امريكا براي 
كنار گذاشتن ۹۰ روزه تعرفه بر كاالهاي يكديگر 
و در آس��تانه اجالس اوپك با كاهش همراه باشد. 
چين و امريكا در ديدار آخر هفته خود در آرژانتين، 
در حاشيه اجالس سران كشورهاي جي ۲۰، توافق 
كردند كه حداقل به مدت ۹۰ روز تعرفه جديدي 
بر يكديگر وضع نكنند و در همين حال مذاكراتي 
را براي حل اختالفاتشان برگزار كنند. آنطور كه 
گفته شده، در پيش روي بازارهاي نفت، اجالس 
۶ دس��امبر اوپك و غير اوپك قرار دارد كه انتظار 
م��ي رود در آن، توليدكنندگان توافق كنند براي 
از بين بردن ش��رايط اش��باع در عرضه، كه باعث 
سقوط 3۰ درصدي قيمت ها از اكتبر تا كنون شده 
است، توليد خود را كاهش دهند. هنوز هيچ بيانيه 
رس��مي  در مورد ميزان كاهش توليد اعالم نشده 
است اما بيشتر تحليل گران معتقدند كه بين ۱ تا 
۱.4 ميليون بشكه در روز، از توليد ماه اكتبر اوپك 
كاسته خواهد ش��د. جنگ تجاري بين دو قدرت 
اقتصادي برتر جهان، سنگيني زيادي بر تجارت 
جهاني وارد كرد و باعث به وج��ود آمدن نگراني 
از كند ش��دن اقتصاد جهان شد. نفت خام هرگز 
در ليست صدها كااليي كه دو طرف بر آنها تعرفه 
واردات وضع كردند، وجود نداش��ت، اما تاجران 
مي گويند حال وهواي مثبت به وجود آمده از اين 

توافق تجاري، بازارهاي نفت را هم باال برده است.

   فايننشال تايمز: 
امانوئل ماكرون، تسليم 
مذاكرات با سران جنبش 
ش��د. طبق گزارشي كه 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خود نوشت، امانوئل 
ماكرون رييس جمهور 
فرانس��ه به نخست وزير 
اين كشور دستور داد تا 

با رهب��ران و معترضان جليقه زرد گفت وگو كند. 
اين تصميم در حالي اتخاذ ش��د كه ناآرامي ها در 
فرانسه ادامه داشت و مقامات از احتمال برقراري 
وضعي��ت اضطراري در اين كش��ور خب��ر دادند. 
رييس جمهوري اين كش��ور نيز اين درگيري ها 
را غيرقابل قبول توصيف ك��رد. ماكرون روز يك 
شنبه يك نشست اضطراري با اعضاي كابينه خود 
تشكيل داد و بعد از اين نشست طي بيانيه اي اعالم 
كرد كه از وزير كشور خواسته است كه نيروهاي 
امنيتي فرانسه را براي اعتراضات احتمالي بيشتر 
ساماندهي كند و به نخست وزير كابينه نيز دستور 
داده ترتيبات مذاك��ره با رهب��ران و نمايندگان 
معترضان را فراهم كند. پي��ش از اين ماكرون در 
پايان نشس��ت مشترك سران كش��ورهاي گروه 
۲۰ در يك نشس��ت خبري كه در بوئنس  آيرس 
برگزار شد، گفت كه با اخاللگران امنيت در فرانسه 
»برخورد« خواهد شد و به حساب آنها رسيدگي 
مي شود. همچنين او بعد از اعتراضات هفته گذشته 
گفته بود صداي معترضان را شنيده اما تصميمش 
براي افزايش ماليات بر سوخت را لغو نخواهد كرد. 
سخنگوي دولت فرانس��ه پيش از اين از احتمال 
برقراي ش��رايط ويژه در اين كشور خبر داده بود. 
طي اعتراضات روز شنبه و يك شنبه حدود 4۰۰ 

نفر بازداشت و ده ها نفر نيز مجروح شده اند. 

كشورهايي با بدترين زيرساخت هاي تامين آب 

گروهگوناگون|
 يكي از اهداف توس��عه هزاره سوم در 
س��ازمان ملل متحد، ايجاد دسترسي 
به آب آشاميدني پايدار و سالم است. 
آنطور كه در گزارش ها آمده به دليل باال بودن هزينه 
سرمايه گذاري اوليه، بسياري از كشورهاي كم توان، 
قادر به ساخت و توس��عه زيرساخت هاي مناسب 
براي دسترسي به آب آش��اميدني نيستند. از اين 
رو، مردم ساكن در اين مناطق بيشتر درآمد خود را 
براي تهيه آب مورد نيازشان صرف مي كنند. طبق 
آخرين آمار به دست آمده در حدود ۱.۱ ميليارد نفر 
در سراسر جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم 
ندارند كه اي��ن وضعيت آنها را در ش��رايط ناامني 

قرار داده است. 
در صدر اين ليس��ت، گينه نو قرار دارد كه تنها 4۰ 
درصد از جمعيت اين كش��ور ب��ه منابع آب بهبود 
يافته دسترس��ي دارند. آب آش��اميدني پيشرفته 
يا بهبوديافته ش��امل آب لوله كشي در ساختمان 
مي ش��ود و ديگر موارد منابع آن، نيز ش��امل حفر 
چاه ها، محافظت از چش��مه ها و جم��ع آوري آب 
باران مي شود. هرچند كه بدترين زيرساخت هاي 
تامين آب آشاميدني در كشوري واقع در اقيانوس 
آرام است، اما بيشتر ساكنان كشورهاي افريقايي از 
نبود دسترسي به منابع آب آشاميدني رنج مي برند.

