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    بانك مركزي رشد اقتصادي كشور براي نيمه اول امسال را 4,5 درصد اعالم كرد

ساختمان از ركود درآمد
گ�روه بانك و بيمه|  گزارش 6 ماهه اول اقتصادي كش��ور نش��ان مي دهد كه بخش 
ساخت و ساز در 3 ماهه دوم از ركود درآمد و ارزش افزوده آن مثبت شد. براساس گزارش 
رش��د اقتصادي بانك مركزي بخش س��اختمان در فصل دوم امسال مثبت 3.1درصد شد 
اين در حالي اس��ت كه در فصل اول ارزش افزوده اين بخش منفي 3.5درصد بود. رش��د 
مثبت فصل دوم باعث ش��د كه نرخ رش��د بخش ساختمان در 6 ماهه اول به مثبت 6دهم 
درصد برس��د. براس��اس اعالم بانك مركزي، رشد اقتصادي كشور به قيمت هاي ثابت سال 
13۹۰ در 6ماهه نخس��ت سال 13۹6، به عدد 4.5 درصد رسيد. به گزارش »تعادل« و به 
نقل از روابط عمومي بانك مركزي، براس��اس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حساب هاي 
اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي كش��ور به قيمت پايه و به قيمت هاي ثابت سال 
13۹۰ در 6 ماهه اول سال 13۹6 به 353۹.1 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم 
3387 هزار ميليارد ريال دوره مش��ابه سال قبل، 4.5 درصد افزايش يافته است. همچنين 
رش��د توليد ناخالص داخلي در 3ماهه دوم سال 13۹6 نسبت به دوره مشابه سال 13۹5، 
معادل 4.6 درصد بوده است. بررسي سهم فعاليت هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد 
ناخالص داخلي نش��ان مي دهد كه در نيمه نخس��ت سال 13۹6 ارزش افزوده فعاليت هاي 
»نفت«، معادل 1.3، »حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات« معادل ۰.7، »بازرگاني، رستوران 
و هتلداري«، معادل ۰.5، »صنعت« معادل ۰.5 و »برق، گاز و آب« معادل ۰.5 واحد درصد 
از رشد اقتصادي، نقش عمده يي در افزايش روند رشد توليد ناخالص داخلي ايفا نموده اند. در 
مقابل ارزش افزوده فعاليت »خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي«، با سهمي معادل ۰.1- 
واحد درصد از رشد، نقش كاهنده يي در توليد ناخالص داخلي در دوره مورد بررسي داشته 
اس��ت. آخرين آمار و اطالعات دريافتي از وزارت جهاد كشاورزي نشان مي دهد كه برآورد 
مقادير توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي در سال 13۹6 نسبت به سال قبل به ترتيب از 
رشدي معادل ۰.3، 6.5 و 5.8 درصد برخوردار خواهد بود. براين اساس در 6 ماهه اول سال 
13۹6 و براس��اس محاسبات فصلي، رشد ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي ثابت 
13۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزايش يافته است.  براساس محاسبات 
اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در نيمه نخست سال 13۹6 به قيمت هاي ثابت سال 13۹۰ 
به ميزان 7۹1.1 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود كه گوياي رشد 5.8 درصدي نسبت به 
دوره مشابه سال قبل است. نتايج حاصل از محاسبات مقدماتي در اين زمينه نشان مي دهد 
كه افزايش نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه، به طور عمده ناشي از افزايش نرخ رشد توليد و 
صادرات نفت خام، توليد ميعانات گازي، توليد فرآورده هاي پااليشگاهي و نيز افزايش توليد 
و صادرات گاز طبيعي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.  در بخش صنعت، شاخص 
توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي كه حدود 7۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش 
مي دهد، در 6 ماهه اول سال 13۹6 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.۹ درصد افزايش يافته 
است. از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در نيمه نخست سال 13۹6، سيزده رشته فعاليت 
با ضريب اهميت 88.7 درصد، داراي رشد مثبت بوده است. همچنين 3.7 واحد درصد از 
رش��د 4.۹درصدي شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي در 6 ماهه اول سال 13۹6 به 
ترتيب مربوط به فعاليت صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر، صنايع توليد 

مواد و محصوالت شيميايي و صنايع توليد فلزات اساسي بوده است. 
ادامه در صفحه 3

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه   صفحه 2 

خبر سخن نخست

   براي آنكه »عدالت« قرباني نشود!

 »عدالت« مهم ترين فضيلت نهادهاي اجتماعي است، همان طور كه »حقيقت« مهم ترين 
فضيلت نظام هاي فكري اس��ت... قوانين و نهادها هر چند كارايي و چينش مناسبي داشته 

باشند، در صورت ناعادالنه بودن نيازمند اصالح يا نسخ هستند. )جان رالز( 
»عدال��ت« همچون »آزادي« گوهري كمياب و كالمي آرماني و مقدس و تحقق آن 
بس دش��وار و پيچيده و شايد دست نايافتني است. اين كالم اما اكنون در كشورمان بر 
تارك پروژه يي اقتصادي نشسته است كه قرار است »توزيع ثروت در جامعه« را متعادل 
كند و به »تامين عدالت اجتماعي« از طريق گسترش مالكيت عمومي با واگذاري سهام 
تعدادي بنگاه اقتصادي )4۹ بنگاه( كمك كند. وظيفه يي كه حتي با تسامح بسيار هم، 
كاري اس��ت س��خت و دش��وار. لذا چه خوب بود بر اين پروژه اقتصادي نام ديگر نهاده 
مي ش��د تا فاصله يي چنين ژرف بين كالم و واقعيت برقرار نباش��د؛ فاصله 75 تا 15۰ 
هزار توماني س��ود امسال اين س��هم و ارزش 1.3تا 2.5ميليون توماني ارزش امروز هر 

سهم با خط فقر و شكاف درآمدي افراد و خانوارها و... 
ام��ا ن��ه ن��ام و ن��ه كلي��ت اي��ن پ��روژه توس��ط دول��ت فعل��ي و س��لف آن )دولت 
يازده��م( تعري��ف و ش��كل قانون��ي نيافت��ه و ميراث��ي به ج��ا مان��ده از دولت ه��اي 
جامع��ه  دوس��وم  ح��دود  ك��ه  پروژه ي��ي  اس��ت.  ب��وده  ده��م(  و  )نه��م   اس��بق 
)4۹ ميليون نفر( را دربر مي گيرد و به مثابه »ميدان ميني« است كه عبور كردن از آن بسيار 
دشوار است. اين دولت اما در محدوده امكانات و بضاعت خود تاكنون نسبتا به خوبي توانسته 
آرام آرام اقتصاد كشور را از اين »در تنگ« عبور دهد؛ هر چند هنوز دشواري هاي بسياري در 

ادامه وجود دارد كه بايد براي حل آنها چاره انديشي هاي اساسي كرد: 
1-مهم ترين مشكل، واگذاري سهام به 6 دهك جمعيتي به جاي 6 دهك اول درآمدي 
است. عدم بهره مندي بسياري از اقشار كم درآمد )مانند كارگران شهرداري، بيكاران، كاركنان 
غيررسمي بعضي سازمان ها و شركت ها و...( از اصل و سود اين سهام و در عوض برخورداري 
اف��راد داراي تمك��ن مالي باال )مديران، پزش��كان، مهندس��ان و...( كه مي تواند احس��اس 

»بي عدالتي« و نارضايتي بسياري را در پي داشته باشد. 
 2- مش��كل مهم ديگر اين س��هام، ابهام آفريني در وضعيت آينده بنگاه هاي اقتصادي 
اس��ت كه سهام آنها چنين خرد و ريز و واگذار شده است. اين درحالي است كه اين پروژه 
ازجمله با هدف »افزايش كارايي بنگاه هاي دولتي واگذار شده« و »اصالح ساختار و مديريت 

شركت ها« طراحي شده بود. مشكالت و ابهاماتي همچون: 
- بروز مشكالت متعدد مديريتي براي شركت هاي واگذار شده و نيز مشكالت توسعه يي اين 

واحدها و ارتباط آنها با حلقه هاي پيشين و پسين؛ 
- دوگانگي در بنگاه هاي واگذار شده: مالكيت مردم، مديريت دولت؛ 

– عدم كاهش تصدي گري دولت و افزايش كارايي؛ 
– عدم امكان برنامه ريزي ميان و بلندمدت در بنگاه ها؛ 

– كاهش ظرفيت ها و انگيزه هاي انباشت سود و اثرات آن در برنامه ريزي هاي آتي شركت ها 
و در واقع توجه به توزيع سود به جاي انباشت سرمايه؛ 

– عدم انگيزه ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و ناكارآمدي و زيانده شدن بنگاه؛ 
– ضعيف شدن امكان نظارت بر عملكرد فعاليت هاي بنگاه. 

چنانك��ه در اطالعيه اخير و گزارش هاي قبلي س��ازمان خصوصي س��ازي آمده اس��ت، 
اليحه يي براي ساماندهي طرح توزيع اين سهام و ايجاد ظرفيت قانوني آزادسازي آن هفته 
گذش��ته از سوي رييس جمهور به مجلس شوراي اسالمي ارس��ال شده است كه مي تواند 
تا حدودي به س��ر و س��امان گرفتن بنگاه هاي اقتصادي مش��مول اين سهام بينجامد. در 
اين اليحه امكان تش��كيل صندوق هاي س��رمايه گذاري و عضويت مردم در اين صندوق ها 
 پيش بيني ش��ده اس��ت )ايجاد 5 ت��ا 1۰ صندوق مش��ترك س��رمايه گذاري قابل معامله

 )Exchang Traded Fund- )ETF اي��ن صندوق ه��ا نهادهايي هس��تند كه افراد با 
اش��تراك گذاش��تن وجوه در آن سهيم ش��ده و متقابال واحد )يونيت( هاي سرمايه گذاري 
صندوق را دريافت مي كنند و مي توانند مانند سهام شركت ها در بورس آن را خريد و فروش 
نمايند. اميد است با اصالحات انجام شده تاكنون و اصالحات ضروري ديگر –به خصوص 
امكان برخورداري افراد كم درآمد جامانده از مالكيت اين س��هام- گام پاياني آزادسازي 
و معامالتي ش��دن س��هام عدالت، آغاز و اگر نه واژه بلند و گوهر كمياب »عدالت« كه 
حداقل كمكي هر چند اندك به زندگي بخشي از افراد جامعه شود و اقتصاد و بنگاه هاي 
صنعتي را نيز از اين س��ردرگمي 1۰ س��اله رهايي بخش��د تا بيش از اين »سركنگبين 

صفرا« نيفزايد! 

    Vol.4  No .1019  Wed.  January 17.  2018     چهارشنبه  27  دي 1396         29  ربيع الثاني 1439  سال چهارم   شماره  1019    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان   

 بانك مركزي رشد اقتصادي كشور براي نيمه اول امسال را 4.5 درصد اعالم كرد

ساختمان از ركود درآمد
 همين صفحه  

»مجمع جهاني اقتصاد« براي آينده مشترك جهان پيشنهاد داد

از بازتعريف رشد تا انقالب چهارم صنعتي

 صفحه 7 

پرونده

 از كينز تا هايك

8

 »عدالت« مهم ترين فضيلت نهادهاي اجتماعي است، 
همان طور كه »حقيقت« مهم تري��ن فضيلت نظام هاي 
فكري است... قوانين و نهادها هر چند كارايي و چينش 
مناسبي داشته باشند، در صورت ناعادالنه بودن نيازمند 
اصالح يا نس��خ هستند. )جان رالز( . »عدالت« همچون 
»آزادي« گوه��ري كمي��اب و كالمي آرماني و مقدس 
و تحق��ق آن بس دش��وار و پيچيده و ش��ايد دس��ت 
نايافتني اس��ت. اين كالم اما اكنون در كش��ورمان بر 
تارك پروژه يي اقتصادي نشس��ته اس��ت كه قرار است 
»توزيع ثروت در جامعه« را متعادل كند و به »تامين 
عدالت اجتماعي« از طريق گس��ترش مالكيت عمومي 
با واگذاري س��هام تعدادي بنگاه اقتصادي )4۹ بنگاه( 

كمك كند ...

محمود خاقاني| كارشناس بين المللي انرژي |
 مردم مسلمان و سرافراز ايران زمين با بستگان 
»ش��هيدان خدم��ت« نفتك��ش س��انچي همدرد 
هستند و به آنها تس��ليت عرض مي كنيم. در اين 
ماه هاي نزديك به خاتمه س��ال 13۹6 كشور ما با 
حوادث تلخي دست به گريبان بود و هست. زلزله، 
خشكسالي و... مشكالتي كه به مشكالت معيشتي 
مردم شهرت پيدا كرده اند. بحث و گفتمان درباره 
بودجه سال ۹7 هم از موضوعاتي است كه به دليل 
مخالفت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي ممكن 
اس��ت در س��ال آينده وضع اقتصادي را خراب تر 
كند. چرا؟ يكي از وس��ائل حمل ونقل كااليي كه 
براي درآمد و تامين بودجه كش��ور مورد استفاده 

قرار مي گرفت از دور خارج شد ...

 براي آنكه »عدالت« 
قرباني نشود!

 باز هم كاستي هاي 
مديريت بحران

سخن نخست

يادداشت

 همين صفحه  

 صفحه 9  

نفت و انرژي

15

فاز جديد قيمت نفت
از ماه ژوئن س��ال 2۰17 تا به امروز قيمت نفت 
خام برنت تقريبا 5۰ درصد افزايش يافته اس��ت. در 
ميانه هاي ماه ژوئن سال گذشته هر بشكه نفت برنت 
حدود 45دالر معامله مي ش��د اما روز سه ش��نبه در 
بازارهاي آس��يا براي س��اعاتي اي��ن قيمت به باالي 
7۰دالر رسيد. البته در ادامه روز اين قيمت كاهش 
پيدا كرد و تا لحظه نگارش اين گزارش در س��اعت 
15 به وقت تهران هر بش��كه از نف��ت برنت درياي 
ش��مال به ارزش 6۹ دالر و 6۰ س��نت معامله شد. 
ريچارد مالينسون، تحليلگر شركت انرژي اسپكتس 
انگلستان در گفت وگو با نيويورك تايمز معتقد است 
شرايط فعلي قيمت نفت بدين معني است كه »بازار 
وارد ف��از جديدي ش��ده اس��ت«.  در م��ورد داليل 
صعود قيمت نفت عم��ال تغييري در تركيب عوامل 
افزايش دهن��ده رخ نداده اس��ت. اجراي يك  س��اله 
توافق كاهش توليد اوپ��ك و بهبود تقاضا مهم ترين 
داليل هس��تند. همين امر سبب شده تا بسياري از 
بانك هاي بين المللي پيش بيني هاي خود در رابطه با 
قيمت نفت را اصالح كرده و باال ببرند. تاكنون بانك  
امريكا، مريل لينچ و مورگان اس��تنلي اين اصالح را 

انجام داده اند ...

 حسين حقگو   

  حسين حقگو   
اي�ران| »حادثه كم س��ابقه دريايي«، تحليلگر اقتصادي

»م��رگ در غربت«، »فاجع��ه ناگهاني«، 
»شهادت در ميان آتش و دود« و »زخمي 
عمي��ق« اين عب��ارت تركيب بندي هايي 
اس��ت كه علي ربيعي وزي��ر تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و رييس كميته ويژه كشتي 
سانچي در ميان خبرنگاران با استفاده از 
آنها تالش مي كند تا اعماق فاجعه مرگ 
دريانوردان ايراني در كش��تي س��انچي را 
كالبدش��كافي كند.  در ادامه اما، نماينده 
ويژه رييس جمه��وري در حادثه نفتكش 
سانچي قبل از هر صحبت ديگري با اعالم 
اينكه شايعاتي مانند انتقال محموله نفتي 
به كره شمالي و شليك موشك هاي چيني 
و امريكايي به س��انچي، داستانس��رايي و 
دروغي بسيار آشكار به سبك داستان هاي 
ژول ورن اس��ت، گفت: دولت كره جنوبي 
رس��ما تاييد كرده ك��ه محموله نفتكش 
به آنها تعلق داش��ته و هي��ات ايراني نيز 
از نفتكش سانچي بازديد و تصويربرداري 
كرده اس��ت.  در حادثه  برخورد كش��تي 
چين��ي كريس��تال ب��ا نفتك��ش ايراني 
س��انچي كه 17 دي ماه در آب هاي چين 
رخ داد، 32 خدم��ه كش��تي ش��امل 3۰ 
ايران��ي و 2 بنگالدش��ي ناپديد ش��دند و 
درنهايت با اعالم علي ربيعي نماينده ويژه 
 رييس جمهوري در اين حادثه با مرگ هر

 32 دريانورد حاضر در اين كش��تي وارد 
فاز بررس��ي هاي تخصصي و حقوقي شده 

است. 
اما ربيعي در مس��ير اين بررسي ها از 
افراد، جريانات و رس��انه هايي كه دست 
به انتش��ار اخبار و ادعاهاي غيرمستند 
مي زنند، انتقاد كرد و از آنان خواست كه 
ب��ا يك چنين حادثه يي كه قلب يكايك 
ايرانيان را به درد آورده اس��ت، برخورد 
سياسي و جناحي نكنند. برخوردي كه 
از زمان آغاز حادثه در برخي رسانه هاي 
مخالف دول��ت آغاز ش��د و تالش كرد 
تا به بهانه اين حادث��ه و با بهره برداري 
رس��انه يي از اين فاجعه در آتش انتقاد 
از دول��ت بدمد. گروه هايي كه در فاصله 
آغ��از تا پايان ماجرا، يك روز خواس��تار 
اس��تعفاي زنگنه وزير نفت مي ش��دند 
و روز ديگ��ر از ض��رورت عذرخواه��ي 
آخوندي وزير راه و شهرسازي سخن به 
ميان مي آوردند و زماني كه حساسيت ها 
نسبت به ابعاد اين حادثه به اوج رسيد، 
حتي زمزمه هايي درخصوص س��وال از 
رييس جمهوري را نيز مطرح مي كردند. 
وزير تعاون در پاسخ به اين پرسش 
كه چرا از پرچم پاناما براي اين كشتي 
اس��تفاده مي ش��د، تاكيد كرد كه اين 
موض��وع ب��ه داليل مس��ائل اقتصادي 

بوده است. 
براس��اس اعالم ربيعي بع��د از پايان 
ماموريت جس��ت وجو و اعالم ش��هادت 
حين خدمت دريانوردان، پرونده »نجات 
دريان��وردان« ج��اي خود را ب��ه پرونده 
»بررس��ي ابعاد مختلف حادثه« سانچي 
مي ده��د. اما ح��وادث درياي��ي در بطن 
خود ابهامات و ناگفته هايي دارد كه اين 
نوع حوادث را از حوادث مش��ابه متمايز 
مي كند.  در اين نشست خبري، خبرنگار 
تعادل پرس��يد چرا مس��ووالن ايراني در 
مواجه��ه با چني��ن حوادثي ب��ا مردم و 
رسانه ها تعارف مي كنند و از همان ابتدا 
تصوير شفافي از ميزان مرگ و مير ارائه 
نمي كنن��د. موضوعي كه هم در ماجراي 
پالس��كو و هم در ماجراي معدن يورت 
تكرار ش��د و مس��ووالن را بر آن داشت 
تا ب��ا محافظه كاري بيش از حد ماجرا را 
پيچيده تر كنند و به مردم و خانواده هاي 
داغدي��ده امي��د بيه��وده تزري��ق كنند. 
ربيع��ي پاس��خ داد در آن لحظ��ه خاص 
تصميم گيري برايش بسيار سخت بوده و 
احساس مي كرد كه اين كار، كار درستي 

است. 

 تعارف مسووالن 
در اعالم صريح واقعيات

همچنان كه همگي، داستان تصادف 
كشتي س��انچي را مي دانيم و اخبار آن 
را دنبال كرده ايم، درباره آن پرس��ش ها 
و ابهام هايي هم داريم كه ضروري اس��ت 
به آنها پاس��خ داده ش��ود. اطالع رساني 
درخصوص اين حادثه وظيفه يي اس��ت 
كه از س��وي رييس جمهوري به كميته 
ويژه بررس��ي اي��ن حادثه محول ش��ده 
اس��ت؛ كميته ي��ي به رياس��ت ربيعي و 
با حض��ور چهره هاي��ي چ��ون برومنده 
)نايب ريي��س كميس��يون امني��ت ملي 
مجلس دهم(، فرازنده )مديركل آسياي 
ش��رقي و اقيانوسيه وزير خارجه( راستاد 
)رييس س��ازمان كشتيراني(، كيان ارثي 

)مديرعامل شركت ملي نفتكش( و... 
نماين��ده وي��ژه رييس جمهوري در 
حادث��ه نفتكش س��انچي در پاس��خ به 
پرسش »تعادل« درباره تاخير در اعالم 
خبر فوت سرنش��ينان س��انچي و اينكه 
به نظر مي رس��د مس��ووالن نوع خاصي 
از محافظ��ه كاري را در اين نوع حوادث 
از خود ب��روز مي دهند، گفت: از ابتداي 
حادث��ه، دغدغ��ه ما اط��الع از وضعيت 
سرنشينان و نجات آنها بود، اما براساس 
اطالعاتي ك��ه از كارشناس��ان دريافت 
كرديم، احتمال كمي براي زنده ماندن 
وجود داش��ت. ما مي دانستيم كه تمام 

عزيزان مان ف��وت كرده ان��د، اما حاضر 
نبودي��م حت��ي از يك درص��د احتمال 
ه��م چشم پوش��ي كني��م. ف��رداي روز 
حادثه زماني كه با كارشناس��ان چيني 
صحبت مي ك��ردم چيني ه��ا به صورت 
قطع��ي اعالم مي كردند كه با اين حجم 
از مواد س��مي و قابل احت��راق احتمال 
زنده ماندن سرنشينان وجود ندارد، اما 
ه��م آوردن پيكرها ب��راي ما مهم بود و 
هم اينكه مي خواس��تيم ب��ا اطمينان به 
م��ردم و خانواده ها اعالم كنيم كه تمام 
مس��يرهاي احتمالي را طي كرده ايم و 
از هيچ تالش��ي فروگذار نبوده ايم.  وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنش��ان 
ك��رد: اما با ف��رض اينك��ه در كمترين 
احتم��ال، ممكن اس��ت كه ف��ردي در 
گوش��ه يي از نفتكش مانند موتورخانه، 
زنده باش��د، عمليات مهار آتش و نجات 
را پيگي��ري كرديم. ربيعي يادآور ش��د: 
 كارشناس��ان مي گفتن��د ك��ه باتوج��ه 
به  شدت انفجارها، آتش سوزي و انتشار 
گازهاي سمي، در ساعات ابتدايي همه 
جان باخته اند. تكاوران دريايي ايران نيز 
با هدف نج��ات افراد و انتق��ال پيكرها 
از داخ��ل نفتك��ش آم��اده ورود بودند، 
ام��ا در زم��ان ورود آنها دماي پاش��نه 
 كشتي به 35۰ درجه و دماي دماغه به

 ۹۰۰۰ درج��ه رس��يده ب��ود، بنابراين 
احتمال ورود آنها وجود نداشت. 

او ادامه داد: اگر م��ا از روز اول اعالم 
مي كرديم كه همه فوت كرده اند، احتمال 
داش��ت، همين امروز برخي از ما س��وال 
كنن��د كه چرا به چيني ها اعتماد كرديد 
و عمليات نجات و جس��ت وجو را انجام 
نداديم، ش��ايد برخي افراد زنده بوده اند. 
اگ��ر از روز اول اع��الم ك��رده بوديم كه 
پرس��نل جان باخته اند اين سوال مطرح 
نمي ش��د ك��ه چرا ب��ه ح��رف چيني ها 
اعتماد كردي��د و نرفتيد ب��راي نجات؟ 
انتقاد نمي شد كه چرا همه تالش مان را 
براي كمترين شانس هم نكرديم؟ اكنون 
حداقل اگر رنج مضاعف��ي به خانواده ها 
تحميل ش��د، پيش خودم��ان و خداي 
خودم��ان مي داني��م هم��ه تالش مان را 

كرده ايم. 
در ادام��ه اي��ن توضيح��ات، بهرامي 
سخنگوي شركت ملي نفتكش نيز اظهار 
ك��رد: دو نوع رادار داريم. يك مدل براي 
مسافت هاي طوالني تر استفاده مي شود و 
ديگري همه اشتباهات تا فاصله نزديك 
را نش��ان مي دهد. اين كش��تي از لحاظ 
تجهيزات راداري هيچ مش��كلي نداشته 
و تمام مس��ائل ايمني را رعايت مي كرده 

است.

   تاييد خريد محموله نفتكش 
توسط دولت سئول 

نماين��ده وي��ژه رييس جمه��وري در 
حادثه نفتكش س��انچي ب��ا اعالم اينكه 
انتق��ال محموله نفتي به كره ش��مالي و 
شليك موشك به سانچي، داستانسرايي 
و دروغي بسيار آشكار است، گفت: دولت 
كره جنوبي رسما تاييد كرده كه محموله 
نفتك��ش به آنه��ا تعلق داش��ته و هيات 
ايران��ي نيز از نفتكش س��انچي بازديد و 

تصويربرداري كرده است. 

به زودي گزارش كاملي منتشر 
مي كنيم تا هيچ ابهامي نماند

وي گف��ت: همه ابهامات مطرح ش��ده 
جم��ع آوري ش��ده و س��عي مي كنيم در 
اين جلسه پاس��خ مناسبي به آنها بدهيم. 
وظيفه ما روش��نگري افكار عمومي ايران 
اس��ت تا حقيقت ماجرا براي مردم روشن 
ش��ود. برخ��ي ابهامات هم ب��ا انگيزه هاي 
غيرروش��نگرانه مط��رح ش��ده كه موجب 
مي ش��ود اطالع رساني به مس��ير درستي 
هدايت نش��ود. ربيعي اف��زود: موضوع در 
ابعاد سياس��ي، فني، انس��اني و عملياتي 
تش��ريح خواهد ش��د و قرار اس��ت دولت 
س��ايتي را پيرامون اين موضوع راه اندازي 
كند و هرگونه س��وال را تا مدتي طوالني 
پاس��خ دهيم و به زودي گزارش كاملي را 
منتشر خواهيم كرد كه هيچ نكته ابهامي 
باق��ي نماند. نماينده وي��ژه رييس جمهور 
براي رس��يدگي به حادثه نفتكش سانچي 
اظهار ك��رد: برخ��ي ابهامات ك��ه درباره 
غيرقانون��ي بودن مس��ير نفتكش يا اينكه 
حرك��ت به مقصد كره ش��مالي داش��ته يا 
اينكه نفتكش با موش��ك امريكايي هدف 
گرفته شده، داستانسرايي هاي ژول ورني 
است كه از س��وي كساني مطرح مي شود 
كه آگاهي از مس��ائل دريايي، سياس��ي و 

بين الملل ندارند. 
ربيعي تاكيد كرد: هيچ شواهدي مبني 
بر اينكه جان انس��ان ها براي چيني ها مهم 
نباشد را مشاهده نكرديم.  همچنين محمود 
برازنده مديركل آس��يا و اقيانوسيه وزارت 
خارجه، در اين نشس��ت گفت: اين س��وال 
مطرح مي ش��ود كه چرا از ف��رداي حادثه 
عمليات نجات آغاز ش��ده است. باتوجه به 
فاصله 3۰۰ كيلومتري س��انحه از س��احل 
 ش��انگهاي، از زمان ش��روع عمليات 1۰ تا

 15 ساعت براي رسيدن نخستين كشتي ها 
به محل حادثه طول مي كشد. اينكه مسائل 
زيست محيطي و آلودگي هاي نفتي مخابره 
شده، صحت ندارد و تحت تاثير جو رواني 

موجود مطرح شده است. 
ادامه در صفحه 2

ربيعي در نشست خبري كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش سانچي

برخي ادعاها درباره سانچي »ژول ورني« است 



 اگر اسلام را از دست بدهيم نابود مي شويم؛ 
ايسلنا  رييس مجلس قطر با بيان اينكه اس��راييل 
از تمامي ابزار خود براي شكس��ت مقاومت اس��تفاده 
مي كند، گفت كه قطر از هيچ تالش��ي براي حمايت 
از پايداري مقاومت فلس��طين در برابر تجاوز مستمر 
اسراييل فروگذار نخواهد كرد. احمدبن عبداهلل بن زيد 
آل محمود با بيان اينكه اگر اسالم را از دست بدهيم 
خودمان نابود مي ش��ويم، گفت: وحدت، پيوستگي و 
همبس��تگي موضوع بسيار مهمي اس��ت، نبايد دچار 
اخت��الف و تفرقه ش��ويم و بايد همه ت��الش را براي 
حل مش��كالت مس��لمانان به كار ببريم. او گفت كه 
نبايد اجازه دهيم كه دشمنان، مسلمانان را متهم به 

كارهاي تروريستي و خشونت كنند. 

 وزيلر هيلچ كاره اسلت، روحاني بله مجلس 
بيايد! خانه ملت    ن��ادر قاضي پور، نماينده اروميه 
در نشس��ت علني ديروز مجلس پ��س از توضيحات 
عليرضا آوايي درخصوص حقوق كاركنان شوراي حل 
اختالف گفت: بنده از پاسخ وزير قانع نشدم اما وزير را 
در اين باره هيچ كاره مي دانم و بايد سوال نمايندگان 
از رييس جمه��ور اعالم وصول ش��ود تا آقاي روحاني 
با حضور در صحن درباره مش��كالت موسسات مالي، 
شوراهاي حل اختالف و درياچه اروميه به نمايندگان 
پاس��خ دهد و درباره رييس جمهور رأي گيري ش��ود. 
علي مطهري در پاس��خ ب��ه صحبت هاي اين نماينده 
گفت: وزير دادگس��تري هيچ كاره هم نيست چراكه 
براس��اس اصل 160 قانون اساس��ي وزير رابط بين 3 

قوه است و وظيفه پيگيري مسائل را دارد.

 نماينلدگان اجلازه تحقيلق و تفحلص از هر 
نهلادي را دارنلد؛ برنلا   ناص��ر قوام��ي، ريي��س 
كميسيون قضايي در مجلس ششم درباره درخواست 
بازدي��د نماين��دگان مجل��س از زندان اوي��ن گفت: 
مجلس اجازه نظارت در همه امور كشور را دارد يعني 
مي تواند در همه امور كش��ور تحقيق و تفحص كند، 
يكي از امور مهم مساله زندان هاست. برخي مي گويند 
1500نفر دستگير شده اند و اين وظيفه مجلس است 
كه از زندان ها بازرسي كند. ما بايد در مقابل رسانه ها 
پاس��خگو باشيم. قوامي با توجه به وظيفه نمايندگان 
در اين مورد گفت: اين حق مسلم مجلس است و اگر 
كوتاهي كنند در مقابل خدا و مردم مسوول هستند. 
نماين��دگان اصالح طلب و نماين��دگان اصولگرا بايد 

پيگير اين موضوع باشند. 

 سيسلتان و بلوچسلتان منطقه امن كشلور 
اسلت؛ پايگاه اينترنتي بسليج   رييس س��ازمان 
بسيج مس��تضعفين گفت: برخالف تصورات معمول، 
سيس��تان و بلوچس��تان منطقه امن كشور است كه 
به لطف معتمدان و ريش س��فيدان همواره موقعيت 
انقالب در اين اس��تان به خوبي درك ش��ده اس��ت.  
س��ردار غالمحس��ين غيب پرور رييس سازمان بسيج 
اجتم��اع س��ران، ريش س��فيدان،  مس��تضعفين در 
متنفذين و معتمدين طوايف و عش��اير سني و شيعه 
استان سيس��تان و بلوچستان حضور يافت و با اشاره 
به برخي مش��كالت داخلي تاكيد كرد: مردم عزيز ما 
اس��تحقاق همه خوبي ها را دارند و مسووالن بايد به 
رف��اه و اقتصاد و رش��د تعالي اين م��ردم توجه ويژه 

كنند.  

 ايجلاد فضاي پيچيده؛ راهبلرد جديد امريكا 
عليله ايران؛ مهر    وزير دفاع گفت: امريكا با ايجاد 
فضاي پيچيده به دنبال اجرايي كردن راهبرد جديد 
خود عليه جمهوري اسالمي ايران است.  اميرسرتيپ 
حاتمي در جمع مس��ووالن و مدي��ران طرح و برنامه 
نيروهاي مس��لح با اش��اره به رفتار و تحركات زشت 
امري��كا درخص��وص برج��ام و مقابله امري��كا با رفع 
تحريم ها عليه ايران گفت: بررس��ي اين رفتار ها نشان 
مي دهد كه دش��منان مي خواهند جمهوري اسالمي 
ايران را در ش��رايط خاص و پيچيده ي��ي قرار دهند. 
وزي��ر دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح گفت: در 
ماه هاي گذش��ته امريكا نش��ان داد ك��ه درخصوص 
جمهوري اس��المي اي��ران يك اس��تراتژي را به كار 
گرفته است كه اين استراتژي نشان از عمق خصومت 

عليه ايران اسالمي و انقالب اسالمي ما دارد. 

 ايران سلردمدار نجات ملردم منطقه از يوغ 
استكبار است؛ تسنيم   رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح گفت: جمهوري اسالمي در جهت نجات مردم 
از يوغ استكبار از همه فرصت هاي خود به  نحو احسن 
اس��تفاده كرد. سرلش��كر محمد باقري، رييس ستاد 
كل نيروهاي مس��لح در گردهمايي مسووالن جامعه 
طرح و برنامه و بودجه نيروهاي مس��لح با بيان اينكه 
»در كش��ورمان نيروهاي مس��لح با مسووليت، اقتدار 
و بازدارندگي س��ازماندهي ش��ده و مسووليت مهمي 
را در مقابل��ه با تهديدات و حف��ظ امنيت اين مرز و 
بوم به  عهده دارند« گفت: نيروهاي مس��لح جمهوري 
اس��المي ايران ب��راي مقابله با ان��واع تهديدها آماده 
هس��تند.  او ب��ا تصريح ب��ر اينكه»آمادگي روبه رويي 
با انواع تهديدها براي كش��ور ما امري حياتي است« 
گفت: انقالب اس��المي ايران به  لطف خدا به س��وي 
آرمان ه��ا و اه��داف خود با س��رعت حركت مي كند. 
سرلش��كر باقري با بيان اينكه ايران با استقالل كامل 
تصميم گيري هاي خود را براس��اس قانون اساس��ي، 
تدابير رهبري و اس��ناد باالدس��تي انج��ام مي دهد، 
ي��ادآور ش��د: دكترين امني��ت ملي و دفاع��ي ايران 
اس��المي در چارچوب منافع ملي و اس��تقالل كامل 
كش��ور تعيين مي ش��ود. رييس س��تاد كل نيروهاي 
مس��لح جمهوري اس��المي ايران تاكيد كرد: آمادگي 
نيروهاي مس��لح جمهوري اس��المي بايد براس��اس 
تهديدهاي فرامنطقه يي س��ازماندهي شود تا در اين 

باره دچار خسران نشويم. 

 سلاختار شلوراي امنيت سلازمان ملل بايد 
اصاح شلود؛ خانه ملت    ريي��س مجلس تركيه 
اعتقاد دارد بايد در س��اختار ش��وراي امنيت سازمان 
مل��ل متح��د تجديدنظر ش��ود چراكه اين ش��ورا در 
مورد مس��اله فلس��طين قطعنامه يي ص��ادر كرد ولي 
توس��ط امريكا وتو ش��د ك��ه اين موضوع نش��ان داد 
ش��وراي امنيت سازمان ملل نمي تواند آالم جهاني را 
التيام بخش��د. اس��ماعيل قهرمان كه در سيزدهمين 
كنفرانس مجالس كش��ورهاي عضو سازمان همكاري 
اسالمي در تهران سخنراني مي كرد، گفت: در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل مصوبه يي وضع ش��د كه نشان 
داد جهان بزرگ تر از چند كشور شوراي امنيت است 
همچني��ن اديان ابراهيم��ي اقدام امري��كا در انتقال 

پايتخت رژيم صهيونيستي را محكوم كردند. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقاب اسامي در ديدار ميهمانان سيزدهمين اجاس بين المجالس كشورهاي اسامي:

غلط زيادي امريكا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسيد

ربيعي در نشست خبري كميته ويژه رسيدگي به حادثه نفتكش سانچي

برخي ادعاها درباره سانچي »ژول ورني« است

رييس جمهور در كنفرانس مجالس كشورهاي عضو سازمان همكاري اسامي عنوان كرد

حتي با كشورهايي كه اختاف نظر داريم هم مي توانيم گفت  و گو كنيم

ادامه از صفحه اول:
يكي ديگر از ابهاماتي كه طي چند روز اخير در سطح رسانه ها 
مطرح شده، وضعيت شهادت اين افراد است كه ربيعي درباره آن 
گفت: طي نامه يي از رييس جمهور درخواست كردم جان باختگان 
شهيد محسوب ش��وند، ايشان هم موافق بودند و گفتند با رييس 
بنياد ش��هيد مذاكره كنيد. موافقت ش��د اين اف��راد تحت عنوان 
ش��هداي خدمت محس��وب ش��وند و 3پيكر عزيزان هم به تهران 
خواهد رس��يد كه اگر اهل تهران باشند در قطعه شهداي خدمت 
مدفون خواهند ش��د.  نماينده ويژه رييس جمهور براي رسيدگي 
ب��ه حادثه نفتكش س��انچي گفت: فرداي موضوع با كارشناس��ان 
پزش��كي، كارشناسان شيمي، كاپيتان ها و متخصصان دريانوردي 
صحبت كردم. گفتند درس��ت اس��ت كه موتورخان��ه تا حدودي 
امن اس��ت اما هواي خود را از عرش��ه درياف��ت مي كند. چيني ها 
ه��م تصريح كرده بودند كه 111ه��زار و 510 تن ميعانات گازي، 
مازوت و گازوييل و مواد شيميايي شانسي براي زنده ماندن باقي 
نمي گذارد. اما باور كنيد كه پيكر دريانوردان هم براي ما مهم بود 
و اين پاس��خ سوالي اس��ت كه مي گويند»چرا تكاوران را برديد«. 
صادقان��ه مي گويم با وج��ود همه اطالعات، من با يك ابس��يلون 
احتمال هم كه كس��ي جايي و فرصتي شانس زنده ماندن داشته 
باش��د، تصميم گيري را سخت مي كرد و تصميم به ادامه عمليات 
ب��ود.  ربيعي گفت: كارشناس��ي مي گفت اگر گرفتار آتش نش��ده 
باش��ند هم گرفتار گازهاي س��مي شده اند و ش��انس زنده ماندن  

نداشته اند اما تصميم انساني مانع از اين مي شد كه عمليات نجات 
را متوقف كنيم. قصد نداش��تيم يك احتمال بسيار ضعيف را هم 

از دست دهيم. 

 واكنش به رادار توسط اپراتور انجام مي شود
به گفته وي درخصوص اينكه بتوانند پيش بيني كنند، مي توانند 
تا 40- 30 مايل حركت اش��يا را رصد كنند، بحث اين نيس��ت كه 
دوس��تان كشتي را ديدند يا نه. بحث اين است عكس العمل هايي كه 
انجام ش��ده چطور بوده و دو كش��تي چطور با هم ارتباط مي گيرند 
همچنين زيرساخت هاي مسير آبي امكان حركت را مي داده يا خير.  
بهرامي گفت: در س��ال ۲016 در اين منطقه 40درصد كل حوادث 
دريايي رخ داده اس��ت. 36كشتي در اين منطقه غرق شدند. چندي 
پيش نيز يكي از ناوهاي امريكا در اين مكان تصادف كرد. اين منطقه، 
منطقه شلوغي اس��ت و ريس��ك بااليي دارد. رادار به تنهايي كامل 

نيست و واكنش به رادار توسط اپراتور انجام مي شود. 

 تكاوران را براي اطفاي حريق نبرديم
در ادام��ه نشس��ت نماينده وي��ژه رييس جمهور براي رس��يدگي 
به حادثه نفتكش س��انچي گفت: ما ت��كاوران را براي اطفاي حريق 
نبرديم. تخص��ص آنها ورود به مكان هاي مملو از آتش و نجات جان 
افراد است. اين اتفاق در مرز آبي ما نبوده است. نمي شود 50 كشتي 
ب��راي حم��ل فوم مورد نياز از ايران اعزام ش��ود و معموال از كش��ور 

نزديك محل حادثه ارس��ال مي شود. به گفته او، در روز اعزام تكاوران 
ايراني به محل حادثه، كشتي اعزامي با حداكثر سرعت حركت كرد كه 

حداقل 15ساعت زمان مي برد. 

 كشتي چيني را نديده ايم
ربيع��ي اظهار كرد: كش��تي كريس��تال چيني ها را دوس��تان 
نديده ان��د. اندازه يي كه از دماغه كش��تي را بررس��ي كردند، وارد 
نفتكش ش��ده و جداره مخازن را شكافته است. اينكه چرا مشتعل 
ش��ده شايد به خاطر ش��دت برخورد بوده است شايد هم به دليل 
عقب رفتن كش��تي چيني پس از برخورد بوده است؛ علت دقيق 

حادثه نيازمند بررسي بيشتر است. 
وي افزود: در بررس��ي س��انحه عالوه بر جعبه سياه بخشي به 
مالق��ات با خدمه كش��تي مقاب��ل برمي گردد كه پس از بررس��ي 
معاينه دقيق كش��تي كريستال و مصاحبه با كاركنانش در فرآيند 
بررس��ي مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت  كه هن��وز اين مراحل 

بررسي آغاز نشده است. 

 جان يك ايراني به 100 هزار رابطه سياسي مي ارزد
ربيع��ي اظهار كرد: ما بايد درك واقعي خودمان از س��انحه را 
بيان كنيم . اينكه روز اول چه ادراكي داش��تيم و االن چه ادراكي 
داريم هميش��ه س��عي كرديم دروغ نگوييم و ادراك مان از واقعه 
را بررس��ي كنيم. دوست داش��تيم هر كس در جهان هر كاري از 
دس��تش برمي آيد، انجام دهد. وقتي رفتيم آنجا و با كارشناس��ان 
متخصص صحبت كرديم و در اتاق عمليات نشستيم، ديديم اينكه 
ابتدا با آب خنك كنند و بعد فوم بپاشند، كار غلطي نبوده است. 
او ادامه داد: ما هميشه دنبال اين بوديم كه حقيقت گفته شود 
ن��ه با چيني ها عهد اخوت داريم، نه چيزي. جان يك عزيز ايراني 
براي ما به 100هزار رابطه سياس��ي م��ي ارزد. آنچه درباره تالش 

چيني ه��ا مي بينيم را به عنوان ادراك و فهم ما بايد بگوييم تصور 
اينكه چيني ها كوتاهي كرده اند، تصور اشتباهي است. 

 هنگام حادثه حداقل يك افسر و يك دانشجو 
در اتاق كنترل بوده اند

در ادامه اين نشست راستاد، رييس سازمان بنادر و دريانوردي نيز 
اظهار كرد: حداقل يك افسر ناوبر يعني افسر دوم يا سوم كشتي در 
اتاق كنترل در زمان حادثه حضور داشته و امكان ندارد همه پرسنل 
درحال استراحت بوده باشند. با توجه به حضور دانشجويان كارآموز 
در كشتي حداقل يك دانشجوي كارآموز هم در اتاق كنترل در كنار 
افسر ناوبر حاضر بوده است اما دليل دقيق اينكه چطور دو كشتي با 
يكديگر برخورد كرده اند بايد پس از بررس��ي هاي دقيق تر مشخص 
شود.  كيان ارثي، مديرعامل شركت ملي نفتكش نيز در ادامه گفت: 
هر هفته يك محموله يك ميليون بش��كه يي به مس��ير كره جنوبي 
حمل مي كنيم و همين كشتي سانچي براي هشتمين باري بود كه 
به كره جنوبي مي رفت. حتي زماني را كه كشتي براي برگشت اعالم 
كرده بود، نيم ساعت قبل از حادثه بوده كه نشان مي دهد همه مسير 

از پيش تعيين شده بود.
 

 استفاده از پرچم پاناما دليل اقتصادي داشت
نماين��ده وي��ژه رييس جمه��وري در حادثه نفتكش س��انچي 
درباره اس��تفاده از پرچم پاناما براي كشتي سانچي گفت: در اين 
باره مس��ائل بازرگاني و اقتصادي مطرح اس��ت.  وزير تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي افزود: در دنيا 6 كش��ور داراي بيش��ترين پرچم 
براي كش��تي ها هس��تند كه پاناما در ميان آنها داراي بيش��ترين 
پرچم اس��ت.  ربيعي يادآور شد: حتي كشتي چيني كريستال كه 
عامل تصادف با س��انچي بود، مالكيت چيني داش��ت اما با پرچم 

هنگ كنگ تردد مي كرد. 