گينه اس��توايي پس از گينه نو بدترين زيرساخت 
آب آشاميدني را دارد. در اين كشور تنها 4۸ درصد 
از ساكنان كشور به منابع آب آشاميدني دسترسي 

دارند. 
عواقب دسترسي نداشتن به آب سالم و منابع آبي 
تصفيه شده، تاثيرات بسياري بر بهداشت و درمان 
دارد. در اين ميان كودكان بيش��ترين آس��يب را 
از نبود منابع س��الم آب مي بينن��د. نزديك به ۱.۶ 
ميليون نفري كه در سال گذشته بر اثر بيماري هايي 
مانند وبا – كه ناشي از مصرف آب آلوده است-، جان 
خود را از دس��ت داده اند. آنطور ك��ه در گزارش ها 
آمده اس��ت، در حدود ۹۰ درصد از اي��ن تعداد را 
كودكان زير ۵ س��ال تش��كيل مي دادند. عالوه بر 
اين تعداد مرگ ومير در ميان كودكان، بيش��تر از 
۱.۵ ميليون نفر س��االنه با هپاتيت A جان خود را 

از دس��ت مي دهند كه حدود ۸۰ درصد اين تلفات 
مربوط به مصرف آب آلوده و بهداش��ت ضعيف در 

كشورها مي شود. 
در ادامه اين گزارش باز هم نام كشورهاي افريقايي 
به چشم مي خورد. آنگوال ديگر كشوري كه در بيش 
از نيمي از جمعيت آن، به منابع آب آشاميدني سالم 
دسترسي ندارند. در بيش��تر كشورهاي افريقايي، 
كودكان و بزرگساالن بيشترين وقت خود را صرف 
تامين آب س��الم براي خانواده هاي خود مي كنند. 
البته اين به معناي اش��تغال رسمي در اين كشور 
نيس��ت. آنها ناچارند در كنار زندگي روزمره خود، 
زمان زيادي براي به دست آوردن آب قابل آشاميدن 
صرف كنند. بر اس��اس برآوردهاي س��ازمان ملل، 
كشورهاي افريقايي به تنهايي 4۰ ميليارد ساعت 
در سال را براي به دست آوردن آب قابل مصرف از 

دست مي دهند. 
در چ��اد و موزامبيك نيز تنها ح��دود ۵۱ درصد از 
ساكنان به منابع آب قابل آشاميدن و تصفيه شده 
دسترس��ي دارند. اين آمار در كش��ورهايي مانند 
ماداگاسكار و كنگو به ۵۲ درصد مي رسد. در واقع 
در اين كشورهاي نام برده شده، نيمي از جمعيت 
از آب آشاميدني سالم و بهداشتي محروم هستند. 
بعد از اين ۶ كشور افريقايي، شهروندان افغانستاني 

نيز دسترس��ي نامطلوبي به منابع آب آش��اميدني 
دارند. در اين كش��ور تنها ۵۵ درصد از س��اكنان از 
آب قابل آش��اميدن و بهداشتي استفاده مي كنند. 
در تانزانيا و اتيوپي نيز اين تعداد به ۵۶ و ۵۷ درصد 

مي رسد. 
بسياري از سازمان هاي دولتي و خصوصي به جهت 
از بين بردن مش��كل زيرساخت هاي تامين آب، در 
حال همكاري با همديگر هس��تند. س��ازمان ملل 
متحد، بهداشت جهاني و يونيسف نيز طبق اهداف 
توسعه هزاره سوم در راستاي تامين زيرساخت هاي 
آب آشاميدني، نظارت دقيقي بر پيشبرد اين هدف 
دارند. در بسياري از گزارش ها اعالم شده كه با وجود 
تم��ام اعداد و آمار منفي، مي ت��وان به برنامه بهبود 
زيرساخت هاي تامين آب س��الم اميدوار بود. چرا 
كه اهداف توسعه هزاره سوم در سازمان ملل متحد 
در جهت ايجاد دسترسي به آب آشاميدني پايدار و 
سالم، جلوتر از برنامه هاي پيش بيني شده در حركت 
است. به نظر مي رسد دولت ها بهبود زيرساخت هاي 
تامين آب آش��اميدني را اب��زاري مهم براي ارتقاي 
كيفيت زندگي براي شهروندان مي دانند. آمارهاي 
به دست آمده از پيشرفت برنامه ها در جهات تامين 
منابع آب اش��اميدني، نش��ان مي دهد اين موضوع 

اهميت ويژه اي براي دولت ها دارد. 

نيمي از ساكنان آفريقا از آب سالم بي بهره اند 

آمارنامه

%40

گینهنوموزامبیك آنگوالكنگو گینهاستواييماداگاسكارتانزانیا چادافغانستان اتیوپي
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