گروه  ايران   
روحاني از نمايندگان مردم مس��لمان در مجالس 
قانونگذاري كشورهاي اسالمي خواست تالش خود را 
براي كمك به رهبران و مقامات سياس��ي- حكومتي 
براي تقويت روحيه برادري و اتحاد توس��عه محور در 

جهان اسالم به  كار گيرند.
او اين اظهارات را در سيزدهمين كنفرانس مجالس 
كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري اس��المي مطرح 
كرد كه با حضور روس��اي جمهور و مجلس و روسا و 
هيات هاي پارلماني كشورهاي اسالمي در محل هتل 
اسپيناس پاالس تهران برگزار شد. مراسم افتتاحيه و 
نخستين روز سيزدهمين كنفرانس مجالس كشورهاي 
عضو سازمان همكاري اسالمي با سخنراني 11رييس 
مجلس ب��ه پايان رس��يد و در پايان نشس��ت ديروز 
كنفرانس مجالس كش��ورهاي عضو سازمان همكاري  
اس��المي در محل هتل اس��پيناس پ��االس، اعضاي 

ش��ركت كننده در اج��الس راهي بيت مق��ام معظم 
رهبري شدند تا با ايشان ديدار كنند. 

كميته ه��اي جانبي اتحاديه مجالس كش��ورهاي 
عضو س��ازمان همكاري اس��المي از ابتداي اين هفته 
جلس��ات خود را برگزار كرده اند و از روز گذش��ته به 
صورت رسمي سيزدهمين دوره برگزاري اين نشست 

برگزار شد. 
روحاني رييس جمهور كش��ورمان نيز با حضور در 
اين نشست با تاكيد بر اينكه »اسالم دين مردم ساالري 
و صلح و ن��ه دين جنگ اس��ت« از نمايندگان مردم 
مس��لمان در مجالس قانونگذاري كشورهاي اسالمي 
خواس��ت همه تالش خود را براي كمك به رهبران و 
مقامات سياس��ي- حكومتي خود براي تقويت روحيه 
برادري و اتحاد توس��عه محور در جهان اس��الم به  كار 
گيرند. وي تاكيد كرد: مجالس اس��المي برادرانه و در 

مسير اتحاد توسعه محور جهان اسالم تالش كنند. 

عل��ي الريجاني، رييس مجل��س دهم نيز موضوع 
حقوق بشر اس��المي را يكي از محورهاي مورد توجه 
در اين كنفرانس عنوان و اظهار كرد: تاكنون بحث هاي 
خوب��ي در اين زمينه انجام ش��ده و ما بر اين موضوع 
تاكي��د داريم كه كش��ورهاي اس��المي داراي مباني 

قوي اي در زمينه حقوق بشر هستند. 
در جريان برگزاري سيزدهمين كنفرانس مجالس 
كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي، رياست اين 
كنفرانس از كش��ور مالي به ايران منتقل ش��د و علي 
الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي رياست اين 
كنفرانس را برعهده گرفت. خبر مهم ديگر ديدارهايي 
بود كه در حاشيه اين اجالس صورت گرفت؛ روحاني 
در ديدارهاي جداگانه يي با روساي مجلس قطر، عراق، 
سنگال، الجزاير و سوريه درباره موضوعات مورد عالقه 

گفت وگو و رايزني كرد. 
رييس جمهور با روساي مجلس چند كشور ازجمله 
قطر، عراق، الجزاير، سوريه و سنگال ديدار و گفت وگو 
كرد.  به گزارش ايس��نا، روحاني ديروز در ديدار احمد 
بن عب��داهلل بن زيد آل محم��ود رييس مجلس قطر 
گف��ت: ايران و قطر همواره در طول تاريخ دو كش��ور 
دوست و برادر بوده و در سختي ها و شادماني ها، اخوت 

و برادري را نسبت به يكديگر ثابت كردند. 
روحان��ي تاكيد ك��رد: معتقديم ه��ر گونه اعمال 
فش��ار به دولت و ملت قطر غيرقابل قبول است و اگر 
كش��ورهاي منطقه به ويژه همسايگان با هم اختالفي 
دارند تنها بايد اين اختالفات با گفت وگو حل و فصل 
شود.  رييس جمهور با بيان اينكه اراده سياسي ايران بر 
گسترش همكاري ها و روابط همه  جانبه با قطر است، 
افزود: ايران آماده ه��ر گونه همكاري با دولت و ملت 
قطر بوده و اجازه نمي دهد مردم مس��لمان اين كشور 

تحت فشارهاي ناحق و غيرعادالنه قرار بگيرند. 
احم��د ب��ن عبداهلل ب��ن زيد آل محم��ود، رييس 
مجلس قطر ني��ز در اين ديدار با تقدي��ر از مواضع و 

حمايت هاي موثر جمهوري اس��المي ايران از دولت و 
ملت قطر به ويژه در ش��رايط اخير گفت: خوشحاليم 
كه روابط تهران- دوحه براس��اس محبت، دوس��تي، 
برادري و حس��ن همجواري برقرار است و بايد تالش 
كنيم تا مناسبات في مابين در اين راستا هر چه بيشتر 
گسترش پيدا كند.  رييس مجلس قطر با بيان اينكه 
معتقديم مش��كالت بايد براس��اس گفت وگو، تفاهم 
و دوس��تي حل و فصل شود، خاطرنش��ان كرد: امروز 
قطر به واسطه كمك ها و حمايت هاي دوستان خود به 
ويژه ايران، محكم تر از گذش��ته در برابر بدخواهي ها و 

توطئه ها ايستاده است. 

 استقبال تهران از روابط گسترده با بغداد
حس��ن روحان��ي همچني��ن در دي��دار س��ليم 
عبداهلل الجبوري، رييس مجل��س عراق با بيان اينكه 
خوش��بختانه در سال هاي اخير روابط و همكاري هاي 
ايران و عراق در سايه اخوت و برادري رو به توسعه بوده 
اس��ت، گفت: بايد با اهتمام بيشتر در راستاي توسعه، 
تقويت و استحكام همه  جانبه مناسبات و همكاري هاي 
في مابين تالش كنيم.  روحاني افزود: توس��عه روابط 
بانكي در روند گس��ترش روابط اقتصادي و تجاري دو 
كش��ور حائز اهميت اس��ت و بانك هاي مركزي ايران 
و ع��راق بايد همكاري ها و رايزني ها در اين راس��تا را 
ادامه دهند.  رييس جمهور پيروزي ها و موفقيت هاي 
دولت و ملت عراق در مبارزه با تروريس��م و شكس��ت 
توطئه دش��منان براي ايجاد تفرقه مي��ان مردم اين 
كشور را مهم ارزيابي و اظهار كرد: جمهوري اسالمي 
اي��ران همواره خواهان عراقي واح��د و عدم تغيير در 
مرزهاي جغرافيايي كش��ورهاي منطقه است.  سليم 
عب��داهلل الجب��وري، رييس مجلس ع��راق نيز در اين 
ديدار سخنان رييس جمهور كشورمان در سيزدهمين 
نشس��ت اتحاديه مجالس كش��ورهاي عضو سازمان 
همكاري اس��المي را در راستاي حل مشكالت جهان 

اسالم مدبرانه و مثبت ارزيابي كرد و گفت: امروز جهان 
اسالم با مسائل بسيار دردناكي روبه روست و راهي جز 
تعامل س��ازنده و همكاري ميان كش��ورهاي اسالمي 

براي حل مشكالت وجود ندارد. 

 اراده ايران و سنگال بر گسترش مناسبات
 روحان��ي در دي��دار با رييس مجلس س��نگال با 
بيان اينك��ه دولت و مل��ت ايران براي م��ردم آفريقا 
احترام ويژه يي قايل هس��تند چراكه آنها س��ال ها در 
برابر اس��تعمار مبارزه كرده و براي توسعه خود تالش 
مي كنند، افزود: تعبير رييس جمهور امريكا درباره مردم 
آفريقا بسيار تاس��ف آور، غلط و اقدامي محكوم بود و 
نشان مي دهد كه دولتمردان فعلي امريكا هنوز جايگاه 

و عظمت مردم آفريقا را به خوبي درك نكرده اند. 
روحاني با بي��ان اينكه ايران آمادگي دارد تا روابط 
خود ب��ا س��نگال را در زمينه هاي مختل��ف، علمي، 
فرهنگي، تجاري، اقتصادي و سياس��ي توس��عه دهد، 
خاطرنشان كرد: گسترش همكاري ها و مناسبات ايران 
و سنگال مي تواند موجب گسترش روابط قاره آفريقا با 

منطقه حساس غرب آسيا شود. 
مصطف��ي نياس، رييس مجلس س��نگال نيز در 
اين ديدار ب��ا روايت خاطراتي از دي��دار با حضرت 
امام خميني)ره( نس��بت به مق��ام واالي بنيانگذار 

جمهوري اسالمي اداي احترام كرد.
 

 آمادگي ايران براي گسترش روابط با الجزاير
روحاني با بيان اينكه ايران و الجزاير در مس��ائل 
منطقه ي��ي و بين المللي، ديدگاه ها و  نظرات نزديك 
و مش��تركي دارن��د، گفت: امروز كه جهان اس��الم 
با مش��كالت و معضالت فراواني روبه رو اس��ت، دو 
كش��ور بايد همكاري هاي خود را در راس��تاي حل 
و فصل مس��ائل منطقه يي و جهان اسالم گسترش 
دهند. الس��عيد بوحجه، ريي��س مجلس الجزاير نيز 
در اين ديدار ضمن تس��ليت از دست دادن جمعي 
از دريانوردان كشورمان در حادثه كشتي سانچي به 
دولت و ملت ايران، روابط دو كش��ور را مثبت و رو 
به توس��عه دانس��ت و گفت: بايد در راستاي توسعه 
و گس��ترش مناس��بات و همكاري هاي دو كشور و 

تسريع در اجراي توافقات تالش كنيم. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
عصر ديروز)سه شنبه( در ديدار ميهمانان شركت كننده 
در سيزدهمين اجالس بين المجالس كشورهاي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه دنياي اسالم بايد در مسائل اساسي با 
صراحت و با صداي بلند س��خن و موضع خود را بگويد 
»فلسطين« و »اتحاد دنياي اسالم« را ازجمله موضوعات 
اساس��ي برشمردند و گفتند: يكي از موضوعات اصلي و 
بسيار مهم دنياي اسالم »تالش براي پيشرفت علمي« 
اس��ت كه تجربه جمهوري اس��المي ايران نشان داد با 
تالش و با تكيه ب��ر جوانان مي توان رتبه علمي خود را 
ارتقا داد و در بخش هاي مهمي در مرز دانش قرار گرفت. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، رهبر معظم انقالب اس��المي با اشاره به وظيفه 
ديني و تاريخي كش��ورها و دولت هاي اسالمي در قبال 
تحوالت مهمي ك��ه در دنيا درحال روي دادن اس��ت، 
گفتند: دنياي اس��الم، امروز باي��د در موضوعات مهم و 
اساسي نقش آفريني كند و نگذارد تجربه تلخ دهه هاي 
گذشته و تسلط قدرت ها و آثار بلندمدت آن، تكرار شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به طرح مسائل 
ميانمار و كش��مير در اجالس بين المجالس اسالمي و 
در عين حال غفلت از طرح مس��ائل بسيار مهم يمن و 
بحرين در اين اجالس افزودند: بايد در مس��ائل اساسي 
دنياي اسالم صريح سخن گفت زيرا با صراحت مي توان 
جريان س��ازي كرد و در اف��كار عمومي مردم و نخبگان 

جهان تاثيرگذار بود. 
ايش��ان تاكيد كردن��د: نبايد گذاش��ت امپراتوري 
خطرن��اك تبليغات��ي غ��رب ك��ه عمدتا به دس��ت 
صهيونيست ها اداره مي شود، مسائل مهم دنياي اسالم 
را ناديده بگيرد و با توطئه سكوت، مسائل اصلي امت 

اسالمي را محو كند. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي با تاكيد ب��ر اينكه 
مي ت��وان جريان امپراتوري تبليغاتي غرب را شكس��ت 
داد، خاطرنشان كردند: شكست دادن صهيونيست ها در 
جنگ نرم امكان پذير است، همان گونه كه آنها در جنگ 
سخت و در لبنان شكست خوردند و مجبور به اعتراف به 
آن شدند.  حضرت آيت اهلل خامنه اي موضوع فلسطين را 

در رأس مسائل دنياي اسالم دانستند و گفتند: در قضيه 
فلسطين 3 حادثه »اشغال س��رزمين«، »تبعيد دسته 
جمع��ي و ميليوني مردم« و »قتل عام و جنايت عظيم 
بش��ري« اتفاق افتاده است كه اين ستم در تاريخ نظير 
ندارد.  ايشان، دفاع از فلسطين را وظيفه همه دانستند 
و تاكي��د كردند: نبايد تصور ش��ود كه مقابل��ه با رژيم 
صهيونيستي فايده يي ندارد بلكه به اذن و لطف خداوند، 
مجاهدت ها در مقابل رژيم صهيونيستي به نتيجه خواهد 
رسيد همان گونه كه جريان مقاومت نسبت به سال هاي 

قبل پيشرفت كرده است. 
رهبر معظم انقالب اسالمي افزودند: صهيونيست ها 
روزي شعار »از نيل تا فرات« را مي دادند اما اكنون براي 

محافظت از خود مجبور به ديواركشي شده اند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي تاكيد كردند: بدون ترديد 
فلس��طين يك مجموعه و تاريخ »از بحر تا نهر« است و 
قدس نيز پايتخت آن اس��ت و امكان هيچ خدشه يي بر 

اين حقيقت وجود ندارد. 
ايش��ان اقدام اخير امريكا نسبت به قدس را »غلط 
زيادي« خواندند و گفتند: آنها قادر به انجام چنين كاري 
نخواهند بود و تالش هاي آنها به سرانجام نخواهد رسيد. 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي خاطرنش��ان كردند: 
دولت هايي كه در منطقه به امريكايي ها كمك و با رژيم 
صهيونيس��تي همكاري مي كنند تا با برادران مسلمان  
س��تيز كنند، مرتكب خيانت صريح مي ش��وند همانند 

كاري كه سعودي ها انجام مي دهند. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي »اتحاد دنياي اس��الم« 
را يكي ديگر از مس��ائل اساسي برشمردند و گفتند: ما 
معتقديم اتحاد دنياي اس��الم ك��ه داراي جمعيت زياد 
و امكانات فراوان و جايگاه بس��يار حساس در دنياست، 
مي توان��د زمينه س��از ش��كل گيري يك ق��درت بزرگ 
و اثرگذار ش��ود و ما حتي به كس��اني ك��ه صريحا با ما 
دشمني مي كنند، گفته ايم آماده برخورد برادرانه هستيم 

اگرچه آنها چنين رويكردي ندارند. 
ايشان با تاكيد بر لزوم هم افزايي كشورهاي اسالمي 
خاطرنش��ان كردند: نبايد اجازه داد، اختالفات و جنگ 
و خونري��زي در دنياي اس��الم كه عام��ل اصلي آن نيز 

امريكايي ها و صهيونيست ها هستند، زمينه ساز حاشيه 
امن براي رژيم صهيونيستي شود. 

رهبر معظم انقالب اس��المي »تالش براي پيشرفت 
علمي« را يكي از مس��ائل و نيازهاي بسيار مهم دنياي 
اسالم دانستند و افزودند: دنياي غرب با استفاده از علم 
به ثروت و قدرت بين المللي رسيد و بر دنيا مسلط شد 
اما چون ايمان و ظرفيت نداشت، اين علم منجر به ظلم 
و اس��تكبار و استثمار ش��د بنابراين دنياي اسالم براي 
رهايي از اين سلطه بايد براي پيشرفت علمي تالش كند 

و اين كار امكان پذير است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به تجربه موفق 
ايران در موضوع پيش��رفت علمي خاطرنش��ان كردند: 
ايران اس��المي با اتكا به جوانان خود و در شرايطي كه 
در تحريم قرار داشت، توانست در بخش هاي مهمي در 
مرز دانش قرار گي��رد درحالي كه قبال در اين بخش ها 

بسيار عقب بود. 
ايش��ان افزودند: امروز جوانان ايران در پزشكي، نانو، 
س��لول هاي بنيادي و دانش هس��ته يي كارهاي بزرگي 

انجام داده اند.  رهبر معظم انقالب اس��المي در ادامه به 
يك نكته اشاره كردند و آن »لزوم افشاي ادعاهاي دروغ 

شيطان اكبر يعني امريكا« بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ادعاي امريكا در 
حمايت از »حقوق بش��ر« گفتند: شخصي كه امروز در 
امريكا بر سر كار است بسيار صريح و عريان مواضع اين 
كشور را اعالم مي كند؛ البته قبلي ها نيز همين مواضع 
را داشتند ولي به اين صراحت اعالم نمي كردند و نمونه 
بارز اين موضع سخنان اخير او درباره آفريقا و امريكاي 
التين و نژادهاي ديگر اس��ت كه مص��داق اقدام بر ضد 
حقوق بش��ر اس��ت؛ بنابراين بايد اين ادعاهاي دروغ را 
افشا كرد.  ايشان يكي ديگر از ادعاهاي غيرواقعي دولت 
امريكا را موضوع مبارزه با »تروريسم« خواندند و افزودند: 
امريكايي ها درحالي شعار مبارزه با تروريسم مي دهند كه 
صراحتا از رژيم تروريست صهيونيستي حمايت مي كنند 
همچنين بنا بر اعت��راف رييس جمهور فعلي امريكا در 
تبليغات انتخاباتي اش عامل اصلي به وجود آوردن داعش 
بوده ان��د و تا آخرين نفس هاي داعش نيز از آن حمايت 

كردند.  رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: حقايق 
و برمال كردن دروغ بودن اين ادعاها، جريان سازي كرد 

و افكار عمومي مردم و نخبگان را تحت تاثير قرار داد. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر لزوم پيگيري 
موارد ذكر شده در قطعنامه پاياني و كمك به تحقق آنها 
گفتن��د: آنچه ما توصيه مي كنيم يا بر آنها اصرار داريم، 
مواردي اس��ت كه خود ما در عمل انج��ام داده ايم و به 

نتيجه رسيده ايم. 
ايش��ان ايس��تادگي مل��ت اي��ران در مقابل جنگ 
اقتصادي دش��منان را يكي از اين نمونه ها برش��مردند 
و افزودن��د: »تحري��م« يكي از بخش ه��اي اين جنگ 
اقتصادي است كه سال هاي متمادي آن را اعمال كردند 
و به اوج رساندند كه امروز نيز ادامه دارد اما ملت ايران 
ايستادگي كرد و شكست نخورد و امروز از اين تحريم ها 

ابزاري براي شكوفايي خواهد ساخت. 
رهبر معظم انقالب اسالمي »مردم ساالري ديني« را 
يكي ديگر از تجربيات موفق ملت ايران و زمينه ساز رشد 
مادي و معنوي دانس��تند و تاكيد كردند: مردم ايران با 
كمك خداوند متعال تاكنون توطئه هاي امريكا را خنثي 

كرده اند و از اين پس نيز خنثي خواهند كرد. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي در پايان اظهار اميدواري 
كردند: حركت موفق و رو به رش��د مل��ت ايران بتواند 
انگيزه يي براي قوي تر ش��دن امت اس��المي در مقابل 

استكبار شود. 
پيش از س��خنان رهب��ر معظم انقالب اس��المي، 
الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي در گزارشي 
از سيزدهمين كنفرانس اتحاديه بين المجالس اسالمي 
گفت: در اين كنفرانس، روس��اي مجالس كش��ورهاي 
اس��المي به موضوعاتي ازجمله توس��عه همكاري هاي 
اقتصادي و بازرگاني، مس��اله تروريس��م و دخالت هاي 
امريكا در ايجاد آش��فتگي امنيتي در مناطق اسالمي 
و نيز مساله تعرض به قدس شريف پرداختند و تاكيد 
كردند، قدس به سرزمين تاريخي فلسطين تعلق دارد. 
در پايان اين ديدار ش��ركت كنندگان در اجالس 
از نزديك ب��ا رهبر معظم انقالب اس��المي ديدار و 

گفت وگو كردند. 
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3 كالن

معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پژوهشي بررسي كرد

گلوگاه هاي حقوقي فضاي كسب وكار ايران
گروه اقتصاد كالن 

آخرين گزارش بانك جهاني از ش��اخص سهولت 
كس��ب وكار حاكي از بدتر ش��دن اوضاع كس��ب وكار 
در ايران بود. براس��اس اين گ��زارش، رتبه ايران با دو 
پله افزايش از 118 به 120 رس��يد. گرچه اين بار هم 
مس��ووالن در توجيه افت جايگاه كسب وكار ايران به 
داليل كليش��ه يي بسنده كردند اما رصدي منطقي از 
فضاي كس��ب وكار به خوبي نشان مي دهد كه نه تنها 
محيط كسب وكار ايران طي سال هاي اخير بهبود پيدا 
نكرده، بلكه فعاليت در اين فضا دشوارتر هم شده است. 
يكي از پاش��نه آشيل هاي كس��ب وكار ايران كه 
ش��ايد كمتر هم به آن توجه مي ش��ود نظام حقوقي 
اس��ت كه با پيچي��ده و طوالني ك��ردن فرآيندهاي 
ساده، ناقض اصل تسهيل فضاي كسب وكار است. در 
اين زمينه، معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي طي گزارشي به بررسي وضعيت شوراهاي حل 
اختالف و اثر آنها در فضاي كسب وكار پرداخته است. 
ناكافي ب��ودن اطالعات حقوق��ي و قضايي كاركنان 
ش��وراها، باال بودن هزينه دادرس��ي، عدم دسترسي 
ارزان به وكيل و مش��اور حقوقي، ايجاد بازار س��ياه 
نوبت ده��ي و انتخاب كارشناس��ان، طوالني ش��دن 
زمان رس��يدگي به پرونده هاي س��اده، عدم نظارت 
بر فرآين��د مالي ثبت درخواس��ت ها و احتمال خطا 
به دليل بررس��ي اجمال��ي پرونده ها ايراداتي اس��ت 
ك��ه اين گزارش به كار ش��وراهاي حل اختالف وارد 
كرده اس��ت. نكته جالب توجه اينجاست كه به گواه 
پژوهش يادش��ده، ش��وراهاي حل اخت��الف بيش از 
آنكه تسهيل گر فرآيندهاي حقوقي و قضايي باشند، 
به گره كوري تبديل ش��ده اند كه مش��كالت حقوقي 
كس��ب وكارها را پيچيده تر هم مي كند. اين گزارش 
پيشنهاد داده است كه ضمن افزايش آگاهي كاركنان 
شوراها و آموزش آنها، استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباط��ات براي بهبود رويه ه��اي اداري و قضايي در 

پيش گرفته شود. 

 موانع نظام قضايي براي كسب وكارها
در ايران، حل اختالفات بس��ته ب��ه ماهيت آن از 
مجاري رس��مي چون دادگاه ها و دادسراها، شوراهاي 
ح��ل اختالف، ش��وراي رقابت و... پيگيري مي ش��ود 
كه وج��ود برخ��ي كمبودها در نظ��ام قضايي و حل 
اخت��الف مي تواند باع��ث ايجاد موانع اولي��ه و ثانويه 
براي كس��ب وكارها شود. براي مثال ضعف در مراحل 
آغازي كسب وكارها نظير ثبت شركت، دريافت مجوز و 
دريافت تسهيالت از موانع اوليه و اساسي بهبود محيط 

كس��ب وكار و عدم اج��راي قرارداده��ا و دير يا ناقص 
اجرا شدن آنها به عنوان ايجادكننده هاي موانع ثانويه 
همچون ورشكستگي، ايجاد صف براي تسهيالت و... 

به حساب مي آ يند. 
بنابراين دش��واري حل اختالف تج��اري و وصول 
طلب از اين طريق، تحميل هزينه و زمان زياد، تاخير 
در فرآين��د تجديدنظر و زم��ان طوالني اجراي حكم 
مي توان��د بنگاه ه��ا را مجبور كند به دنب��ال ابزارهاي 
ديگ��ري براي ح��ل و فصل اختالفات خود باش��ند و 
ممكن اس��ت مطالبات خود را از مسير قانوني دنبال 
نكنند. از سوي ديگر، براساس مطالعات منتج به ايجاد 
نقش��ه ملي استعالمات مجوزهاي كشور نظام قضايي 
در ايران با در اختيار داش��تن 27 درصد از استعالمات 
پيش نياز دريافت مجوزهاي كشور، با بهبود رويه ها و 
فرآيندهاي خود مي تواند از منظر كاهش بروكراس��ي 
نيز نقش با اهميتي در تس��هيل دريافت مجوزها ايفا 

كند. 
براين اس��اس، بررس��ي روند اداري حل اختالف با 
هدف شناسايي خألهاي قانوني مي تواند عاملي اثرگذار 
در محيط كس��ب وكار باش��د. براين اس��اس، معاونت 

اقتصادي وزارت اقتصاد در پژوهشي با عنوان بررسي 
تاثير نظام حل اختالف كش��ور بر محيط كسب وكار 
به اين مس��اله پرداخته و با مطالعه موردي ش��وراي 
حل اختالف تهران، ضمن آسيب شناسي اين مساله، 

راهكارهايي را هم ارائه داده است. 

 نقض اطالعاتي بدنه شوراي حل اختالف
معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد نخس��تين مساله 
شوراي حل اختالف را ناكافي بودن اطالعات حقوقي 
و قضايي كاركنان شوراها و عدم تسلط كافي كاركنان 
به قوانين عنوان كرده است. البته اين گزارش مي افزايد 
ك��ه باال رفتن ميزان صالحيت ها و اختيارات مي تواند 
س��بب صدور آراي غيرعادالنه و غيركارشناسي شود. 
براين اس��اس، آم��وزش حقوقي و قضاي��ي كاركنان 
شوراها و مشاوره دقيق به مراجعان توصيه شده است. 
همچنين اس��تفاده از مراكز داوري ات��اق ايران براي 
ح��ل و فصل اختالفات تجاري در راس��تاي كمك به 

شوراهاي حل اختالف پيشنهاد شده است. 
يك��ي ديگر از ايراداتي كه اين گزارش برش��مرده، 
ب��اال ب��ودن هزينه دادرس��ي و عدم اس��تاندارد بودن 

اين هزينه ها از ش��عبه يي به شعبه ديگر است كه در 
اين زمينه تعديل مخارج دادرس��ي و استانداردسازي 

هزينه ها پيشنهاد شده است. 
اين گزارش همچنين به عدم دسترس��ي ارزان به 
وكيل و مشاور حقوقي به عنوان يكي ديگر از معضالت 
ايران اشاره كرده و تس��هيل فرآيند جذب و استفاده 
از وكال و بهره من��دي از ظرفيت هاي آنها در راس��تاي 
ارائه مشاوره حقوقي به متقاضيان را توصيه كرده است. 

 بازار سياه انتخاب كارشناسان پرونده
فرآين��د نوبت  ده��ي س��نتي و ايجاد بازار س��ياه 
نوبت  فروش��ي و همچنين وجود بازار سياه در انتخاب 
كارشناس��ان پرونده و متداول شدن اين رويه مساله 
ديگري است كه گزارش معاونت اقتصادي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به آن اشاره كرده و ضمن پيشنهاد 
ايجاد سيستم نوبت دهي اينترنتي، متذكر شده است 
كه قانون بر انتخاب كارش��ناس ب��ه قيد قرعه از بين 

تمامي كارشناسان موجود به صراحت تاكيد دارد. 
طوالني شدن زمان رسيدگي به پرونده هاي ساده 
مساله ديگر در شوراهاي حل اختالف است كه در اين 

زمينه توصيه ش��ده تا با ايجاد ميز خدمت و مشاور و 
معاضد حقوقي رايگان، استفاده از برنامه هاي پشتيبان، 
تصميم گيري و تحليل هوشمند سيستم جهت بررسي 
بيشترين شكايات قضايي كه مخل كسب وكار بوده و 
ارائه راهكارهاي پيشنهادي مبتني بر قوانين و مقررات 
و گلوگاه هاي شناس��ايي ش��ده، زمان رس��يدگي به 

پرونده ها كوتاه تر شود. 
اين گزارش همچنين به عدم نظارت بر فرآيند مالي 
ثبت درخواس��ت ها اشاره كرده و رصد و نظارت دقيق 
و سيستماتيك بر فرآيندهاي مالي شوراها را ضروري 
دانس��ته اس��ت. نكته مهم ديگري كه در اين گزارش 
به آن پرداخته ش��ده، احتمال خطا به دليل بررس��ي 
اجمالي پرونده ها اس��ت كه در اين زمينه توصيه شده 
است تا با افزايش نيروهاي انساني متخصص و مجرب 
و تدوين فرآيندهاي كنترل هوشمند، خطاهاي موجود 

كاهش يابد. 
نكته جالب توجه ديگر سوءاستفاده از عدم آگاهي 
كاركنان است. به طوري كه عدم آگاهي كاركنان شورا 
از قواني��ن و مقررات بعضا منجر به اعمال نظر و نفوذ 
و به كارگيري مقررات جعلي توس��ط وكالي خبره در 
اين فرآيند مي ش��ود. در اين زمينه هم توصيه ش��ده 
اس��ت تا با برگزاري آزمون هاي دوره يي ماهيانه براي 
به روزرس��اني مهارت علمي كاركنان و در نظر گرفتن 
يك حقوقدان خبره در هر شورا سطح آگاهي كاركنان 

شوراها افزايش يابد. 

 بهبود رويه هاي قضايي با فناوري اطالعات
اين گزارش در پايان متذكر شده است كه استفاده 
از فن��اوري اطالعات و ارتباطات در بهب��ود رويه ها و 
فرآينده��اي اداري و قضايي به عنوان راهكاري تجربه 
شده در كشورهاي توسعه يافته مي تواند حجم بسيار 
زيادي از مش��كالت را برطرف كند، منجر به رضايت 
فراگير عمومي شود و به تبع آن در عوامل ثانويه بهبود 
محيط كسب وكار اثرگذار باشد. براساس اين گزارش، 
برخالف فلس��فه وجودي ش��وراها، در صورتي كه به 
سرعت نسبت به برطرف كردن نواقص مشاهده شده 
در ش��وراهاي حل اختالف پرداخته نشود، وجود اين 
ش��وراها خود به ش��كل يك گره كور درخواهد آمد و 
باري خواهد شد بر دوش دستگاه قضايي، بدون آنكه 
كمكي در رفع مش��كالت م��ردم كند. همچنين عدم 
به كارگيري نيروي متخصص حقوقي در ش��وراها كه 
برخالف اصل شايسته ساالري اس��ت، خود به عنوان 
ي��ك معض��ل مرتبط با اش��تغال مي توان��د منجر به 

پيچيده تر شدن فرآيندهاي قضايي كشور شود. 

كميسيون تلفيق از پايان بررسي بودجه 97 خبر داد

چرخش رفاهي بودجه
گروه اقتصاد كالن 

بودج��ه 97 از ايس��تگاه كميس��يون تلفيق مجلس 
گذش��ت. روز گذشته سخنگوي اين كميسيون از اتمام 
گ��زارش نهايي بودج��ه 97 و ارائه آن به هيات رييس��ه 
مجلس خبر داد. تغييراتي كه ناظران تخصصي مجلس 
در اليحه دول��ت صورت داده اند ش��امل تثبيت و عدم 
افزاي��ش قيمت حامل هاي ان��رژي، معافيت حقوق هاي 
زير 2ميلي��ون و 300هزار تومان از ماليات، تش��خيص 
پردرآمده��ا از طريق تراكنش حس��اب هاي بانكي براي 
قطع يارانه آنها و افزايش حقوق بازنشسته هايي كه كمتر 
از 2ميليون حقوق مي گيرند، اس��ت. اين موضوع نشان 
مي دهد كه بودجه برخالف اليحه چرخش��ي به سمت 

افزايش هزينه هاي رفاهي و »فقرزدايي« داشته است. 

 اتمام مراحل بررسي اليحه
به گزارش »تعادل« علي اصغر يوسف نژاد سخنگوي 
كميس��يون تلفيق از اتمام مراحل بررسي اليحه بودجه 
97 ت��ا پايان هفته جاري در اين كميس��يون خبر داد و 
گفت: روند بررس��ي اليحه بودجه 97 سه هفته متوالي 
در كميسيون تلفيق بودجه پيگيري شد كه پيش بيني 
مي ش��ود، با توجه به اتمام بررسي پيشنهادات، نهايتا تا 
پايان هفته جاري در اين كميسيون پايان يابد. سخنگوي 
كميسيون تلفيق بودجه 97، اضافه كرد: طبق آيين نامه 
داخلي مجلس، گزارش نهايي كميس��يون تلفيق درباره 
اليحه بودجه سال 97، بالفاصله پس از بررسي و تصويب 
در كميس��يون، تقديم هيات رييس��ه پارلمان مي شود. 
نماينده ساري در مجلس همچنين خبر داد كه بررسي 
اليحه بودجه 97 از هفته آينده در مجلس آغاز مي شود. 
يوس��ف نژاد با بيان اينكه اعضاي كميس��يون تلفيق در 
بررسي بخش هاي هزينه يي و درآمدي اين اليحه تالش 
كرده اند تا كمترين آسيب به اقشار كم درآمد جامعه در 
س��ال آينده وارد ش��ود، اضافه كرد: از طرفي دولت نيز 
بايد منابع خوبي براي درآمد هايش داشته باشد تا بتواند 
نسبت به توسعه طرح هاي عمراني اقدام كند. سخنگوي 
كميس��يون تلفيق بودجه 97 در پايان خاطرنشان كرد: 
اميدواريم بودجه يي از سوي مجلس به تصويب اكثريت 
نمايندگان برس��د كه بتواند رفاه و آس��ايش بيشتري را 
براي مردم در س��ال آينده از نظر معيشتي و اقتصادي 
ايجاد كند. عضو كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 
97 نقاط روشن و اميدوار كننده اليحه بودجه براي اقشار 
كم درآمد را تش��ريح كرد. اليحه بودج��ه 97 زماني كه 
از س��وي روحاني به مجلس ارائ��ه و از اين طريق اعالم 
عمومي ش��د انتقادات زي��ادي برانگيخت. انتقاداتي كه 
مح��ور اصلي آن بر تبصره 18 اي��ن اليحه قرار گرفته 
بود. اين تبصره به دولت اجازه مي داد قيمت حامل هاي 
انرژي را تا 50 درصد افزايش دهد؛ موضوعي كه از نظر 
برخي كارشناسان نه تنها افزايش 7 درصدي تورم را به 
همراه داش��ت، بلكه هدف اشتغال زايي مدنظر دولت را 
نيز به هيچ عنوان برآورده نمي كرد. بودجه آزادس��ازي 
قيمت ه��ا و به تبع آن انتظ��ار گراني حامل رخدادها و 
اعتراضاتي در كشور شد و اين همزمان شد با زماني كه 
اين بودجه در كميس��يون تلفيق مجلس مورد بررسي 
قرار مي گرفت. آنطور كه يكي از نمايندگان كميسيون 
تلفي��ق گفته اس��ت مجلس نس��بت به اي��ن بودجه 

نگراني هاي زيادي داشته است تا جايي كه نمايندگان 
اصالحاتي در برخي تبصره هاي اليحه صورت دادند. 

 جزئيات تغييرات اليحه 
محمدرضا ملكش��اهي راد روز گذشته در گفت وگو با 
خانه ملت، در خصوص تغييرات انجام ش��ده در بودجه 
سال 1397 توسط كميسيون تلفيق اظهار كرد: رويكرد 
كميسيون تلفيق در بررسي اليحه بودجه 97، توجه به 
مش��كالت مردم، فقرزدايي و جلوگيري از تبعيض بوده 
است. نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اين نكته كه مردم و نمايندگان مجلس نسبت به 
اليحه بودجه سال 97 نگراني هاي زيادي داشتند، گفت: 
خوش��بختانه با همت نمايندگان و اعضاي كميس��يون 
تلفيق تغييرات بس��يار مثبتي در بودجه س��ال 1397 
حاصل ش��د كه جهت گيري اين تغييرات در راس��تاي 
كمك به اقش��ار كم درآمد و طبقات متوس��ط و ضعيف 
جامعه اس��ت و از اين جهت عملكرد كميسيون تلفيق 

عملكردي درخشان است. 
وي، افزود: يكي از نگراني هاي ما برداشت غيراصولي 
از صندوق توسعه ملّي بود كه به همين دليل روي نحوه 
برداشت از اين صندوق و موارد استفاده از منابع آن بحث 
و بررسي فراواني به عمل آمد و تصميمات خوبي نيز در 
اين رابطه گرفته شد كه تصميم براي استفاده حداكثري 
از صندوق توسعه ملّي در جهت اشتغال زايي به خصوص 
در بخش روس��تايي و همچني��ن كمك به بخش توليد 
در كشور از جمله مصوبات اين كميسيون است كه اگر 
در صحن مجلس هم تصويب شود قطعاً شاهد تحوالت 

بسيار خوبي در حوزه توليد و اشتغال خواهيم بود. 
نماينده خرم آباد در مجلس ش��وراي اسالمي، ادامه 
داد: ب��راي اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملي به 
بانك ها تكليف شده است شرايط و ضوابط را براي آسان 
كردن اخذ تس��هيالت فراهم كنند و نهايت استفاده را 
از اين منبع براي كمك به رونق اقتصاد و توليد كش��ور 
ببرن��د، چرا كه در اين زمينه مبل��غ 1.5ميليارد دالر از 
صندوق توس��عه ملّي برداش��ت ش��ده و در حال حاضر 
در حال توزيع در كش��ور است و استان هايي كه بتوانند 
اين مبالغ را جذب و سرمايه گذاري كنند رقم بيشتري 
از محل مازاد اس��تان هاي ديگر ب��ه آنها تعلق مي گيرد. 
عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه 97 ضمن اشاره به 
موضوع جنجالي افزايش قيمت حامل هاي انرژي، عنوان 
ك��رد: يكي ديگر از تصميمات ما در كميس��يون تلفيق 
مخالفت با هرگونه افزايش قيم��ت حامل هاي انرژي از 
جمله بنزين و گازوييل بود كه خوش��بختانه به تصويب 
نمايندگان مردم رس��يد؛ عالوه بر بنزين و گازوييل ما با 
هرگونه افزايش عوارض و بهاي مصرفي آب و برق و گاز 
نيز مخالفت كرديم و اين موارد نيز در سال آينده تغيير 

قيمت نخواهند داشت. 
عضو كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي با 
بيان اينكه مهم ترين جهت گي��ري بودجه 97 توجه به 
اقش��ار متوس��ط و كم درآمد جامعه است، گفت: در اين 
رابطه تصميمات بسيار خوبي گرفته شد كه بسياري از 
آنها براي نخس��تين بار در تاريخ بودجه كشور تصويب 
ش��ده اس��ت كه از جمل��ه آنه��ا مي توان ب��ه معافيت 
حقوق ه��اي زير 2ميليون و 300هزار تومان از ماليات و 

افزايش پلكاني ماليات با افزايش حقوق اش��اره كرد، به 
اين معني كه هرچه حقوق باالتر برود درصد ماليات نيز 

افزايش پيدا خواهد كرد. 

 پايين ترين حقوق ها 18 درصد 
افزايش پيدا مي كنند

وي يك��ي ديگر از مصوبات كميس��يون تلفيق براي 
مبارزه با تبعيض و كم كردن شكاف درآمدي در جامعه را 
متوقف كردن افزايش حقوق هاي باالتر از 5 ميليون تومان 
برشمرد و افزود: در كميسيون تلفيق براي نخستين بار 
تصميم گرفته ش��د كه كليه نماين��دگان مجلس، وزرا، 
معاونان وزرا، استانداران و كليه مقامات كشور و كساني 
كه بيش از 5 ميليون تومان حقوق مي گيرند در سال 97 
افزايش حقوق نداشته باشند و با توجه به اينكه در اليحه 
اوليه كه توسط دولت به مجلس تقديم شده بود افزايش 
10 درصدي براي كليه كاركنان دولت در نظر گرفته شده 
بود، اعضاي كميسيون تلفيق مصوب كردند كه به صورت 
پلكاني، پايين ترين حقوق ه��ا 18 درصد افزايش يابند و 
هرچه حقوق ها بيش��تر باشد افزايش سنواتي آنها كمتر 
ش��ده تا نهايتا براي باالترين حقوق ها افزايش ساالنه به 
صفر برسد. ملكشاهي راد با تاكيد بر اينكه توجه به اقشار 
ضعيف جامعه از جمله مس��تمري بگيران كميته امداد و 
سازمان بهزيستي نيز يكي از نكات مثبت اليحه بودجه 
در سال 97 است، گفت: خوشبختانه با اختصاص 7هزار 
ميليارد تومان از اعتبارات سال آينده، عالوه بر يارانه ها كه 
همچنان به اقشار متوسط و كم درآمد پرداخت مي شود، 
همچنين به افرادي نيز كه تحت پوشش كميته امداد و 
بهزيستي نيستند اما با فقر دست و پنجه نرم مي كنند و 
نيازمند كمك هاي دولت هستند، با سازوكاري كه اعالم 
خواهد شد شناسايي و ثبت نام شده و به آنان نيز حقوق 

پرداخت خواهد شد. 

 حقوق بازنشستگان زير 2ميليون تومان 
افزايش مي يابد

عضو كميس��يون تلفي��ق اليحه بودجه با اش��اره به 
اينكه در بودجه 97 دولت مكلف ش��ده است كه حقوق 
بازنشس��تگاني كه زير 2ميليون تومان حقوق مي گيرند 
را افزايش داده و آن را با ش��اغالن همسان س��ازي كند، 
ادامه داد: همچنين تصويب كرديم كه س��ربازان غايبي 
كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي بوده اند و براي 
تامين معيش��ت خانواده هايشان نتوانسته اند به خدمت 
بروند به ش��رط آنكه غيبت سربازي  آنها باالتر از 8 سال 
باش��د بتوانند ب��راي خريد خدمت س��ربازي 70درصد 

تخفيف بگيرند. 

 تراكنش حساب ها؛ معيار تشخيص پردرآمدها
ملكشاهي راد، گفت: حذف طبقات پردرآمد از ليست 
يارانه بگي��ران نيز به عنوان يكي از ضرورت هاي كش��ور 
در اين بودجه مد نظر قرار داده ش��ده اس��ت و سازوكار 
تش��خيص اقش��ار پردرآمد كه نيازي به يارانه ندارند نيز 
تعيين شده است، بدين صورت كه دولت مكلف شده براي 
تشخيص اقشار پردرآمد تراكنش حساب هاي بانكي افراد 
را معيار قرار دهد تا بتواند به تش��خيص درستي در اين 
زمينه دست پيدا كرده و اين كار را با كمترين خطا انجام 
دهد. عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي 
ضمن رضايت از جهت گيري هاي اليحه بودجه در سال 
97 در پايان، خاطرنش��ان كرد: هنوز ايرادات اساسي به 
بودجه كش��ور وارد است كه بايد در درازمدت حل شود؛ 
اما بودجه سال 97 نقطه شروعي براي حل اين مشكالت 

مزمن در سيستم اقتصادي و نظام پولي كشور است. 

ساختمان از ركود درآمد
در بخش »ساختمان«، ارزش سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در س��اختمان مناطق شهري به قيمت هاي 
ج��اري در 6 ماه��ه اول س��ال 1396 نس��بت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل 12.6 درصد افزايش يافته اس��ت. 
با اعمال ش��اخص هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش 
افزوده س��اختمان هاي خصوصي به قيمت هاي جاري 
و همچنين با احتس��اب ارزش افزوده س��اختمان هاي 
دولتي، نرخ رشد بخش »ساختمان« به قيمت هاي ثابت 

سال 1390 در حدود 0.6 درصد برآورد مي شود. 

 سهم باالي بخش خدمات
برآوردهاي مقدماتي نش��ان مي دهد كه بخش عمده 
رشد اقتصادي 4.6 درصدي طي 3ماهه دوم سال 1396 
مربوط به گروه خدمات با سهمي معادل 1.8 واحد درصد 
از رش��د اقتصادي بوده اس��ت.  محاس��بات اوليه نشان 
مي دهد كه ارزش افزوده فعاليت هاي گروه »كشاورزي« 
4.3، »نف��ت« 5.7، »صنايع و معادن« 4.8 و »خدمات« 
3.9 درصد طي 3ماهه دوم سال 1396 برخوردار بوده اند؛ 
اين در حالي اس��ت كه رشد اين فعاليت ها در فصل اول 
س��ال جاري به ترتيب ب��راي كش��اورزي 4، نفت 5.9، 
صنايع و معادن 4.2، و خدمات 3.8 درصد بوده اس��ت.  
طي 3ماهه دوم س��ال 1396 بخش ساختمان به عنوان 
زيربخش گروه صنايع و معادن، از رشد مثبت برخوردار 
بوده اس��ت. رشد بخش ساختمان طي 3ماهه دوم سال 
1396 معادل 3.1 درصد اس��ت. نگاهي به ارقام اجزاي 
هزين��ه نهايي )طرف تقاضاي اقتصاد( در نيمه نخس��ت 
س��ال 1396 به قيمت هاي ثابت سال 1390 نيز نشان 
مي دهد كه اقالم مصرف خصوصي از رشد 3.7، مصرف 
دولتي 3.5 و تش��كيل سرمايه ثابت ناخالص 0.1 درصد 
برخوردار بوده اند. محاس��بات مقدماتي 2 ماهه اول سال 
1396 نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل، نشان دهنده 
افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 
0.1 درصد است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص متشكل 
از دو بخش ماش��ين آالت و س��اختمان اس��ت. تشكيل 
سرمايه ثابت ناخالص س��اختمان در نيمه نخست سال 
1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0.6 درصد افزايش 
يافته و تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص ماشين آالت نيز 
طي دوره زماني مذكور نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
0.9 درصد كاهش يافته اس��ت. كاهش واردات كاالهاي 
س��رمايه يي در نيمه نخست سال 1396 نسبت به دوره 
زماني مش��ابه گذش��ته، مهم ترين عام��ل در خصوص 
كاهش نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش 
ماشين آالت اس��ت. در حوزه تجارت خارجي و براساس 
برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات كاالها و خدمات طي 
6 ماهه اول س��ال1396 به قيمت هاي ثابت سال 1390 
و نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل نش��ان مي دهد كه 
صادرات 4.3 درصد و واردات كاالها 11.4 درصد رش��د 
كرده است. بررسي ارقام هزينه نهايي به قيمت هاي ثابت 
سال 1390 در فصل دوم سال 1396 نيز نشان مي دهد 
ك��ه اقالم مصرف خصوص��ي 3.2 درصد، مصرف دولتي 
4.1، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 1.4 و صادرات 7.3 و 

واردات كاالها 8.3 درصد رشد كرده اند. 

ادامه از صفحه اول
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 حركت پرمعناي ارزي چين
فريبا مهاجري 

روز گذش��ته روزنامه »تعادل« خبري داشت مبني بر 
آنكه چين درصدد است تا در بازار بورس خود قرارداد آتي 
فروش نفت با »يوآن«- واحد پول چين- اعمال كند. اين 
خبر از دو جنبه براي ايران و ديگر كش��ورهايي كه عمال 

تحت تحريم امريكا و دالر آن قرار گرفته اند، مهم است: 
اول آنكه، ايران و ديگر كش��ورهايي كه تحت تحريم دالر 
امريكا ي��ا خود دولت امريكا قرار گرفته اند همواره در چالش 
اساسي با بازارهاي تجاري جهان بوده اند. شايد نمونه بارز اين 
موضوع و س��وژه خود ايران باشد. جمهوري اسالمي ايران از 
س��ال 1358 به اين طرف تحت تحري��م دالري امريكا بوده 
است. يعني به مدت 38سال. در اين مدت ايران مجبور بوده 
كه براي مبادالت تجاري خود راه هاي مختلفي را براي تبديل 
دالر به ريال يا ريال به دالر پيدا كند و آن را دور بزند. آن طور 
كه بررسي هاي غيررسمي نشان مي دهد اين دور زدن ها عمال 
براي ايران به طور متوسط بين 5 تا 8 درصد و بعضي اوقات 
مانند دوره احمدي نژاد حدود 10درصد هزينه برمي داش��ته 
است. اين اتفاق جدا از خسارتي كه بر ايران وارد مي كرد عمال 

ارزش پول ملي را هم تحت تاثير قرار داده بود. 
دوم، امريكا با ارز غال��ب خود- دالر- در هر جايي كه 
نتوانس��ته سياس��ت مطلوب خود را پياده كند، آنجا را به 
بحران كشانده است. معروف است كه بحران سال 1998 
آسياي جنوب شرقي كه كشورهاي تايلند،  اندونزي،  مالزي، 
 كره جنوبي و ژاپ��ن را در برگرفت و ارزش ارزهاي آن در 
برابر دالر امريكا به طور بي سابقه يي كاهش يافت كه بعضا 
برخي از كشورها را به بحران سياسي كشاند با استفاده از 
ابزار ارزي دالر بوده است.  سوم، طي چندين سال گذشته 
برخي از كشورها ازجمله ايران به دنبال آن بودند كه براي 
دالر ارز جايگزين بيابند. طي دو س��ال گذشته هم ايران 
تفاهمنامه هايي با كشورهاي ديگر بدين منظور امضا كرده 
است  اما متاس��فانه به داليل گوناگوني ازجمله اينكه ارز 
جايگزين از لحاظ بين المللي مقبول نبوده و مبنا نداشته، 
 سياست جايگزين ارزي با شكست مواجه شده بود.  اكنون 
به نظر مي رس��د،  حركت چين براي مبنا قرار دادن يوآن 
در بازارهاي آتي خريد و فروش نفت مي تواند نخس��تين 
اقدام و مهم ترين حركت در مقابله با دالر امريكا باشد. اين 
سياست بدون شك از سوي كشورهايي كه تحت تحريم 

امريكا و ارز آن قرار گرفته اند مورد حمايت واقع مي شود.

 ارتقاي سامانه هاي پرداخت 
در بانك شهر

مدي��ر امور فن��اوري اطالعات بانك ش��هر از ارتقاي 
س��امانه هاي پرداخ��ت الكترونيك و اتصال به نس��خه 
جديد شبكه ش��تاب با عنوان »شتاب 7« در اين بانك 
خب��ر داد.  ب��ه گزارش مركز ارتباط��ات و روابط عمومي 
بانك ش��هر، ميثم نمازي با اعالم اين خبر و با بيان اينكه 
مستندات فني نسخه جديد سوييچ شتاب پس از طراحي 
و تدوين توس��ط بان��ك مركزي در اختي��ار كليه بانك ها 
قرار داده ش��د تا براس��اس آن ارتقاي الزمه به وجود  آيد، 
گفت: باتوجه به ارتقاي نسخه جديد شتاب از سوي بانك 
مرك��زي، كليه بانك ها موظف به تغيي��ر پروتكل خود به 
نس��خه مذكور شدند.  نمازي با اش��اره به عملياتي شدن 
اس��تفاده از نسخه جديد ش��تاب در بانك شهر، افزود: با 
عملياتي شدن اين نسخه، عالوه بر تراكنش هاي موجود، 
تراكنش ه��اي مرتبط با كيف پ��ول الكترونيك، انتقال از 
كارت به حس��اب و...، از طريق بانك ها و اتصال به شبكه 
شتاب به مشتريان در آينده نزديك ارائه خواهد شد.  وي 
با بيان اينكه در نسخه جديد شتاب تغييرات گسترده يي 
به وجود آمده اس��ت، تصريح كرد: افزايش تنوع خدمات 
ش��تاب متناس��ب با فضاي گسترده كس��ب  و كار، ارتقاي 
امنيت و همس��ويي با محيط هاي بين المللي از مهم ترين 
ويژگي هاي اين نس��خه اس��ت.  نمازي تاكي��د كرد: اين 
مجموع��ه تغيي��رات درراس��تاي نياز هاي جديد ش��بكه 
بانكي، به كارگيري اس��تانداردهاي نوين و ظرفيت سازي 
مناس��ب صورت گرفته است. مدير امور فناوري اطالعات 
بانك ش��هر با تاكي��د بر اينكه اس��تانداردهاي امنيتي در 
نس��خه جديد نس��بت به ويرايش قبلي تغيير گسترده يي 
يافته اس��ت، ادام��ه داد: اين امر منجر ب��ه ارتقاي امنيت 

سيستم هاي بانك ها خواهد شد. 

  ارتباط مستقيم تلفني
با معاون برنامه ريزي بانك شهر

جلسه ارتباط مس��تقيم تلفني با مديران بانك شهر 
اين هفته با حضور معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و 
فناوري اطالعات اين بانك برگزار مي ش��ود.  به گزارش 
مرك��ز ارتباطات و روابط  عمومي بانك ش��هر، جلس��ه 
ارتباط مستقيم تلفني اين هفته، با حضور غالمحسين 
تابش فر معاون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و توسعه 
فناوري اطالعات، در سامانه نظارت و ارتباطات مردمي 
8655 برگزار مي ش��ود.   بر اين اس��اس، ش��هروندان، 
مش��تريان و همكاران مي توانند روز چهارشنبه 27 دي 
ماه از س��اعت 10 تا 12 از طريق شماره تماس 8655 
هرگونه پرسش، انتقاد، پيشنهاد، شكايت و تقدير خود 

از عملكرد اين حوزه را مطرح كنند. . 

 بخشودگي 100 درصد جرايم 
تاخير در بانك آينده

بان��ك آينده، با اجراي »طرح زري��ن 4« در 3ماهه 
پاياني سال 1396 و در بازه زماني 1 دي تا 15 اسفند 
96 طرح بخش��ودگي جرايم تاخير تس��هيالت اعطايي 
را اجرا مي كند.  براس��اس اين طرح، مش��ترياني كه تا 
تاريخ 15 اسفند 96 نسبت به تسويه نقدي بدهي هاي 
تسهيالتي يا به روزرساني اقساط اقدام نمايند؛ از مزاياي 
مختلف��ي، از جمل��ه: بخش��ودگي 100 درص��د جرايم 
تاخير پرداخت اقس��اط، بدون توجه به نرخ سود و نوع 
تسهيالت، برخوردار خواهند شد.  گفتني است؛ در اين 
طرح براي مشترياني كه زودتر از موعد سررسيد، اقدام 
به تس��ويه تس��هيالت خود نمايند؛ مزاياي��ي به عنوان 
جايزه خوش حس��ابي در نظر گرفته ش��ده است.  طرح 
زرين 4 از تاريخ 1 دي تا 15 اسفند 96 در كليه شعب 

بانك آينده در سراسر كشور، اجرا مي شود. 
مش��تريان محترم، براي كس��ب اطالعات بيش��تر، 
مي توانند با مركز ارتباط بانك به شماره 27663200-
021 تم��اس گرفته يا به كليه ش��عب بان��ك آينده در 

سراسر كشور، مراجعه فرمايند.

يادداشت

اخبار

رييس پژوهشكده پولي و بانكي در نشست خبري هفتمين همايش بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت مطرح كرد

ضرورتتعديلكارمزدپايينبانكها
باقي ماندن محدوديت هاي حوزه پرداخت بعد از برجام

در نشست مشترك فراكسيون اميد مجلس با رييس كل بانك مركزي مطرح شد

جلوگيري از فساد رو به گسترش موسسات مالي غيرمجاز
گروه بانك وبيمه  

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد: ما از فس��اد 
رو به گس��ترش موسسات مالي غيرمجاز جلوگيري 

كرديم و حاضر بوديم هزينه آن را هم بدهيم. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني فراكسيون اميد 
مجلس، ولي اهلل س��يف روز سه ش��نبه در نشس��ت 
مش��ترك با اعضاي فراكسيون اميد مجلس شوراي 
اسالمي به وضعيت اقتصادي در كشور اشاره كرد و 
گفت: وضعيت كشور در رابطه با تورم و ثبات نسبي 
در بازار ارز وضعيت بدي نيس��ت و رش��د اقتصادي 
هم ش��رايط خوبي دارد؛ ضمن اينكه ش��وك نفتي 
رفع ش��ده و ما در سال گذشته رشد 12/5 درصد را 

با احتساب نفت داشتيم. 
وي ادامه داد: درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت 
خام در دولت هاي هفتم و هشتم 179 ميليارد دالر، 
در دولت ه��اي نه��م و دهم 639 ميلي��ارد دالر، در 
سال 92، 65ميليارد دالر، در سال 93، 55 ميليارد 
دالر، در س��ال 94، 32 ميليارد دالر و در سال 95، 

56ميليارد دالر بوده است. 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي اف��زود: همچنين 
متوسط ساالنه رش��د نقدينگي در دولت هاي هفتم 
و هشتم 24/9 درصد در دولت هاي نهم و دهم 1/1 
27 درصد، در س��ال92، 38/8درصد، در سال 93، 
22/3درصد، در س��ال 94، 30درصد، در سال 95، 
23/2 درصد و در 6ماهه اول امسال 23/8 درصد بوده 
كه نسبتا كنترل ش��ده ولي باتوجه به جهت گيري 
تورمي رش��د نقدينگي باالست كه بخشي از آن هم 

به مسائل ساختاري نظارم بانكي برمي گردد. 
س��يف در ادامه با بيان اينكه ظرف دو، س��ه ماه 
اخير با اقدامات بانك مركزي ش��اهد رونق در بازار 
مس��كن بوده ايم، افزود: در تهران با سرمايه گذاري 
بخ��ش خصوص��ي در س��اختمان هاي جديد در 6 
ماهه اول س��ال 96 نس��بت به 6 ماهه س��ال 95، 
34/8 درصد افزايش داشيم كه اين رقم در شهرهاي 
بزرگ 7/9درصد، س��اير مناط��ق 5/3 درصد و كل 
مناطق ش��هري 12/6درصد بوده اس��ت همچنين 
تعداد معامالت بخش مسكن در آذر 95 و آبان 96، 
20/4 درصد افزايش داش��ته و در آذر 96 نسبت به 
آبان 96، 50 درصد تعداد معامالت افزايش داش��ته 
كه نش��ان مي دهد تحركاتي در بخش مسكن انجام 

شده است. 
وي با اشاره به اقدام بانك مركزي براي اعطاي 
تسهيالت به بنگاه هاي كوچك و متوسط نيز گفت: 
ما به فكر افتاديم كه سياست پولي جديد در پيش 
بگيري��م و تصميم گرفتيم براس��اس هماهنگي با 

 وزارت صنعت در سال گذشته جهت گيري كنيم كه
 7500 واحد، 16 هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
س��رمايه در گ��ردش بگيرن��د ك��ه 16 ه��زار و 
800ميليارد تومان پرداخت ش��ده و در سال 96 
باتوج��ه به آثار مثبت اي��ن كار، آن را ادامه داديم 
و قرار ش��د اي��ن عدد به 20 ه��زار ميليارد تومان 
افزايش ياب��د و 10هزار ميليارد توم��ان نيز براي 
اختص��اص به نوس��ازي خط��وط توليد فرس��وده 
بنگاه ه��اي كوچك و 20 هزار ميليارد تومان براي 

اشتغال درنظر گرفتيم. 
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ س��ود 
بانكي تحت كنترل قرار گرفته، گفت: ما نرخ س��ود 
س��پرده را حداكثر 15 درصد ق��رار داديم و فرصتي 
داديم كه باعث ش��د باوجود انتقادات، س��پرده هاي 
بلندمدت از 34/1 درصد به 48/5 درصد رس��يد كه 
اين منابع نظام بانكي را مطمئن تر و باثبات تر كرده 
و جل��وي هجوم منابع به بازارهاي مختلف از جمله 

بازار ارز را گرفته است. 
س��يف درباره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج نيز 
گفت: زماني ك��ه مبلغ وام ازدواج افزايش پيدا كرد 
اي��ن دغدغه وجود داش��ت كه ممكن اس��ت منابع 
كافي نباشد و عده يي اين تسهيالت را دريافت كنند 
و عده ي��ي دريافت نكنند؛ لذا طرح ضربتي در بانك 
مركزي معرفي ش��د ك��ه در 1/5 تا 2 ماه 600هزار 
فقره توسط 12 بانك پرداخت شد و صف 750هزار 
نفره يي كه ش��كل گرفته ب��ود از بين رفت؛ حاال كه 
رقم تسهيالت 15 ميليون تومان شده نگراني هايي 
ايجاد مي كند و ممكن اس��ت منابع قرض الحس��نه 

بانكي كفاف آن را ندهد. 
وي در بخ��ش ديگري از اظهارات خود در رابطه 
با موسس��ات مالي غيرمج��از گفت: اي��ن ماجرا از 
ده��ه 70 با ص��دور مجوز فعاليت ب��ه صندوق هاي 
قرض الحسنه توس��ط نيروي انتظامي و متعاقب آن 
موسس��ات تعاوني اعتبار از سوي وزارت تعاون آغاز 
شد، در سال 83 مجلس مصوبه يي براي ساماندهي 
بازار غيرمتشكل پولي گذراند كه آيين نامه اش سال 
86 تصويب شد. در اين ميان اقداماتي هم انجام شد 
ولي كار ريشه يي صورت نگرفت و مساله موكول به 
آينده شد. در حالي كه ويژگي اين دست مشكالت 
اين اس��ت كه اگر ريشه آن خشكانده نشود، روز به 

روز بزرگ تر مي شود. 
رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: سال 92 در 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتم كه 25 درصد 
از حجم عمليات بانكي توس��ط موسسات غيرمجاز 
انجام مي شود. سيف با اشاره به برخي حمايت ها از 

اين موسس��ات گفت: در مورد موسسه ثامن الحجج 
قبال اقداماتي انجام ش��ده بوده و به س��پرده گذاران 
35ميلي��ون تومان پرداخت ش��د و بعد طبقه بندي 
100، 200 و 300 ميليون انجام ش��د و زمان بندي 
يك س��اله، 14ماه��ه و 17 ماهه ب��راي آن صورت 
گرفت كه در حال انجام است؛ همچنين مسووليت 
موسس��ه ميزان را بانك ص��ادرات برعهده گرفت و 

تقريبا 100 درصد آن پرداخت شده است. 
وي درباره وضعيت موسسه كاسپين نيز توضيح 
داد: در دول��ت قب��ل تصميم گرفت��ه بودند كه اين 
موسس��ات را طبقه بن��دي ك��رده و ه��ر 10 تا 14 
موسسه را به يك گروه تبديل كنند؛ به شرط اينكه 
با قوانين بانك مركزي انطباق داشته باشند كه اينها 
نتوانس��تند اين ش��رايط را حاصل كنند. ما به آنها 
هش��دار داديم و آنها را تش��ويق كرديم برخي آنها 

مثل كاسپين اين كار را انجام دادند. 
ريي��س كل بانك مركزي اضافه كرد: كاس��پين 
موسسه شس��ته و رفته يي است كه با ضوابط بانك 
مركزي تشكيل شده و 300 ميليارد تومان سرمايه 
آورد. ق��رار بود اين موسس��ه در ش��روع كار دارايي 
تعاوني هاي��ي كه قرار اس��ت در آن ادغام ش��وند را 
تحويل بگيرد. بان��ك مركزي زماني براي آن مجوز 
صادر كرد كه مس��جل ش��د 8 تعاوني منحل شده 

است كه يكي از آنها فرشتگان بود. 
س��يف ادام��ه داد: بانك مركزي ب��ا وجود تاثير 
منف��ي كارش در نقدينگ��ي متناس��ب ب��ا دارايي 
شناس��ايي ش��ده اين موسس��ات خطوط اعتباري 
تعريف كرد تا مش��كل سپرده گذاران حل شود. وي 
افزود: در رابطه با فرش��تگان كس��اني كه زير 200 
ميليون تومان بودند در تاريخ اول ش��هريور 96، تا 
200 ميليون تومان داده شده و متعاقب آن به كليه 
س��پرده گذاران 2درصدي ديگر 200 ميليون تومان 
پرداخت شده اس��ت، درمورد بقيه تعاوني هايي كه 
قرار بود در كاس��پين ادغام شود هم عملياتي انجام 

شده است. 
در جلس��ه فراكس��يون امي��د مجلس ش��وراي 
اس��المي كه با حضور اكثريت نمايندگان عضو اين 
فراكسيون و ولي اهلل سيف، رييس كل بانك مركزي 
براي بررس��ي وضعيت اقتصادي كشور و موسسات 
مالي غيرمجاز برگزار شد پس از صحبت هاي رييس 
كل بان��ك مركزي، برخي نماين��دگان حاضر نقطه 

نظرات خود را بيان كردند. 
علي مطهري با اش��اره به اعتراض��ات اخير گفت: 
ريش��ه و زمينه اعتراض��ات اخير تجمعات��ي بود كه 
سپرده گذاران موسات مالي داشتند و در اين تجمعات 

روي اين افراد به نظام باز ش��د و اينكه اين افراد عليه 
مقامات ش��عار دادند، مقدمه يي براي اعتراضات اخير 
شد. نايب رييس مجلس در ادامه گفت: بانك مركزي 
مي گويد، س��پرده هاي تا 200ميليون تومان پرداخت 
ش��ده ولي ب��ه ما كه مراجع��ه مي كنن��د، مي گويند 

مبالغشان را دريافت نكرده اند. 
الياس حضرتي نيز با اش��اره به موسسات مالي و 
اعتب��اري گفت: يك حكومت و نهاد زماني مي تواند 
موفق باشد كه بتواند طرفش را اقناع كند. موسسات 
اعتباري غول بي ش��اخ و دمي بود كه آقاي س��يف 
مي خواست به جنگ آنها برود ولي آنها به جنگ ما 
آمدند و ما منفعل شديم و بايد ستاد فرماندهي بين 
قوا تش��كيل مي شد اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و 

ما دچار دردسرهاي عجيبي شديم.
شهاب الدين بي مقدار، نماينده تبريز هم در اين 
ب��اره گفت: اي��ن اتفاق در تبريز نيفت��اد زيرا آدم با 
وجداني مسوول بود و اجازه نداد اين افراد در تبريز 
ش��عبه يي تاسيس كنند و گفت كه مجوز شما فقط 

در شهر خودتان است.
غالمرضا حيدري نماينده تهران ديگر نماينده يي 
بود كه به ارائه نظرات خود پرداخت؛ او گفت: منشأ 
اغتشاش��ات اخي��ر مش��هد بوده و جالب اس��ت كه 

زادگاه اين موسسات هم همين شهر بوده است.

در ادامه محمدرضا بادامچي، نماينده تهران نيز 
خواس��تار ارائه توضيحات رييس كل بانك مركزي 

درباره بازار ارز شد. 
همچنين بهروز بنيادي، نماينده كاشمر در مورد 
اس��تمهال وام هاي كش��اورزي درخواستي از سيف 
مطرح ك��رد.  نيكزادي، نماينده ب��م نيز گفت: چرا 
س��هامداران اين موسسات را معرفي نمي كنيد. چه 
كرديد كه اينها هم پ��ول مردم را به غارت بردند و 
هم پول بانك ها را؟ آيا رفتار دولت بدآموزي نسبت 
به ساير موسسات مالي نيس��ت؟ كجاي دنيا قانون 
تجارت اجازه مي دهد اگر ش��ركتي ورشكس��ته شد 
،دولت پاس��خگو باشد؟ عبدالرضا هاشم زايي در اين 
ب��اره گفت: ما بايد به مردم بگوييم اين موسس��ات 
از اس��م هاي مذهبي استفاده كردند و بانك مركزي 

نمي تواند به حريمشان وارد شود. 
نماينده ته��ران در مجلس ادام��ه داد: وضعيت 
برخ��ي بانك هاي خصوصي بدتر از اين موسس��ات 
است و اينها باعث ايجاد بحران در كشور مي شود. 

او درباره موسس��ات مالي غيرمجاز گفت: كس��ي 
نمي دان��د اين اف��راد به كجا وصل هس��تند. اگر يك 
پزشك بدون مجوز جراحي كند پس وزارت بهداشت 
چه كاره است؟ بايد هوشيار باشيم كه بحراني در كشور 

ايجاد نشود كه انقالب را به خطر بيندازد.

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري 
رييس پژوهش��كده پولي و بانكي گفت: انتش��ار 
پول بر بس��تر بالك چين در ايران امكان پذير است 
و انتش��ار آن با هداي��ت و نظارت بانك هاي مركزي 
در دنياب��ا پول هاي موجود دربازار كه نظارتي بر آن 

اعمال نمي شود، متفاوت خواهد بود. 
به گزارش »تعادل«، علي ديواندري در نشس��ت 
خبري هفتمي��ن همايش بانك��داري الكترونيك و 
نظام هاي پرداخت و در جمع خبرنگاران در پاس��خ 
به اينكه با توجه ب��ه رواج پول هاي مجازي در دنيا 
چ��ه اقدامات و تحقيقاتي توس��ط بان��ك مركزي و 
پژوهش��كده پولي و بانكي انجام شده است؟ گفت: 
پژوهش��كده به س��فارش بانك مرك��زي در ارتباط 
ب��ا پول هاي مج��ازي و رمزنگار در ح��ال مطالعه و 
تحقيق است و اين مطالعه بيشتر از اين بُعد صورت 
مي گيرد كه از فن��اوري بالك چين چگونه مي توان 

براي صدور پول هاي رسمي استفاده كرد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه ارزهاي رمز نگار دو دس��ته 
هس��تند، افزود: يك دس��ته پول هايي هس��تند كه 
بدون نام و نش��ان و سيستم مقرراتي خاصي كه از 
ريسك محافظت كند منتشر شده و معامله مي شود، 
هرچند در مقايس��ه با اقتصاد جهاني حجم آن كم 
اس��ت اما در برخي كش��ورها مانند كش��ور ما تب 
خاصي گرفته و مردم بايد بدانند كه سرمايه گذاري 
در اين پول ها ريسك بااليي دارد و بانك مركزي نيز 
هشدارهاي الزم را در اين زمينه داده است. موضوع 
ديگر بستر تكنولوژي بالك چين است كه موضوعي 
علمي و تاييد ش��ده اس��ت كه مي ت��وان كنترل و 
حساب ش��ده بر بس��تر اين تكنولوژي پول هايي را 

منتشر كرد. 
ديوان��دري اف��زود: همانطور كه بان��ك مركزي 
روس��يه از اي��ن تكنولوژي اس��تفاده مي كند و قرار 
اس��ت نظارت ش��ده پول هايي را منتشر كند، براي 
كش��ور ما نيز امكان پذير اس��ت كه در پژوهشكده 
به س��فارش بانك مرك��زي فعال در ف��از مطالعاتي 
هس��تيم. اين پول ها ش��بيه پول هاي رسمي است 
فق��ط تكنولوژي متفاوتي دارد و از بس��تر » اي تي« 
و فن��اوري اطالعات مي توان اس��تفاده كرد و حالت 

رمزي به آن داد. 
ديواندري افزود: در دنيا نگراني هايي وجود دارد 
كه براي مقاصد پولش��ويي، تامين مالي تروريس��م 
و امثال آن اس��تفاده ش��ود كه اگر چنين پول هايي 
تح��ت نظارت و كنت��رل بانك هاي مرك��زي دنيا و 
كش��ورهايي كه عالقه من��د هس��تند از اين پول ها 
اس��تفاده كنند منتشر ش��ود اين نگراني ها برطرف 

مي شود، چراكه قابليت پيگيري خواهد داشت. 
ريي��س پژوهش��كده پول��ي و بانكي در پاس��خ 
به اينك��ه عدم اع��الم موضع بانك مرك��زي باعث 
عقب افتادگي نس��بت به ساير كش��ورها نمي شود، 
گفت: اندازه ارزهاي مجازي خيلي زياد نيس��ت كه 
بگوييم اقتصاد دنيا توس��ط ارزه��اي مجازي اداره 
مي ش��ود، ريي��س كل و معاونت فن��اوري اطالعات 

بان��ك مركزي ني��ز در اين ب��اره اظهارنظر كرده اند 
و در آينده نيز حتما موضع گيري خواهند داش��ت.  
وي ادامه داد: ارزهاي رمزنگار فعلي ظرفيت بااليي 
براي اقتصاد جهاني محسوب نمي شود و موضوع در 
اولويت بانك هاي مركزي دنيا هم نيست و فقط در 

دست مطالعه و تحقيق و بررسي قرار دارد. 

 ميانگين باالي كارت هاي بانكي در ايران 
ديواندري در پاس��خ به اينكه 3. 5 برابر جمعيت 
كش��ور كارت بانكي صادر شده و تجميع كارت هاي 
بانك��ي چه زماني قرار اس��ت اتف��اق بيفتد؟ گفت: 
در هم��ه دنيا متعارف اس��ت كه اف��راد از هر بانكي 
مي توانند كارت داشته باشند و محدوديت و مشكل 
خاصي ندارد، اما در ايران اين ميانگين باال اس��ت و 

مطلوب نيست. 
رييس پژوهشكده پولي و بانكي در مورد اصالح 
نظام كارمزد خاطرنش��ان ك��رد: در اين زمينه يكي 
از بحث ها كارمزدها اس��ت كه آيا كفايت مي كند يا 
خير، بايد گفت كارمزد در نظام بانكي نس��بتا پايين 
است و با توجه به سرمايه گذاري ها ميزان آن كفايت 
نمي كند كه نياز اس��ت تعديل شود. بحث ديگر پي 
اس پي ها و مدل تجاري كسب درآمد آنها است كه 

كارمزد را از بانك ها مي گيرند. 
دبي��ر هفتمي��ن هماي��ش س��االنه بانك��داري 
الكتروني��ك ونظام ه��اي پرداخت اع��الم كرد اين 
همايش باعنوان»نوآوري، بازيگران جديد و كارآيي 
در كسب و كار مالي« در روزهاي دوم و سوم بهمن 

ماه در برج ميالد تهران برگزارمي شود. 

علي ديواندري افزود: محورهاي بخش كس��ب و 
كار هفتمين همايش ساالنه بانكداري الكترونيك و 
نظام هاي پرداخت ش��امل بازيگران جديد )فين تك 
و...( س��اختار درآم��دي جديد بانك ه��ا )مدل هاي 
كس��ب و كار جدي��د(، بانك��داري ب��از، بانك��داري 
ديجيتال، بانكداري بدون شعبه، بانكداري اجتماعي 
و بانك��داري ش��ناختي، يكپارچه س��ازي كس��ب و 
كاره��اي مختلف مال��ي، تاثير فناوري ب��ر كارايي 
بانك ها و بررس��ي ابعاد اقتصادي تحوالت جديد در 

بانكداري الكترونيك است. 
ب��ه گفت��ه ريي��س پژوهش��كده پول��ي و بانكي 
بان��ك مرك��زي، محوره��اي اصلي بخ��ش نوآوري 
الكترونيك  بانك��داري  هفتمي��ن همايش س��االنه 
بالك چي��ن، پرداخت هاي نزدي��ك و پرداخت هاي 
 ،EMV,PCI پرداخ��ت  اس��تانداردهاي  هم��راه، 
نش��ان گذاري )Tokenization(، اينترنت اشياء، 
واقعيت مجازي و هوش مصنوعي هستند. در محور 
فناوري هاي نظارت��ي )Reg Tech( به موضوعاتي 

 ،)PSD( مانن��د چارچوب ه��اي اقتصادي جدي��د
استانداردهاي IFRS و XBRL، مديريت ريسك، 
سيس��تم هاي نظارتي رگوالتور و سيستم تشخيص 

)تقلب و مبارزه با پولشويي( پرداخته خواهد شد. 
دبي��ر هفتمي��ن هماي��ش س��االنه بانك��داري 
الكتروني��ك گفت: در مح��ور امنيت، چارچوب هاي 
مديري��ت امنيت اطالعات، اس��تانداردهاي امنيتي، 
ن��وآوري و فناوري ه��اي جدي��د در ح��وزه امنيت، 
سرويس هاي مديريت شده  امنيت، مديريت حوادث 
امنيت��ي در ش��بكه  بانكي، امني��ت در پرداخت  در 
بس��ترهاي جديد مث��ل IOT و پايانه هاي فروش 
س��يار و كاربردهاي هوش امنيتي در ش��بكه بانكي 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
وي، درباره محور هوش��مندي نيز اظهارداشت: 
در اي��ن مح��ور كالن داده ه��ا، داده كاوي و هوش 
تج��اري )BI( و بازارياب��ي از طري��ق كانال ه��اي 
همه كاره )Omni-Channel( بررس��ي خواهند 
ش��د. ديواندري اظهارداش��ت: امس��ال تغييراتي را 
در هماي��ش صورت دادي��م و فض��اي خوبي براي 
اس��تارت آپ ها فين تك ها و شركت هاي دانش بنيان 

در نظر گرفتيم. 
ديوان��دري با بي��ان اينكه 13 س��خنران مطرح 
خارجي در اين همايش به ارائه س��خنراني خواهند 
پرداخت، گف��ت: بردكينگ، آينده  پ��ژوه بانكداري 
الكترونيك كه كتاب هاي پُرفروش��ي از وي منتشر 

شده يكي از اين سخنرانان است. 
وي، انريك��و لوچينتي از ش��ركت مك كنزي را 
ديگر سخنران اين همايش عنوان كرد و افزود: جينا 

هوي چينگ طراح اكو سيس��تم فين تك مالزي نيز 
يكي ديگر از سخنرانان خارجي مراسم خواهد بود. 
ديواندري ب��ا بيان اينكه آندرياس اس��كوپال 
مدير خدمات مالي ديجيتال )eBay( ارنست اند 
يانگ از ديگر س��خنرانان اين مراسم خواهد بود، 
گفت: در مجموع 13 سخنران مطرح خارجي كه 
داراي ايده ه��اي خوبي براي پيش��برد بانكداري 
الكترونيك هس��تند در اين همايش س��خنراني 

خواهند كرد. 
 ريي��س پژوهش��كده پول��ي و بانكي با اش��اره 
ب��ه برگ��زاري 9 ميزگ��رد تخصص��ي در هفتمين 
هماي��ش بانكداري ديجيت��ال و نظام هاي پرداخت، 
اظهارداش��ت: محورهاي همايش در اين ميزگردها 
پوش��ش داده شده و برخي موضوعات خاص نيز در 

نظر گرفته شده است. 
افزود: كارگاه هاي آموزش��ي همايش  ديواندري 
هفت��م 14 مورد اس��ت ك��ه از بي��ن 160 كارگاه 
متقاض��ي از ط��رف نظام بانك��ي و صنعت پرداخت 
انتخاب شده اند كه اين كارگاه ها بعد از ظهر برگزار 

مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه فضاي نمايش��گاهي امس��ال 
گس��ترش پي��دا كرده اس��ت، گفت: يك��ي ديگر از 
تغيي��رات، اختص��اص فضا به رس��انه هاي متقاضي 
است و همچنين فضايي براي استارت آپ ها در نظر 

گرفته شده است. 
ديوان��دري ادام��ه داد: همچني��ن بخش معرفي 
محصوالت و خدمات در س��الن هاي مجزا اختصاص 
يافته تا شركت هاي قدرتمند حوزه پرداخت بتوانند 
محصوالتش��ان را ارائ��ه دهن��د. وي با بي��ان اينكه 
جش��نواره دكت��ر نوربخش امس��ال در چهار بخش 
برگ��زار مي ش��ود، گفت: نخس��تين بخ��ش معرفي 
محصوالت نوآورانه و برتر بانك ها و شركت ها است 
كه 35 ش��ركت و 10 بانك در اين بخش ش��ركت 
كردند، داوري ها به پايان رس��يده و برگزيدگان در 

اختتاميه جشنواره معرفي و تجليل مي شوند. 
ديواندري افزود: در بخش سوم كه با همكاري و 
حمايت شركت خدمات انفورماتيك برگزار مي شود 
از استارت آپ هاي فعال در حوزه پرداخت و بانك ها 
دعوت و 70 مورد پذيرش شده اند تا امكان حضور و 
ارائه محصوالت ش��ان را داشته باشند و برگزيدگان 

در جشنواره مورد تجديد قرار خواهند گرفت. 
ديوان��دري ادام��ه دارد: بخش چه��ارم تقدير از 
پيش��گامان بانك��داري الكترونيك اس��ت و يكي از 
اف��رادي كه در اين حوزه اثرگ��ذار بوده در همايش 
دكت��ر نوربخش معرفي و تجليل مي ش��ود. وي در 
ادامه نشست خبري خود درباره اينكه آيا پژوهشكده 
پولي و بانكي درباره بيت كوين پژوهش��ي در دست 
دارد يا نه، گفت: ريي��س كل و معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي اظهارنظرهايي درباره بيت كوين 
و ارزهاي رمزنگار داش��ته اند؛ ما نيز در پژوهشكده 
درباره پول هاي رمزنگار به سفارش بانك مركزي در 

حال كار هستيم. 

انتشار پول رمزنگار توسط بانك هاي 
مركزي دنيا در فاز مطالعاتي است و 

پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي 
در ارتباط با پول هاي مجازي و رمزنگار 

در حال مطالعه و تحقيق است كه از 
فناوري بالك چين چگونه مي توان براي 

صدور پول هاي رسمي استفاده كرد

                                                                                                      

الياس حضرتي: يك حكومت و نهاد زماني مي تواند موفق باشد كه بتواند طرفش را اقناع 
كند. موسسات اعتباري غول بي شاخ و دمي بود كه آقاي سيف مي خواست به جنگ آنها 

برود ولي آنها به جنگ ما آمدند و ما منفعل شديم و بايد ستاد فرماندهي بين قوا تشكيل 
مي شد اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و ما دچار دردسرهاي عجيبي شديم

حيدري: منشأ اغتشاشات اخير و زادگاه موسسات مالي غيرمجاز مشهد بوده است
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5 بورس و فرابورس
 گ�زارش عملك�رد 9 ماه�ه »غمينو«: ش��ركت 
صنايع غذايي مينو ش��رق اطالعات و صورت هاي مالي 
ميان دوره ي��ي 9ماه��ه منتهي ب��ه 30 آذر م��اه 96 را 
حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 100هزار ميليون 
ريال منتشر كرد. عالوه بر اين شركت با انتشار عملكرد 
9ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ 28ميليارد 
و 128ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اساس مبلغ 281ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد. 
گفتني است اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل 
مبلغ 370ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود 
همچنين اين ش��ركت در پايان سال مالي قبل به ازاي 
هر سهم 471ريال سود محقق كرد. همچنين با افزوده 
شدن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در 
نهايت مبلغ 91ميليارد و 155ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 سود 85 ريالي س�يمان داراب: شركت سيمان 
داراب اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي تلفيقي 
9ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نشده 
و با سرمايه معادل 900هزار ميليون ريال منتشر كرد. 
همچنين ش��ركت با انتشار عملكرد 9ماهه خود اعالم 
كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 76ميليارد و 115ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 
85ريال س��ود به ازاي هر س��هم محق��ق كرد. گفتني 
اس��ت اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل هيچ 
سودي شناس��ايي نكرده بود. همچنين اين شركت در 
پايان س��ال مالي قبل به ازاي هر سهم 108ريال سود 
محقق كرد. براس��اس اين گزارش با افزوده شدن سود 
انباش��ته ابتداي سال به س��ود خالص دوره در نهايت 
مبلغ 358ميليارد و 338ميليون ريال س��ود انباش��ته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد.
 افزايش 42 درصدي »خديزل«: ش��ركت بهمن 
ديزل اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي تلفيقي 
6 ماهه منتهي به 31شهريور ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل يك هزارميليارد ريال منتشر كرد. 
همچنين ش��ركت با انتشار عملكرد 6 ماهه خود اعالم 
كرد در دوره ياد ش��ده مبلغ 465ميليارد و 20ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 
466ريال س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد. گفتني 
اس��ت اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 
328ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داده بود 
همچنين اين شركت در پايان سال مالي قبل به ازاي هر 
سهم 836 ريال سود محقق كرد. بر اين اساس با افزوده 
ش��دن سود انباشته ابتداي س��ال به سود خالص دوره 
در نهاي��ت مبلغ يك هزار و 367ميليارد و 505ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 شفاف س�ازي بهنوش ايران درباره سود سال 
96: ش��ركت بهنوش ايران درب��اره تغييرات اطالعات 
6 ماهه حسابرسي نشده ش��ركت نسبت به اطالعات 
حسابرسي شده، توضيح داد. بر اين اساس مديرعامل 
شركت بهنوش ايران در نامه يي خطاب به رييس اداره 
نظارت بر ناش��ران بورس��ي درباره تغييرات اطالعات 
6ماهه حسابرسي نشده با حسابرسي شده اين شركت 
توضيح داد. كاووس سليمي اعالم كرده است: تغييرات 
اطالعات 6 ماهه حسابرس��ي نشده نسبت به اطالعات 
حسابرس��ي شده ارسال شده در س��ايت كدال عمدتا 
ناشي از كاهش مبلغ 30ميليارد ريال بهاي تمام شده 
كاالي فروش رفته در ارتباط با كاهش نرخ خريد مواد 
اوليه مصرفي در 6 ماهه اول س��ال و محاس��به مبلغ 
60 ميليارد ريال مربوط به ذخيره ناش��ي از تس��عير 
ن��رخ ارز تس��هيالت ارزي دريافت��ي از بانك صنعت و 
مع��دن به مبلغ 11ميليون و 766ه��زار و 327يورو و 
3ميليون و 616 هزار و 316دالر است كه در سرفصل 
خالص درآمد)هزينه( هاي متفرقه منظور ش��ده است. 
مديرعامل بهنوش ايران تاكيد كرده است: درخصوص 
نياز به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 96 
اعالم مي شود با توجه به نوع صنعت و ماهيت فعاليت 
شركت بيشترين ميزان فروش در فصل گرم و طي 6 
ماه اول سال محقق مي شود. عمدتا در نيمه دوم سال 
فعاليت شركت صرف پوشش هزينه هاي جاري خواهد 
شد. از طرف ديگر با توجه به رشد نرخ ارز در ماه هاي 
اخير هزينه خريد مواد اوليه وارداتي افزايش داش��ته 
و اين امر موجب افزايش بهاي تمام ش��ده محصوالت 
توليدي اين ش��ركت در پايان س��ال خواهد شد. وي 
در پايان گفته اس��ت اين شركت نسبت به پيش بيني 
درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 
تعديل ب��ا اهميتي ندارد و در ص��ورت نياز و بروز هر 
گونه رخداد با اهميت موارد اطالع رساني خواهد شد. 

 تحقق س�ود 168ريالي »پش�اهين«: ش��ركت 
توليدي پالس��تيك ش��اهين اطالع��ات و صورت هاي 
مال��ي ميان دوره يي 9ماهه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 96 
را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 60 ميليارد 
و 293ميلي��ون ريال منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت 
با انتش��ار صورت ه��اي مالي خود اعالم ك��رد: در دوره 
3ماهه س��وم س��ال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 
مبلغ 10ميليارد و 120ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 168ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 79درصد افزايش داشت. گفتني است 
»پشاهين« در 9ماهه سال مالي 95 مبلغ 94ريال سود 
به ازاي هر س��هم محقق كرد. از سود خالص اين دوره 
زيان انباش��ته ابتداي سال كس��ر شد و در نهايت مبلغ 
22ميليارد و 814 ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

 اوراق حق تقدم 
تسهيالت مسكن گران شد

بررس��ي روند معامالت فراب��ورس در حوزه اوراق 
حق تقدم مس��كن حاكي از آن اس��ت كه قيمت اين 
اوراق در مقايسه با هفته گذشته افزايش يافته است. 
به گزارش تس��نيم، هفته گذشته هر برگه اوراق حق 
تقدم آذر ماه 96)تسه 9608( 74هزار و 624 تومان 
بود كه قيمت روز گذش��ته اي��ن اوراق به 74هزار و 
816 تومان افزايش يافته اس��ت. بر اين اساس قيمت 
اوراق تس��ه 9511)بهمن 95( 74هزار تومان بود كه 
در معامالت ديروز به 74هزار و 9تومان رسيده است. 
همچنين هفته گذشته نرخ هر برگه اوراق حق  تقدم 
تس��هيالت مسكن خرداد 96)تسه 9603( 74هزار و 
250تومان بود اما قيمت 74هزار و 741تومان براي 

اين اوراق در معامالت روز سه شنبه ثبت شد.

رويخطشركتها

تسه

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس:

چالشحجممبناودامنهنوسانبرطرفميشود
افزايش شفافيت در بازار وظيفه نهاد ناظر است 
و اگر به نكته يي مبهم برخورد ش��ود، پيگيري هاي 
الزم انجام خواهد شد. حسن اميري، معاون نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان ب��ورس درخصوص 
اين موضوع و با اش��اره به تعداد توقف نمادها گفت: 
اگرچ��ه تعداد توقف نمادها بيش��تر مي ش��ود ولي 
زمان توقف نمادها كوتاه تر ش��ده و ش��اهد روزهاي 
معامالتي بيش��تري براي نماد خواهيم بود. وي در 
ادامه با اش��اره به چالش دامنه نوسان و حجم مبنا 
بي��ان كرد: حل مش��كالت مربوط ب��ه حجم مبنا و 
دامنه نوس��ان بارها در هيات مديره مطرح ش��ده و 
مهم ترين بحث آن به وجود آمدن دامنه نوسان پويا 
در بازار سرمايه است كه اميدواريم در آينده نزديك 
با به روزرس��اني س��امانه معامالت اين مهم اجرايي 
شود. اميري گفت: افزايش شفافيت در بازار وظيفه 
نهاد ناظر است و اگر به نكته يي مبهم برخورد شود، 
پيگيري ه��اي الزم انج��ام خواهد ش��د. وي با بيان 
اينكه اين موضوع در س��اير كش��ورها نيز به همين 
نحو است، گفت: در دنيا عمده ترين حالتي كه فساد 
يك ش��ركت كشف مي شود توسط پرسنل داخلي و 
رسانه هاست و در اين ميان نهادهاي ناظر آنها نقش 

پررنگي ندارند. 

 كاهش ريسك سامانه معامالت
در ادامه س��عيد فالح پور، معاون اجرايي سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار گفت: از بهمن ماه امس��ال 
سامانه مديريت ريسك »نامك« فعاليت خود را در 
بازار س��رمايه آغاز مي كند. اين سامانه ريسك هاي 
بس��ياري كه در بازار و در س��امانه معامالت وجود 
دارد را كاه��ش مي ده��د. معاون اجرايي س��ازمان 
ب��ورس درخص��وص ح��ذف EPS اظه��ار ك��رد: 
درحال حاضر ژاپن تنها كش��وري است كه هنوز از 
گزارش هاي EPS در معامالت اس��تفاده مي كند و 
در ديگر كش��ورها گزارش هاي EPS الزامي نيست. 
وي افزود: درحال حاضر ش��ركت ها مي توانند سود 
و درآمد فروش را به ش��رط اينكه گزارش تفسيري 
كاملي داش��ته باش��ند به ريال اعالم كنند. در واقع 
گزارش هاي مديريتي از گزارش هاي EPS كامل تر 
اس��ت چراكه با استدالل و مفروضات كامل گزارش 
مي ش��ود. معاون اجرايي س��ازمان بورس ادامه داد: 
حذف EPS يك��ي از درخواس��ت هاي فعاالن بازار 
ب��ود كه كاهش توق��ف طوالني م��دت نمادها را در 
پي دارد. در واقع پيش از اين اگر ش��ركتي به جاي 
گزارش 3ماهه گزارش 2ماهه ارائه مي كرد، سازمان 
نمي توانست با استناد به اين گزارش نماد را باز كند 

اين درحالي است كه با حذف EPS سازمان درحال 
حاض��ر مي تواند در صورت كامل بودن گزارش نماد 
را ب��از كند از اين رو مي توانيم بگوييم كه با اجرايي 
شدن طرح مذكور، توقف هاي طوالني مدت برچيده 

مي شود. 
فالح پور با اش��اره به اهمي��ت EPS گفت: ما در 
دس��تورالعمل جديد از تحليل هاي حس��ابداري به 
س��مت تحليل فاينانس حركت مي كنيم. وي افزود: 
در گزارش هاي جديد مدل ارزش گذاري براي قيمت 
سهام متنوع و متفاوت است بر همين اساس عمده 
اي��ن مدل ها مبتني بر جريانات وجوه نقدي اس��ت. 
در اين حالت تحليلگران بازار مي توانند با اس��تفاده 
از خروجي اطالعات شركت ها پيش بيني دقيق تري 
داشته باش��ند. فالح پور تاكيد كرد: بسياري بر اين 
باورند كه توقف نماد خسارات زيادي به سهامداران 
خرد وارد مي كن��د. به همين دليل ما توقف نمادها 
را محدود كرده و دستورالعمل انضباطي سهامداران 
عمده را تدوين كرده ايم. به گزارش ايبنا وي افزود: 
در شرايط فعلي كه دستورالعمل اصالح شده است، 
تالش تمامي اهالي بازار س��رمايه بايد اين باشد كه 
گزارش تفسيري جامع تري ارائه كنند تا مفروضات 

EPS در آن وجود داشته باشد همچنين بايد تالش 
شود در گزارش تفس��يري تمامي مباني بودجه در 

نظر گرفته شود. 

 افزايش سطح تحليل
معاون اجرايي س��ازمان بورس در ادامه بيان كرد: 
در شرايط جديد، اطالعات ماهانه از اهميت بيشتري 
برخوردار هستند و ديگر كمتر با اطالعات غلط مواجه 
هستيم. ما اگر بتوانيم راه فعلي را ادامه دهيم مطمئنا 
ش��اهد افزايش س��طح تحليل در ب��ازار خواهيم بود. 
سعيدمحمد عليزاده، مدير نظارت بر ناشران سازمان 
بورس يكي از مزيت هاي اقدامات جديد را ش��فافيت 
دانست و گفت: با شيوه جديد اطالع رساني مي توانيم 
شاهد شفافيت بيش��تري در بازار سرمايه باشيم. وي 
ادامه داد: نظارت بر قسمتي از اين شفاف سازي توسط 
بورس ها صورت مي گيرد و اركان دريافت اطالعات از 

ناشران را پيگيري مي كنند. 

 به كارگزار اجازه دفاع بدهيد
دبي��ركل كانون كارگ��زاران با بي��ان اينكه تعليق 
يا محرومي��ت يك باره پديده مناس��بي براي صنعت 

كارگزاري نيست، گفت: كماكان كارگزاري ها مي توانند 
به مش��تريان خود تس��هيالت اعتباري ارائه دهند اما 
اگر مشتريان كارگزاري ها بخواهند از بانك تسهيالت 
دريافت كنند، نمي توانند ضامن مشتري شوند. روح اهلل 
ميرصانعي با اش��اره به بخش��نامه اخير بانك مركزي 
مبن��ي بر عدم پذيرش تضامي��ن نهادهاي مالي فعال 
در بازار سرمايه ازجمله شركت هاي كارگزاري از سوي 
بانك ها گفت: اين بخش��نامه به معن��اي خودداري از 
تخصيص اعتبار به مش��تريان شركت هاي كارگزاري 
نيست و كماكان اين شركت ها مي توانند به مشتريان 
خود تس��هيالت اعتباري ارائه دهند اما اگر مشتريان 
كارگزاري ها بخواهند از بانك تسهيالت دريافت كنند، 

نمي توانند ضامن مشتري در بانك شوند. 
دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار با 
بيان اينكه بخشنامه بانك مركزي موضوع جديدي 
نيست و در سال 92 نيز توسط سازمان بورس و به 
پيشنهاد كانون كارگزاران تصويب و ابالغ شده بود، 
يادآور ش��د: براس��اس اين ابالغيه تضمين هر گونه 
تعهد مش��تريان نزد اش��خاص ثالت مثل بانك ها و 
موسس��ات مالي و اعتب��اري، عرضه كنندگان كاال و 
ساير اش��خاص ممنوع بوده و براي متخلفان جرايم 

س��نگيني ازجمله محرومي��ت 60 روزه براي انجام 
معامالت وضع شده است. به گزارش فارس، به گفته 
وي بخشنامه اخير بانك مركزي ناشي از گسترش و 
توس��عه همكاري ها ميان اين نهاد و سازمان بورس 
بوده كه باعث ابالغ دوباره اين مصوبه مش��ابه آنچه 
كه اخيرا از سوي سازمان بورس مبني بر ممنوعيت 
صدور واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري در شعب 

بانك ها ابالغ شد، است. 
ميرصانعي در برابر اين پرسش كه كانون كارگزاران 
ب��ورس و اوراق بهادار چ��ه اقداماتي در برابر تعليق يا 
توقف فعاليت شركت هاي كارگزاري ازجمله كارگزاري 
آگاه و كارگزاري پارس نمودگر انجام داده است؟ پاسخ 
داد: درخصوص موضوع تعليق شركت هاي كارگزاري 
درحال حاض��ر نمي توان اظهارنظري ك��رد اما اينكه 
فرآيند تعليق فعاليت يك كارگزار بدون طي ش��دن 
رون��د پرونده آن در كميته تخلفات صورت گيرد و در 
نهايت منجر به محروميت فعاليت كارگزار شود، پديده 
مناسبي نيست و بايد به كارگزار اجازه دفاع داد تا در 
مرجع رسيدگي به تخلف بررسي و در نهايت اگر قرار 
است محروميت و تعليقي انجام شود با اطالع و دفاع 

كارگزار از اتهامات صورت گيرد. 
وي ادامه داد: كميته س��ازش كانون كارگزاران 
تنه��ا به اختالفات رس��يدگي مي كن��د اما تخلفات 
در دس��تورالعمل م��اده 35 بايد از س��وي 4مرجع 
رس��يدگي به تخلف��ات انجام گيرد ت��ا پس از طي 
ش��دن پروسه بررس��ي منجر به صدور راي شود اما 
تعلي��ق يا محروميت يك باره پديده مناس��بي براي 
صنع��ت كارگ��زاري نيس��ت و فضاي كس��ب وكار 
صنعت و مشتريان آن را نا امن مي كند. ميرصانعي 
با اش��اره به مش��كالت اخي��ر به وجود آم��ده براي 
برخي كارگزاري ها گفت: پرونده تخلفات كارگزاري 
پ��ارس نمودگر پيش از اين در چند كميته و مرجع 
رس��يدگي طرح ش��ده بود و مديران در جريان اين 
موض��وع بودند ام��ا پس از مدت��ي طوالني و اطالع 
مديران ش��ركت از نوع تخل��ف و فرصت دفاع براي 
آنها اقدام به توقف معامالت اين كارگزاري شد اما تا 
ح��دودي موضوع محروميت فعاليت كارگزاري آگاه 

به يك باره رخ داد كه اتفاق خوشايندي نبود. 
وي تصريح كرد: كانون كارگزاران در اين زمينه 
تالش ك��رد، اختالف هاي��ي كه با س��ازمان بورس 
درخصوص كارگزاري آگاه به وجود آمده بود را رفع 
و با هماهنگي هاي انجام شده، مقرر شد اين شركت 
يك س��ري تعهداتي كه مكلف به انجام آنها شده را 
زودتر انجام دهد تا رفع محروميت صورت گيرد كه 

اكنون اين موضوع انجام شده است. 

گروه بورس  
ش��اخص كل ب��ورس و اوراق به��ادار تهران در 
معام��الت چهارمي��ن روز كاري هفت��ه ب��ه روند 
صعودي خ��ود ادامه داد و توانس��ت با 652 واحد 
افزاي��ش رقم 98 هزار و 596 واح��دي را به خود 
اختص��اص دهد. از همين رو اكثر صنايع بورس��ي 
در داد و س��تد هاي ديروز همچنان با آرامش ايجاد 
ش��ده در تاالر شيشه يي همراهي كردند و به رنگ 
س��بز درآمدند به طوري كه 17 صنعت بورسي در 
معامالت روز سه ش��نبه بازده��ي مثبت و در نقطه 

مقابل 15 صنعت بازدهي منفي را تجربه كردند. 
همچنين در اين روز سرمايه گذاران بورس تهران 

بيش از يك ميليارد و 5 ميليون برگه سهم، حق تقدم و 
ساير دارايي هاي مالي را دست به دست كردند. ارزش 
مبادالت بورس تهران 2 هزار و 211 ميليارد ريال بود 
و در 75 ه��زار نوبت معامالتي انجام ش��د. همچنين 
ش��اخص هاي بازار اول و دوم نيز ب��ه ترتيب 520 و 
يك ه��زار و 90 واحد صعودي ش��دند. عالوه بر اين، 
نمادهاي مل��ي مس، تاپيكو، فوالد مباركه، هلدينگ 
نفت و گاز پارسيان، صنايع پتروشيمي خليج فارس، 
س��رمايه گذاري غدي��ر و پتروش��يمي پرديس امروز 
بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص بورس ثبت كردند. 
ب��ورس تهران ديروز ش��اهد صدرنش��يني گروه هاي 
شيميايي، فلزات اساسي و فرآورده هاي نفتي در ميان 

ساير صنايع بورسي بود. اين گروه ها بيشترين حجم 
و ارزش معامالت را در روز گذشته داشتند. براساس 
اين گزارش، صدرنشيني سهام نيز با بيشترين رشد 
قيمت متعلق به نمادهاي كارخانجات توليدي شهيد 
قندي، پتروشيمي كرمانشاه، نيرو محركه، ملي مس، 
افست، اپيكو و بورس اوراق بهادار تهران بود. در مقابل 
نمادهاي سيمان اصفهان، قند شيرين خراسان، فيبر 
ايران، موتورس��ازان تراكتورسازي ايران، فرآورده هاي 
نسوز پارس، درخش��ان تهران و لوله و ماشين سازي 
ايران با بيش��ترين كاهش قيم��ت در انتهاي جدول 
معامالت قرار گرفتند. افزون بر اين، س��رمايه گذاران 
بورسي براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، 
سهام پتروشيمي كرمانشاه، اوراق مشاركت ملي نفت 
ايران، اوراق مش��اركت رايان سايپا و سهام داروسازي 
اسوه بيشترين تقاضا را ثبت كردند. در مقابل گروهي 
ديگر از س��رمايه گذاران تالش كردن��د با عرضه هاي 
س��نگين از سهام كنتورس��ازي ايران، اوراق صكوك 

س��ايپا، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، اوراق 
مشاركت شهرداري مشهد، اوراق مشاركت شهرداري 

تهران و سهام بانك كارآفرين خارج شوند. 

 آيفكس در ارتفاع 1092 واحد
در س��ويي ديگ��ر، معام��الت فراب��ورس اي��ران 
در چهارمي��ن روز كاري اي��ن هفته ب��ا عرضه اوليه 
20درصد از س��هام شركت ش��ير و گوشت زاگرس 
ش��هركرد در ب��ازار دوم و آغاز پذيره نويس��ي اوراق 
مش��اركت دول��ت در ب��ازار ابزاره��اي نوي��ن مالي 
دنبال ش��د. معامله گران ديروز تعداد 331 ميليون 
ورق��ه ب��ه ارزش 11 ه��زار و 180ميلي��ارد ريال را 
دادوس��تد كردند ك��ه اين ميزان مبادله نس��بت به 
روز ماقب��ل از افزاي��ش ارزش معام��الت در مقابل 
كاهش حجم آن حكايت داشت. همچنين، همزمان 
با معامالت ش��اخص كل فرابورس ني��ز روند رو به 
رش��دي را طي كرد كه نتيجه آن صعود نزديك به 

5 واح��دي آيفكس و قرارگي��ري اين نماگر بازار در 
نزديك��ي ارتفاع 1092 واحدي ب��ود. عالوه بر اين، 
نمادهاي »مارون«، »خراس��ان«، »ارفع« و »هرمز« 
تا س��طح 4.7 واح��د تاثير مثبت ب��ر آيفكس به جا 
گذاش��تند، درحالي كه در س��مت مقابل نمادهاي 
 »ذوب«، »ش��رانل« و »ش��اوان« تا س��طح حداكثر

 0.9 واحد تاثير منفي را بر اين نماگر موجب شدند. 
در جري��ان ب��ازار همچني��ن ش��اهد 4 توقف و 
بازگشايي نماد بوديم. به اين ترتيب نماد معامالتي 
شركت آلومتك براي برگزاري مجمع عمومي عادي 
به ط��ور فوق العاده صاحبان س��هام و نماد ش��ركت 
س��رمايه گذاري كاركن��ان صنعت ب��رق در منطقه 
زنج��ان و قزوي��ن ب��راي برگزاري مجم��ع عمومي 
عادي س��االنه صاحبان س��هام هر دو در روز شنبه 
مورخ 1396/10/30 متوقف ش��دند. در مقابل نماد 
معامالتي ش��ركت هاي فرآوري زغال س��نگ پروده 
طبس و صنايع غذايي مينو شرق بازگشايي شدند. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

شاخصبازارسهامدرمدارصعودي

عرضه بخشي از گندم كشور از سال آينده در بورس كاال آغاز يك 
تحول و اصالح در نظام خريد تضميني است و بدون شك در صورت 
عمل همه نهادها به وظايف خود ش��اهد رضايت كشاورزان، كاهش 
هزينه دولت و رشد كيفيت گندم خريداري شده، خواهيم بود. يك 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به موارد مذكور بر ايفاي 
نقش مهم و اساسي بورس كاال تاكيد كرد. بر اين اساس وزير جهاد 
كشاورزي درحالي طي روزهاي اخير از اصالح نظام خريد تضميني 
با اس��تفاده از مكانيسم بورس كاال و عرضه بخشي از گندم توليدي 
كش��اورزان از طريق اين بورس از س��ال آينده خب��ر داد و بر تامين 
گندم م��ورد نياز نانوايي هاي آزادپز و صنايع مرتبط با حوزه گندم و 
آرد از طريق بورس كاال تاكيد كرد كه يك عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي از نقش پررنگ بورس كاال در شفاف سازي 
و افزايش كيفيت محصوالت حوزه كشاورزي سخن گفت. علي اكبر 
كريمي درخصوص س��خنان اخير محمود حجت��ي مبني بر عرضه 
بخش��ي از گندم توليدي در كشور از سال آينده در بستر بورس كاال 
به اقتصاد آنالين گفت: بورس كاال داراي مكانيس��مي بسيار مطلوب 
براي معامالت كاال در س��طح اقتصاد ملي اس��ت و با فضاي شفافي 
كه دارد، سازوكار مناس��بي را براي فروشندگان كاالها قرار مي دهد 
و ام��كان پايش و نظارت هم براي دولت در اين بازار وجود دارد. اين 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: بورس كاال مجري اجراي 
سياست قيمت تضميني در خريد گندم خواهد بود و ساير نهادهاي 

مرتبط نيز بايد به وظايف خود در اين راس��تا عمل كنند. كريمي با 
بيان اينكه در س��اختار سنتي ش��رايط رصد كردن و نظارت بر بازار 
وج��ود ندارد، افزود: بورس كاال مي تواند با سياس��ت عرضه گندم در 
بورس كاال، تمهيدات الزم را در دستور كار قرار دهد چراكه گندم در 
يك مقطع زماني خاص و كوتاه توليد و قس��مت اعظم آن خريداري 
مي شود و كش��اورزان به دنبال آن هستند كه وجوه خود را دريافت 
كنند. بايد از كس��اني كه در بورس فعال ش��ده و گندم را خريداري 

مي كنند، حمايت  مالي الزم صورت گيرد. 
وي افزود: اگر خط اعتباري دولتي براي خريد گندم فعال ش��ود، 
دول��ت مي تواند همين خط اعتب��اري را در اختيار بخش خصوصي 
بگ��ذارد تا بخش خصوص��ي بتواند با همكاري با دول��ت، گندم را از 
كش��اورزان خريداري و وجوه را در فرآيند بورس به كشاورز پرداخت 
كند تا به تدريج به بازار مصرف تزريق ش��ود. اين عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس با اش��اره به س��يلوهاي ذخيره سازي گندم گفت: 
بخش��ي از س��يلوهاي خصوصي س��ازي ش��ده و كارخانه هاي آرد و 
ماكاروني سازي هم داراي سيلو ذخيره سازي و امكانات خريد هستند 
و مي توانند اين فرآيند را ش��كل دهند و در مجموع عرضه گندم در 
بورس اساس��ا اقدام خوبي اس��ت. عضو كميسيون اقتصادي با اشاره 
به ش��ركت هاي تعاوني گفت: كشاورزان مي توانند با تشكل هايي كه 
دارند ازجمله تعاوني ه��اي توليد، توليدات خرد و كوچك را تجميع 
كرده و در قالب منسجم تري در بورس كاال عرضه كنند و يك تعاوني 

ب��ه نمايندگي از اعضا محصول  را در بورس عرضه كرده و پس از آن 
پول را ميان كشاورزان توزيع كند. ضمن آنكه معامالت بورس اصوال 
از طريق كارگزار انجام مي ش��ود يعني فروشنده مي تواند به كارگزار 
مربوط��ه مراجعه كرده و كارگزار به نيابت از فروش��نده تمام فرآيند 
را انجام دهد. كريمي اظهار كرد: عرضه بخش��ي از گندم كش��ور از 
س��ال آينده در بورس كاال آغاز يك تح��ول و اصالح در نظام خريد 
تضميني اس��ت و بدون شك در صورت عمل همه نهادها به وظايف 
خود شاهد رضايت كش��اورزان، كاهش هزينه دولت و رشد كيفيت 

گندم خريداري شده، خواهيم بود. 

 راه گشايي در حوزه معدن
در سويي ديگر رييس فراكسيون معدن و صنايع معدني مجلس 
ب��ا بيان اينكه اس��تفاده از ظرفيت هاي ب��ورس كاال در حوزه معدن 
راهگشاست، گفت: دبيرخانه مش��ترك امور معادن مجلس و دولت 
براي حل مش��كالت اين حوزه تشكيل شده است. به گزارش ميزان 
داريوش اس��ماعيلي با بيان اينك��ه وظيفه اصلي نمايندگان مجلس 
نظارت بر اجراي قانون اس��ت، گفت: درحال حاضر مشكلي كه با آن 
رو به رو هس��تيم، اجرا نش��دن برخي مصوبات مجلس است كه از آن 
جمله مي توان به مصوبات خانه ملت در بخش معدن اشاره كرد. اين 
نماينده مجلس با اش��اره به نگاه ويژه مجلس به ماده 37 قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير اس��ت، افزود: در افق 1404 توليد ساالنه 55 
ميليون تن فوالد و ش��مش را هدف گذاري كرده ايم و به س��مت آن 
حركت مي كنيم، حركت به سمت اين هدف نيز به  خوبي انجام شده 
و تنها نگراني تامين مناس��ب مواد اوليه در درازمدت اس��ت. درحال 

حاضر ذخاير فعلي كش��ور تنها كمتر از 10سال مواد اوليه مورد نياز 
اين صنعت را پاسخگو است. وي با تاكيد بر اينكه با صادرات مواد خام 
معدني مخالف هستيم، اظهار كرد: اگر امروز سرمايه گذاراني با توجه 
به مزيت وجود داشتن س��نگ آهن در داخل كشور درحال ساخت 
كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن هستند بايد به فكر فردا باشند و حل 

مشكل را نبايد به 10سال آينده موكول كرد. 
اس��ماعيلي تصريح كرد: در قانون راهكارهايي پيش بيني شده كه 
موضوع صادرات به شكل شفاف قابل تصميم گيري باشد و با توجه به 
سازوكارهاي شفاف بورس يكي از روش هاي مناسب فروش مواد معدني 
به ويژه سنگ آهن بورس كاالست كه اين اقدام منجر به شفافيت بازار 
محصوالت معدني مي ش��ود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
به نگراني نمايندگان خانه ملت اش��اره كرد و گفت: مجلس با صادرات 
مواد خامي كه صنايع در داخل كش��ور به آن نياز دارند كامال مخالف 
اس��ت و از اين رو براي رفع مشكالت و موانع موجود در بخش معدن، 
فراكس��يوني با عنوان فراكسيون معدن و صنايع معدني تشكيل شده 
ك��ه با حضور114نماينده تالش دارد اين ح��وزه كمك هاي الزم را به 
دولت ارائه كند. به گفته اسماعيلي در هيات رييسه فراكسيون معدن و 
صنايع معدني كه با حضور رييس مجلس، وزير صنعت، معدن و تجارت، 
اعضاي فراكسيون معدن مجلس و معاونان معدني وزارت صنعت برگزار 
شد بنا به پيشنهاد شخص وزير صنعت، دبيرخانه يي براي تعامل بيشتر 
دولت و مجلس در امور معادن تش��كيل شد. رييس فراكسيون معدن 
و صنايع معدني مجلس گفت: خوشبختانه شريعتمداري به خوبي اين 
حوزه را مي شناسد و اهميت آن را مي داند و دبيرخانه مذكور با رياست 

او به حل مشكالت تخصصي حوزه معدن خواهد پرداخت. 

 4 دلي�ل افزاي�ش جذابيت بازار س�رمايه: 4 دليل افزايش نرخ 
ارز، كاهش س��ود سپرده هاي بانكي، بهبود عملكرد صنايع در گزارش هاي 
دوره يي و رش��د قيمت هاي جهاني باعث ش��ده اس��ت در 3 ماهه گذشته 
بازار سرمايه بازدهي باالتري را نسبت به ساير بازارها ثبت كند و جذابيت 
بيش��تري براي سرمايه گذاري داشته باش��د. فردين آقابزرگي كارگزار بازار 
سرمايه، با اشاره به اينكه بازدهي 3 ماهه بازار سرمايه براي سرمايه گذاران 
جذاب بوده اس��ت، گفت: در شرايط فعلي به چند دليل سرمايه گذاري در 
بورس از سوي سرمايه گذاران جذاب ارزيابي مي شود و همان گونه كه طي 
3 ماه گذشته شاهد بوده ايم به طور متوسط بازدهي بورس نسبت به ساير 
بازارها بيشتر بوده است. وي در بررسي داليل افزايش جذابيت بازار سرمايه 

به افزايش نرخ ارز در بازار آزاد اش��اره كرد و گفت: اخيرا رييس كل بانك 
مركزي اش��اره يي به عدم كاهش ارزش پول ملي ايران نس��بت به برخي 
كشورها داشته و گفته است كاهش ارزش پول ملي ما 32درصد از سال 92 
بوده در حالي كه پول ملي تركيه و روس��يه حدود 75 تا 90درصد كاهش 
داش��ته اس��ت. اين موضوع با وجود ظاهر كه قدرت پول ملي ما را نش��ان 
مي دهد مبين پتانس��يل رشد ارزهاست. به گزارش سنا، وي معتقد است، 
مي توان انتظار داشت كه رشد ارزها به ترتيبي كه طي ماه هاي پيش وجود 
داشته، همچنان ادامه داشته باشد و اين مساله بر سودآوري اغلب صنايع 
ما نقش اساسي دارد. همان گونه كه در سال 91 با جهش نرخ ارزها، بورس 
نيز جهش��ي قابل توجه را تجربه كرد.   اين كارشناس بازار سرمايه كاهش 
نرخ س��ود بانكي را مولفه اثرگذار ديگر بر بازار سرمايه دانست و ادامه داد: 
كاهش نرخ س��ود بانكي برابر است با افزايش انگيزه سرمايه گذاري، چراكه 
نشان مي دهد بازده بدون ريسك كاهش يافته و در نتيجه انتظار سودآوري 

يا همان P/E از مقبوليت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار خواهد بود. 
 از امروز، افزايش وجه تضمين اوليه قراردادهاي آتي سكه 
طال: بنا بر اعالم مديريت توس��عه بازار مش��تقه بورس كاالي ايران وجه 
تضمين اوليه قراردادهاي آتي سكه طال از امروز افزايش مي يابد. بر اين 
اساس طبق مصوبه هيات پذيرش بورس كاالي ايران درخصوص تعيين 
وجه تضمين اوليه قرارداد آتي سكه طال و باتوجه به افزايش قيمت تسويه 
روزانه قراردادهاي فعال طي روزهاي اخير، از روز چهارشنبه 27دي ماه 
96 پس از اتمام روند معامالتي وجه تضمين اوليه برابر مبلغ 16 ميليون 
ريال به همراه وجه تضمين اضافي، در مجموع 21 ميليون ريال تعيين 
مي ش��ود. در توضيح مفهوم وجه تضمين اوليه در قرارداد آتي سكه طال 
بايد گفت ب��راي اطمينان از انجام تعهدات، ه��ر يك از طرفين معامله 
درص��دي از ارزش قرارداد را به عنوان »وجه تضمين اوليه« نزد كارگزار 
سپرده مي كنند كه متناسب با تغيير ارزش قراردادهاي آتي، حساب هر 

يك از طرفين تعديل مي شود. مبلغ وجه تضمين اوليه متغير و از طريق 
بورس كاال تعيين و اعالم مي شود. چنانچه مشتري در موقعيت معامالتي 
خود س��ود كسب كند س��ود مربوط به حس��اب واريز مي شود كه قابل 
برداش��ت است. چنانچه مشتري با زيان روبه رو شود مبلغ زيان تا زماني 
كه به سطح حداقل وجه تضميني برسد از حساب كسر مي شود. پس از 
رس��يدن حساب به حداقل وجه تضمين )60درصد وجه تضمين اوليه( 
 Call Margin مشتري اخطار كسري موجودي مي گيرد و به اصطالح
و بايد اقدام به شارژ حساب تا سطح وجه تضمين اوليه كند يا موقعيت 
باز خود را ببندد. قرارداد آتي، توافقنامه يي مبني بر خريد و فروش يك 
دارايي در زمان معين در آينده و با قيمت مشخص است. به عبارت ديگر 
در بازار آتي، خريد و فروش دارايي پايه قرارداد براساس توافقنامه يي كه 
به قرارداد اس��تاندارد تبديل شده اس��ت، صورت مي گيرد كه در آن به 

دارايي با مشخصات خاصي اشاره مي شود. 

تحولنظامخريدتضمينيگندمباكمكبورسكاال

نگاهيبهتحوالتبازار

تاالرنقرهاي



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Wed. January  17. 2018  1019   چهارشنبه         27 دي 1396     29 ربيع الثاني 1439  شماره 

 تاسيس مركز داوري
اتاق اصناف

نشست مشترك ميان رييس و هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه و س��اير مقام��ات هر دو نهاد براي 
امض��اي تفاهمنامه همكاري با موضوع پيش��گيري 
از جرم و تاس��يس مركز داوري ات��اق اصناف ايران 

برگزار شد. 
به گزارش اتاق اصناف ايران، در اين نشست علي 
فاضلي، رييس اتاق اصناف با تشكر از زحمات كساني 
كه در دس��تيابي به س��ازوكاري كه موجب تس��هيل 
در ح��ل و فص��ل اختالفات صنفي مي گ��ردد، گفت: 
ابتدا بايد از همكارانم در هيات رييس��ه تش��كر كنم 
كه ت��الش كردند تا ما بتوانيم به چنين س��ازوكاري 
دس��ت يابيم تا زمينه يي شود كه پرونده ها با سرعت 
بيش��تر و تخصصاً توسط اصناف و با رعايت الزامات و 
استانداردهاي داوري حل و فصل شود و باري از روي 
دوش قوه قضاييه برداشته شود. با تحقق اين اهداف 

در نهايت سود اصلي عايد مردم مي شود. 
او در ادامه گفت زندگي بيست و چهار ميليون نفر 
مستقيم و غيرمس��تقيم با اصناف گره خورده است. 
در حوزه فرهنگي در س��ال هاي اخي��ر، اصناف يكي 
از تاثيرگذارترين ه��ا بوده اس��ت اما بع��د از انقالب و 
ب��ه خصوص در دو دهه اخير، ش��اهد افت اصناف در 
حوزه ه��اي مختلف بوده ايم. از طرف��ي اقتصاد هم با 
مشكالتي مواجه شد. ترديدي نيست كه اختالف در 
هر رابطه حقوقي محتمل است و مشكالت اقتصادي 
كش��ور اين احتمال را افزايش مي ده��د. اگر در نظر 
داش��ته باش��يم كه انبوهي از واحدهاي صنفي ظاهر 
ش��ده اس��ت. هم اكنون به ازاي هر ۷-۸ خانوار يك 
واح��د صنفي فعالي��ت دارد در حالي كه اس��تاندارد 
جهاني آن هر واحد براي ۴۰ خانوار اس��ت، احتمال 
وقوع اختالف ميان اصناف و ميان اصناف و مردم نيز 
بيشتر از استانداردها خواهد بود. استاندارد جهاني را 
هم پشت سر گذاشته و كار را به جايي رسانده است 
ك��ه تقريبا به ازاي ه��ر ۷-۸ خانوار يك واحد صنفي 
وجود دارد. قطع��اً امكان كاهش واحدهاي صنفي به 
دليل معذوريت هاي ديگر وجود ندارد و ضروري بوده 

و هست تا مسائل و امور صنفي سروسامان يابد. 
رييس اتاق اصناف ايران در ادامه با تاكيد بر اينكه 
يك��ي از مس��ائل و اموري كه بايد س��امان مي يافت، 
موضوعات حقوقي و قضاي��ي اصناف بود و بر همين 
اس��اس تاس��يس مركز داوري اصناف ضرورت يافت، 
گفت از دو سال پيش اين برنامه توسط هيات رييسه 
ات��اق اصناف در دس��تور كار قرار گرف��ت و معاونت 
حقوقي اتاق مكلف به تاسيس و راه اندازي آن شد. از 
سوي هيات رييسه معيارهاي متعددي در سه حوزه 
صنفي، داوري و عمومي مصوب شد كه از جمله آنها 
در هر س��ه حوزه مي توان ب��ه ارتقاي جايگاه اصناف، 
واگذار امور اصناف به خود ايشان، عدم تحميل هزينه 
به اتحاديه ها يا مطالعه تطبيقي در موضوع داوري به 
ويژه در كش��ورهاي پيشرو، اس��تفاده از متخصصان 
داوري و هماهنگ��ي با قوه قضايي��ه يا رعايت محيط 
زيس��ت، تكريم ارباب رجوع، مقابله با فس��اد، تقويت 

مزاياي عمومي داوري و اتاق ها اشاره كرد. 
معاونت حقوقي مكلف ش��د تا عالوه بر معيارهاي 
مص��وب در نهايت مرك��ز را به نح��وي طراحي كند 
كه آس��ان كاربر ب��وده و بتواند به س��ادگي و راحتي 
از س��وي اصن��اف و عم��وم مراجعه كنن��دگان مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. در نهايت براي تبعيت از تمامي 
معيارها و ساده و در دسترس بودن مركز براي عموم 
افراد و واحدهاي صنفي در سراس��ر كشور به صورت 
همزمان، يكنواخت و يكسان و البته با رعايت عرف ها 
و رويه ه��اي محل��ي و منطقه اي، مرك��ز عمدتا روي 
بس��ترهاي مخابراتي و اينترنتي فعاليت خواهد كرد 
و ترتيباتي اتخاذ ش��ده اس��ت كه در صورت نياز به 
رس��يدگي فيزيكي، مركز در سراسر كشور به صورت 

فيزيكي نيز در دسترس قرار گيرد. 
فاضل��ي در آخ��ر گف��ت، از طريق مرك��ز اعتماد 
عمومي مردم به يكديگر احياء و تقويت خواهد ش��د؛ 
اصن��اف نقش تاريخي خود به عنوان معمر و ميانجي 
را بازخواهن��د ياف��ت؛ اصناف و واحده��اي صنفي بر 
فعاليت هاي اقتصادي و تخصصي خود متمركز ش��ده 
و اقتصادي صنفي و تبعاً اقتصاد ملي را بيش از پيش 
رشد خواهند داد و زمينه فراهم خواهد شد تا اصناف 

بتوانند در حوزه تجارت بين المللي ورود كنند. 
در ادام��ه محمدباق��ر الف��ت، معاون��ت اجتماعي و 
پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با استقبال از چنين 
اتفاقي گفت كه اصناف با توجه به س��ابقه و پتانسيلي 
كه برخوردارند مورد توجه قوه قضاييه در حوزه مختلف 
بوده است. ضروري است نياز چهل ميليوني اصناف براي 
حل و فصل اختالفات از طريق خود آنها اجابت شود و 
از طريق داوري، حل و فصل اختالفات صنفي را تسريع 

كرده، تسهيل و تخصصي كند. 
الفت اضافه ك��رد، از اين اتفاق، ق��وه قضاييه نيز 
منتفع مي شود. با رشد و توسعه واحدهاي صنفي، با 
لحاظ مشكالت اقتصادي و محتمل بودن اختالفات، 
هم اكن��ون اين قوه قضاييه اس��ت كه ب��ار اصلي حل 
و فص��ل اختالفات را بر دوش مي كش��د و اين منجر 
به صدماتي از جمله اطاله دادرس��ي خواهد شد. اتاق 
اصن��اف ايران و مرك��ز داوري اين ات��اق قطعا نقش 

بي بديلي را در اين ارتباط ايفاء مي كنند. 
معاون پيشگيري قوه قضاييه در ادامه گفت كه البته 
بايد از ظرفيت هاي ديگر اتاق اصناف نيز استفاده شود. 
در مورد اس��ناد تجاري، در دنيا اسناد تجاري متنوعي 
شناس��ايي شده و محل عمل است اما در قانون تجارت 
ايران نه تنها اسناد نوين مورد توجه نيست كه متاسفانه 
از ميان سه سند شناس��ايي شده نيز فقط چك محل 
عمل است و هيچ توجهي به سفته و برات نمي شود. يا 
در مورد تضمينات، تمامي بار بر عهده بانك ها است در 
صورتي كه بايد اعتبار اصناف احياء شود و سازوكارهايي 
با مش��اركت خود اصناف طراحي ش��ود ك��ه بتوانند از 
يكديگر ضمانت نمايند. همچنين بازارهاي جهاني براي 
اصناف بايد هدف گيري شده و كل فعاليت اقتصادي و 
تجاري كش��ور محدود به جمعيت كشور نباشد. به اين 

ترتيب است كه مي توان اقتصاد را احياء و ارتقاء داد. 
الفت در پايان گفت كه در كنار همه اين اتفاقات 
بايد اتاق اصناف مش��اركت جدي نماي��د تا از وقوع 
جرم و تخلف در اصناف پيش��گيري ش��ود. تاسيس 
مركز داوري بس��يار پس��نديده و راهگش��ا است اما 
نباي��د فراموش كرد كه قبل از وقوع اختالف مي توان 
ترتيباتي را اتخاذ كرد كه وقوع اختالف كاهش يابد. 
در نهايت دو طرف تفاهمنامه همكاري با موضوع 
پيشگيري از جرم و تاسيس مركز داوري اتاق اصناف 

ايران را امضا و مبادله كردند.

خبر

تش��كل هاي كارفرماي��ي در ايران هميش��ه مورد 
اعتماد و حمايت دولت ها بوده اند. در سال هاي اخير به 
ويژه پيش از ابالغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ و تالش 
براي خصوصي سازي، نياز به همكاري و همياري ميان 
دولت و بخش خصوصي تقويت شد و به همين دليل 
ارتب��اط ميان دول��ت و نماينده هاي بخش خصوصي 
كه تش��كل هاي كارفرمايي مانن��د اتاق هاي بازرگاني 
و تش��كل هاي زيرمجموعه آن هس��تند بيش��تر شد. 
ب��ا اين وجود بحث هاي تش��كل هاي كارگري چندان 
مورد پيگيري قرار نگرفت. حال جالب اس��ت كه خود 
تش��كل هاي كارفرمايي خطر اين توسعه نامتوازن را 
كامال احساس مي كنند و پيشنهاد تقويت تشكل هاي 
كارگري از س��وي كارفرمايان با ه��دف جلوگيري از 

نارضايتي مطرح مي شود. 

 ساختار منجر به تقابل
ساختار س��ه گانه كار از سال ها پيش در قانون كار 
ايران مطرح شد و اين س��اختار براساس روابط ميان 
كارگر-كارفرما-دولت تعريف ش��ده اس��ت. مهم ترين 
نه��ادي كه بر همين اس��اس ش��كل گرفت ش��وراي 
عال��ي كار بود. براس��اس قان��ون كار در وزارت كار و 
امور اجتماعي ش��ورايي بنام شوراي عالي كار تشكيل 

مي شود. اعضاي شورا عبارتند از: 
 الف - وزير كار و امور اجتماعي، كه رياس��ت شورا 

را بعهده خواهد داشت. 
 ب - دو نف��ر از اف��راد بصير و مطلع در مس��ائل 
اجتماع��ي و اقتصادي به پيش��نهاد وزي��ر كار و امور 
اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از 

اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد. 
 ج - س��ه نفر از نمايندگان كارفرمايان )يك نفر از 

بخش كشاورزي( به انتخاب كارفرمايان. 

 د - س��ه نفر از نمايندگان كارگ��ران )يك نفر از 
بخش كش��اورزي( به انتخاب كانون عالي ش��وراهاي 
اس��المي كار. ش��وراي عالي كار، از افراد فوق تشكيل 
كه به اس��تثناء وزير كار و امور اجتماعي، بقيه اعضاء 
آن براي مدت دو س��ال تعيين و انتخاب مي گردند و 

انتخاب مجدد آنان بالمانع است. 
بيشترين بحث ها ميان نماينده كارگرها و كارفرماها 
در پايان هر س��ال درباره موضوع افزايش حقوق است 
و در طول سال درباره مسائل مختلف بحث مي شود. 

با اين وجود اين س��اختار ب��ه گونه يي ترتيب داده 
شده است كه هميشه كارگرها و كارفرماها شاهد تضاد 
منافع باشند. اين مساله طبيعتا منجر به مشكالتي در 
بلندمدت مي شود كه براي فعاالن حوزه كارفرمايي نيز 
به صالح نيز به همين دليل شاهد اين موضوع هستيم 
كه بحث تقويت تش��كل هاي كارگري از سوي فعاالن 

كارفرمايي مطرح مي شود. 
 

 تشكل كارگري، سياسي نيست
بهرام ش��هرياري عض��و اتاق بازرگان��ي تهران با 
اش��اره به عملك��رد ضعيف س��نديكا و خانه كارگر، 
گفت: به دليل سياس��ت زدگي در همه امور كشور 
س��نديكاي كارگري و خانه كارگ��ر تنها به صورت 
فيزيكي حض��ور دارند و عمال فعاليت چنداني براي 
احقاق حقوق كارگران انجام نمي دهند و بس��ياري 
از تصميمات در اين دو نهاد ضمانت اجرايي ندارد. 
وي افزود: با تنش هاي سياسي موجود اگر سنديكا 
به دليل كمبود حقوق و مزايا مانند كش��ور هاي ديگر 
اق��دام به اعتص��اب كند، اي��ن اعتصاب��ات در رديف 
فعاليت هاي سياس��ي قرار مي گيرد و جنبه اقتصادي 
آن ديده نمي شود، در صورتي كه اين اعتصابات براي 
رفع مشكل معيشت است. عضو اتاق بازرگاني تهران با 

بيان اينكه كارگران پشتوانه يي براي احقاق حقوق خود 
ندارند، اظهار كرد: حقوق كارگران زير خط فقر است 
و همين حقوق اندك نيز به درستي پرداخت نمي شود 
و اين برمي گردد به اينكه س��اير عوامل كه از كارفرما 
مطالبه مي كنند، پش��توانه قوي دارند، بطور مثال در 
صورت عدم پرداخت هزينه برق و گاز اشتراك سريع 
قطع مي ش��ود، بانك ها براي درياف��ت مطالبات خود 
ضمانت اجرايي دارند در حالي كه نيروي كار ضمانت 

قوي براي اعتراض و دريافت مطالبات خود ندارند. 
وي ادام��ه داد: كارفرما نيز به دليل فش��ار هاي 
ماليات، بانك و ساير بخش هاي توليد با ديوار كوتاه 
كارگر مواجه مي شود كه كمبود ها را در اين قسمت 

جبران مي كند. 
ش��هرياري با اش��اره به نيروي مازاد در برخي از 
دستگاه هاي دولتي، افزود: حضور اتوبوسي برخي از 
نيرو هاي كار در دستگاه هاي دولتي كه با جابه جايي 
مديران شكل مي گيرد، باعث افزايش نيروي مازاد و 

كاهش بهره وري مي شود. 
عضو ات��اق بازرگاني تهران با اش��اره به افزايش 
حجم دولت اذعان كرد: قانون كوچك س��ازي دولت 
نيز عمال اجرا نمي ش��ود، زيرا اخراج نيرو هاي مازاد 
ب��ا موان��ع وزارت كار و ايجاد بحران ه��اي كاري و 
اجتماع��ي هم��راه خواهد ب��ود و دولت هر س��اله 
رش��د مي كن��د.  وي با اش��اره به نق��ش دولت در 
سياس��ت گذاري افزود: دولت بايد با كنار گذاش��تن 
تصدي گ��ري وارد كار ه��اي نظارتي ش��ود، فعاليت 
دول��ت در اجراييات باعث اختالل در بازار و كاهش 

عملكرد آن مي شود. 
ب��راي  ك��ه  اقدامات��ي  داد:  ادام��ه  ش��هرياري 
خصوصي س��ازي توس��ط دول��ت ص��ورت گرفت��ه 
خصولتي ش��دن ش��ركت هاي دولتي را ب��ه همراه 

داشته است، مانند ايران خودرو يا سايپا كه به ظاهر 
خصوصي شدند، اما مديران آنها دولتي هستند. 

عض��و اتاق بازرگاني تهران ب��ا بيان اينكه درآمد 
ك��م كارگران باعث كاهش اميد به آينده مي ش��ود، 
گفت: س��بد كاالي خانوار كه شامل مواد خوراكي، 
نان و پوش��اك اس��ت، ميزاني براي محاس��به خط 
فقر اس��ت. كارگر بايد باالتر از خط فقر باش��د تا با 
جمع آوري اندوخته آينده بهتري داش��ته باش��د. با 
توجه به حقوق زير خط فقر كارگران نرخ اميدواري 
به ش��دت كاهش يافته كه باعث مي ش��ود، كارگران 
براي تامين مخارج زندگي در پي شغل دوم باشند. 

 افزايش دستمزد منجر به تورم نمي شود
شهرياري با غير واقعي خواندن دستمزد كارگران 
نسبت به تورم، اظهار كرد: با بررسي نرخ رشد تورم 
و ميزان حقوق در سال هاي گذشته مي توان نتيجه 
گرفت كه دس��تمزد كارگران به ص��ورت مصنوعي 

پايين نگه داشته شده است. 
عضو اتاق بازرگان��ي تهران با رد اين موضوع كه 
افزاي��ش درآمد كارگ��ران منجر به تورم مي ش��ود، 
تصريح كرد: استداللي از سوي برخي مطرح مي شد 
مبن��ي بر اينكه بخش زي��ادي از جامعه را كارگران 
و حقوق بگيران تش��كيل مي دهند, به همين دليل 
افزايش حقوق آنها باع��ث افزايش نقدينگي و تورم 
مي ش��ود و اين در حالي است كه با افزايش درآمد 
ميزان خريد افزايش و چرخه توليد شتاب مي گيرد. 
وي با اش��اره به نقش دولت در پايين نگه داشتن 
درآمد كارگ��ران، اذعان كرد: دليل اصلي پايين بودن 
دس��تمزد كارگران و حقوق بگيران حض��ور دولت به 
عنوان بزرگ ترين كارفرماست و براي پايين نگه داشتن 
هزينه هاي خ��ود، در تعيين ميزان حقوق اعمال نظر 

مي كند. شهرياري با اشاره به بازدهي كم نيروي كار 
كشور، اظهار كرد: ميزان بازدهي و بهره وري نيروي 
كار در ايران بس��يار پايين تر از ميانگين هاي جهاني 
اس��ت. با بررس��ي هاي صورت گرفته نيروي كار در 
ايران يك نوزدهم نيروي كار در ژاپن بازدهي دارد.  
وي ضري��ب بازدهي در بخش خصوصي را نس��بت 
ب��ه بخش دولتي باالتر دانس��ت و تصريح كرد: نرخ 
بهره وري در بخش خصوصي بيشتر از دستگاه هاي 
دولتي اس��ت. با تحقيقات صورت گرفته مش��خص 
شده ميزان ساعت كار مفيد در بخش هاي دولتي و 

عمومي ۲۰ دقيقه در روز است. 
عض��و اتاق بازرگاني با اش��اره به ضعف در انجام 
كار ه��اي گروهي در كش��ور، بيان ك��رد: اصول كار 
حرفه يي و گروه��ي در محيط كار به خوبي توجيه 
نش��ده و باع��ث مخدوش ش��دن مناس��بات كاري 
مي ش��ود كه براي رسيدن به بهره وري مناسب بايد 

روحيه كار تيمي را تقويت كرد. 
ب��ه گفته وي؛ تعطيالت مكرر به مناس��بت هاي 
مختل��ف و دس��تمزد كم ني��روي كار باعث كاهش 

بازدهي و عملكرد سيستم مي شود. 

 نياز به تغيير رويكرد
قان��ون كار در ابت��داي انق��الب اس��المي براي 
تصويب دچار مشكالت زيادي بود و هيچگاه اجماع 
درباره آن رخ نداد. حتي اگر آن قانون در آن دوران 
جوابگو بود نيز امروز با گذش��ت بيش از 3 دهه نياز 
به تغيير در رويكردها كامال احس��اس مي ش��ود. بر 
همين اساس تغيير در ساختار تشكل هاي كارگري 
براي جلوگيري از سياس��ي ش��دن اين تشكل ها و 
همگرايي ميان تش��كل هاي كارگ��ري و كارفرمايي 

كامال احساس مي شود. 

اخيرا گمرك جمهوري اس��المي ايران در راستاي اهداف خود در جهت بهبود فضاي 
كسب و كار و رفع موانع توليد، اقدام به راه اندازي اظهار پيش از ورود كاال در بنادر تجاري 
خود كرده اس��ت. دستورالعمل اظهار پيش از ورود كاال به گمرك هاي سراسر كشور ابالغ 
ش��ده تا روند ترخيص كاالهاي وارداتي به ويژه كاالهاي واسطه يي و سرمايه يي با سرعت 

بيشتري انجام شود. 
در همين خصوص عليرضا مناقبي، رييس مجمع عالي واردات با اشاره به اينكه اظهار 
قبل از ورود در گمرك با هدف تس��هيل و توس��عه تجارت صورت گرفته است، گفت: هر 
سياستي كه به جريان امور اقتصادي كشور چه در بخش توليد و چه در بخش هاي ديگر 
چون صادرات و واردات س��رعت ببخش��د، به نفع جامعه و همچنين اقتصاد كشور خواهد 
بود.  وي افزود: امكان پيش اظهاري قبل از واردات كاال، يكي از اقدامات مثبت و مفيد براي 
توليدكنندگان و صادركنندگان است كه هيچ لطمه يي به اقتصاد كشور نخواهد زد.رييس 
مجم��ع عالي واردات ادامه داد: در واقع اين س��امانه اجازه مي دهد ت��ا تجار و بازرگانان و 
همچنين صاحبان كاال پيش از ورود كاال به بنادر محموله هاي خود را در سامانه اظهار كنند 
و از س��وي ديگر اين دستورالعمل موجب مي شود صاحبان كاال در مدت زمان كوتاه تري 
كاالي خود را ترخيص كرده و ديگر كااليي در گمرك نماند.  مناقبي با اشاره به الكترونيكي 
شدن فرآيندهاي گمركي گفت: اتخاذ سياست هاي الكترونيكي موجب شفافيت در حوزه 
تجارت كش��ور و نيز مبارزه سيستمي با قاچاق كاال و ارز از جمله دستاوردهاي راه اندازي 

پنجره واحد امور گمركي به شمار مي رود. 
وي در خصوص اس��ناد و مدارك الزم جهت اظهار قبل از ورود كاال گفت: اسناد مورد 
نياز جهت شروع عمليات اظهار قبل از ورود كاال شامل بارنامه، فاكتور، بيمه نامه، گواهي 
مبدا، قبض انبار و همچنين اگر كاال، محصول سالمت محور باشد نياز به تاييديه مقامات 
و دستگاه هاي ذي ربط دارد. رييس مجمع عالي واردات در خصوص عملكرد سامانه اظهار 
قب��ل از ورود كاال تصريح كرد: در واقع قبل از اينكه محموله از كش��ور مبدأ حركت كند 
مي بايست تجار و بازرگانان اطالعاتشان را پيش از رسيدن كاال به مرزهاي كشور در سامانه 
اظهار كنند اين اقدام باعث مي شود اطالعات اوليه را از كشور مرجع دريافت كرده و ارزيابي 
اطالعات با شرايط بهتري انجام شود.  وي ادامه داد: با اين روش فرد پيش اظهاري اش را 
از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي انجام مي دهد و اگر هم احتياج به مجوزهايي داشته 
باشد، اين اطالعات به صورت كامال اتوماتيك به سمت سازمان هاي مجوزدهنده ارجاع داده 
و آنها نيز موظف هس��تند موارد الزم را بررس��ي و اقدامات بعدي را انجام دهند.  به گفته 
مناقبي در اين زمينه وزارت صنعت و گمرك وارد عمل شده اند و اين دستورالعمل با توافق 
و تاييد اين دو سازمان طراحي و ارجاع داده شده است و هرگونه كوتاهي در اين مهم به 
اين دو س��ازمان بر مي گردد.  وي با اش��اره به اينكه دستورالعمل فوق مورد استقبال كليه 
تجار و بازرگانان قرار گرفته است، گفت: پيش از اين ميانگين ماندگاري كاالها در گمرك ها 
به ۲6 روز مي رس��يد كه به ازاي هر روز توقف محموله ها در گمرك، يك درصد به ارزش 
كل محموله اضافه مي شد، از سوي ديگر حضور خود واردكننده و صادركننده به گمرك 
و ارزيابي و كارشناسي ارزش كاال باعث مي شد تا ماندگاري كاال در گمرك ها افزايش پيدا 
كند. وي ادامه داد: اما اجراي اين دس��تورالعمل يك سياست برد – برد محسوب مي شود 
چرا كه با اجراي اين سامانه زمان فوق كاهش بسزايي داشته و از سوي ديگر از هزينه هاي 
سربار و اضافي نيز كاسته شده است.  مناقبي افزود: معتقدم اظهار قبل از ورود كاال هم براي 
واحدهاي توليدي، هم واردكنندگان و تجار به صرفه بوده و همچنين منافع اقتصادي كشور 
را ني��ز در ب��ردارد.  رييس مجمع عالي واردات با تاكيد بر اينكه طرح فوق بر روي كاهش 
هزينه ها تاثير چشمگيري دارد، گفت: زماني كه هزينه هاي اضافي از كاال حذف شود قيمت 
تمام ش��ده كاال نيز كاهش مي يابد بنابراين كاال با قيمت كمتري به دست مصرف كننده 

مي رسد پس اين طرح منافع تمام بخش ها را حفظ مي كند.

در حال حاضر در حدود 9۸ درصد زعفران دنيا در ايران و بخش قريب به اتفاق اين رقم 
نيز در خراسان جنوبي و رضوي توليد مي شود با اين حال اسپانيا بزرگ ترين صادركننده 
زعفران دنيا محسوب مي شود! اين در حالي است كه عالوه بر اينكه چالش هاي متعددي 
مانع از آن مي شود كه ايران خود عنوان بزرگ ترين صادركننده جهان را به خود اختصاص 
دهد مش��كل ديگر قاچاق پياز زعفران به كش��ورهاي ديگر اس��ت كه آينده اين بخش از 

كشاورزي كشور را نيز با تهديد روبرو خواهد ساخت. 
در حال حاضر كشورهاي همسايه با خريد قاچاق پياز زعفران به صورت بالقوه استعداد 
تبديل شدن به توليدكنندگان مهم اين حوزه را پيدا كرده اند و اين در حالي است كه در 
داخل كشور نيز اقدام مناسبي براي رفع اين چالش ها ديده نمي شود. نتيجه اين امر كاهش 
3۰ تا ۴۰ درصدي توليد زعفران در سال گذشته بوده كه تهديد جدي براي بخش زعفران 

محسوب مي شود. 
در اي��ن بين اما هفته قب��ل مديرعامل بورس كاالي ايران اع��الم كرد كه طرح خريد 
تضميني خريد زعفران تا 5 بهمن تمديد شده و در حال حاضر در بورس كاال ميزان خريد 
اين محصول به 593 تن رسيده است. به گفته سلطاني نژاد عالوه بر خريد تضميني خريد 
توافقي زعفران نوع ديگري از سياست هاي حمايتي دولت بوده تا خريد زعفران به قيمت 
توافقي از س��وي سازمان مركزي تعاون روس��تايي ايران در قالب دو سناريو صورت گيرد.  
سلطاني نژاد افزود: سناريوي اول، خريد فيزيكي زعفران است كه از سوي سازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران با پرداخت ۴۰ درصد از پول كشاورز بوده كه در آن معامله به صورت 
قطعي انجام مي شود و زعفران خريداري شده براي تقويت بخش صادرات و حفظ جايگاه 
بين المللي زعفران از طريق بورس كاالي ايران عرضه مي ش��ود.  وي افزود: در س��ناريوي 
دوم نيز خريد زعفران به ش��كل گواهي سپرده كااليي مورد معامله در بورس كاالي ايران 
است كه در آن قيمت توافقي زعفران بر مبناي مشخصات كيفي و وضعيت ظاهري انواع 
محصول، در ۴ دسته تعيين شده است. در اين زمينه عبداهلل حاتميان در خصوص خريد 
توافقي زعفران توسط دولت، اظهار داشت: هر زماني كه بخش خصوصي نا توان شد بار روي 
دوش دولت قرار مي گيرد، انصاف نيست كه زعفران به عنوان محصولي كه در دنيا متقاضي 

فراواني دارد بار خريد تضميني آن را روي دوش دولت قرار دهيم. 
عضو كميس��يون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
زعفران ۸ ميليارد دالر گردش مالي در دنيا طي يك سال دارد اما تنها حدود 3۰۰ ميليون 
دالر آن براي ايران است، گفت: بخش خصوصي كشور در زمينه زعفران ضمن اينكه آلوده 
به رانت و مردم گريزي شده، مداوم به  دنبال صادرات بي كيفيت، تقلبي و به  واسطه آن از 
دست دادن بازارهاي بين المللي است. عبداله حاتميان با اشاره به اينكه چرا بايد با وجود 
انجمن هاي ملي زعفران و از اين دست انجمن ها در انتها دولت مجبور به خريد تضميني 
زعفران ش��ود، ادامه داد: در صورتي كه اختيارات دولت را داشتم تمامي تشكيالت مربوط 
به زعفران را منحل و مجددا تشكل هاي جديد را ايجاد مي كردم و مديرعاملي را از جانب 
دولت انتخاب مي كردم.  وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي قابليت الزم را ندارد و دولت 
مجبور است بار آنها را بكشد و تاوان آن را نيز پرداخت كند، ادامه داد: در اين خصوص از 
دولت تشكر مي كنم كه با وجود گرفتاري هايي كه با آنها درگير است مي آيد زعفراني را كه 

دنيا خواستار آن است را به صورت تضميني خريداري مي كند. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي در پايان با تاكيد بر اينكه در 
بخش خصوص به قدري ناتوان بوده ايم كه نتوانس��ته ايم براي محصول گران قدري مانند 
زعفران نيز بازاري را پيدا كنيم، خاطرنشان كرد: كم بودن سهم ايران از بازار جهاني زعفران 
به دليل ظلمي است كه مدعيان بخش خصوصي انجام مي دهند، زماني كه محصول تقلبي، 
بدون برند، بدون بس��ته بندي، بدون بازاريابي و به اسم كشور اسپانيا را صادر كنيم نتيجه 

آن اين مي شود. 

در روزهاي اخير قيمت هر قطعه جوجه يكروزه بدون حس��اب و كتاب؛ به ۲ هزار و 
5۰۰ تومان افزايش يافت كه كارشناسان علل مختلفي نظير عرضه و تقاضا، نحوه فروش، 

وجود واسطه ها و... را عامل اصلي گراني هاي اخير مي دانند. 
البته همه س��اله قيمت جوجه يكروزه از اواس��ط دي تا پايان بهمن به سبب افزايش 
تقاضاي مرغداران براي تامين مرغ ش��ب عيد با نوس��اناتي روبرو اس��ت، بطوريكه سال 

گذشته هر قطعه جوجه يكروزه باالي 3 هزارتومان در بازار عرضه شد. 
رييس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تي معتقد اس��ت؛ با وجود افزايش قيمت 
جوجه يكروزه و س��اير نهاده هاي توليد، قيمت مرغ نه تنها افزايش��ي نداشته، بلكه روند 
كاهشي به خود گرفته است كه با ادامه اين روند مرغداران قادر به توليد نخواهند بود. 

حال جاي سوال است كه با وجود افزايش هزينه توليد، گراني به بازار مرغ شب عيد 
مي رس��د؟  محمد يوس��في رييس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان با اش��اره به اينكه قيمت جوجه يكروزه روند افزايشي به خود 
گرفته است، اظهار كرد: هم اكنون هر قطعه جوجه يكروزه با نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار 
و 5۰۰ تومان به مرغداران گوش��تي عرضه مي شود كه با افزايش تقاضا در روزهاي آتي 

احتمال افزايش مجدد نرخ به ۲۷۰۰ تومان دور از انتظار نيست. 
وي با اش��اره به اينكه همه ساله با نزديك ش��دن به ايام نوروز قيمت جوجه يكروزه 
در بازار افزايش مي يابد، افزود: با توجه به آنكه تمهيداتي براي كنترل قيمت جوجه در 
بازار نشده است، توليدكنندگان بايد از تقاضاي خود براي خريد جوجه يكروزه بكاهند تا 
قيمت بيش از پيش باال نرود. به گفته يوسفي؛ نرخ دو هفته اخير هر قطعه جوجه يكروزه 

در بازار هزار و ۴۰۰تومان بود كه به يك باره با نوسان چشمگيري در بازار روبرو شد. 
ريي��س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تي ادامه داد: با توجه به نوس��ان قيمت 
جوجه يكروزه، افزايش قيمت مرغ برحسب نرخ تمام شده امري ضروري است، چرا كه 

مرغداران گوشتي با ادامه روند كنوني قادر به ادامه توليد نخواهند بود. 
وي با اش��اره به اينكه بهاي عرضه مرغ به نرخ پايين نبايد از جيب مرغدار پرداخت 
شود، تصريح كرد: اگر دولت نسبت به عرضه مرغ ارزان تمايل دارد، يارانه آن را از جيب 
خ��ود بايد به مصرف كنندگان پرداخت كند. غالمرضا فارغي دبير انجمن جوجه يكروزه 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اينكه نرخ جوجه يكروزه متعادل است، 
اظه��ار ك��رد: هم اكنون نرخ هر قطعه جوجه يكروزه ه��زار و ۷۰۰ تا هزار و 95۰ تومان 
است كه انتظار مي رود در روزهاي آتي اين تعادل حفظ شود.  وي در پاسخ به اين سوال 
كه مرغداران نس��بت به قيمت كنوني جوجه يكروزه معترض هستند، افزود: همه ساله 
با نزديك ش��دن به ايام نوروز قيمت جوجه يكروزه با افزايش تقاضا روند روبه رشدي به 
خود مي گيرد، بنابراين نوسان قيمت جوجه نسبت به روزهاي اخير، امري طبيعي است.  
فارغي ادامه داد: در دو ماه گذشته قيمت هر قطعه جوجه يكروزه 13۰۰ تا 1۴۰۰تومان 
بود كه اين نرخ كمتر از قيمت تمام شده جوجه براي توليدكنندگان است، در حالي كه 
مرغداران به س��بب منفعت بيشتر هيچ گونه اعتراضي نسبت به نرخ جوجه در اين برهه 
زماني نداشته اند. دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه ادامه داد: با توجه به افزايش 
تقاضا در ماه هاي پاياني سال براي تامين مرغ شب عيد، برخي واسطه ها درصدد التهاب 
بازار هس��تند.  به گفته وي؛ ارتباط مس��تقيم مرغداران با توليدكنندگان جوجه يكروزه 

امري مهم در حذف واسطه ها و تعادل قيمت در بازار به شمار مي رود. 
فارغي از افزايش توليد 3 درصدي جوجه يكروزه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد و گفت: با وجود حذف گله هاي مولد ناش��ي از آنفلوآنزا حاد پرندگان، توليد جوجه 
يكروزه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته روند افزايشي داشته است، به همين خاطر 
انتظار مي رود كه قيمت جوج��ه يكروزه به دليل باالرفتن تقاضا افزايش غيرمنطقي در 

بازار نداشته باشد. 

رييس مجمع عالي واردات مطرح كرد

 كاهش زمان ايست كاال در گمرك
با پيش اظهاري

نگاهي به بازار طالي سرخ

 افت ۳۰ تا ۴۰ درصدي توليد زعفران
در سال ۹۶

نگراني ها از بازار مرغ شب عيد

 جوجه يكروزه
بر مدار گراني مي چرخد

»تعادل« لزوم تكميل حلقه هاي تشكلي را بررسي مي كند

بازتعريف روابط سنديكاهاي كارگري و كارفرمايي



 Wed. January  17. 2018  1019   چهارشنبه         27 دي 1396     29 ربيع الثاني 1439  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

درآمد پايين و بدهي باال؛ مشكل كشورهاي عربي ترور رهبر صرب ها در آستانه مذاكراتي سياسي
گروه جهان 

گ��روه جهان| اولي��ور ايوانووي��چ، رهبر صرب ه��اي كوزوو 
سه ش��نبه در ش��هر ميتروويكا در ش��مال اين كشور به ضرب 
گلوله ترور ش��د. قتل ايوانوويچ درست در زماني صورت گرفت 
كه صربستان و كوزوو گفت وگوها در زمينه عادي سازي روابط 
را آغ��از كردند. اين مذاكرات براي بيش از يك س��ال متوقف 

شده بود. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه الكساندر وجيج، رييس جمهور 
صربس��تان نشس��ت عاليرتبه امنيتي را براي بررسي اين ترور 
خواس��تار شده اس��ت. دولت كوزوو نيز در پريشتينا اين اقدام 
را به  ش��دت محكوم و اعالم كرده اين مس��اله را چالشي براي 
حكوم��ت قانون و تالش ها براي ايجاد حكومت قانون در خاك 

كوزوو قلمداد مي كند. 
ايوانووي��چ ب��ه عنوان يك سياس��تمدار ص��رب ميانه رو در 
ش��هر ميتروويكا كه در ش��مال آن صرب ه��ا و در جنوب آن 
آلبانيايي تبارهاي كوزوو زندگي مي كنند، ش��ناخته شده بود. 
در بخش صرب نش��ين ميتروويكا جوي خشونت آميز بر فضاي 
سياسي حاكم اس��ت. قتل ايوانوويچ مي تواند روابط مشكل دار 
ميان صربستان و كوزوو را پيچيده تر كند. اين اتفاق همچنين 
س��واالتي را درباره روند صلحباني بين المللي و اجراي قوانين 

در منطقه پيش مي آورد. 

خبر كش��ته ش��دن ايوانوويچ را كس��نيژا بوزوويچ يكي از 
مس��ووالن حزب او و نبوژس��ا والجيچ وكيل��ش اعالم كردند. 
وكي��ل ايوانووي��چ در تم��اس تلفني ب��ا خبرگزاري فرانس��ه 
گفت:»متاس��فانه آرزو مي كردم كه اين مساله صحت نداشته 
باش��د اما پزش��كان اعالم كردن��د كه وي س��اعت 9:30صبح 
امروز)سه ش��نبه( از دنيا رفته اس��ت.« دادستان عمومي شهر 
ني��ز اعالم كرد:»اين حمله توس��ط يك خودرو درحال حركت 
ص��ورت گرف��ت و هنوز نمي دانيم چه كس��ي عام��ل آن بوده 
اس��ت.« براساس گزارش تلويزيون دولتي صربستان، ايوانوويچ 
۶۴ س��اله پس از تيراندازي عامل مس��لح كه فردي ناش��ناس 
بود در مقابل دفتر حزب متبوعش به  ش��دت زخمي شد. اين 
سياستمدار پيش تر در سال 201۶ در دادگاه كوزوو به ارتكاب 
جرايم جنگي در اواخر دهه 1990 محكوم ش��ده بود. از زمان 
پايان جنگ تاكنون خش��ونت هاي متعددي در كوزوو صورت 

گرفته است. 
دس��تگيري ايوانوويچ در س��ال 201۴ نيز با تظاهرات قوم 
صرب در كوزوو و مخالفت هاي ش��ديد از س��وي بلگراد همراه 
شد. ايوانوويچ در جلس��ه محاكمه اتهامات را رد كرده و گفته 
بود، انگيزه هاي سياس��ي پش��ت اتهامات بوده است. در فوريه 
سال گذشته اين حكم به تعليق درآمد و پرونده ايوانوويچ براي 

بررسي مجدد به دادگاه فرستاده شد. 

گروه جهان| 
موسس��ه اعتبارس��نجي مودي چش��م انداز اقتصادي 
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را به دليل 

درآمد پايين و بار سنگين بدهي ها منفي اعالم كرد. 
به گزارش عرب نيوز، موسس��ه اعتبارسنجي مودي در 
جديدترين برآورد خود، چش��م انداز درآمدي كش��ورهاي 
عضو ش��وراي خليج فارس )عربس��تان س��عودي، كويت، 
امارات متحده عربي، قطر، بحرين و عمان( در سال 201۸ 
ميالدي را به دليل به رش��د ضعيف اقتصادي، چالش هاي 
ساختاري و تنش هاي ژئوپليتيك در منطقه، منفي اعالم 
كرد. به گزارش موسس��ه مودي، ب��ا وجود افزايش قيمت 
نف��ت از پايين ترين س��طح خود در اوايل س��ال 201۶، 
درآمد كش��ورهاي منطقه تنها ب��راي ايجاد ثبات و توازن 
در كسري بودجه و بازپرداخت بدهي ها كافي خواهد بود. 
به عالوه، مخاطرات طوالني مدت ژئوپليتيك نقش بسزايي 
در تعريف كيفيت اعتباري دارايي كشورهاي عضو شوراي 

همكاري خليج فارس دارند. 
مودي رش��د توليد ناخالص داخلي اين كشورها را در 
س��ال 201۸ ميالدي نزديك ب��ه 2 درصد اعالم كرده كه 
نسبتا مثبت ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه توليد 
ناخالص داخلي كش��ورهاي عضو شوراي همكاري خليج 

ف��ارس بين س��ال هاي 2010 تا 201۵ مي��الدي به طور 
ميانگين ۵ درصد ثبت شده است و اكنون رشد اقتصادي 
كمتر از ۵ درصد به اين معناست كه توليد نفت و گاز اين 
كش��ورها رش��د قابل توجهي نخواهد داشت و رشد بخش 

غيرنفتي نيز پايين خواهد بود. 
مودي اعالم كرده درآمد اين كشورها كمتر از هزينه ها 
خواه��د بود و مجموع كس��ري بودجه در س��ال جاري و 
آت��ي مع��ادل ۵ درص��د از توليد ناخالص داخلي اس��ت و 
اين رويه به افزايش س��طح بدهي ها و كاهش درآمدهاي 
نق��دي مي انجامد. مودي در گزارش خود عنوان كرده كه 
س��رعت افزايش بدهي كش��ورهاي منطقه متفاوت است: 
بده��ي دولتي بحرين تا س��ال 2019 ميالدي نزديك به 
100 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد بود؛ 
بار بدهي كويت و عربس��تان سعودي در سطح پايين تري 
برآورد مي ش��ود و بدهي هاي قطر از هر س��ه كشور كمتر 
اس��ت؛ امارات متح��ده عربي نيز مي توان��د در بازه زماني 
201۸ و 2019، در مي��ان بدهي ه��ا و پرداخت ها توازن 

ايجاد كند. 
اما در كل انتظ��ار مي رود تنش ديپلماتيك در منطقه 
و تحريم اقتصادي قطر توس��ط برخي كشورهاي عربي، تا 

آخر سال 201۸ و شايد بعدتر، ادامه يابد. 

حزب بارزاني انتخابات 
عراق را تحريم كرد 

گروه جهان| منوچهر فخرزاد|
 احزاب و جريان هاي مختلف كردي از زمان برگزاري 
همه پرس��ي استقالل در اقليم كردس��تان شديدا دچار 
تفرقه ش��ده اند، اختالفاتي كه با نزديك شدن به موعد 
انتخابات پارلماني عراق عميق تر شده و شدت بيشتري 
گرفت��ه تا جايي ك��ه حزب »دموكرات كردس��تان« به 
رياس��ت مسعود بارزاني به طور رسمي اعالم كرده است 
در انتخابات پارلماني عراق شركت نمي كند و از كردها 
نيز خواس��ت از مش��اركت در اين انتخابات خودداري 
كنند.  حزب دموكرات كردستان در شرايطي انتخابات 
در كرك��وك را تحريم ك��رده كه حزب اتحاديه ميهني 
كردستان نيز به  داليل اختالفات داخلي در شرايط بسيار 
دشواري قرار دارد. مالبختيار دبير دفتر سياسي اتحاديه 
ميهني كردستان، با اشاره به تصميم حزب بارزاني گفته 
است: »ما در ش��رايط دشواري براي برگزاري انتخابات 
هستيم و پس از جدايي احزاب كرد عراقي و عدم امكان 
تشكيل ائتالفي كردستاني حاال بايد به تنهايي باري را 
بر دوش بكشيم.« روند مال محمود يكي ديگر از اعضاي 
ارشد حزب اتحاديه ميهني كردستان نيز تصميم حزب 
بارزاني را عليه منافع كردها و عامل پراكندگي خوانده 
است.  به گزارش ايسنا، حزب اتحاديه ميهني كردستان 
كه پيش از اين بيشترين كرسي هاي پارلماني عراق از 
اس��تان كركوك را داش��ت از طرف برخي احزاب كرد 
به ويژه حاميان مسعود بارزاني متهم اتفاقات پس از 1۶ 
اكتبر اس��ت كه طي آن ارتش فدرال عراق، كركوك و 

ديگر مناطق مورد مناقشه را به كنترل خود درآورد. 
بريار رش��يد س��خنگوي اداره كل انتخابات اتحاديه 
ميهني كردستان عراق، درباره وضعيت كنوني كركوك 
گفته اس��ت: »اتفاقاتي كه اخي��را در كركوك روي داد 
تاثير منفي بر تمام احزاب كرد عراقي خواهد گذاش��ت 
به خصوص در كركوك اين تاثيرگذاري بيش��تر خواهد 
بود.« وي همچنين در ارتب��اط با اختالفات داخلي در 
اتحادي��ه ميهني كردس��تان عراق گفته اس��ت: »همه 
احزاب كرد عراقي امروز از تنش هاي داخلي رنج مي برند 
و باتوجه به جايگاه اتحاديه ميهني كردستان عراق اين 
تنش ها بيش��تر است ولي بايد تاكيد كنم كه انتخابات 
اين دوره بر همه احزاب كرد عراقي تاثير منفي خواهد 
گذاشت. قطعا با ادامه اين روند بايد سياسيون كردستان 
عراق به اين فكر باش��ند كه چرا همه پرسي كه قرار بود 
عامل وح��دت و همگرايي بين گروه ه��اي كرد عراقي 
ش��ود اكنون عاملي براي تشديد بحران هاي سياسي و 
اقتصادي شده است؟« گفته شده، عبدالرحمن دوكاني 
مش��اور فواد معصوم رييس جمهور عراق نيز به احتمال 
تحريم انتخابات ازسوي برخي احزاب كرد واكنش نشان 
داده و نوشته: »تصميم براي عدم مشاركت در انتخابات 
در كركوك هويت كردس��تاني بودن اين شهر و مناطق 
موردمنازعه را دفن مي كند. حزب دموكرات كردستان 
عراق با برگزاري همه پرس��ي در اي��ن مناطق خطري 
جدي براي اين مناطق درس��ت كرد و اقدام جديد نيز 

اين وضعيت را بدتر خواهد كرد.«

  طعنه اردوغان به امريكا
رجب طي��ب اردوغان رييس جمهوري تركيه، با اش��اره به 
همكاري امريكا با كردهاي س��وريه گفته كش��ورش نيروهايي 
را كه واش��نگتن با كمك آنها به دنبال تش��كيل ارتش ترور در 
شمال سوريه است در هم خواهد شكست. به گزارش يورونيوز، 
ائتالف تحت رهبري امريكا يك ش��نبه از همكاري با نيروهاي 
دموكراتيك سوريه در راستاي تشكيل يك نيروي مرزي جديد 
و نيرومند با 30 هزار سرباز خبر داده بود. اردوغان گفته است: 
»كش��وري كه ما آن را متحد خود مي ناميم به دنبال تش��كيل 
ارتش ترور در مرزهاي ماس��ت. اين ارتش ترور جز تركيه چه 
هدفي مي تواند داش��ته باش��د؟« يكي از اصلي ترين گروه هاي 
حاضر در جبهه ائتالف نيروهاي دموكراتيك سوريه »يگان هاي 
مدافع خلق« است كه آنكارا آن را شاخه يي از پ ك ك مي داند. 

   خط آهن اسراييل
 به اردن وصل مي شود

دول��ت رژيم صهيونيس��تي 1۵ ميليون ش��كل )واحد پول 
اس��راييل( از بودجه 2019 را براي اجراي پروژه كشيدن خط 
راه آه��ن به گذرگاه م��رزي در اردن اختص��اص داده تا انتقال 
مس��افران و بار به جاي كاميون از طري��ق قطار صورت گيرد. 
به  گزارش ايس��نا، اين پروژه از فش��ار ب��ر جاده هايي كه بنادر 
سرزمين هاي اشغالي در ساحل درياي مديترانه به ويژه حيفا و 
اشدود را به اردن وصل مي كنند، مي كاهد. عالوه بر اين صاحب 
اين پروژه مي خواهد بنادر سرزمين هاي اشغالي را به كشورهاي 
ديگر منطقه مثل عراق، عربستان و كشورهاي شوراي همكاري 

خليج فارس در آينده وصل كند. 

  15 سال حبس براي نبيل رجب 
دادگاه بحرين جلسه بررس��ي اتهامات نبيل رجب رييس 
مركز حقوق بش��ر بحرين را ب��ه 21 فوريه موكول كرد. رويترز 
نوشته، وي با حكم 1۵ سال حبس مواجه خواهد شد. رجب به 
انتشار توييت هايي عليه ائتالف عربي در يمن متهم شده است. 
اتهامات وارده به نبيل رجب مربوط به مصاحبه هايي است كه 
وي سال هاي 201۴ و 201۵ انجام داده و طي آن تاكيد كرده 
بود كه نيروهاي امنيتي بحرين زندانيان سياس��ي را شكنجه 
مي كنند.10 جوالي 201۶ رجب به اتهام نش��ر اخبار دروغين 

درباره اوضاع داخلي بحرين به دو سال حبس محكوم شد. 

   شكايت امارات از قطر 
به سازمان ملل 

امارات عربي متحده از قطر به س��ازمان ملل متحد ش��كايت 
خواهد كرد. به گزارش ايرنا، ش��كايت ام��ارات پس از آن صورت 
مي گيرد كه اعالم ش��د دو فروند هواپيماي مس��افربري اماراتي 
توس��ط جنگنده هاي قطري رهگيري ش��ده اند. دول��ت امارات 
تصميم گرفته مسير حركت هواپيماهاي خود را براي جلوگيري 
از آزار قطري ها تغيير ده��د. پيش از اين دولت قطر اعالم كرده 
بود در دو نوبت و به دليل نقض هوايي فضاي اين كشور از سوي 
هواپيماهاي اماراتي به سازمان ملل شكايت كرده است. پس از باال 
گرفتن تنش ميان امارات و قطر، رييس جمهوري امريكا دوشنبه 
در تماس تلفني با امير قطر، خواس��تار وحدت اعضاي ش��وراي 
همكاري خليج فارس ش��ده است. عربس��تان  و متحدانش تمام 

روابط خود با قطر را به اتهام حمايت از تروريسم قطع كردند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

»مجمع جهاني اقتصاد« براي آينده مشترك جهان پيشنهاد داد

از بازتعريف رشد تا انقالب چهارم صنعتي

اتحاديه اروپا: آغوش ما به روي بريتانيا گشوده است

سختگيري بروكسل در مذاكرات دوره انتقالي برگزيت
گروه جهان| طال تسليمي|

 پيش نوي��س »رهنمود«ه��اي ميش��ل بارنيه 
مذاكره كنن��ده ارش��د بروكس��ل، در مذاك��رات 
خروج بريتاني��ا از اتحاديه اروپ��ا از موضع گيري 
سخت گيرانه تر اتحاديه در برابر لندن در توافق هاي 
مرب��وط به دوره انتقالي برگزيت حكايت دارد. در 
همين حال، مقامات ارشد اتحاديه اروپا در جلسه 
سه شنبه پارلمان اروپايي بار ديگر تمايل خود را 
به عقب نشيني بريتانيا از تصميم به خروج عنوان 
كردند.  طبق رهنمودهاي بازنگري ش��ده ميشل 
بارنيه در مذاكرات كه نس��خه يي از آن در اختيار 
فايننش��ال تايمز قرار گرفته اس��ت، بروكس��ل از 
لندن مي خواهد در دوره حدودا دوس��اله پس از 
ترك اتحاديه در پايان مارس 2019، از شرايط و 
مقررات اتحادي��ه به ويژه در زمينه هاي مهاجرت، 
توافق هاي تجاري خارجي و شيالت پيروي كند. 
انتظار مي رود كه اي��ن رهنمودها روند مذاكرات 
را پيچيده تر كند، زي��را بارنيه را وامي دارند تا در 
موضوعات حساس سياس��ي از دستورالعمل هاي 
دقيق و خاصي پيروي كند. از جمله موارد مطرح 
ش��ده در اين رهنمودها، ل��زوم موافقت لندن با 
طوالني كردن زمان رفت و آمد آزادانه و همچنين 
قائل ش��دن شرايط ويژه براي شهروندان اتحاديه 
اروپاس��ت كه تا پيش از آخرين روز دوره انتقالي 
در اواخ��ر س��ال 2020، وارد بريتانيا مي ش��وند. 
همچنين از وزراي بريتانيايي خواسته خواهد شد 
در ادامه بهره مندي از توافق هاي تجاري اتحاديه 
اروپا از بروكسل »كس��ب اجازه« كنند و در غير 
اينص��ورت بريتاني��ا در روز برگزيت از توافق هاي 
مزب��ور حذف خواهد ش��د. ديوي��د ديويس وزير 
برگزي��ت بريتاني��ا از اظهارنظ��ر در اي��ن زمينه 

خودداري كرده است. 

 سختگيري در بازنويسي 
دستورالعمل هاي مذاكره

نهايي س��ازي تواف��ق ب��ر س��ر ش��رايط دوره 
انتقال��ي در حال حاضر مهم تري��ن و فوري ترين 
مس��اله براي دولت ترزا مي  نخس��ت وزير بريتانيا 
محسوب مي شود. ترزا مي  در نشست ماه دسامبر 
اتحاديه اروپا موفق شد پس از رايزني هاي مكرر، 
بروكسل را به پيشبرد گفت وگوها به مرحله دوم 
يعني مذاكره بر س��ر روابط تج��اري آتي، راضي 
كند. تجار ها در بريتانيا به ش��دت نگران هس��تند 
و مي خواهن��د از امكان فعاليت آنها تحت قوانين 
كنون��ي اتحاديه اروپ��ا اطمينان حاصل ش��ود و 
همچنين مي خواهند كه نتيجه دست كم 12 ماه 
پيش از خروج برنامه ريزي شده بريتانيا از اتحاديه 
اروپا، مشخص شده باشد. اگرچه هر دو طرف اين 
مساله را پذيرفته اند كه دوره انتقالي توافقنامه يي 
»قطعي و بدون تغيير« باش��د و ش��رايط كنوني 
در اين دوره ادام��ه يابد، اما تا موفقيت مذاكرات 
در اي��ن زمينه چن��دان نزديك نيس��ت و تالش 
بروكس��ل براي ديكت��ه كردن ش��رايط به لندن 
مي تواند شرايط را از نظر سياسي پيچيده تر كند. 
* حق�وق مهاجران؛ در رهنم��ود مذاكرات 
ب��راي بارنيه كه به درخواس��ت لهس��تان و ديگر 
كش��ورهاي اروپاي مركزي و شرقي تدوين شده، 
از بريتانيا خواس��ته ش��ده تا اتخ��اذ نظام جديد 
مهاجرت��ي براي كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا 
را در ط��ول دوره انتقال��ي تا ح��د ممكن تغيير 
ندهد؛ به ويژه قوانين مربوط به حقوق شهروندي 
ب��ه عنوان بخش��ي از توافق نهايي باي��د از پايان 
دوره انتقالي به اجرا گذاش��ته ش��وند. اين بدين 
معناست كه مهاجراني كه تا پيش از 2021 وارد 
بريتانيا مي شوند، مي توانند بي قيد و شرط در اين 

كش��ور بمانند و رژيم جديد مهاجرتي در بريتانيا 
نمي تواند مانع از كار اين افراد شود. 

* توافقنامه ه�اي تج�اري؛ يك��ي از ديگر 
زمينه هاي س��خت گيري  اتحاديه اروپا به بررسي 
مجدد مزاياي صدها توافقنامه بين المللي اتحاديه 
اروپا از جمله توافق تجاري با كره جنوبي و كانادا 
مربوط مي ش��ود كه از نظر قانوني بريتانيا در روز 
خ��روج از اتحاديه اروپا ديگر امكان بهره مندي از 
آنه��ا را نخواهد داش��ت. در رهنمودهاي اتحاديه 
اروپ��ا ب��ه وزراي بريتانياي��ي گفته مي ش��ود در 
صورتي كه خواهان استفاده از مزاياي توافق هاي 
مربوطه هس��تند، در ط��ول دوره انتقالي امكان 
ورود به توافقنامه هاي جديد با كش��ورهاي خارج 
از اتحاديه را نخواهند داش��ت مگر اينكه پيش تر 
درباره آنها از بروكسل كسب اجازه كرده باشند. 

در نمونه اوليه دستورالعمل هاي مذاكره بارنيه 
اعالم شده بود كه بريتانيا از همه مزاياي توافق ها 
محروم مي شود و اتحاديه اروپا مي تواند شرايطي 
را ب��راي كمك به بريتاني��ا در حفظ حقوقش در 
تجارت بين المللي در نظر بگيرد. به همين دليل 
برخ��ي مقامات دخيل در مذاك��رات گفته اند كه 
اي��ن بن��د از رهنموده��اي بازنگري ش��ده مورد 
اس��تقبال لندن قرار مي گيرد چرا ك��ه از امكان 
بهره من��دي از توافق هاي تجاري مش��ترك و در 
عين حال امكان ورود به توافق هاي تجاري جديد 

سخن گفته است. 
* شيالت؛ بخش مربوط به قوانين در زمينه 
ش��يالت احتماال دش��وارترين موضوع مذاكراتي 
خواه��د ب��ود. ديپلمات ها براي��ن باورند كه لحن 
رهنموده��ا ب��ا ه��دف كاهش س��هم ماهيگيري 
بريتانيا از آب هاي اين كشور در نظر گرفته شده 
است؛ س��همي كه در چند دهه گذشته برمبناي 

»ثبات نسبي« بدون تغيير و مشخص بود و لندن 
مذاكره درباره آن را خط قرمز خود مي داند. 

تغييرات ديگري نيز در دس��تورالعمل هاي اوليه 
مذاكرات داده ش��ده كه هدف از آنها برطرف كردن 
ابهامات و س��خت گيري بيشتر در موضع بروكسل 
بوده است و از نمونه آنها مي توان به اين مساله اشاره 
كرد كه حضور بريتانيا در كميته هاي قانون گذاري 
به صورت موردي و مستثني صورت مي گيرد. ارزش 
حقوقي قوانين اتحاديه اروپا درباره بريتانيا درس��ت 
همانند هر عضو ديگ��ر اين اتحاديه خواهد بود كه 
اي��ن مس��اله مي تواند حساس��يت هايي را در ميان 
طرفداران برگزيت سخت برانگيزد. اين مساله بدين 
معناست كه قوانين اتحاديه اروپا همچنان بر قوانين 

بريتانيا اولويت خواهند داشت. 

آغوش گشوده اتحاديه اروپا
 به روي بريتانيا

همزم��ان ب��ا انتش��ار گزارش ه��ا مبن��ي ب��ر 
س��خت گيري هاي بيشتر بروكس��ل در مذاكرات، 
مقامات اتحاديه اروپا در جلس��ه پارلمان اروپايي 

از تمايل خود به ماندن بريتانيا در اتحاديه سخن 
گفتند. به گزارش پوليتيكو، دونالد تاسك رييس 
ش��وراي اروپايي ديروز سه ش��نبه در جمع بندي 
جلسه نمايندگان پارلمان اروپا گفت اگر بريتانيا 
بخواهد از راي به خروج از اتحاديه عقب نش��يني 
كند، آغوش اتحادي��ه اروپا همچنان به روي اين 
كش��ور گش��وده اس��ت. ژان كلود يونك��ر رييس 
كميس��يون اروپا نيز در اظهارنظر مشابهي گفت: 
»درها همچنان به روي بريتانيا گش��وده هستند 
و امي��دوارم اين پيام به وضوح در لندن ش��نيده 
ش��ود.« وي در ادامه به اين مس��اله اش��اره كرد 
كه برگزيت حقيقت مي يابد مگر اينكه دوس��تان 
بريتانيايي ما نظرش��ان عوض ش��ود. تاس��ك در 
ادامه سخنان خود از نقل قولي از ديويد ديويس 
وزير برگزيت بريتانيا اس��تفاده كرد و افزود: »اگر 
يك دموكراس��ي نتواند نظر خ��ود را تغيير دهد 
ديگر يك دموكراسي نيس��ت.« اين اظهارنظرها 
در حالي مطرح ش��دند ك��ه گمانه زني ها به طور 
فزاين��ده از احتمال برنامه ريزي بريتانيا براي يك 

همه پرسي مجدد حكايت دارند. 

گروه جهان|
 »ايجاد آينده يي مشترك در جهان چندپاره« اين 
شعار نشس��ت مجمع جهاني اقتصاد در سال 201۸ 
است. اين نشست قرار است كه متفاوت از سال هاي 
گذش��ته باشد. شبكه سي ان بي سي نوشته: همواره از 
مجمع جهاني اقتصاد انتقاد ش��ده كه ويتريني براي 
سخنراني هاي سياستمداران، سياست گذاران، تاجران 
و فعاالن زن است. اما دست اندركاران نشست داووس 
اين ب��ار با دعوت از تم��ام دي نفعان كليدي تحوالت 
سياسي و اقتصادي جهان به دنبال بررسي چالش ها و 
يافتن راه حل براي آنها هستند. آنها فهرستي 9گانه 
را ارائه كرده اند كه به اعتقادشان مي تواند به ساخت 

»آينده مشترك« كمك كند: 
1- بازتعري�ف رش�د: سال هاس��ت ك��ه توليد 
ناخال��ص داخل��ي )GDP( ب��ه عنوان معيار رش��د 
اقتص��ادي در نظ��ر گرفته اس��ت. در عص��ر انقالب 
صنعت��ي چهارم، تغيي��رات آب و هواي��ي و افزايش 
سرس��ام آور نابرابري درس��تي اين معيار س��نجش 
زيرس��وال رفت��ه اس��ت. مجم��ع جهان��ي اقتص��اد 
 پيش��نهاد مي دهد كه »پيش��رفت آين��ده اقتصاد« 
)Future of Economic Progress( ب��ه جاي 
تولي��د ناخالص داخلي مي تواند ب��ه تعريف دوباره و 

اندازه گيري رشد كمك مي كند. 
2- كس�ب مه�ارت و آمادگي ب�راي انقالب 
فناوري ه��اي جدي��د  چه�ارم صنعت�ي: ظه��ور 
جابه جايي هاي گسترده شغلي را اجتناب ناپذير كرده 
كه اين مساله بر فوريت نياز نيروهاي كار امروز براي 
تقويت و آم��وزش  مهارت هاي جديد افزوده اس��ت. 
بخش هاي آموزش��ي مجمع درب��اره مهارت هايي كه 
بايد مورد توجه قرار گيرند به رهبران سياسي جهان 

پيشنهاداتي را ارائه خواهند كرد. 
3- غلبه بر بحران بهره وري: به لحاظ تاريخي 
به��ره وري پايين به معن��ي اس��تانداردهاي زندگي 
پايين تر و پول كمتر براي س��رمايه گذاري در آينده 
اس��ت. بر همين اس��اس دس��ت اندركاران مجمع با 
كشورها و كس��ب و كارهاي مختلف )در همه سطح( 
همكاري هاي گسترده يي داشته تا نظام هاي توليد را 
با هدف بهره وري بيش��تر در انقالب چهارم صنعتي 

معرفي كند. 
4- روب�ه رو ش�دن ب�ا چالش هاي زيس�ت 

محيط�ي: پ��س از گذش��ت دو س��ال از تواف��ق 
آب و هواي��ي پاري��س، نس��ل جدي��دي از رهبران 
كس��ب وكارهايي براي محدود كردن گرمايش زمين 
پيش قدم ش��ده و در جلس��ات و نشست ها تعهدات 

جدي را مي پذيرند كه اين روند بايد ادامه پيدا كند. 
5- برنامه ري�زي ب�راي آينده: بمب س��اعتي 
بازنشس��تگي و كهولت نيروي كار در جهان به اندازه 
تغيي��رات آب و هوايي خطرناك اس��ت. ب��ا افزايش 

عمر و برنامه ريزي ضعيف، ش��كاف پس اندازها ميان 
بزرگ تري��ن نظام هاي بازنشس��تگي جهان تا س��ال 
20۵0 اقتصاد جهاني را به شدت تضعيف خواهد كرد. 
نشست مجمع جهاني اقتصاد به تالش ها براي يافتن 

راه هايي كه بتوان تا 100 سالگي بدون ماليات براي 
نسل هاي آينده زندگي كرد، ادامه مي دهد. 

6- گس�ترش مزاياي تجاري: ب��ا وجود نبود 
توافق هاي تجاري چندجانبه مهم، دس��ت اندركاران 
مجمع جهان��ي اقتصاد همچنان ب��ه دنبال راه هايي 
خواهد ب��ود تا مزاياي توافق هاي تج��اري بين افراد 
بيشتري تقسيم ش��ود. رهبران جهان در داووس در 
اين راه از طرح هاي مطرح ش��ده توس��ط نهادهايي 
چون س��ازمان تجارت جهاني حمايت خواهند كرد، 
طرح هاي��ي كه هدفش��ان كمك به كس��ب وكارهاي 
خرد و كارآفرينان براي استفاده بهتر از ظرفيت هاي 

تجارت الكترونيك و تسهيل امور تجاري است. 
7- توزي�ع عادالنه مناب�ع: نابرابري در توزيع 
منابع در جهان به س��طح غيرقابل تحملي رس��يده 
است. مجمع جهاني اقتصاد قصد دارد در اين نشست 
راه هاي��ي را ب��راي كاس��تن از اين نابرابري تقس��يم 
مناب��ع ارائه كند از ترويج اقتص��اد دايره يي گرفته تا 
جايگزين هايي براي مصرف گوش��ت، مقابله با نقض 
حقوق كاركنان در مشاغل سخت چون كار در معادن 

و بررسي خطرات بهداشتي زباله ها. 
8- مديري�ت انق�الب چهارم صنعت�ي: اگر به 
درس��تي برنامه ريزي كنيم تغييرات ب��زرگ بعدي در 
تاريخ بش��ريت، نخس��تين انقالبي خواهد بود كه بشر 
آن را به درس��تي پيش بيني كرده، برايش برنامه ريزي 
كرده و آمادگي روبه رو ش��دن با آن را داشته است. قرار 
دادن انسان را در مركز تحوالت انقالب چهارم صنعتي 
رهبران جهان را به علم، ابزار و ساختار مناسب به منظور 

مقابله با اثرات منفي چنين تحولي تجهيز مي كند. 
ب�راي  كارآم�د  تدوي�ن سياس�ت هاي   -9
فناوري هاي نوين: همايش انقالب چهارم صنعتي 
كه م��ارس 2017 در كاليفرنيا اياالت متحده برگزار 
ش��د دولت ها، دست اندركاران كس��ب وكارها، تجار، 
استارت آپ ها، فعاالن مدني، سازمان هاي بين المللي 
و محققان را گرده��م آورد تا پروتكل هايي را تعيين 
چارچوب ها و سياست هاي كارآمد براي فناوري هاي 
نوي��ن تهيه كنن��د. اين مركز حاال هش��ت پروژه در 
دست دارد كه سه دولت و 20 كسب و كار مهم آن را 
تاييد كرده اند. در نشست مجمع جهاني اقتصاد قرار 
است كه بررسي ها در اين مورد براي همكاري بيشتر 

دولت ها و ارائه طرح هاي كارآمدتر ادامه پيدا كند. 

با نزديك ش��دن به نشس��ت مجمع جهاني اقتصاد، سيس��يليا ملمستروم 
نماينده تجاري اروپا در س��ه سال گذشته گفته كه اياالت متحده با خروج از 
همكاري هاي تجاري جهاني خودكش��ي مي كند. رويترز نوشته، اتحاديه اروپا 
در يك سال گذشته تحت سرپرستي ملمستروم مذاكرات تجاري نفس گيري 
داش��ته اس��ت. در جوالي قراردادهاي تجاري با ژاپن امضا كرد و اوايل سال 
جدي��د ميالدي اميدوار هس��تند كه ب��ا مكزيك و جبهه مركوس��ور به چند 
توافق برسند.  سيسيليا ملمستروم مي گويد كه سياست هاي يك جانبه گرايانه 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا، و ش��عار »اول امري��كا«ي او در عقد 

قراردادهاي تجاري اروپا با طرف هاي ديگر نقش بسزايي داشته است. 
نماين��ده تجاري اتحاديه اروپا مي گويد كه كش��ورهاي مختلف در اقصي 
نقاط جهان نااميد از يافتن شركاي جديد تجاري از يك سو، و سال ها بحران 
اقتص��ادي در اروپ��ا و راي بريتانيا به خروج از اتحاديه در 201۶ باعث ش��د 
كه دو طرف به دنبال يافتن  ش��ركاي جدي باشند. ملمستروم كه قرار است 
در نشس��ت داووس نيز حضور داش��ته باشد، مي گويد: »نش��ان داديم كه بر 
بحران ه��ا غلبه كرده ايم. پس از ترامپ در اياالت متحده كش��ورهاي زيادي 

براي همكاري حول اتحاديه اروپا جمع شدند.«

خودكشي تجاري امريكا
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پرونده8
 خريد توافقي برنج

تا 15 بهمن ماه ادامه دارد
نايب رييس انجمن برنج ايران ركود بازار برنج داخلي را 
ناشي از كاهش تقاضا دانست و گفت: دولت در خريد توافقي 
برنج از كشاورزان ورود كرده است كه اين فرايند تا 15 بهمن 
ماه ادامه خواهد داش��ت. علي اكبريان در گفت وگو با ايرنا، 
افزود: امسال نيز همانند سال هاي گذشته بخش عمده برنج 
مورد نياز كشور در داخل توليد شده است و كمبودي در اين 
زمينه نداريم. به گفته وي، طبق آمار وزارت جهاد كشاورزي 
برنج مصرفي مورد نياز كشور ساالنه نزديك سه ميليون تن 
اس��ت كه حدود 2.2 ميليون تن آن در داخل كشور توليد 
مي شود كه به انضمام برنج »رتون« اين ميزان به 2 ميليون 
و 350 هزارتن مي رس��د. وي اظهار داشت: بخشي از برنج 
مورد نياز كشور از محل واردات تامين مي شود كه اين رقم 
ساالنه حدود 800هزار تن اس��ت. وي تصريح كرد: دولت 
براي حمايت از توليدكنندگان برنج داخلي به تازگي اقدام 
به خريد توافقي برنج در استان هاي شمالي كشور كرده كه 
اقدام خوبي اس��ت و اين كار تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد 
داشت. اكبريان اضافه كرد: اين درحالي است كه دولت بايد 
براي حمايت از برنجكاران داخلي، بايد در شهريورماه براي 
خريد تضميني يا توافقي برنج ورود پيدا مي كرد و دير وارد 
عمل ش��ده است تا كش��اورز بتواند برنج خود را به فروش 
برساند زيرا اكنون بخش عمده برنج كشاورزان در واحدهاي 
ش��اليكوبي و كارخانجات ق��رار دارد. وي گفت: در فرآيند 
خريد توافقي دولت، اكنون هركيلوگرم برنج ندا با قيمت 48 
هزار و 500 ريال، برنج شيرودي 54 هزار و 500 ريال، برنج 
فجر 71هزار ريال و برنج طارم و هاشمي درجه يك محلي 
گيالن 91 هزارريال خريداري مي شود. نايب رييس انجمن 
برنج ايران، كارخانه داران و شاليكوبي ها را عضو زنجيره توليد 
و عرضه برنج دانس��ت و اظهارداشت: انتظار مي رود دولت 
براي تامين ذخاير استراتژيك خود بخشي از خريد خود را 
كارخانه ها و شاليكوبي ها داشته باشد زيرا زماني كه دولت 
برنج وارد مي كند، مستقيم از كشاورزان خريداري نمي كند 
بلك��ه گاهي از كارخانه داران خارجي نيز برنج مي خرد. وي 
اطالع رساني براي خريد توافقي برنج را نامناسب دانست و 
اضافه كرد: هنوز برخي از كشاورزان از خريد توافقي دولت 
با خبر نيستند و اين درحالي است كه ساز و كار اين روش 
نيز تغيير پيدا كرده و بايد كشاورزان براي فروش برنج خود 
به دولت نامه يي از اداره كل جهاد كشاورزي و شوراي محل 
ارائه دهند. اين مقام صنفي از كاهش قيمت برنج داخلي در 
اس��تان هاي شمالي كشور خبر داد و گفت: از ابتداي فصل 
برداش��ت برنج تازه تاكنون قيمت هركيلوگرم برنج درجه 
ي��ك طارم بوج��اري صفر )بدون شكس��ته( در كارخانه ها 
و ش��اليكوبي ها 105 هزار ريال اس��ت. وي ركود بازار برنج 
داخلي را ناشي از كاهش تقاضا عنوان كرد و افزود: به دليل 
افزايش قيمت برنج داخلي و پايين آمدن قدرت خريد مردم 
در سال هاي اخير، بخشي از برنج در انبارها باقي مانده بود 
كه عرضه آن باعث كاهش قيمت برنج تازه نيز شده است. 
اكبري��ان گفت: اما اختالف قيمت برنج داخلي در تهران با 
استان هاي شمالي كشور نشان مي دهد كه قيمت برنج در 
تهران داراي حباب قيمتي است به شكلي كه وقتي قيمت 
برنج در شمال كشور متعادل است، در تهران با قيمت هاي 
بي��ش از 130 ت��ا 170 هزار ريال نيز به فروش مي رس��د. 
نايب رييس انجمن برنج اي��ران درباره افزايش قيمت برنج 
وارداتي و تاثير آن بر بازار برنج داخلي افزود: اكنون قيمت 
برنج وارداتي بيش از قيمت برنج پرمحصول ايراني است اما 
كماكان بخشي از مردم توان خريد برنج ايراني با كيفيت را 
ندارند و برنج وارداتي مصرف مي كنند. وي اظهار اميدواري 
كرد: با متناس��ب ش��دن قيمت برنج داخلي طي ماه هاي 
اخير مردم از خريد برنج داخلي اس��تقبال بيشتري كنند. 
نايب رييس انجمن برنج ايران باالرفتن نرخ برنج وارداتي را 
ناش��ي از عرضه نش��دن اين محصول در بازار عنوان كرد و 
گفت: افزايش قيمت دالر مرب��وط به 1.5 ماه اخير بوده و 
هنوز برنج ثبت سفارش شده ناشي از افزايش قيمت دالر به 
كشور وارد نشده است. وي بر اين باور است كه آنچه اكنون 
در بازار به عنوان برنج وارداتي عرضه مي شود، مربوط به ثبت 
سفارش هاي گذشته بوده كه افزايش نرخ پيدا كرده است. 
به گفته وي، اكنون قيمت هر كيلوگرم برنج وارداتي بين 70 
تا 75 هزار ريال به فروش مي رسد. اكبريان براين باور است 
كه افزايش نرخ برنج وارداتي مي تواند موجب گرايش بيشتر 
ايرانيان به سمت برنج داخلي با حتي برنج پرمحصول ايراني 
شود. به گزارش ايرنا، اكنون قيمت هركيلوگرم برنج ايراني 
پرمحصول باالي 60 هزار ريال و برنج مرغوب براساس اخبار 
غير رسمي بيش از 110 تا 170 هزار ريال و برنج خارجي 
بيش از 70 هزار ريال به فروش مي رس��د. براساس آخرين 
آمار بانك مركزي در هفته س��وم دي ماه در س��طح شهر 
تهران قيمت هر كيلوگرم برنج داخلي درجه يك 127 هزار 
ريال و برنج درجه دو 96 هزار ريال اس��ت. براس��اس آمار 
گمرك جمهوري اسالمي ايران از آغاز امسال تاكنون يك 
ميليون و 40 هزار تن برنج وارد كش��ور شده است؛ اكنون 
بنا بر تصميم وزارت جهادكشاورزي، واردات برنج به كشور 
ممنوع است و گمرك تنها محموله هايي كه تا قبل از سوم 
آذرماه امسال ثبت سفارش شده باشند، ترخيص مي كند. 
پيش��تر محمود حجتي وزير جهاد كش��اورزي اعالم كرد، 
ميزان واردات برنج در ماه هاي نخس��ت امسال، پاسخگوي 
نيازهاي داخلي بوده و در ش��رايط كنوني نيازي به واردات 
جدي��د وجود ندارد. به گفته وي، براين اس��اس ممنوعيت 

واردات برنج تا اطالع ثانوي برقرار است. 

 كاهش قيمت
تخم مرغ تا 1۰ درصد

 قيمت تخم م��رغ كه طي هفته ه��اي اخير به طور 
قابل مالحظه يي افزايش يافته بود، با كاهشي تا حدود 
10درص��دي در روزهاي اخير همراه ش��د. به گزارش 
ايس��نا، تازه ترين آماري كه بانك مركزي از متوس��ط 
قيمت خرده فروش��ي برخ��ي از م��واد خوراكي اعالم 
كرده اس��ت، از اين حكاي��ت دارد كه در هفته منتهي 
به 22 دي ماه قيمت تخم مرغ 9.6 درصد در مقايس��ه 
با هفته قبل از آن و 3.4 درصد نسبت به هفته مشابه 
ماه قبل ارزان ش��ده است. هر شانه تخم مرغ 12 هزار 
و 600 ت��ا 16000 توم��ان فروش رف��ت. ديگر گروه 
كااليي كه كاهش قيمت دارد، گوش��ت مرغ است كه 
1.6 درصد ارزان ش��ده و هر كيل��و تا 7270تومان در 
سطح شهر فروش رفته است. گوشت قرمز 0. 1 درصد 
گران ش��ده و در سطح شهر هر كيلو گوشت گوسفند 
با اس��تخوان تا 46 هزار و 153 تومان و گوش��ت گاو 
و گوس��اله بي اس��تخوان 41هزار و 386 تومان فروش 
رفت. در ساير گروه هاي كااليي براي برنج تمامي اقالم 
ثاب��ت بود و تغيير قيمتي نداش��ت، ولي حبوبات 1.3 
درصد و س��بزي هاي تازه تا 0.6 درصد ارزان شد ولي 
در مورد ميوه ها 2.2 درصد افزايش قيمت ثبت ش��ده 
است. همچنين قند و شكر و روغن نباتي ثبات قيمت 

داشت، ولي چاي 0.1 درصد گران شد. 

كشاورزي

نئوليبراليسم: ايده اي كه جهان را بلعيد

از كينز تا هايك، تاچر و ترامپ
مولف: استفن متكالف  

مترجم: اميرحسين ميرابوطالبي  
ام�روزه واژه  نئوليبراليس�م به اب�زاري براي 
لفاظي ه�اي سياس�ي بدل ش�ده، ام�ا واقعيت 
اين اس�ت كه اين واژه بيانگ�ر ايدئولوژي زمانه  
ماس�ت، ايدئولوژي اي كه منطق بازار را مقدس 
ش�مرده و ه�ر آنچه مايه  انس�ان بودن ماس�ت 
را كن�ار مي گ�ذارد. زمان�ي بود ك�ه صحبت از 
رييس جمه�وري ترام�پ احمقان�ه مي نم�ود، 
همين ط�ور ب�ود س�خن گفتن از فراگيرش�دن 
ايده ه�اي هايك، ام�ا امروزه اي�ن ماييم كه در 
جه�اِن ايده هاي هايك و سياس�ت هاي ترامپ 

زندگي مي كنيم. 
 گاردين- تابستان سال گذشته بود كه پژوهشگران 
در صندوق بين المللي پ��ول ]آي. ام.اف[ درنهايت به 
بحثي سخت و طوالني درباره  »نئوليبراليسم« فيصله 
دادند: آنها وجود نئوليبراليسم را تصديق كردند. سه 
اقتصاددان ارشد  آي. ام.اف، سازماني كه به دقت مشهور 
است، مقاله يي منتشر كردند كه منافع نئوليبراليسم 
را مورد ترديد ق��رار مي داد. آنها با اين مقاله به پايان 
نگرشي كمك كردند كه واژه  نئوليبراليسم را چيزي 
بيش از يك لفاظي سياس��ي يا عبارتي بدون قدرت 
تحليلي نمي دانست. اين مقاله با احتياط »دستوركار 
نئوليبرال« را به چالش مي كشد: حذف نظارت دولت 
در اقتصادهاي سراسر جهان، گشودن اجباري درهاي 
بازارهاي ملي به س��وي تجارت و س��رمايه و تقاضا از 
دولت ه��ا براي كوچك ك��ردِن خود ب��ا بهره گيري از 
رياضت و خصوصي سازي. نويسندگان مقاله شواهدي 
آماري ذكر كرده اند كه نشان از گسترش سياست هاي 
نئوليبرال از 1980 به اين سو و ارتباط اين سياست ها 
با رش��د ضعيف، چرخه هاي رونق-و-ركود و نابرابري 

دارد. 
نئوليبراليس��م عبارتي قديمي اس��ت كه اصلش 
به ده��ه  1930 برمي گردد، اما در عص��ِر ما به مثابۀ 
راهي براي توصيف نظام سياس��ي فعلي مان استفاده 
مي ش��ود، يا به عبارت دقيق تر، براي توصيف طيفي 
از انديشه ها كه نظام سياسي مان تاييدشان مي كنند. 
ب��ه دنبال بحران مالي 2008، اي��ن واژه راهي بود تا 
تقصير آن آش��فتگي نه به گردن يك حزب سياسي، 
كه به گردن تش��كيالتي بيفتد كه مرجعيت خود را 
به ب��ازار واگذار كرده بود. اي��ن واگذاري، به خصوص 
از س��وي حزب دموك��رات در اياالت متحده و حزب 
كارگ��ر در بريتانيا، خيانتي فاحش به اصول و مباني 
ب��ه حس��اب مي آمد. با وج��ود اين، بي��ل كلينتون و 
توني بلر به تعهدهاي س��نتي چپ گرايي، به ويژه به 
كارگران، پش��ت كردن��د، آن هم به نفع س��رآمدان 
مالي و سياس��ت هايي كه آنها را بيش از پيش غني 
مي كرد. آنها با اين كار افزايش مشمئزكننده  نابرابري 

را تسهيل كردند. 
در چن��د س��ال اخير ك��ه بحث ها رن��گ و بوي 
خصمانه ت��ري گرفت��ه، واژه  نئوليبراليس��م به ابزاري 
براي لفاظي تبديل ش��ده اس��ت، ابزاري كه به وسيله  
آن هر كس كه در س��مت چپ ميانه روها قرار گرفته 
مي تواند به متهم كردن هر كسي بپردازد كه حتي يك 
سانتي متر راست تر از آنها ايستاده است. )تعجبي ندارد 
كه ميانه روها بگويند اين حرف اهانتي بي معناس��ت: 
آنها هس��تند كه به واس��طه  آن به معنادارترين شكل 
مورد اهانت قرار گرفته اند.( اما »نئوليبراليسم« چيزي 
بيش از طعنه يي حق به جانب و دل خوش كنك است. 

مي توان آن را عينكي مختص به خود دانست. 
از پشت لنزهاي نئوليبراليسم كه با دقت بنگريد، 
روش��ن تر از قبل خواهيد ديد كه چطور انديشمندان 
سياسي تحسين شده از س��وي تاچر و ريگان جامعه  
ايدئال را به ش��كل بازاري عمومي تصوير كردند )و نه 
مثاًل يك دولت شهر، محيطي مدني يا نوعي خانواده( 
و انسان ايدئال را نيز محاسبه گر سود-و-ضرر تجسم 
كردن��د )و نه صاحبان وقار، يا حق��وق و وظايفي كه 
بازپس گرفتني نيستند( . البته كه هدْف تضعيف دولت 
رفاه و هر گونه تعهد به اش��تغال كامل و كاهش مدام 
ماليات و دخالت دولت بوده است. اما »نئوليبراليسم« 
چيزي بيش از آمال معمولي راست گرايان را در خود 
دارد. نئوليبراليس��م راهي بود براي بخشيدن نظمي 
جديد به واقعي��ت اجتماعي و همين طور راهي براي 
فراهم كردن نگرش��ي جديد نسبت به جايگاهمان به 

عنوان افراد. 
همچنان ك��ه از پش��ت اي��ن لنزه��ا ن��گاه كنيد، 
خواهي��د ديد كه ب��ازار آزاد نيز، درس��ت ب��ه اندازه  
دول��ت رفاه، اختراع انس��ان اس��ت. خواهيد ديد كه 
چطور به ش��كلي فراگير واداشته شده ايم كه خودمان 
را مالك اس��تعدادها و ابتكارات خود بدانيم. خواهيد 
ديد ك��ه چق��در س��اده انگارانه به رقاب��ت و تطبيق 
فراخوانده ش��ده ايم. خواهيد ديد كه زباني كه روزي 
به ساده س��ازي هاي كالس ه��اي درس براي توصيف 
بازاره��اي كاال محدود بود )رقاب��ت، اطالعات كامل، 
رفت��ار عقاليي( در چنان مقياس��ي ب��ه همه  جامعه 
تعميم داده ش��ده اس��ت، كه تار و پ��ود زندگي ما را 
تحت تاثير خود ق��رار داده و همين طور مي بينيد كه 
چطور شيوه  برخورد فروشنده ها در همه  اشكاِل ابراز 

وجود ما رسوخ كرده است. 
خالصه اينكه »نئوليبراليس��م« تنه��ا نامي براي 
سياس��ت هاي حامي بازار، يا براي سازش هاي احزاب 
سوس��يال دموكراِت روب��ه زوال با س��رمايه داري مالي 
نيس��ت، نامي اس��ت براي پيش فرضي كه، به شكلي 
نامحس��وس، توانس��ته هرآنچه را انجام مي دهيم يا 
باور داريم در كنترل خود درآورد: اين پيش فرض كه 
رقابت تنها اصل سازمان دهنده  مشروع براي فعاليت 

انسان است. 
بالفاصله بعد از اينكه وجود نئوليبراليسم تاييد و 
دورنگي بازار برمال شد، پوپوليست ها و خودكامگان به 
قدرت رسيدند. در اياالت متحده، هيالري كلينتون، 
نماِد آدم بدهاي نئوليبرال، انتخابات را باخت، آن هم 
ب��ه مردي كه آنق��دري عاقل بود ك��ه وانمود كند از 
تجارت آزاد متنفر اس��ت. به اين ترتيب آيا آن عينك 
ديگر به درد نمي خورد؟ آيا مي توان از آن براي كمك 
ب��ه درك ايرادهاي موجود در نظام سياس��ي امريكا 
و بريتانيا اس��تفاده كرد؟ صحب��ت از هويت ملي در 

برابر نيروه��اي يكپارچگي جهاني دوباره قوت گرفته 
اس��ت، آن هم با خام دستانه ترين عبارات ممكن. چه 
ارتباطي ممكن است ميان كوته فكري ستيزه جويانه  
بريتاني��اي برگزيت طل��ب و امري��كاي ترامپ گ��را با 
عقالنيت نئوليبرال وجود داش��ته باش��د؟ چه ارتباط 
محتملي است ميان اين رييس جمهور -يك خل وضع 
بي قيدوبند- و الگوي كارايي غيرانساني اي كه به بازار 

آزاد مشهور است؟
موض��وع فقط اين نيس��ت كه ب��ازار آزاد گروهي 
كوچك از برنده ه��ا را در برابر جمعيت قابل توجهي 
از بازنده ه��ا ايجاد مي كند و بازنده ه��ا براي انتقام به 
بركس��يت و ترام��پ روي آورده ان��د. از هم��ان ابتدا 
رابطه يي گريزناپذير ميان ايدئ��ال آرمان گرايانه  بازار 
آزاد و وضعيت مصيبت باري وجود داش��ت كه در آن 
زندگي مي كنيم، ميان ب��ازار، به عنوان تعيين كننده  
منحصربه فرِد ارزش و حافظ آزادي و سقوط امروزمان 

به سوي پساحقيقت و استبداد. 
اگ��ر بخواهي��م از بحث هاي پيش پاافت��اده درباره  
نئوليبراليسم فراتر برويم، فكر مي كنم بايد بدون توجه 
به وابستگي هايمان كار را از جدي گرفتن مقياس اثر 
فزاينده  نئوليبراليس��م روي خودمان آغاز كنيم. براي 
چنين كاري الزم است كه به ريشه هاي نئوليبراليسم 
بازگردي��م، ريش��ه هايي كه هيچ ارتباط��ي به بيل يا 
هيالري كلينت��ون ندارند؛ آن دوران كه گروهي خود 
را نئوليب��رال مي ناميدند و خيلي ه��م به آن افتخار 
مي كردند و خواسته شان انقالبي همه جانبه در انديشه 
بود. در آن روزها برجس��ته ترين اين افراد، فريدريش 
هاي��ك، فك��ر نمي كرد در ح��ال تعيي��ن جايگاهي 
در گس��تره  سياس��ي، ي��ا فراهم كردن دس��تاويزي 
ب��راي ثروتمن��دان ازخودراضي، ي��ا وصله پينه كردن 

حاشيه هاي اقتصاد خرد باشد. 
او فكر مي كرد در حال حل مساله  مدرنيته است: 
مس��اله  دانش عيني. از نظر هاي��ك كارايي بازار تنها 
به تسهيل تجارت كاالها و خدمات محدود نمي شد، 
بازار حقيقت را برمال مي كرد. اما چطور آرمان هاي او 
درنهايت به عكِس خود تبديل ش��د؟ چطور به لطف 
تكريم چشم بس��ته  بازار آزاد از سوي ما ممكن است 
حقيقت به كلي از زندگي عمومي مان رخت بر بس��ته 
باش��د؟ امكاني كه فكركردن به آن دود از سر انسان 

بلند مي كند. 
زماني ك��ه اي��ن اي��ده در س��ال 1936 ب��ه ذهن 
فريدري��ش هاي��ك خطور ك��رد، به اعتب��ار »جرقه  
ناگهاني« مي دانس��ت كه به مفهوم جديدي برخورده 
است. او مي نويس��د: »چطور تركيب تكه هاي دانش 
موجود در ذهن هاي متفاوت نتايجي را به بار مي آورد 
كه اگر قرار بود به ش��كل دانسته به بار بيايد نيازمند 
ميزان دانش��ي در ذهن بود كه هيچ فردي به تنهايي 

نمي تواند داشته باشد؟«
اي��ن ايده نكته يي فن��ي درباره  نرخ ه��اي بهره يا 
پس رفت ه��اي ركودي نب��ود. اين ايده مناقش��ه يي 
ارتجاعي در برابر نظام اشتراكي يا دولت رفاه نبود. اين 
ايده راهي بود براي زاده شدن جهاني جديد. هايك با 
هيجاني فزاينده درياف��ت كه بازار را مي توان به مثابۀ 

نوعي ذهن پنداشت. 
»دست نامرئي« آدام اسميت قبل از آن برداشتي 
مدرن از بازار را برايمان به ارمغان آورده بود: محيطي 
مس��تقل از فعاليت انس��اني و بنابراين، بطور بالقوه، 
صورت��ي معتبر از دانش علمي. اما اس��ميت تا پايان 
عمرش همچنان يك اخالق گراي قرن هجدهمي باقي 
ماند. او گمان مي كرد كه بازار تنها زير س��ايه  اخالق 
فردي توجيه پذير است و نگران بود كه جامعه يي كه 
تنها نفع ش��خصي معامالتي بر آن حاكم باشد ديگر 
اصاًل جامعه نباش��د. نئوليبراليسم آدام اسميت است 

بدون اين نگراني. 
اينكه هايك به عنوان پدر نئوليبراليس��م -سبكي 
از انديش��ه كه همه چيز را ب��ه اقتصاد تنزل مي دهد- 
شناخته مي ش��ود از عجايب روزگار است، چرا كه او 
اقتصادداني بس��يار معمولي بوده است. زماني كه او از 
س��وي مدرسه  اقتصاد لندن ]ال. اس. اي[ جذب شد 
تا با ستاره  بي چون وچراي كمبريج، يعني جان مينارد 
كينز، رقابت كند يا حتي از درخشش بكاهد، جواني 

ناشناخته و تكنوكراتي اهل وين بيش نبود. 
اين نقش��ه اما نتيجه  عكس داد و هايك به سختي 
از كينز شكس��ت خورد. نظريه  عمومي اشتغال، بهره 
و پ��وِل كينز كه در س��ال 1936 به چاپ رس��يد به 
عنوان ش��اهكار مورد استقبال قرار گرفت. اين كتاب 
و مطالبش به بحث روز تبديل شد، به خصوص ميان 
اقتصاددانان انگليس��ي جواني كه مش��غول تحصيل 
بودند و كينِز زيرك، پرانرژي و اجتماعي به نظرشان 
ايدئالي تمام عيار بود. با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، 
بس��ياري از بازار آزاد كارهاي برجسته به سمت طرز 
فكر كينز كشيده ش��ده و اذعان مي كردند كه دولت 

مي تواند نقشي در مديريت اقتصاد مدرن داشته باشد. 
آن هيج��ان اوليه  اطراف هايك فروك��ش كرده بود. 
برداش��ت عجيب او مبني بر اينكه هيچ كاري نكردن 
مي تواند ركود اقتصادي را درمان كند، هم در س��طح 
نظري و هم در س��طح عملي، بي اعتبار ش��ده بود. او 
بعدها اذعان كرد كه آرزو داش��ت كارش در انتقاد به 

كينز به فراموشي سپرده شود. 
هايك چهره  فردي نادان را در ذهن ديگران پيدا 
كرده بود: اس��تادي قدبلند، ش��ق و رق، با لهجه يي 
غليظ كه هميشه يك كت پشمي بلند به تن داشت 
و تاكي��د داش��ت كه به نام رس��مي »ف��ون هايك« 
صدايش كنند، اما پش��ت س��رش بي رحمان��ه او را 
»آقاي فالكتُويش��ن« )Fluctuation( مي ناميدند. 
در س��ال 1936 او دانشگاهي اي بود بدون سابقه يي 
پربار و آينده يي مش��خص. بااين همه ام��روزه ما در 
جهان هايك زندگي مي كنيم، همانطور كه روزي در 
جهان كينز زندگي مي كرديم. به زعم الرنس سامرز، 
مش��اور كلينت��ون و رييس قبلي دانش��گاه هاروارد، 
برداشت هايك از سيستم قيمت به عنوان يك ذهن، 
»به همان اندازه  اقتصاد خرد در قرن بيستم، ايده يي 
بدي��ع و نافذ اس��ت« و »مهم ترين چيزي اس��ت كه 
بايد از درس ه��اي اقتصاد امروزي فراگرفت«. چنين 
تعريفي به اندازه  كافي اهميت اين ايده را مش��خص 
نمي كند. كينز جنگ سرد را نه ايجاد و نه پيش بيني 
ك��رد، اما تفكرات او در تار و پود دنياي جنگ س��رد 
رسوخ كرده بود؛ همين طور تفكرات هايك نيز تمام 

ابعاد جهاِن پس از 1989 را در بر گرفت. 
تفكرات هايك جهان بيني كاملي بود: روشي براي 
بناكردن تمام واقعيت بر پايه  مدلي از رقابت اقتصادي. 
او با اين فرض ش��روع مي كند ك��ه تقريباً همه  )اگر 
نه همه ( كنش هاي انس��اني ش��كلي از محاسبه گري 
اقتصادي هستند و به اين ترتيب مي توان با مفاهيمي 
عمده مانند ثروت، ارزش، مبادله، هزينه و به خصوص 
قيمت اين كنش ها را همانندسازي كرد. قيمت ها ابزار 
تخصيص كاراي منابع كمياب به وسيله  نياز و مطلوبيت 
هستند و به وسيله  عرضه و تقاضا مشخص مي شوند. 
براي اينكه سيس��تم قيمت بتواند به شكل كارا عمل 
كن��د، بازارها بايد آزاد و رقابتي باش��ند. از زماني كه 
اس��ميت اقتصاد را فضايي خودگردان تصور كرد، اين 
گمان وجود داشت كه شايد بازار تنها بخشي از جامعه 
نباش��د، بلكه كل جامعه باش��د. در چنين جامعه اي، 
مردان و زنان تنها بايد از منافع ش��خصي خودش��ان 
پيروي كرده و براي پاداش هاي كمياب رقابت كنند. 
آن طور كه ويل ديويِس جامعه ش��ناس نوشته است، 
به وسيله  رقابت است كه »مي توان مشخص كرد چه 

كسي و چه چيزي ارزشمند است.«
هر ك��س با تاريخ آشناس��ت مي دان��د چيزهايي 
هس��تند كه مانند خاكريزهاي الزم در برابر استبداد 
و استثمار عمل مي كنند، خاكريزهايي كه در انديشه  
هاي��ك جايگاه خاصي ندارن��د، چيزهايي مثل طبقه  
متوسط موفق و فضاي مدني؛ نهادهاي آزاد؛ حق رأي 
عموم��ي؛ آزادي آگاهي، تجمع، دين و رس��انه؛ تاييد 
اينكه هر فرد داراي ش��رافت اس��ت. هايك فرضي را 
در نئوليبراليس��م جاي داد كه بر اساس آن بازار همه  
محافظ��ت الزم را در برابر تنها خطر واقعي سياس��ي 
فراهم مي كند: توتاليتاريس��م. براي جلوگيري از اين 

اتفاق، دولت تنها بايد بازارها را آزاد نگه دارد. 
همين مورد آخر اس��ت كه »نئو« را به ليبراليسم 
اضافه مي كند. اين تعديلي است اساسي نسبت به باور 
قديمي ب��ه بازار آزاد و دولت حداقل��ي، باوري كه به 
»ليبراليسم كالسيك« مش��هور است. در ليبراليسم 
كالس��يك تاجران فقط از دولت مي خواهند كه »ما 
را به حال خود رها كن«: لس��ه-نو فر. نئوليبراليس��م 
اذعان مي كند كه دولت بايد در سازمان دهي اقتصاد 
بازار فعال باش��د. شرايط الزم براي بازار آزاد را بايد با 
اس��تفاده از سياست به دس��ت آورد و دولت نيز بايد 

براي حمايت مداوم از بازار آزاد بازطراحي شود. 
داستان به همينجا ختم نمي شود: همه  جنبه هاي 
سياس��ت دموكراتيك، از انتخاب هاي رأي دهندگان 
ت��ا تصميمات سياس��تمداران، باي��د در يك تحليل 
اقتص��ادي صرف جاي گيرن��د. قانون گ��ذاران ملزم 
هستند كه به اندازه  مناسبي دخالت را كنار بگذارند 
-در انفعاالت طبيعي ب��ازار دخالت نكنند- و به اين 
ترتيب ش��كل ايدئال اين اس��ت كه دولت چارچوب 
قانون��ي اي ثاب��ت، خنثي و همگان��ي فراهم كند كه 
نيروهاي بازار بتوانند بطور طبيعي در آن عمل كنند. 
هدايت آگاهانه  دولت هيچگاه به »س��ازوكار خودكار 
تعديل« مرّجح نيست، سازوكاري كه همان سيستم 
قيمت است كه نه تنها كاراست كه آزادي، يا فرصت 
انتخ��اب آزادانه در زندگ��ي را براي زن��ان و مردان 

بيشينه مي كند. 
در ش��رايطي كه كينز بين لندن و واشنگتن پرواز 

و نظم پساجنگ را ايجاد مي كرد، هايك در كمبريج 
زانوي غم بغل كرده بود. او در خالل تخليه هاي زمان 
جنگ به آنجا فرس��تاده ش��ده بود و از اين ش��كايت 
مي كرد كه دورش پر اس��ت از »خارجي ها« و »همه  
انواع و اقس��ام چش��م بادامي ها« و »اروپايي ها از همه  
مليت ها، كه تعداد بس��يار كم��ي از آنها واقعاً باهوش 

هستند.«
هاي��ك كه ب��دون هيچ گونه نف��وذ و احترامي در 
انگلس��تان گير افتاده بود فقط ايده اش را داش��ت كه 
تسلي خاطرش باشد، ايده يي آنقدر بزرگ كه يك روز 
مي توانست زير پاي كينز و همه  ديگر انديشمندان را 
خالي كند. سيس��تم قيمت اگر به حال خود گذاشته 
شود به مثابۀ نوعي ذهن عمل مي كند. و نه هر ذهني، 
كه ذهن��ي همه چيزدان: بازار چيزهايي را محاس��به 
مي كند كه افراد قادر به دركش نيستند. والتر ليپمن، 
ژورناليس��تي امريكاي��ي كه از نظر فك��ري هم پالگي 
هايك قرار مي گرفت، به او چنين مي نويس��د: »هيچ 
ذهن انساني اي تا به حال نتوانسته كل طرح جامعه را 
دريابد... در بهترين حالت، يك ذهن مي تواند نس��خه  
خود از آن طرح را دريابد، نسخه يي كه بسيار نحيف تر 
از واقعيت اس��ت، نسخه يي كه نس��بتش به واقعيت 

چيزي است مثل نسبت سايه به انسان.«
اين ادعاي شناخت شناس��انه  بزرگي است، اينكه 
بازار راهي اس��ت براي دانس��تن، راهي كه به شكلي 
بني��ادي از هر ذه��ن مجزاي ديگ��ري فراتر مي رود. 
چنين ب��ازاري كمتر به ابتكار انس��ان وابس��ته بوده 
و كمتر مث��ل بازارهاي ديگ��ر در آن دخل و تصرف 
مي ش��ود و بيشتر نيرويي است كه بايد مورد مطالعه 
قرار گرفته و تاييد ش��ود. در اين شرايط علم اقتصاد 
ديگ��ر -آن طور كه كينز معتقد بود- ش��يوه يي براي 
دس��تيابي به اهداف مورد نظر اجتماعي، مانند رشد 
يا پول باثبات، نيست. يگانه هدف اجتماعي حفاظت 
از خوِد بازار است. بازار به واسطه  همه چيزدان بودنش 
يگانه شكل مشروع از دانش است و همه  ديگر اشكاِل 
تام��ل در كنار آن بخش به حس��اب مي آيند، آن هم 
به ه��ر دو معناي اين واژه: اينكه ديگر اش��كال تنها 
بخش��ي از كل را درك مي كنند و از منفعت بخش��ي 
خاصي دفاع مي كنند. ارزش هاي ما، به ش��كل مجزا، 
ارزش هايي شخصي يا صرفاً عقايد خودمان هستند؛ 
بازار مجم��وع اين ارزش ها را ب��ه قيمت ها يا حقايق 

عيني تبديل مي كند. 
هايك پ��س از اينكه ب��ا شكس��ت از ال. اس. اي 
خارج ش��د، هيچگاه ب��دون حمايت مال��ي حاميان 
شركت انتصابي دايمي را تجربه نكرد. حتي همكاران 
محافظه كار او در دانش��گاه ش��يكاگو -كانون جهاني 
مخالف��ان آزادي خ��واه در ده��ه  1950- هاي��ك را 
بلندگويي مرتجع مي دانس��تند و به زعم يكي از آنها 
او »راس��ت گرايي دس��ت دوم با حاميان راست گراي 
دست دوم« بود. اگر كس��ي در سال 1972 به ديدن 
هايك مي رفت كه آن زمان در س��الزبرگ ساكن بود، 
با پيرمردي مواجه مي ش��د كه با احس��اس بيچارگي 
گوش��ه يي افت��اده و ب��اور دارد ك��ه كارش در طول 
زندگي اش بيهوده بوده اس��ت. در آن روزها هيچ كس 

اهميتي براي نوشته هاي او قائل نبود. 
بااين حال مي شد نش��انه هاي اميدواركننده يي را 
مش��اهده كرد: هايك فيلسوف سياسي محبوب بري 
گلدوات��ر بود و بعدها گفته ش��د ك��ه محبوب رونالد 
ريگان نيز هس��ت. بعد نوبت به مارگارت تاچر رسيد؛ 
تاچ��ر در هر گفت وگويي هاي��ك را تكريم مي كرد و 
از پيون��د فلس��فه  ب��ازار آزاد او با احي��اي ارزش هاي 
ويكتوريايي س��خن مي گفت: خانواده، جامعه، سخت 
كارك��ردن.  هايك در س��ال 1975 ديداري محرمانه 
با تاچر داشت، درست زماني كه تاچر به عنوان رهبر 
اپوزيسيون در بريتانيا مطرح شده بود و خود را آماده 
مي كرد كه »ايده  بزرگ« هايك را از قفس��ه خارج و 
به تاريخ وارد كند. آنها 30دقيقه يي را در انس��تيتوي 
امور اقتصادي در خيابان لُرد نُرث لندن به گپ وگفت 
نشستند. كارمندان تاچر بعد از آن جلسه با نگراني از 
هايك پرسيدند كه نظرش چيست. چه بايد مي گفت؟ 
براي نخستين بار بعد از 40 سال، قدرْت تصوير مورد 
عالق��ه  فريدريش ف��ون هايك را به او ب��از مي تابيد، 
م��ردي كه ممكن بود كين��ز را از ميدان به در كند و 

جهان را باز بسازد. 
پاسخ هايك اين بود: »او بسيار زيباست«.

»ايده  ب��زرگ« هايك را درواق��ع نمي توان خيلي 
ايده حساب كرد، مگر اينكه اندازه اش را چندين برابر 
كني��م. فرايندهايي طبيعي، خودبه خود و موزون كه، 
مانند ميليون ها انگش��ت روي تخته  ويجا، با يكديگر 
همراهي مي كنند تا نتايج��ي را حاصل كنند كه در 
غير آن  صورت حاصل نمي شد. اين توصيف زماني كه 
درباره  يك بازار مشخص -مانند بازار گوشت خوك يا 
بازار سلف ذرت- استفاده شود چيزي بيش از توضيح 

واضحات نخواهد بود. مي توان آن را به شكلي گسترش 
داد كه مشخص كند چطور بازارهاي مختلف، در كاال 
و نيروي كار و حتي خوِد پول، آن بخش��ي از جامعه 
را شكل مي دهند كه به »اقتصاد« معروف است. اين 
حالت شكلي جدي تر از حالت قبل دارد، اما همچنان 
از اهميت چنداني برخوردار نخواهد بود؛ يك كينزين 
چني��ن توصيفي را با روي باز مي پذيرد. اما اگر آن را 
يك گام باالتر ببريم چ��ه؟ اگر كل جامعه را به مثابۀ 

يك بازار تصور كنيم چه مي شود؟
هر چه ايده  هايك گس��ترده تر شود، مرتجعانه تر 
مي شود، بيشتر پشت تظاهر خود به بي طرفي علمي 
پنهان مي ش��ود و بيشتر به اقتصاد اجازه مي دهد كه 
خ��ود را با جريان فك��ري غرب ك��ه از قرن هفدهم 
برآمده مرتبط كند. ظهور علم مدرن مشكلي را در پي 
داشت: اگر جهان به شكل عمومي تابع قوانين طبيعي 
باشد، معناي انسان بودن چيست؟ آيا انسان هم شيئي 
است مانند همه  ديگر اشياي جهان؟ به نظر مي رسد 
در طبيعتي كه علم مجسم مي كند )به عنوان چيزي 
عيني كه قوانينش را با مش��اهده كش��ف مي كنيم( 
راهي براي همانندسازي تجربه  انساني دروني و ذهني 

وجود ندارد. 
همه  شرايط فرهنگ سياسي پساجنگ به نفع جان 
مينارد كينز و نقش بيش از پيش دولت در مديريت 
اقتصاد رقم خورد. اما همه  شرايط فرهنگ دانشگاهي 
به نفع »ايده  بزرگ« هايك پيش رفت. قبل از جنگ، 
حتي راس��ت گراترين اقتصاددان ها هم بازار را ابزاري 
براي دستيابي به هدفي مشخص مي دانستند، هدف 
توزيع كاراي منابع كمياب. از دوران آدام اسميت در 
اواسط قرن هجدهم تا دوران موسسان مكتب شيكاگو 
در سال هاي پساجنگ، باور معمول اين بود كه اهداف 
غايي جامعه و زندگي در محيطي غيراقتصادي برقرار 

مي شوند. 
در اين نگرش، مس��ائل مرتبط با ارزش به ش��كل 
سياسي و دموكراتيك حل مي شوند نه اقتصادي، آن 
ه��م از طريق تامل اخالق��ي و كنكاش عمومي. بيان 
ممت��از مدرِن اين باور را مي ت��وان در مقاله يي به نام 
»اخالقيات و تاويالت اقتصادي« نوشته  فرانك نايت 
يافت، كس��ي كه دو دهه قبل از هايك به ش��يكاگو 
وارد ش��د. نايت مي نويس��د: »نقد اقتصادي عقاليي 
از ارزش ه��ا نتيجه يي را در ب��ر دارد كه از نظر عرف 
عام مش��مئزكننده است. انس��ان اقتصادي موجودي 
خودخواه و بي رحم اس��ت كه از نظ��ر اخالقي مورد 

نكوهش قرار مي گيرد.«
اقتصاددان��اْن 200 س��ال با مس��اله  نحوه  تعيين 
ارزش ه��ا در جامعه يي تجاري با ش��كل و ش��مايل 
متفاوت دس��ت و پنجه نرم مي كردند، جامعه يي كه 
تنها به نفع ش��خصي و محاسبه گري محدود نباشد. 
نايت، در كنار همكارانش هنري س��ايمنز و جيكوب 
وين��ر، مخالفان��ي بودند ك��ه در براب��ر فرنكلين دي. 
روزول��ت و دخالت هاي بازاري نيو ديل ايس��تادند و 
دانشگاه ش��يكاگو را به كانون منس��جم اقتصاد بازار 
آزاد تبدي��ل كردند كه ت��ا امروز هم به همين ترتيب 
باپرجاست. بااين وجود س��ايمنز، وينر و نايت همگي 
كارشان را قبل از آن آغاز كردند كه اعتبار بي همتاي 
فيزيك دان هاي هس��ته يي پول ه��اي هنگفتي را به 
دانش��گاه س��رازير كند و اقبال به علم »س��خت« را 
افزايش دهد. آنها شيفته  معادالت و مدل ها نبودند و 
دغدغه  مسائل غيرعلمي را داشتند. اين دغدغه بيش 
از همه به مسائل مرتبط با ارزش مربوط بود، ارزشي 

كه بطور مشخص از قيمت متمايز بود. 
موضوع فقط اين نيس��ت كه سايمنز، وينر و نايت 
كمتر از هايك جزم انديش بودند، يا حاضر بودند براي 
ماليات گيري و مخ��ارج با دولت كنار بيايند. اين طور 
هم نيس��ت كه بگوييم هايك از منظر انديشه مافوق 
آنها بوده اس��ت. موضوع اين اس��ت كه آنها به عنوان 
اصل��ي اوليه اذعان مي كردند ك��ه جامعه همان بازار 
نيست و قيمت نيز همان ارزش نيست. همين تفاوت 
باعث ش��د كه تاريخ آنها را ببلعد و نشان چنداني از 

آنها باقي نگذارد. 
اين هايك بود كه به ما نشان داد چطور از شرايط 
نااميدكننده  غرض ورزي انس��ان به بي طرفي باشكوه 
علم برس��يم. ايده  بزرگ هايك مانند رابطي گمشده 
ميان طبيعت انس��اني ذهن گراي ما با خوِد طبيعت 
عمل مي كند. و به اين ترتيب هر ارزشي را كه نتوان 
به ش��كل قيمت )به عن��وان حكم ب��ازار( تبيين كرد 
نامطمئن دانس��ته و چيزي بيشتر از عقيده، ترجيح، 

سنت، فرهنگ عامه، يا خرافات نمي داند. 
بيش��تر از هر ك��س ديگر و حتي بي��ش از خود 
هايك، ميلتون فريدمن اقتصاددان بزرگ پساجنگ 
ش��يكاگو ب��ود ك��ه كم��ك ك��رد دي��دگاه دولت و 
سياست مداران درباره  قدرت ايده  بزرگ هايك تغيير 
كند. او ابتدا با دو س��ده قب��ل از خود مخالفت كرده 
و اع��الم كرد كه اقتصاد »اساس��اً از هر موضع گيري 
اخالقي و قضاوت هنجاري مستقل است« و »علمي 
’عين��ي‘ اس��ت، دقيقاً ب��ه همان صورت��ي كه علوم 
فيزيكي عيني هستند«. ارزش هاي قديمي و ذهني 
و هنجاري ناقص بودند، اي��ن ارزش ها »تفاوت هايي 
بودند كه نشان مي داد درنهايت چه كساني مي توانند 
بجنگند«. در اينجا بازار داريم يا، به عبارت ديگر، در 

اينجا نسبي گرايي داريم. 
بازارها را ش��ايد بتوان رونوش��ت هاي انس��اني از 
نظام هاي طبيعي دانس��ت ك��ه مي توانند مانند خود 
عالم بدون نويس��نده و بدون ارزشي مشخص وجود 
داش��ته باش��ند. اما تعميم ايده  بزرگ هايك به همه  
جنبه ه��اي زندگي مان ناف��ي متمايزتري��ن ويژگي 
ماس��ت. به بيان ديگر، انس��اني ترين بخش انسان ها 
-ذهن و اختيارم��ان- را از ما گرفته و به الگوريتم ها 
و بازارها واگذار مي كند.در اين ش��رايط ما مي مانيم 
كه زامبي گونه ايدئال سازي هاي چين و چروك خورده  
مدل هاي اقتص��ادي را تقليد مي كنيم. چندين برابر 
كردن مقياس ايده  هايك و ارتقاي بنيادي سيس��تم 
قيم��ت ب��ه همه چي��زدان اجتماعي مترادف اس��ت 
ب��ا تنزل بني��ادي اهمي��ت ظرفيت ف��ردي ما براي 
اس��تدالل، توانايي مان براي تامين و ارزيابي داليلي 

كه براي اقدامات و باورهايمان مي آوريم. 
ادامه در صفحه 9

جان مينارد كينزفون هايك
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پيام شهيدان خدمت از درون سانچي

باز هم كاستي هاي مديريت بحران

از كينز تا هايك، تاچر و ترامپ
ادامه از صفحه 8

نتيجه  چني��ن اوضاعي اين مي ش��ود كه محيط 
عموم��ي -فضاي��ي ك��ه اس��تدالل هايمان را ارائ��ه 
مي دهيم و اس��تدالل هاي ديگران را مورد بحث قرار 
مي دهي��م- ديگر فضايي براي تامل نخواهد بود و به 
بازاري براي كليك ه��ا، اليك ها و ريتوييت ها تبديل 
مي شود. اينترنت نمايانگر سليقه  شخصي اغراق شده 
به وسيله  الگوريتم هاست، فضايي عمومي نما كه آنچه 
در سرمان است پژواك مي دهد. به جاي اينكه فضاي 
مباحثه يي وجود داش��ته باش��د كه ما، به مثابۀ يك 
جامعه، در آن به س��وي دس��تيابي به اجماع حركت 
كنيم، س��از و برگ تصديق متقابلي داريم كه خيلي 
دم دستي نامش را گذاش��ته اند »بازار ايده ها«. آنچه 
امروز عمومي و شفاف به نظر مي رسد تنها تعميمي 
اس��ت از نگرش ها، تعصب��ات و عقايدمان كه از قبل 
وجود داشته، با اين تفاوت كه جاي مرجعيت نهادها 
و متخصصان را منطق انباشته  كالن داده گرفته است. 
زماني كه از دريچه  يك موتور جس��ت وجو به جهان 
دسترس��ي پيدا مي كنيم، نتايج حاصله ترتيب بندي 
مي شود، آن هم به گفته  بنيان گذار گوگل »به شكل 
بازگشتي«، به وسيله  بي نهايت كاربر مجزا كه مانند 

يك بازار به شكل مداوم و هم زمان عمل مي كنند. 
منفعت هاي فوق العاده  فناوري ديجيتال به كنار، 
ش��يوه  قبلي و انساني تري كه س��ده ها بر زندگي ما 
حكم فرما بوده هميش��ه بين س��ليقه ها و ترجيحات 
-تمايالت��ي كه در بازار نم��ود مي يابد- و ظرفيت ما 
براي تام��ل روي آن ترجيحات تمايز قائل مي ش��د 
و اين شرايط باعث مي ش��د بتوانيم ارزش هايمان را 

شكل داده و ابراز كنيم. 
آلب��رت اُ هيرش��من، فيلس��وف و اقتص��اددان، 
مي نويس��د: »س��ليقه را تقريباً مي توان به ترجيحي 

تعبير كرد كه درباره اش بحث نمي كنيد. س��ليقه يي 
ك��ه درباره اش بحث مي كنيد، چ��ه با خودتان چه با 
ديگ��ري، به صرف وجود همين بحث، ديگر س��ليقه 

نخواهد بود، بلكه به يك ارزش تبديل مي شود.«
هيرش��من مي��ان آن وجه از وج��وِد يك فرد كه 
مصرف كنن��ده  استدالل هاس��ت و آن وجه��ي ك��ه 
عرضه كننده  استدالل هاس��ت تمايز قائل مي ش��ود. 
بازاْر آنچه هيرشمن ترجيحات مي نامد را »به وسيله  
عوامل��ي ك��ه كااله��ا و خدمات را مي خرند آش��كار 
مي كند«. اما، به زعم او، م��ردان و زنان »اين توانايي 
را ني��ز دارند كه از خواس��ته ها، اراده ها و ترجيحات 
’آشكارشده شان‘ كمي فاصله گرفته و از خود بپرسند 
كه آيا واقعاً خواس��تار اين خواس��ته ها هستند و اين 
ترجيح��ات را ترجي��ح مي دهن��د يا نه«. م��ا خود و 
هويتمان را بر پايه  اين ظرفيت تامل شكل مي دهيم. 
قدرت تاملي فردي يك نفر به صورت اس��تدالل بروز 
مي كن��د؛ مجموع اي��ن قدرت هاي تاملي به ش��كل 
اس��تدالل عمومي نمود مي يابد؛ استفاده از استدالل 
عموم��ي براي وضع قوانين و سياس��ت ها به ش��كل 
دموكراس��ي متجلي مي شود. زماني كه براي كنش ها 
و باورهايمان اس��تدالل مي آوريم، خ��ود را به دايره  
وجود وارد مي كنيم: به صورت مجزا و به شكل جمعي 
تصميم مي گيريم كه چه كسي و چه چيزي هستيم. 
بر طبق منط��ق ايده  بزرگ هايك، اين نمودهاي 
ذهنيت گرايي انس��اني بدون تاييد بازار بي معناست؛ 
آن ط��ور كه فريدمن مي گويد، اي��ن نمودها نمايانگر 
چيزي بيش از نس��بيت گرايي نيس��تند كه هر كدام 
مي توان��د ب��ه خوبي ديگ��ري باش��د. زماني كه تنها 
حقيقت عيني توس��ط بازار تعيين شود، تمام ديگر 
ارزش ه��ا چيزي بي��ش از نظِر ص��رف نخواهند بود؛ 
همه  چيزهاي ديگر ادعاهاي توخالي نس��بي گرايانه 

هستند. اما »نسبيت گرايي« فريدمن اتهامي است كه 
مي توان به هر ادعايي بر پايه  استدالل انسان نسبت 
داد. چني��ن اهانتي بي پايه و اس��اس اس��ت، چرا كه 
همه  فعاليت هاي انس��اني را، برخالف علوم، مي توان 
به صورتي »نس��بي« دانس��ت. همه  اين فعاليت ها با 
ش��رايِط )فردي( داش��تن ذهن و ني��از )عمومي( به 
اس��تدالل و درك، حتي زماني ك��ه نمي توان انتظار 
ش��واهد علمي داش��ت، متناس��ب اس��ت. زماني كه 
مباح��ث ميان م��ا ديگر ب��ا اس��تفاده از تامل روي 
اس��تدالل ها حل نشود، بلهوسي هاي قدرت است كه 
نتيجه را تعيين مي كند. اينجاست كه موفقيت هاي 
نئوليبراليسم به كابوس سياسي اي ختم مي شود كه 
امروز در آن نفس مي كش��يم. ديدن دنياي امروزي 
ك��ه در آن زندگ��ي مي كنيم آدم را ي��اد اين طعنه 
مي ان��دازد كه »از پس همين يه كار هم برنيومدي«. 
پروژه  اصلي هايك آن طور كه در دهه هاي ۳۰ و ۴۰ 
تصور مي شد بطور خاص براي جلوگيري از بازگشت 
به هرج و مرج سياس��ي و فاشيسم طراحي شده بود. 
اما اين ايده  بزرگ هميشه مستعد ايجاد نفرت هايي 
بود كه امروز شاهدش هستيم. اين ايده از همان ابتدا 
حامل چيزهايي بود كه ادعاي مقابله با آنها را داشت. 
جامعه يي كه به شكل بازاري غول پيكر پنداشته شود 
ب��ه زندگي عمومي اي مي انجامد كه پر اس��ت از جر 
و بحث هاي بيهوده بر س��ر عقايِد خش��ك، تا اينكه 
درنهايت عموم مردم از شدت يأس به رهبر مستبدي 
روي مي آورند تا آخرين پناهشان براي حل مسائلي 

باشد كه در غير آن صورت الينحل باقي مي مانند. 
در س��ال ۱۹۸۹ گزارش��گري امريكايي درِ خانه  
هاي��ك نودس��اله را زد. او در فرايب��ورگ، در غ��رب 
آلم��ان، در طبقه  س��وم آپارتماني در اوراكس��تراس 
زندگ��ي مي كرد. آن دو در پاس��يويي نشس��تند كه 

پنجره هاي��ش نم��اي كوه ها را داش��ت و هايك، كه 
دوران نقاهت ذاتالري��ه را طي مي كرد، همانطور  كه 

صحبت مي كردند پتويي روي پايش كشيد. 
او ديگر آن مردي نبود كه در شكستي كه از كينز 
خورده بود غلت مي زد. تاچر به تازگي برايش نامه يي 
نوش��ته بود كه لحني حاكي از كاميابي نهايي در آن 
بود. هيچ كدام از آنچه او و ريگان به انجام رس��اندند 
»بدون ارزش ها و باورهايي كه ما را در جاده  درس��ت 
قرار داد و جهت صحيح را نشانمان داد ممكن نبود«. 
هايك حاال داليل خودش را براي ش��ادبودن داشت. 
به آينده  س��رمايه داري نيز خوش بين بود. آن طور كه 
اين ژورناليست مي نويس��د، »هايك به ويژه در نسل 
جوان تر درك بهتري از بازار را مشاهده مي كرد. امروز 
جوان��ان در الجزيره و يانگون نه براي دولت هاي رفاه 
با برنامه ريزي مركزي كه براي دس��تيابي به فرصت 
شورش مي كنند: براي آزادي خريد و فروش -لباس 
جين، ماشين و هر چيز ديگر- در هر قيمتي كه بازار 

مشخص كند.«
سي س��ال از آن زمان گذش��ته و مي توان گفت 
كه پي��روزي هايك همچن��ان بي نظي��ر باقي مانده 
اس��ت. ما در بهش��تي زندگي مي كنيم ك��ه بر پايه  
اي��ده  بزرگ او بنا ش��د. هر چه بيش��تر بتوان جهان 
را به ب��ازاري ايدئال نزديك كرد ك��ه فقط با رقابت 
كامل اداره مي ش��ود، رفتار انسان نيز، روي هم رفته، 
قانون مانندتر و علمي تر خواهد شد. ديگر الزم نيست 
كس��ي بگويد، خودمان هر روز نهايت تالش��مان را 
مي كنيم تا بيش��تر ش��بيه خريداران و فروشندگاني 
پراكنده، مجزا و ناش��ناس عمل كني��م؛ و هر روز با 
آن نيمچه تمايل باقي مانده ب��راي تبديل به چيزي 
بيش از مصرف كننده به مثابۀ نوستالژي يا حرف هاي 

روشنفكرانه برخورد مي كنيم. 

آنچ��ه ب��ه عن��وان ش��كلي جدي��د از مرجعيت 
فك��ري آغاز ش��د و در يك جهان بيني غيرسياس��ي 
ريشه داش��ت به س��ادگي به يك نظام سياسي فوق 
مرتجع تبديل ش��د. اقتصاددانان مي گويند كه آنچه 
كّمي نمي ش��ود نبايد واقعيت داش��ته باشد و چطور 
مي توان منافع باورهاي اساس��ي دوران روش��نگري 
را ان��دازه گرف��ت، بط��ور مش��خص باورهايي مثل 
استدالل انتقادي، اس��تقالل شخصي و خودگرداني 
دموكراتيك؟ زماني كه اس��تدالل را به عنوان شكلي 
از حقيق��ت رها كرديم به اين خاط��ر كه پس مانده  
ذهنيت گرايي اس��ت و علم را يگان��ه صاحب اختيار 
چيزهاي واقعي و حقيقي دانستيم، درحقيقت خأليي 

ساختيم كه شبهِ علم آماده  پر كردنش بود. 
مرجعي��ت اس��تاد دانش��گاه، مصلح سياس��ي و 
اجتماع��ي، قانون گ��ذار يا حق��وق دان ن��ه از بازار 
ك��ه برآمده از ارزش هاي انس��اني مثل س��رزندگي 
اجتماع��ي، وجدان يا اش��تياق براي دس��تيابي به 
عدالت اس��ت. مدت ها قبل از آنك��ه كابينه  ترامپ 
باعث شود كه چنين شخصيت هايي به كلي بي معني 
ش��وند طرحي تبيين گرانه، كه قدرِت تبيين جايگاه 
آنها را نداش��ت، باعث ش��د كه آنها كم كم اهميت 
خود را از دس��ت بدهند. البت��ه كه ميان بي اهميت 
ش��دن روزاف��زون اين چهره ه��ا و انتخ��اب ترامپ 
رابطه يي هس��ت، موجودي به غاي��ت دمدمي مزاج، 
انس��اني كه هيچ كدام از اصول و باورهاي الزم براي 
يك شخصيت منسجم را ندارد. امروز انساني عاري 
از ذهن، كه نمايانگر فقدان كامل اس��تدالل اس��ت، 
جه��ان را اداره مي كند؛ يا ش��ايد ويرانش مي كند. 
بااين ح��ال ترام��پ به عن��وان عق��ل كل امالك و 
مس��تغالت منهتن يك چيز را خوب مي داند: اينكه 

روزي كيفر خطاهايش را در بازار خواهد ديد. 

محمود خاقاني| كارشناس بين المللي انرژي |
 مردم مسلمان و س��رافراز ايران زمين با بستگان 
»ش��هيدان خدمت« نفتكش سانچي همدرد هستند 
و به آنها تس��ليت ع��رض مي كني��م. در اين ماه هاي 
نزديك به خاتمه سال ۱۳۹6 كشور ما با حوادث تلخي 
دست به گريبان بود و هس��ت. زلزله، خشكسالي و... 
مشكالتي كه به مشكالت معيشتي مردم شهرت پيدا 
كرده اند. بحث و گفتمان درباره بودجه سال ۹7 هم از 
موضوعاتي است كه به دليل مخالفت با افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي ممكن اس��ت در س��ال آينده وضع 
اقتصادي را خراب تر كند. چرا؟ يكي از وس��ائل حمل 
ونق��ل كااليي كه براي درآمد و تامين بودجه كش��ور 
مورد اس��تفاده قرار مي گرفت از دور خارج ش��د. پس 
بايد سرمايه گذاري هاي جديدي براي جايگزين كردن 
صورت پذيرد. بايد سرمايه هايي كه از فروش نفت وگاز 
به دس��ت مي آيند در طرح هايي براي نس��ل فردا هم 

سرمايه گذاري شوند. 

 ماجرا چگونه شروع و پايان يافت 
 تجربه يي آموختيم؟

در روز ۱6دي م��اه ۱۳۹6)شش��م ژانويه 2۰۱۸( 
حدود س��اعت ۸ شب به وقت محلي نفتكش متعلق 
به ش��ركت ملي نفتكش ايران با پرچ��م پاناما به نام 
س��انچي Sanchi كه حامل محموله ميعانات گازي 
تولي��دي در پ��ارس جنوب��ي مع��ادل ۱۳6۰۰۰تن 
متريك)۹6۰۰۰۰بش��كه( ب��راي تحويل ب��ه خريدار 
محموله ش��ركتي در كره جنوبي به ن��ام هانوا توتال 
 Hanwha Total Petrochemical پتروشيمي
در بن��در داس��ان Daesan كره جنوب��ي بود با يك 
 كش��تي فله ب��ر ثب��ت ش��ده در هنگ كنك ب��ه نام 
۱6۰مايل��ي  فاصل��ه  در  كريس��تال«  اف  »س��ي 
)۳۰۰كيلومتري( بندر شانگهاي در درياي شرق چين 
تصادف ك��رد و به فوريت و با توجه به اينكه ميعانات 
گازي بسيار س��بك و قابل اشتعال هستند، منفجر و 

دچار آتش سوزي شد. 
س��انچي از نوع نفتكش��ي بود كه مي توانس��ت از 
كانال س��وئز عبور كن��د و مخزن هاي محل نگهداري 
محموله ه��اي هيدروكرب��وري آن دو ج��داره بودند. 
طول نفتكش 27۴متر و ۱۸س��انتي متر، س��نگيني 
وزن نفتك��ش ۱6۴۱5۴ت��ن متري��ك ب��ود. نفتكش 
س��انچي به سفارش ش��ركت ملي نفتكش ايران قبل 
از خصوصي سازي ها كه زيرمجموعه شركت ملي نفت 
ايران بود توس��ط شركت صنايع س��نگين هيوندايي 
 Hyundai Samho Heavy Industries سامهو
در بندر يئونگام Yeongam كره جنوبي ساخته شد 
و در س��ال ۱۳۸6)2۰۰۸ميالدي( شروع به كار كرد. 
كشتي فله بر س��ي اف كريستال CF Crystal كه با 
سانچي تصادف كرد از بندر كاالما در واشنگتن امريكا 
به مقصد بندر استان گواندونگ Guangdong چين 
ب��ا محموله گندم در راه بود. كش��تي فله بر مذكور در 
سال ۱۳۸۹)2۰۱۱ميالدي( در كارخانه كشتي سازي 
 Chengxi در منطقه جينگين Chengxi چنگزي
چين ب��ه دريا انداخته ش��د و مالك فع��ال آن گروه 
چانگهنگ Changhong Group )HK( Ltd در 

هنگ كنگ است. 
كش��تي مذكور كه توان عب��ور از كانال پانام��ا را دارد 
توس��ط شانگهاي سي پي اينترنشنال شيپ منيجمنت اند 
 Shanghai CP International Ship بروك��ر 
Management & Broker Co Ltd در ش��انگهاي 
مديري��ت مي ش��ود. س��نگيني وزن كش��تي ياد ش��ده 
۴۱۰7۳تن متريك و وزن كش��تي با محموله 7۱725تن 
متريك است. پس از تصادف با سانچي كشتي فله بر مورد 
بحث كه 2۱سرنش��ين چيني آن س��الم هستند به بندر 
ژوشان Zhoushan در روز ۱۰ ژانويه 2۰۱۸ منتقل شد. 

 پس از تصادف 
پليس دريايي كره جنوبي و نيروي دريايي امريكا 
به مقامات چيني براي خاموش كردن آتش در سانچي 
ياري كردند. جسد يكي از كاركنان سانچي روز ۸ ژانويه 
از آب گرفته شد. مقامات وزارت اقيانوس و ماهيگيري 
ك��ره جنوبي پيش بين��ي كردند كه آتش س��وزي در 

نفتكش سانچي براي 2 يا ۴هفته ادامه خواهد داشت. 
در روز جمعه 22دي ماه ۱۳۹6 )۱2ژانويه2۰۱۸( گارد 
ساحلي ژاپن در كاگوشيما Kagoshima گزارش داد 
كه نفتكش سانچي به طرف منطقه آزاد اقتصادي ژاپن 
در بعدازظهر روز 2۰دي ماه ۱۳۹6)۱۰ژانويه 2۰۱۸( 
توس��ط امواج رانده شده است. محل نفتكش سانچي 
در تاريخ 2۱دي ماه ۱۳۹6)۱۱ژانويه 2۰۱۸( توس��ط 
گارد ساحلي ژاپن ۳۰۰كيلومتري)۱۸6مايلي( شمال 
 Amami Ōshima غرب جزيره امامي اوشيما ژاپن
island اعالم شد. در روز 2۳دي ماه ۱۳۹6)۱۳ژانويه 
2۰۱۸( يك گروه نجات چيني توانس��تند به بخشي 
از سانچي وارد ش��وند و دو جسد در يك قايق نجات 
كه هنوز روي نفتكش سانچي بود، پيدا كنند و جعبه 
س��ياه نفتكش voyage data recorder را هم به 
دست بياورند. اين گروه نجات كه يك تيم ۴نفره بودند 
با اينكه مجهز به دس��تگاه هايي براي تنفس بودند در 
مدت كمتر از نيم س��اعت كه به نفتكش وارد ش��ده 
بودن��د از آنجا كه وزش باد گاز هاي س��مي ناش��ي از 
سوختن ميعانات گازي را در بخشي از نفتكش كه آنها 
در آن وارد شده بودند، پراكنده و كار را بسيار مشكل 
و پيچيده كرده بود، ناگزير به ترك نفتكش س��انچي 
شدند. نهايتا در س��اعت ۴ و ۴5دقيقه بعدازظهر روز 
2۴دي ماه ۱۳۹6)۱۴ژانويه 2۰۱۸( نفتكش سانچي 

با »شهيدان خدمت« به زير آب فرو رفت. 

 مديريت بحران 
در ماجراي س��انچي نظير ماجراي كش��ته شدن 
۳5كارگر معدن زغال سنگ گلستان، ماجراي زلزله هاي 
پي درپ��ي در غرب و جنوب كش��ور و بعد در نزديكي 
تهران و ساير بحران ها نكته مهمي كه در اين رويداد ها 
توجه را جلب  مي كند اين واقعيت اس��ت كه نظام ما 
به نظر مي رس��د كه اصال آمادگ��ي مديريت حوادث و 
بحران ه��اي مختلف را ندارد و غافلگير مي ش��ود. بعد 
از وق��وع حوادث هم به جاي توضيح و تش��ريح داليل 
براي عموم مس��ووالن ش��روع مي كنند ب��ه اصطالح 
سناريونويسي براي توجيه كم كاري ها و نتوانستن هاي 
به موق��ع براي مديريت بح��ران. متاس��فانه به دليل 
خوب عمل نكردن رس��انه هاي داخلي به ويژه رس��انه 
ملي، مردم براي دريافت خبر به رسانه هاي غيرايراني 
رج��وع مي كنن��د در نتيجه در ش��بكه هاي اجتماعي 
مختلف ازجمله ش��بكه هاي جديد ايراني كه اخيرا پا 
به عرصه وجود گذاش��ته اند ميان مردم بحث هايي رد 
و بدل مي ش��ود كه سخت مي توان واقعيت ها را از غير 
واقعيت ها تش��خيص داد. جالب تر اينكه كس��اني كه 
بايد صحنه اتفاقات را براي هدايت به مس��ير درس��ت 
كارگردان��ي و مديري��ت كنند خودش��ان ه��م درگير 
احساس��ات مي ش��وند و تدبيرشان اس��ير تصميمات 

لحظه يي و احساسي شان مي شود. در نتيجه اميدهايي 
مي دهند كه بعد منجر به نااميدي مي شوند. در رابطه با 
نفتكش سانچي، كارشناسان از خطراتي كه به طوركلي 
صنع��ت نفت، گاز و حمل و نقل نفت، ميعانات گازي، 
گاز طبيعي، فرآورده هاي نفتي، پتروشيمي و نظير آنها 
تهديد مي كند به طور لحظه يي اطالع و سروكار دارند. 
با توجه به ش��واهد و قرائن تقريبا كارشناسان مطمئن 
بودند، تمامي سرنشينان سانچي در همان اوايل وقوع 
انفجارها در نفتكش شهيد شده اند. زيرا ميعانات گازي 
نه تنها س��ريع آت��ش مي گيرد بلك��ه گاز متصاعد از 
سوختن آنها بس��يار مسموم كننده و كشنده است. به 
طور طبيعي چيني ها، ژاپني ها، كره اي ها و تمام كساني 
كه خودشان را به منطقه رساندند و از خطر آلوده شدن 
منطقه بسيار نگران بودند بيشترين سعي را در كنترل 
و خاموش كردن آتش كردند. اما وقتي متوجه ش��دند 
كه كنترل آتش به اين سادگي ها نيست، ترجيح دادند 
كه محموله نفتكش س��انچي به جاي اينكه منطقه و 
دريا را آلوده كند، بسوزد و آن شود كه شد. به گزارش 
ايلن��ا و به نقل از جناب آقاي علي ربيعي، وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي:»چيني ها از همان روز اول گفتند 
كه تمام خدمه س��انچي فوت شده اند«. معلوم نيست 
كه چرا مديران مس��وول براي مديريت بحران تصادف 
س��انچي اين مطلب را آشكار نكردند؟ و به جاي بيان 
واقعي��ت باره��ا از احتم��ال محبوس ش��دن خدمه و 
سرنشينان نفتكش در موتورخانه خبر دادند و مدعي 
شدند كه براي نجات جان آنها بايد هر چه زودتر وارد 
كش��تي ش��د. بعد تيمي از تكاوران را رهسپار كردند 
كه اين نگراني را براي بس��ياري از صاحب نظران پديد 
آورد ك��ه اگر تكاوران هم خداي ناك��رده دچار حادثه 
ش��وند بعد چه بايد كرد؟ متعاقبا  ايرنا گزارش داد كه 
به  دليل شدت آتش در نفتكش سانحه  ديده سانچي، 
ورود تيم امداد و نجات تكاوران به اين ش��ناور ممكن 
نيست. ۴۰س��ال از پيروزي انقالب اسالمي در كشور 
مي گ��ذرد و ما هنوز مي گوييم بايد اين كنيم، بايد آن 
طور برنامه ريزي كنيم و بايد... آيا زمان آن فرا نرسيده 
اس��ت كه بگوييم با توجه به تجارب و... اين كار انجام 
ش��د. اين برنامه در دس��ت اجرا ب��ود و در فالن تاريخ 
تكميل و مورد بهره برداري قرار گرفت. چون همه اين 
كار ها وظيفه قواي مجريه، مقننه و قضاييه است كه به 
مردم خدمات بدهند و نياز هم نيست كه با هزينه زياد 
مراسم كلنگ زني و افتتاح برگزار كنند. مردم اثر كار را 
بايد ببينند و لمس كنند نه شعار آن را. خالصه مطلب 
مردم از اينكه مس��ووالن محترم بگويند بايد چنين و 
چنان كنيم، خسته شده اند. مردم خواهان لمس نتيجه 
اقدام و عمل هس��تند و بس. به زير آب رفتن نفتكش 
س��انچي فداكاري شهيدان خدمت تجربه اي است كه 

نبايد هدر برود.

   بحران پس از حادثه، مقصر كيست؟
بايد پذيرفت ك��ه تصادف پيش آمده موضوعات 
مختلف حقوقي، مالي، زيس��ت محيطي، ديپلماسي 
و حتي ممكن اس��ت سياس��ي را هم در پي داشته 
باش��د. بايد منتظر شد و ديد كه كارشناسان بيمه و 
سايرين پس از بررسي چگونه گزارش خواهند كرد 
و كدام كش��تي در پدي��د آوردن حادثه مقصر بوده 
است. به طور كلي دليل انفجار اوليه چه بوده است؟ 

 نفتكش ها و نفت و گاز ايران- بيمه برجام؟
پ��س از توافق برج��ام، بيمه ه��اي بين المللي از 
تاري��خ دوم اس��فند م��اه ۱۳۹5)2۰فوريه 2۰۱7( 
ش��روع به بيمه نفتكش هاي نفت خام، فرآورده هاي 
نفتي، ميعانات گازي و... توليدي در ايران را كردند. 
در اين مي��ان نفتكش هاي متعلق به ش��ركت ملي 
نفتكش اي��ران را هم بيمه كردن��د. تقريبا نيمي از 
65 فروند نفتكش هاي ش��ركت ملي نفتكش ايران 
درح��ال حاضر بيم��ه بين المللي هس��تند. در واقع 
ش��ركت هاي بيمه به اين منظور روش��ي را تعريف 
كرده ان��د كه در گروه آنها ب��راي بيمه محموله هاي 
نفت��ي و گازي ايراني و نفتكش ه��اي ايراني، نيازي 
به مشاركت همتاهاي امريكايي شان نباشد. شايد به 
همين دليل هم ش��ركت ملي نفتكش ايران ناگزير 
اس��ت كه نفتكش هاي متعلق به ش��ركت مذكور را 
در كش��ورهاي مختل��ف نظير پاناما ثب��ت كند تا با 
پرچم آن كش��ورها بتوانند در بنادر مورد نظرش��ان 

رفت و آمد كنند. 

 گذشته و حال شركت ملي نفتكش ايران
حادثه براي نفتكش ها در تم��ام دنيا رخ مي دهد. 
اصوال در تمام��ي بخش هاي صنعت نفت و گاز خطر 
همواره در كمين است. به همين دليل هميشه گفته 
شده و گفته مي شود كه خطر سرمايه گذاري در صنعت 
نفت و گاز باالس��ت. ش��ركت هاي نفتي و گازي تا از 
محيط حقوقي و امنيتي براي سرمايه گذاري در صنعت 
نفت و گاز اطمينان حاصل نكنند، خطر سرمايه گذاري 
در اين صنعت پيچيده و خطرناك را نمي پذيرند. براي 
س��رمايه گذاران در صنعت نفت و گاز مهم اس��ت كه 
بدانند چه كسي دارد صنعت را مديريت مي كند. اين 
يك روش قبول ش��ده است و در شركت هاي نفتي و 
گازي تا فردي صاحب تخصص و تجربه كافي نباشد او 
را در سمتي منصوب نمي كنند. شركت ملي نفتكش 
ايران در س��ال ۱۳۳۴ توسط شركت ملي نفت ايران 
تاسيس شد. خوشبختانه سياستي كه وزير نفت بركنار 
ش��ده دولت دهم آن را سياس��ت شخم زني نام نهاد و 
در صنعت نفت به اجرا درآمد به دليل عملياتي بودن 
شركت ملي نفتكش ايران به طور بسيار محدود در اين 

شركت اجرا شد. اما در سال ۱۳۸۸ دولت دهم تصميم 
گرفت كه شركت مذكور را به بخش خصوصي واگذار 
كند. در طول عمر دولت  هاي قبل از دولت نهم و دهم، 
توجه خاصي به صنعت حمل و نقل نفت و گاز مبذول 
داش��تند و سرمايه گذاري س��نگيني دولت هاي وقت 
در ش��ركت ملي نفتكش ايران به عمل آوردند. تعداد 
نفتكش ها با مالكيت ايراني با سفارش ساخت و خريد 
نفتكش هاي جديد نظير سانچي افزايش يافت. در واقع 
دولت هاي قبل از دولت نهم و دهم با برنامه ريزي هايي 
كه كردند، بزرگ ترين شركت نفتكش جهان را ايجاد 
كردند و دول��ت دهم آن را به بخش خصوصي واگذار 
كرد. در واقع درست مثل معدن زغال سنگ گلستان 
كه صاحب آن هم بخش خصوصي است. بنابراين در 
مديريت اينگونه ش��رايط بحراني به نظر مي رسد كه 
مناس��بت دارد از اين تجارب اس��تفاده و تعريف شود 
كه س��هم دولت و صاحبان و سهامداران شركت هاي 
خصوصي درگير در صنعت نفت، گاز، برق، زغال سنگ 

و نظير آنها چيست و چطور بايد همكاري كنند. 

 پيام سانچي به مجلس موضوع افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي را جدي بگيريد

ح��وادث طبيع��ي اخي��ر در كش��ور و از جمله از 
دس��ت دادن عزيزان متخصص دريان��ورد و نفتكش 
س��انچي خس��اراتي به كش��ور وارد كرده است كه به 
اين سادگي ها قابل جبران نيست. حوادث اخير كه با 
هدف بركناري دولت دوازدهم از مشهد آغاز شد و به 
بيراهه رفت و دش��من سوار موج آن شد نيز خسارت 
اعتباري ش��ديدي به كش��ور وارد كرد و كار جلب و 
جذب س��رمايه گذاري بين المللي در اي��ران را خيلي 
سخت كرد. مجلس دهم كه در راس امور است در اين 
شرايط مس��وول است تا تدبيري اساسي براي اقتصاد 
انرژي كشور تصويب كند. نمايندگان محترم مجلس 
باي��د به مصرف كننده انرژي در ايران بگويند كه آنچه 
به راحتي در خانه مصرف مي كنند و چراغي كه روشن 
مي كنند با چه زحمت و هزينه يي توليد مي شود. مردم 
ك��ره جنوبي اين واقعيت را پذيرفته اند و براي مصرف 
انرژي قيمت واقعي تمام ش��ده آن را  مي پردازند. در 
كشورهايي كه منابع نفت و گاز ندارند مردم مي دانند 
كه از س��ر چاه تا چراغ روي ديوار خطرات بس��ياري 
در سرمايه گذاري، اكتشاف، توليد، بهره برداري، حمل 
و نقل و... مديريت ش��ده تا چراغ ديواري آنها روش��ن 
شده و پريز برق تلفن همراه آنها را شارژ كند. نرسيدن 
محموله ميعانات گازي پارس جنوبي نفتكش سانچي 
به كره جنوبي براي مردم اين كشور يك بحران است 
و به فوريت اقدام و عملي كرده اند تا رسيدن محموله 
بعدي بحران را مديريت كنند. اين مردم هس��تند كه 
به كمك دولت و مس��ووالن به دليل اعتمادي كه به 
آنه��ا دارند، مي روند تا بحران را پش��ت س��ر بگذارند. 
نمايندگان محت��رم مجلس بايد توجه كنند كه نظام 
اقتصادي ما به دليل فساد و اختالسي كه تجربه كرده 
اس��ت در شرايطي قرار گرفته كه ديگر توان پرداخت 
يارانه نقدي به ش��هروندان يا يارانه مضاعف س��وخت 
ب��ا پايين نگه داش��تن قيمت حامل هاي س��وخت به 
ثروتمنداني كه چندين اتومبيل دارند را ندارد. ما توان 
پرداخت يارانه به اقتصاد كشورهاي همسايه از طريق 
قاچاقچيان سوخت را نداريم. ۱۰ماه از سال گذشت و 
شعار توليد و اش��تغال هنوز در خم كوچه چوب الي 
چرخ دولت گذاشتن توسط دونالد ترامپ هاي داخلي 
و دلواپسان موفقيت برجام است. ما بايد همانطور كه با 
خانواده محترم شهيدان خدمت در اين روز همدرديم 
و ب��ا معترضين همصدا هس��تيم با خ��ود بگوييم آيا 
فقط همدردي و همصدايي براي كش��ور دردي را دوا 
مي كند؟ يا بايد اقدام و عملي براي واقعي كردن قيمت 
حامل هاي سوخت انجام بدهيم؟ و از محل درآمد آن 
مشكالت معيش��تي مردم را درمان كنيم و فداكاري 
آنه��ا كه همواره در خطر مواجه��ه با آتش روي دكل 
حف��اري، در مناطق بهره برداري، حمل و نقل خطوط 
لوله يي و نفتكشي)در خشكي و دريا( تالش مي كنند 
تا بودجه كشور تامين شود به جاي اينكه درآمد ها را 
در بودجه هاي جاري هزينه كنيم آنها را در طرح هاي 

عمراني و اشتغال زا سرمايه گذاري كنيم. 

رفع فيلترينگ تلگرام به  دليل 
انتقال سرورها صحت ندارد

 يك كارش��ناس و از مديران مجموع��ه ابرآروان 
گفت: هيچ س��روري از تلگرام به ايران منتقل نشده 
اس��ت. ميالد قاس��م زاده در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره 
شايعه مطرح شده مبني بر رفع فيلترينگ تلگرام به 
 دليل انتقال سرورهاي اين پيام رسان به كشور ايران 
گفت: براساس شواهد موجود، انتقال سرور تلگرام به 
ايران صحت ندارد چراكه مديرعامل مجموعه تلگرام 
براس��اس اصول كاري خود هيچ وق��ت چنين كاري 
نمي كند.  وي متذكر ش��د: هيچ  يك از ۳ شركتي كه 
ظرفيت ارائه خدمات به تلگرام براي تسهيل گري در 
ارسال محتوا به س��رور اصلي تلگرام را دارند ازجمله 
ابرآروان، افرانت و خالق برهان با اين مجموعه تلگرام 

ندارند و هيچ سروري به ايران منتقل نشده است. 
اين كارش��ناس در توضيح كندي هاي ايجاد شده 
در پيام رسان تلگرام گفت: اين طبيعي است كه پس 
از رف��ع فيلترينگ هر سيس��تمي در دنيا يك مقدار 
هج��وم كاربر وج��ود دارد اما يك مس��اله مهم ديگر 
بارگذاري و به روزرس��اني DNSها روي CDNها و 
ISP است كه بايد به صورت كامل انجام شود، انتظار 
مي رود اين مش��كل تا چند ساعت آينده رفع شود و 
دسترس��ي به تلگرام بدون كندي سرعت و هر گونه 

محدوديتي ادامه پيدا كند.

 برنامه رسيدن به بازار
IT 500 هزار ميليارد ريالي

رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات اي��ران گفت: 
توس��عه بازار فناوري اطالعات كشور به ۴۰۰تا 5۰۰ 
هزارميليارد ريال در س��ال ۱۴۰۰خورشيدي، برنامه 
اصلي دولت دوازدهم اس��ت ك��ه تحقق آن با جديت 
پيگيري مي ش��ود. به گزارش ايرنا، رس��ول سراييان 
در آيي��ن معرف��ي مديرعامل و هيات مديره ش��ركت 
مخاب��رات ايران و ش��ركت ارتباطات س��يار ايران در 
محل س��الن همايش هاي صدا و س��يما افزود: همه 
تالش ه��ا ب��ه كار گرفته خواهد ش��د تا س��هم بازار 

فناوري اطالعات در كشور به سرعت افزايش يابد. 
وي يك��ي ديگ��ر از اولويت ه��ا را توس��عه دولت 
الكتروني��ك به عنوان يك مطالبه عمومي دانس��ت و 
ادامه داد: توسعه دولت الكترونيك بهره وري دولت را 
افزايش مي دهد و در نهايت رفاه و آس��ايش بيشتري 

براي مردم به همراه خواهد داشت. 
مع��اون وزي��ر ارتباطات توس��عه »توليد محتواي 
فاخ��ر« و »كس��ب وكاره��اي نوي��ن« را از ديگ��ر 
اولويت هاي دوره جديد برش��مرد و خاطرنشان كرد: 
تمرك��ز بر اي��ن ۳ اولويت صدر برنامه هاي س��ازمان 

فناوري اطالعات در دوره جديد است. 
سراييان ش��رايط فعلي را فرصتي طاليي در برابر 
بخش ارتباطات و فناوري اطالعات دانس��ت و گفت: 
توسعه اين بخش اش��تغال، افزايش كسب وكارهاي 

جديد را سرعت خواهد داد. 
وي تح��ول ديجيتال و اقتصاد ديجيتال را دو مولفه 
مهم در جهان برشمرد كه همه كشورها تالش خود را 
براي رسيدن به آنها متمركز كرده اند و افزود: پيش بيني 
شده از اقتصاد 7۸تريليون دالري جهان تا سال 2۰25 
حدود 25درصد آن از اقتصاد ديجيتال محقق شود كه 
اكنون ۱6درصد آن محقق ش��ده اس��ت.  معاون وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات از تالش براي تحقق اقتصاد 
ديجيتال در كشورمان خبر داد و گفت: تالش مي شود 
۱۰۰ميليارد دالر اقتصاد كش��ور از اقتصاد ديجيتال به 
دست  آيد.  سراييان به تحول ديجيتال در جهان اشاره 
و بيان كرد: پيش بيني مي ش��ود در فاصله س��ال هاي 
2۰۱6تا 2۰25مي��الدي تحول ديجيتال ۱۰۰تريليون 

دالر درآمد در جهان به همراه داشته باشد. 
محمدج��واد آذري جهرمي در اح��كام جداگانه يي 
ساس��ان جباري را به عن��وان نماينده س��هام دولت و 
ابراهي��م يافتيان را به عنوان نماينده س��هام عدالت در 

هيات مديره شركت مخابرات ايران منصوب كرد. 
اكنون 5۱ درصد س��هم ش��ركت مخابرات ايران 
متعلق به شركت توسعه اعتماد مبين است و بقيه آن 
در اختيار نمايندگان دولت جمهوري اسالمي ايران، 
شركت هاي كارگزاري سهام عدالت، كاركنان شركت 
مخابرات ايران و س��اير سهامداران حقيقي و حقوقي 
قرار دارد.  براساس آخرين گزارش وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، تعداد تلفن هاي ثابت دايري كشور 
تا پايان خرداد ماه امس��ال ۳۰ميليون و 5۹۰ هزار و 
۳2۳شماره و تا پايان پارسال ۳۰ميليون و 5۰6 هزار 

و 6۳۳ شماره بوده است. 

در مخابرات با عدم توازن 
توسعه اي مواجهيم

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي ب��ا بيان اينكه 
در ش��ركت مخابرات با عدم توازن توس��عه يي مواجه 
هس��تيم بر ض��رورت تبعي��ت پلتفرم ه��ا در فضاي 
مجازي از قوانين كشور تاكيد كرد.  به گزارش ايسنا 
ابوالحس��ن فيروزآبادي، رييس ش��وراي عالي فضاي 
مجازي با بيان اينكه نس��بت ص��ادرات به واردات ما 
از يك شصتم هم بدتر است، گفت: در بحث پلتفرم ها 
م��ا پايپ ها)ش��ركت هاي اپراتوري تلفن( را توس��عه 
داده اي��م كه اينها باي��د 25درص��د از اقتصاد فضاي 
مجازي را تشكيل دهند درحالي كه حاال بيش از 6۰ 
درص��د از اين فضا را در اختي��ار دارند. اينها در واقع 
لوله مي كش��ند تا ماموريت��ي را انجام دهند نه اينكه 
خ��ود ماموريتي باش��ند.  فيروزآبادي ب��ا بيان اينكه 
شبكه هاي اجتماعي سلول هاي آينده اقتصاد جهاني 
هس��تند، تصريح كرد: فرض بگيري��م خدمات iot و 
اقتصاد الكتروني��ك بخواهد روي اين پلتفرم ها انجام 
ش��ود. اين پلتفرم ه��ا بايد از قوانين و سياس��ت هاي 
كش��ور تبعيت كنند چراك��ه اگر اينگونه نباش��د ما 
نمي تواني��م سرنوش��تمان را بر آن بن��ا كنيم.  دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي كشور با اشاره به حركت 
اقتص��اد جهاني از صنعتي به خدماتي اظهار كرد: در 
ي��ك دهه آينده قرار اس��ت تعداد وس��ايل متصل به 
اينترن��ت به 5۰ ميليارد قطعه برس��د ك��ه اينها بايد 
بر همين سيس��تم ها و از طريق پلتفرم ها سوار شوند 
ك��ه همه آنها هم امريكايي هس��تند.  وي اضافه كرد: 
اينج��ا ديگر حاكميت يا قدرتي ب��راي ما نمي ماند و ما 
فقط تبديل به يك لوله كش براي سيس��تم هاي بيگانه 
مي ش��ويم.  فيروزآب��ادي در پايان با بي��ان اينكه ما در 
توس��عه پايپ ها موفق بوده ايم، گفت: علت آن اين بوده 
كه ما به توسعه فضاي مجازي نگاه اقتصادي نداشته ايم 

كه حاال براي ما تبديل به عارضه شده است. 

ارتباطات
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مسكن10
 اما و اگرهاي نوسازي
بافت فرسوده شهري 

گروه راه و شهرس�ازي   آمار منتش��ر شده از سوي 
ش��ركت عمران و بهس��ازي ش��هري اي��ران، حاكي 
از آن اس��ت كه۱۴۱ه��زار هكتار باف��ت ناكارآمد در 
۵۴۳ ش��هر نياز به بازآفريني ش��هري دارند كه سهم 
 بافت هاي نابس��امان و پهنه هاي فقر شهري در حدود
 ۱۳۳ هزار هكتار برآورد شده است. در اين مناطق حدود

۶ ميليون خان��وار با جمعيتي قريب ب��ه ۲۱ميليون 
نف��ر زندگ��ي مي كنند. حدود ۷۷ه��زار هكتار از كل 
اين مس��احت، جزو محدوده بافت فرس��وده اس��ت 
ك��ه ۱۰ميلي��ون نفرمع��ادل ۲.8ميلي��ون خانوار در 

۲.۶ميليون واحد مسكوني زندگي مي كنند. 
با توجه به مس��احت گس��ترده بافت فرسوده در 
كشور و سكونت ۱۰ميليون نفر از مردم كشور در اين 
باف��ت، در اين گزارش كوتاه ت��اش مي كنيم درباره 
شرايط كنوني بازس��ازي و نوسازي بافت فرسوده به 
ويژه درپايتخت اطاعات مهم و مفيد را ارائه كنيم. 

 ۲۷۰۰ محل��ه در كش��ور در باف��ت فرس��وده 
قراردارند كه براس��اس قانون برنامه شش��م توس��عه، 
رسيدگي به ۱۳۳۴ محله )از بين ۲۷۰۰ محله( طي 
۵ سال برنامه ششم براساس شاخص هاي اعام شده 
در اولوي��ت كاري برنامه ملي بازآفريني ش��هري قرار 
گرفت��ه كه به تفكيك س��ال هاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به 
ترتي��ب ۲۲۴، ۲۵۰، ۲۷۰، ۲8۰ و ۳۰۰ محل��ه بايد 

مورد احيا و نوسازي قرار بگيرند. 
 در قانون برنامه شش��م توس��عه، بر س��ه نكته 
كليدي مبني بر ورود س��االنه به ۲۷۰ محله، رسيدن 
س��طح خدمات محات هدف ب��ه ميانگين خدمات 
در ش��هر مربوطه و تعيين سهم دستگاه ها در برنامه 

تاكيد شده است. 
باي��د  ش��ده  جم��ع آوري  اطاع��ات  طب��ق   
۳۹ميلي��ون ۶۰۰ ه��زار مترمربع فضاه��اي روبنايي، 
۱۳۲ميلي��ون مترط��ول ارتقاي ش��بكه تاسيس��ات 
ش��هري، 8۲.۵ميلي��ون مترمربع فضاهاي ش��هري، 
۶.۶۰۰ فعاليت توانمندسازي، اجتماعي، اقتصادي و 
نوسازي ساالنه ۱۰۰هزار واحد مسكن بايد در ۱۳۳۴ 
محله مذكور به اجرا برس��د كه ۱۳۳۴ محله مذكور 
۵۰ درص��د كل محات، ۴8 درصد مس��احت كل و 

۱۰ميليون نفر از افراد بدمسكن را شامل مي شود. 
 براس��اس برنام��ه باي��د در ح��وزه بهس��ازي، 
نوسازي و مقاوم سازي مسكن براي دهك هاي پايين 
جامع��ه از اعطاي تس��هيات، بس��ته هاي حمايتي، 
مش��وق ها، نظارت بر كيفيت ساخت وس��از و تبيين 
دس��تورالعمل هاي مقاوم سازي و اسكان مجدد )براي 
كساني كه در نقاط پرخطر زندگي مي كنند( استفاده 

شود. 
 بيش��ترين س��هم از اقدامات اجرايي در برنامه 
ملي بازآفريني برعهده بخش خصوصي اس��ت كه در 
بين دس��تگاه هاي دولتي نيز ب��ه ترتيب وزارت نيرو، 
وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، كشور و... داراي 

بيشترين سهم از اقدامات هستند. 
 در مي��ان اي��ن وزارتخانه ها، هدف و سياس��ت 
وزارت راه و شهرس��ازي باي��د در راس��تاي احي��اي 
بافت ه��اي فرس��وده در س��طح كش��ور و حمايت از 
نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري و بهبود 

وضعيت زندگي در مناطق محروم باشد. 

 بافت فرسوده تهران
 بافت فرسوده در تمام نقاط تهران به جز برخي 

محات محدود شمال پايتخت، ديده مي شود. 
 ۲ميليون و۵۰۰هزار نفر در بافت فرسوده استان 
س��كونت دارند كه يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر از اين 
جمعيت در ش��هر تهران و مابقي در شهرس��تان هاي 

استان زندگي مي كنند. 
 در حوزه بافت فرس��وده ش��هر تهران بيشترين 
مش��كل در قطعات زير ۱۰۰ متر است كه حدود ۶۰ 
درصد جامعه هدف اين مقياس را به خود اختصاص 

داده است. 
 قطعات كوچك ت��ر از ۷۵ متر، ۳۶ درصد بافت 
فرس��وده را به خود اختصاص داده و قطعات بين ۷۵ 
تا ۱۰۰ متر هم ۲۴ درصد بافت فرس��وده را ش��امل 

مي شود. 
 بافت هاي فرسوده زير ۱۰۰ متر در ۴۱۷ هكتار 

شامل ۱۲۲هزار و ۶۹۱ پاك مي شود. 

 حجم نوسازي در تهران
باتوجه به ميزان باالي بافت فرسوده در پايتخت، 
 سوال اين است كه تاكنون چه حجمي از اين بافت ها 

نوسازي شده است؟
 براس��اس آمار ب��ه صورت ميانگي��ن در تهران ۳۴ 
درصد بافت فرس��وده نوسازي شده اس��ت اين درحالي 
اس��ت كه به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهرداري 
تهران ۴۰ درصد از بافت هاي فرسوده شهر تهران در طول 

  ۱۰سال گذشته نوسازي شده است. 
 ب��ه گفت��ه كارشناس��ان، عم��ده نوس��ازي ها در 
بخش هايي ص��ورت گرفته كه توجيه اقتصادي داش��ته 
است و  كار سخت نوسازي باقي مانده كه توجيه اقتصادي 
ندارد. به عبارت ديگر بخش راحت كار انجام ش��ده و ۶۰ 

درصد باقي مانده بسيار سخت است. 
 براس��اس برنامه بايد امس��ال )س��ال ۹۶( نوسازي 
بافت ه��اي فرس��وده ته��ران ب��ه پاي��ان مي  رس��يد اما 
هنوز نوس��ازي پاك هاي فرس��وده س��ه فاكتوره، يعني 
ش��اخص هاي ريزدانه يي، ايمن نب��ودن و نفوذناپذيري به 

 اتمام نرسيده است. 
 طبق قانون س��الي ۱۰ درصد نوسازي بايد صورت 
مي گرفت اما هم اكنون ۶۰ درصد از برنامه درنظر گرفته 
ش��ده عقب هس��تيم و اگر هم اكنون قرار باش��د برنامه 
۱۰ساله ارائه شود بايد سالي ۱۲۳۰۰ پاك  نوسازي شود. 

 بسته هاي تشويقي براي نوسازي 
 درصورت نوس��ازي در پاك هاي واقع در بافت 
فرسوده مصوب تسهياتي مانند وام مسكن، معافيت 
كامل از پرداخت عوارض، واگذاري يك طبقه متراكم 
تش��ويقي، اعطاي انش��عابات آب و فاض��اب و گاز و 
وديعه مس��كن به مال��كان در پروژه ه��اي تجميعي 
بزرگ مقي��اس )تجميع چند پاك(، ص��دور پروانه 
س��اختماني بر اس��اس تجميع فيزيك��ي پاك ها و 
موك��ول كردن تجميع ثبتي به زم��ان دريافت پايان 

كار از سوي شهرداري به مالكان تعلق مي گيرد. 
 براساس گزارش به دست آمده از اقدامات برنامه 
ملي، س��هم ساالنه بخش خصوصي در حوزه نوسازي 
مس��كن ۱۰هزار ميليارد تومان، دستگاه هاي دولتي 
۷۵۰۰ ميليارد تومان و ش��هرداري ها ۷۲۰۰ميليارد 

تومان مشخص شده است.

گزارش

»تعادل« چگونگي ساخت وساز در بافت هاي فرسوده را بررسي مي كند

5 نكته كليدي در بازسازي بافت هاي فرسوده
ساخت پالك به پالك بدترين شيوه براي بازسازي بافت فرسوده است

 ارائه بسته پيشنهادي انبوه سازان تا آخرسال
اي��رج رهب��ر نايب رييس انجمن انبوه س��ازان 
ته��ران با اش��اره به اينك��ه بازس��ازي بافت هاي 
فرس��وده ش��هري به كندي درحال انجام است، 
درباره وضعيت نوس��ازي و بهس��ازي بافت هاي 
فرس��وده در تهران و ساير ش��هرها به »تعادل« 
مي گويد: دولت براي احياي بافت فرس��وده هنوز 
اق��دام موثري انج��ام نداده اس��ت، درواقع هنوز 
بطور مش��خص اعام نش��ده كه چه تسهيات و 
امتيازهايي براي س��ازندگان و همچنين مالكان 

در نظر گرفته شده است. 
ايرج رهبر اظهار مي كند: انبوه س��ازان در حال 
تدوين يك بسته پيشنهادي هستند. در اين بسته 
مشخص مي شود كه نوسازي بافت هاي فرسوده از 
چه راه هايي تامين مالي ش��ود و چگونه نوس��ازي 
آغاز ش��ود و مديريت س��اخت و ساز چگونه باشد 
و... كه به نظر مي رس��د كه پيش از آغاز س��ال نو، 
اين بسته آماده ش��ده و دراختيار نهادهاي زيربط 

قرار گيرد. 
او ادام��ه مي دهد: تدوين بس��ته پيش��نهادي 
ه��م در كانون صنفي انبوه س��ازان كل كش��ور و 
هم انجمن انبوه س��ازان تهران به صورت مس��تقل 
درحال نگارش است و بسته پيشنهادي انبوه سازان 
پايتخت به مهندس تركان،  مش��اور نوسازي بافت 
فرسوده، شهرداري تهران و وزارت راه و شهرسازي 
)شركت عمران و بهسازي شهري( ارائه مي شود. 

 مناطق مركزي شهر در اولويت
به گفت��ه اي��رج رهبر، انبوه س��ازان در بس��ته 
پيشنهادي بازس��ازي بافت فرس��وده تهران حدود 
۳ ه��زار هكتار از ۱۴ ه��زار هكتار باف��ت ناكارآمد 
ته��ران را در اولويت بازس��ازي قرارداده اند كه علت 
آن ه��م اين اس��ت كه اين ۳ ه��زار هكتار در مركز 
ش��هر قرار دارند و اغلب س��اختمان هاي موجود در 
اين بافت ها، ريزدانه و ناپايدار هس��تند ضمن اينكه 

تراكم جمعيت دراين مناطق بسيار زياد است. 
اين كارشناس مسكن مي گويد: پس از بازسازي 
اين ۳هزار هكتار كه در مركز شهر تهران قرار دارند، 
 بازس��ازي بافت هاي حاش��يه يي و س��كونتگاه هاي 

غيررسمي قراردارد. 
نايب ريي��س انجمن انبوه س��ازان ته��ران ادامه 
مي دهد: بازسازي بافت فرسوده با مشكات بسياري 
همراه اس��ت و عاوه بر اينكه تملك زمين ها هزينه 
بس��ياري دارد، جلب رضايت صاحب��ان اماك هم 

دربرخي مواقع مشكل است. 

 طرح جامع جايگزين شيوه پالك به پالك
به گفته ايرج رهبر، نوس��ازي به ش��يوه پاك 
به پاك ديگر مطرح نيس��ت و كارشناسان شهري 
و عم��ران معتقدند كه بايد طرح��ي جامع و كلي 
براي احياي بافت هاي فرسوده درنظر گرفته شود و 
حتي اگر امكان نوسازي محله به محله امكان پذير 
نش��د و تنها تعدادي از مالكان پاك ها با نوسازي 
موافق��ت كردند با تجميع همان تعداد پاك اقدام 

به نوسازي كنند. 
اين كارش��ناس حوزه مسكن با اشاره به نوسازي 
پاك به پ��اك در برخي مناطق ته��ران از جمله 
نازي آباد مي گويد: انبوه سازان در نوسازي پاك به 
پاك فعاليت نمي كنند و به دنبال نوس��ازي بافت 
فرس��وده از طريق طرحي جامع هس��تند، در واقع 
اين مالكان واحدهاي فرس��وده هستند كه يا بطور 

مستقل يا با مشاركت، اقدام به نوسازي مي كنند. 
او اضاف��ه مي كن��د: درطرح نوس��ازي پاك به 
پاك، تغييري درفضاي بافت فرسوده رخ نمي دهد 
و تنها ممكن اس��ت ساختمان نوسازي شده يك تا 
دو مترعقب نشيني داشته باش��د. اجراي اين شيوه 
موجب مي ش��ود كه مهندس��ان اين ساختمان ها از 
سوي جامعه مهندس��ان براي ساخت و ساز چنين 
واحدهاي��ي مورد س��وال قرار بگيرند زي��را اينگونه 
س��اخت و س��از موجب مي ش��ود كه ۵ تا ۱۰ سال 
ديگر اين بافت دوباره تبديل به بافت فرسوده شود. 
اين مقام مس��وول تصريح مي كند: در نوس��ازي 
پ��اك ب��ه پ��اك مش��كل اصل��ي درجاس��ازي 
ساختمان هاس��ت و طرح كل��ي و جامعي براي اين 

شيوه ساخت وساز وجود ندارد، درحالي كه در يك 
طرح مناسب شهرسازي براي نوسازي بافت فرسوده 
عاوه بر احياي س��اختمان ها باي��د مكان فضاهاي 
عمومي و ورزش��ي هم مشخص شود و هم اكنون در 
بافت هاي فرس��وده تهران و ساير ش��هرها، امكانات 
زيرساختي و همچنين فضاهاي ورزشي و فرهنگي 
مناس��بي وجود ندارد و با بازس��ازي پاك به پاك 
و درجاسازي، شرايط ساختمان ها در همان شرايط 

قبلي باقي مي ماند. 

ايرج رهبر مي افزايد: س��اخت و س��از به ش��يوه 
پاك به پاك موجب مي ش��ود هم تراكم جمعيت 
درش��هرها افزوده ش��ود و هم اينكه زيرساخت هاي 
كنوني از جمله تاسيس��ات ب��رق، آب و... به همان 
ص��ورت باقي بماند، در حالي كه در نوس��ازي بافت 
فرس��وده، هم روس��ازي و ه��م زيرس��اخت ها بايد 
نوسازي شود يعني عاوه بر تاسيسات آب، برق و... 
بايد مطابق با ش��رايط محله ساخت و ساز مدارس، 

مراكز خريد و... در دستور كار قرار گيرد. 
او با اش��اره به اينكه برخ��ي از مناطق بافت هاي 
فرس��وده مناطق س��نتي و تاريخي است، مي گويد: 
ازاين امتياز مي توان به عنوان ارزش افزوده استفاده 
كرد و با نوسازي مناطق اطراف آن، به دنبال جذب 

گردشگر باشيم. 
نائب رييس انجمن انبوه سازان تهران مي افزايد: 
براي نوس��ازي بافت هاي فرس��وده تهران و س��اير 
ش��هرها، بايد طرح جامعي تدوين ش��ود كه عاوه 
بر س��اختمان ها، زيرس��اخت ها و روس��اخت ها هم 

نوسازي شود. 

 مزاياي بلند مرتبه سازي دربافت فرسوده
اي��رج رهب��ر درب��اره برج س��ازي در بافت هاي 
فرسوده در مناطق فرسوده مي گويد: ساختماني كه 
تعداد طبقاتش كمتر از ۱۰باشد برج تلقي نمي شود 
و اگر قرار باشد ساخت وسازي هم در مناطق بافت 
فرس��وده انجام شود ساختمان هاي ۱۰ تا ۱۱ طبقه 
هستند كه با ساخت چنين ساختمان هايي بسياري 

از زمين هاي اطراف آزاد مي شوند. 
او مي افزايد: با آزاد شدن فضاي شهري، مي توان 
خدم��ات مختلف شهرس��ازي را از اين طريق براي 
خيابان و محل��ه تعريف كرد، به عن��وان نمونه اگر 
درگذش��ته كوچ��ه ۶ ي��ا 8 متري بوده با س��اخت 
س��اختمان هاي ۱۰ طبقه، مي توان عرض خيابان را 
افزايش داده و۱۶ متري كرد و فضاي سبز براي آن 
در نظرگرفت و مي توان نيازهاي عمومي بيشتري را 

از اين طريق مرتفع كرد. 
به گفته اين كارش��ناس حوزه مس��كن، ساخت 
و س��از س��اختمان هاي مرتفع تنها راهي است كه 
مي توان براي آزادس��ازي فضاهاي ش��هري و بافت 
فرس��وده اس��تفاده كرد و خدمات عمومي مختلفي 

را در اين فضاها به ساكنان ارائه داد. 
ايرج رهب��ر تصريح مي كند: در بافت فرس��وده 
اط��راف ب��ازار كه بافت��ي تاريخ��ي دارد مي توان با 
آزادش��دن فضاي خيابان ها و كوچه ها، رستوران ها 

و سفره خانه هاي سنتي ساخت. 
او با اشاره به اهميت ساخت و ساز ساختمان هاي 

۱۰ طبقه در بافت فرسوده اظهار مي كند: ساخت و 
ساز چنين س��اختمان هايي دربافت فرسوده توصيه 
مي ش��ود اما در تمام بافت فرس��وده ش��هري نبايد 
چنين ساختمان هايي س��اخته شود و بايد تركيبي 
از س��اختمان هاي بلن��د و كوتاه باش��د. درواقع اگر 
درمحله يي فضاي باز ش��هري به خوبي تعريف شده 
باش��د و دسترسي مناسبي به اتوبان ها وجود داشته 
باشد ديگر نيازي به ساخت و ساز واحدهاي مرتفع 
وج��ود ندارد ام��ا در محاتي كه تراكم زياد اس��ت 

ساخت چنين ساختمان هايي پيشنهاد مي شود. 
نايب ريي��س انجمن انبوه س��ازان ته��ران اضافه 
مي كن��د: كارشناس��اني ك��ه ط��رح جامع��ي براي 
بازسازي و نوس��ازي بافت فرسوده تدوين مي كنند 
بايد تمامي جوان��ب را درنظر بگيرند يعني با توجه 
به عرض خيابان ها و كوچه ها، تراكم س��اخت و ساز 
در محله و... اقدام به تدوين طرحي براي بازس��ازي 

بافت فرسوده كنند. 

 واگذاري نوسازي به بخش خصوصي
ايرج رهبر درباره وظايف دولت براي بازس��ازي 
بافت فرسوده مي گويد: بايد واگذاري كارها به بخش 
خصوصي تسهيل شود. درواقع بخش خصوصي بايد 
قدرت تصميم گيري و طراحي بافت فرس��وده را به 

عهده گيرد. 
او ادامه مي دهد: واگذاري بازسازي بافت فرسوده 
ب��ه بخش خصوصي هزينه يي براي دولت ندارد و به 
تسريع بازسازي هم كمك مي كند، البته شهرداري 
هم بايد بس��ته هاي تشويقي خود را در اختيار تمام 
انبوه س��ازان قرار دهد ضمن اينك��ه دولت هم بايد 
تاش كند كه تسهيات بانكي را با نرخ سود كمتر 

و دوره بازپرداخت طوالني تر ارائه دهد. 
اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه بازسازي 
بافت فرس��وده برعهده دولت است، مي گويد: بافت 
فرس��وده عاوه بر اينكه مي تواند پس از وقوع زلزله 
براي س��اكنان آن خطرآفرين باشد شرايط مناسبي 
ب��راي افزايش بزهكاري ها ايج��اد مي كند كه دولت 
بايد تاش كند كه بازس��ازي بافت فرس��وده را در 

اولويت قرار دهد. 

 انتفاع اقتصادي مردم در اولويت 
فرهاد بيضايي، مديرگروه سياست گذاري مسكن 
دانش��گاه علم و صنعت هم كه با نظرات نائب ريس 
انجمن انبوه س��ازان تهران درباره كندي بازس��ازي 
و نوس��ازي بافت فرس��وده هم عقيده است، درباره 
بهترين ش��يوه نوسازي بافت فرس��وده به »تعادل« 
مي گوي��د: نوس��ازي محله به محل��ه بهترين گزينه 
براي نوسازي بافت هاي فرسوده كشور است، اما در 
اجراي اين طرح بايد به چند مس��اله توجه ش��ود. 
نخستين نكته اين است كه تراكم جمعيتي محات 

نبايد بيش از اندازه باشد. 
بيضايي مي گويد: در واقع نبايد اقتصادي ش��دن 
س��اخت و س��از براي انبوه س��ازان، موجب شود كه 
تراكم جمعيتي محات رش��دي بيش از حد داشته 
باش��د و به تبع آن كيفيت س��كونت كاهش يابد و 
همين مس��اله موجب ش��ود كه مردم تمايلي براي 
زندگي در اين مناطق نداش��ته باشند. اگرچه شبكه 
رفت و آمد در اين مناطق اجازه افزايش بيش از حد 

تراكم را نمي دهد. 
او ادامه مي دهد: دومين نكته اين اس��ت كه بايد 
به انتف��اع اقتصادي مردم از احياي بافت فرس��وده 
توجه ش��ود. در روش هاي گذش��ته، كار به صورت 
تملكي بوده و اين شيوه موجب مي شود كه مقاومت 
مردم��ي افزايش يابد و منفعت اقتصادي س��اخت و 
ساز ش��امل س��اكنان بافت نمي ش��ود. اگر احياي 
محله يي در قالب طرح كليد به كليد پيگيري شود. 
اثرگذاري بهتري خواهد داش��ت و مردم اس��تقبال 
بيشتري از نوسازي بافت فرسوده به عمل مي آورند. 

 ارائه تسهيالت به شيوه قرض الحسنه
بيضايي با اشاره به اينكه ارائه تسهيات مناسب 
يكي ديگر از نكات كليدي براي تسهيل درنوسازي 
بافت فرسوده است، اضافه مي كند: بايد در بازسازي 
بافت فرس��وده از تسهيات كم بهره و قرض الحسنه 
)س��ود ۴ درصد( اس��تفاده ش��ود. زيرا اين موضوع 

هزينه تمام ش��ده ساخت و س��از را كاهش داده و 
موجب مي ش��ود كه متقاضي��ان خريد اين واحدها، 
اقش��ار متوس��ط و رو به پايين از لح��اظ اقتصادي 
باش��ند. در حالي كه اگر از تس��هيات با سودهاي 
باالتر استفاده ش��ود، اين اقشار توانايي باز پرداخت 
چنين اقساطي را ندارند، تمايل براي سكونت دراين 

مناطق كاهش مي يابد. 
او ادامه مي دهد: نرخ سود تسهيات بايد كاهش 
ياب��د و به ۴ تا  ۵ درصد برس��د و دول��ت هم منابع 
تامين كننده مابه التفاوت سود پرداختي را مشخص 
كند تا طرح در ميانه كار با مش��كل مواجه نش��ود 
ضم��ن اينكه بانك عامل هم بانك مس��كن باش��د. 
در واقع بانك مس��كن بايد به عنوان نهاد پشتيبان 
بخش مس��كن، تامين مالي طرح را برعهده بگيرد و 
همان گونه كه هم اكنون بازگشت اقساط مسكن مهر 
براي پرداخت وام هاي خريد مسكن تعلق مي گيرد 
بايد براي بازس��ازي بافت فرس��وده هزينه شود كه 
از اي��ن طريق هم منابع پايداري فراهم مي ش��ود و 
همين اينكه بازگشت اقساط بافت فرسوده هم براي 

بازسازي مناطق بعدي مورد استفاده قرارگيرد. 

 ساخت مناطق پشتيبان
اين كارشناس ارشد مسكن مي افزايد: نكته سوم 
اين اس��ت كه دولت بايد س��اخت و ساز مناطقي را 
در دس��تور كار قرار دهد كه اي��ن مناطق به عنوان 
پش��تيبان بافت فرس��وده باش��ند. زي��را بافت هاي 
فرس��وده دوره گذاري دارند و اگ��ر بافت به صورت 
محله يي احيا شود ساكنان بايد چند سالي را خارج 
از باف��ت زندگ��ي كنند كه بايد مناطق��ي به عنوان 
پش��تيبان وجود داشته باشد كه بخشي از خانوارها 
در اين مدت در اين مناطق به صورت اس��تيجاري 
زندگ��ي كنند كه اين موضوع موجب مي ش��ود كه 

مساله نگراني مردم از دوره گذار كاهش يابد. 
به گفته او، نكته چهارم اين اس��ت كه بخش��ي 
از اي��ن مناطق باي��د به گونه يي برنامه ريزي ش��ود 
كه س��اكنان آن در مناطق ديگري خانه دار ش��وند 
تا از اين طريق فضايي آزادس��ازي شود و براي ارائه 

خدمات عمومي در اختيار مردم قرار گيرد. 

مديرعلمي گروه سياس��ت گذاري بخش مس��كن 
درباره واگذاري طراحي و ساخت و ساز بافت فرسوده 
به انبوه سازان مي گويد: اگر نظارت مناسبي انجام شود 
و همچنين برنامه احيا به صورت كامل طراحي شده 
و روند بازسازي هم به گونه يي باشد كه سازنده مكلف 
به نوسازي محله و همچنين زيرساخت ها و تاسيسات 
م��ورد نياز باش��د، حضور بخش خصوصي پيش��نهاد 
مي شود ضمن اينكه در حوزه هايي كه بخش خصوصي 
تمايلي به مشاركت ندارد مي تواند از پتانسيل نهادهاي 

عمومي بهره برد. 
او درب��اره تجرب��ه ناموفق مس��كن مهر و حضور 
بخ��ش خصوصي در آن اظه��ار مي كند: اگر فرآيند 
نوسازي بافت فرس��وده به درستي مشخص شود و 

برتجربيات حاصل از اين طرح تكيه ش��ود مي توان 
ش��رايط را به گونه يي پيش برد كه مش��كلي ايجاد 

شود. 
بيضاي��ي مي گوي��د: بايد س��ودآوري پروژه هاي 
نوس��ازي بافت فرس��وده در پايان پروژه باشد يعني 
زماني كه انبوه س��از تمام تعهداتش را اجرايي كرده 
باش��د و اين موضوع موجب مي شود كه سازنده به 
تمام تعهدات��ش پايبند بوده تا به س��ودآوري الزم 

برسد. 
اين كارشناس ارشد مسكن ادامه مي دهد: دولت 
مي تواند در بازس��ازي بافت فرسوده طرح گارانتي و 
همچنين بيمه كيفيت س��اختمان را اجرايي كند و 
در اي��ن زمينه دولت بايد ورود كند كه اين موضوع 
ب��ه افزايش تماي��ل خريداران ب��راي خريد افزايش 
مي يابد زيرا به كيفيت ساخت و ساز كمك مي كند. 
به گفته بيضايي، گارانتي مس��كن مهر يك ساله 
ب��ود اما اگر اي��ن زم��ان در بافت فرس��وده به۵ تا 
۱۰ س��ال افزاي��ش يابد مي تواند ب��ه بهبود كيفيت 
ساختمان كمك كند ضمن اينكه اجراي طرح بيمه 
كيفيت، نظارت بر ساخت و ساز هم بهبود مي يابد. 

 بازسازي پالك به پالك بدترين شيوه
مهرداد هاشم زاده، عضو شوراي گروه شهرسازي 
جامعه مهندس��ان مشاور نيز شيوه ساخت پاك به 
پاك را نادرس��ت ترين ش��يوه براي بازسازي بافت 
فرس��وده مي داند و به »تع��ادل« مي گويد: در اين 
ش��يوه به اجزاي بافت توجه مي شود و به كل بافت 
شهري پرداخته نمي شود. درحالي كه در بافت هاي 
ش��هري وج��ود فضاي س��بز، مراكز خري��د، مراكز 
فرهنگي و آموزش��ي و... از اهميت بااليي برخوردار 

است. 
هاشم زاده مي افزايد: بازسازي بافت فرسوده بايد 
در مقياس محله انجام ش��ود اما براي بازس��ازي در 
اي��ن مقياس هم بايد طرحي جام��ع و كلي تدوين 
ش��ود كه عاوه بر بازس��ازي واحدهاي مس��كوني، 
وج��ود مكان هاي��ي ب��راي ارائه خدمات ش��هري و 

تاسيسات زيربنايي و روبنايي را در نظر بگيرد. 
او ادام��ه مي دهد: ام��ا تاكنون بازس��ازي بافت 
فرس��وده با ش��يوه پاك به پاك اجرايي ش��ده يا 
اگر بازس��ازي به ص��ورت محله يي انجام مي ش��ده 
اين بازس��ازي بدون توجه به زيرساخت ها و اهميت 

وجود مكان هايي براي ارائه خدمات بوده است. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد مس��كن،  اگرچه 
تاكنون بخشي از واحدهاي مسكوني بازسازي شده 
اما مش��كات محات و بافت هاي فرسوده همچنان 

باقي مانده است. 
هاش��م زاده اظهار مي كند: ساخت ساختمان هاي 
مرتفع در بافت هاي فرس��وده مي تواند انجام ش��ود و 
اين موضوع بس��تگي به ش��رايط باف��ت دارد. ممكن 
اس��ت س��اخت برج در منطقه يي پيش��نهاد شود اما 
براي منطقه يي ديگر مناسب نباشد اما اگر قرار است 
برج سازي در مناطق مركزي شهر انجام شود بايد اين 
برج ها مشكاتي را براي ساكنان ساختمان هاي مجاور 
ايجاد نكند و زيرساخت ها و فضاهاي باز اطراف برج هم 

در نظر گرفته شود. 
عضو ش��وراي گروه شهرس��ازي جامعه مهندسان 
مشاور بيان مي كند: براي ساخت برج در بافت فرسوده 
نمي توان حكم قطعي ارائه كرد و در منطقه يي نياز به 

ساخت برج است اما در منطقه يي نياز نيست. 
او درب��اره اقدام��ات دولت براي بازس��ازي بافت 
فرس��وده اضافه مي كند: ۹۰ درص��د اقدامات دولت 
درباره بازس��ازي بافت فرسوده تهيه طرح هايي بوده 
كه اجرايي نشده و متاسفانه نظام شهرسازي كشور 
طرح محور است و فكري براي اجراي طرح يا برنامه 
ندارند و به دليل اينكه مديريت ها كوتاه مدت اس��ت 
بيشتر مديران اقدام به ارائه طرح مي كنند اما زماني 

براي اجرا نمي ماند. 
هاشم زاده مي گويد: در شرايط كنوني دولت بايد 
براي بازسازي بافت فرسوده به سازندگان و مالكان 
كمك كند و نبايد اين تصور پررنگ ش��ود كه نقش 
اصلي در بازس��ازي بافت فرس��وده به عهده بخش 
خصوصي اس��ت بلكه دولت هم بايد در تامين مالي 
منابع ساخت و ساز سهمي مهم ايفا كند زيرا دولت 

هم در بازسازي بافت فرسوده سهم دارد. 

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
حدود دو دهه از طرح مس�اله بهسازي 
و بازس�ازي بافت ه�اي فرس�وده كش�ور 
مي گ�ذرد، ام�ا آمارهاي منتشرش�ده از 
سوي ش�ركت عمران و بهس�ازي شهري 
و همچنين ش�هرداري ها نش�ان مي دهد 
كه كمتر از 10 درصد از بافت هاي فرسوده 
كشور نوسازي شده اند و 90 درصد از اين 

بافت همچنان ناكارآمد هستند. 
س�والي ك�ه در اي�ن ش�رايط مطرح 
مي ش�ود، اين اس�ت كه طي اين سال ها 
چه عواملي مانع از رش�د آمار بازس�ازي 
واحدهاي مسكوني موجود در بافت هاي 
فرسوده شده اس�ت؟ روند كند بهسازي 
و نوس�ازي بافت هاي فرس�وده ش�هري 
را مي ت�وان وابس�ته به دالي�ل مختلفي 
از جمل�ه نب�ود يك طرح جام�ع و كامل 
ش�هري و كش�وري براي بازسازي، عدم 
حماي�ت دولت از س�ازندگان و مالكان با 
ارائه بس�ته هاي تش�ويقي، نب�ود انگيزه 
واحده�اي  صاحب�ان  مي�ان  در  الزم 

مسكوني و... دانست. 
در اين ميان، عالوه بر اينكه نوسازي در 
كشور به كندي انجام ش�ده است، شيوه 
بازسازي هم نادرست بوده است. بازسازي 
و نوسازي بافت فرسوده هم اكنون به شيوه 

پالك به پالك در مناطق ش�هري تهران و 
س�اير ش�هرها در حال اجراست درحالي 
كه كارشناس�ان س�اختمان و انبوه سازان 
معتقدند ك�ه طرح پالك به پالك بدترين 
شيوه براي بازسازي بافت فرسوده است. 
زيرا با درجاس�ازي س�اختمان ها، هيچ از 
يك مش�كالت كنوني بافت هاي فرسوده 
حل نمي شود و مشكالت پابرجا مي مانند. 
كارشناس�ان معتقدند كه بايد طرحي 
جامع براي هر بازسازي بافت هاي فرسوده 
هر ش�هر تدوين ش�ود و براس�اس تراكم 
جمعيت و فشردگي س�اختمان ها درباره 
ارتفاع ساختمان ها تصميم گيري شود. در 
اين ميان ساخت ساختمان هاي بلندمرتبه 
در مناطقي كه عرض خيابان ها كم بوده و 
فشردگي ساختمان ها بسيار است بهترين 
گزينه است زيرا فضا را براي ارائه خدمات 

شهري آزاد مي كند. 
ام�ا دولت در اي�ن بازس�ازي بايد چه 
نقش�ي را ايف�ا كن�د؟ دولت ك�ه تاكنون 
خ�ود را به ارائه طرح ه�اي گوناگون براي 
بازس�ازي بافت ه�اي فرس�وده مح�دود 
كرده اس�ت بايد طراحي و ساخت وس�از 
را به بخش خصوصي واگذار كند و با ارائه 
بسته هاي تش�ويقي مالي، از سازندگان و 

مالكان حمايت كند.

فرهاد بيضايي:
دولت مي تواند در بازسازي بافت 

فرسوده طرح گارانتي و همچنين بيمه 
كيفيت ساختمان را اجرايي كند و در اين 
زمينه دولت بايد ورود كند. اين موضوع 

به افزايش تمايل خريداران براي خريد 
افزايش مي يابد زيرا به كيفيت ساخت و 

ساز كمك مي كند، 
 گارانتي مسكن مهر يك ساله بود اما 
اگر اين زمان در بافت فرسوده به5 تا 

10 سال افزايش يابد مي تواند به بهبود 
كيفيت ساختمان كمك كند ضمن 

اينكه اجراي طرح بيمه كيفيت، نظارت 
بر ساخت و ساز هم بهبود مي يابد

                                                                                                      

مهرداد هاشم زاده:
 90درصد اقدامات دولت درباره 

بازسازي بافت فرسوده تهيه طرح هايي 
بوده كه اجرايي نشده و متاسفانه نظام 
شهرسازي كشور طرح محور است و 

فكري براي اجراي طرح يا برنامه ندارند 
و به دليل اينكه مديريت ها كوتاه مدت 
است بيشتر مديران اقدام به ارائه طرح 
مي كنند اما زماني براي اجرا نمي ماند. 

در شرايط كنوني دولت بايد براي 
بازسازي بافت فرسوده به سازندگان 

و مالكان كمك كند و نبايد اين 
تصور پررنگ شود كه نقش اصلي 
در بازسازي بافت فرسوده به عهده 

بخش خصوصي است بلكه دولت هم 
بايد در تامين مالي منابع ساخت و ساز 
سهمي مهم ايفا كند زيرا دولت هم در 

بازسازي بافت فرسوده سهم دارد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ممنوعيت ورود هرگونه وسيله نقليه به داخل بازار 
تاريخي تبريز

تبريز| مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري منطقه 
8 تبري��ز گفت: به علت تاريخي و آس��يب پذير بودن بافت 
بازار تبريز و براي تامين امنيت ش��هروندان، مقرر ش��ده از 
ورود هرگونه وسايل نقليه به داخل بازار ممانعت شود. رضا 
محمدي گفت: اين اقدام عالوه بر حفاظت و ساماندهي بازار 
تاريخي تبريز، موجب حذف آلودگي بصري، افزايش امنيت 
و كسب رضايت مردم مي شود. وي از اتخاذ تدابير ترافيكي 
براي ساماندهي و افزايش امنيت شهروندان در بازار تاريخي 
تبريز خب��ر داد. معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
منطق��ه 8 تبريز درخصوص زمان اج��راي اين طرح افزود: 
اين طرح ترافيكي از ابتداي بهمن ماه اجرايي خواهد ش��د 
و از اصناف و كسبه بازار خواهشمنديم با مراعات مقررات، 
ما را در س��اماندهي بازار تاريخ��ي و افزايش ايمني عابران 

ياري كنند. 
 بارش برف در 4 محور استان سمنان

سمنان| مديركل راه و ترابري استان سمنان از بارش برف 
در 4محور اين استان خبر داد و گفت: باوجود بارش برف در 
اين محورها ترافيك در اين محورها روان است. عبدالمجيد 
صفوي نژاد اظهار كرد: براس��اس گزارش همكاران راهداري 
و همچني��ن تصاوير دوربين هاي نظارت تصويري اين اداره 
كل در ح��ال حاضر ب��ارش برف در محورهاي ش��اهرود-

آزادشهر، شاهرود-توسكستان و چشمه علي-فوالدمحله و 
شهميرزاد-كياس��ر در جريان است. وي با اشاره به لغزنده 
بودن س��طح جاده در اين محورها تصريح كرد: باتوجه به 
تداوم بارش ها، پليس به همراه داش��تن زنجيرچرخ را براي 
رانندگان در اين محورها الزامي اعالم كرده است. مديركل 
راه و ترابري اس��تان س��منان از روان بودن ترافيك در اين 
محوره��ا خبر داد و اف��زود: همكاران راهداري در س��طح 
محورها حضور فعال دارند و باتوجه به تعبيه ماسه و نمك 
الزم در مناط��ق مختلف و ازجمل��ه گردنه هاي برفگير در 
صورت افزايش بارش ها نس��بت به پاش��يدن نمك و ماسه 
در آن اق��دام مي كنند. صفوي نژاد در پاس��خ به پرسش��ي 
درخصوص محدوديت هاي تردد در محورهاي استان گفت: 
محور ش��اهرود-راميان در گردنه اولنگ تنها محور استان 
سمنان است كه با محدوديت مواجه و تردد در آن تا اطالع 

ثانوي ممنوع است. 
 حضور باشكوه تبريز 2018 در بزرگ ترين آوردگاه 

گردشگري كشور
تبري�ز| سرپرس��ت معاونت گردش��گري اداره كل ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري آذربايجان شرقي از 
اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي و هنري با هدف معرفي 
تبريز 2018 در نمايش��گاه بين المللي گردش��گري تهران 
خبر داد. فرشاد رس��تمي در آستانه برگزاري »يازدهمين 
نمايش��گاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته تهران«، 
برگزاري اين نمايشگاه و حضور با شكوه تبريز 2018 را در 
اين مكان، فرصتي طاليي جهت معرفي هر چه باش��كوه تر 
ظرفيت هاي گردش��گري و هنري آذربايجان شرقي و تبريز 
دانست و گفت: يازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري 
ته��ران فرصتي مناس��ب جه��ت معرفي فرهن��گ، هنر و 
جاذبه هاي گردشگري آذربايجان شرقي به بازديد كنندگان 
و نماين��دگان بخش خصوص��ي داخل��ي و خارجي حوزه 

گردشگري خواهد بود. 
 مغان ميزبان مهاجران سيبري است

مغ�ان| با ش��روع فص��ل س��رما و يخبن��دان در مناطق 
س��يبري پرندگان مهاجر براي زمس��تان گذراني به تاالب 
ميل مغ��ان روي آورده ان��د. محمد خداپرس��ت مديركل 
حفاظت محيط زيس��ت استان اردبيل در جريان آغاز طرح 
آمارگيري از جمعيت مهاجر پرندگان در منطقه سد ميل 
مغان اظهار كرد: تاالب سد ميل مغان كه از ديرباز جايگاه 
منحصربه فردي در پذيرايي از پرندگان مهاجر دارد امسال 
نيز با س��رد شدن هوا در س��يبري پرندگان مهاجر اعم از 
گونه هاي نادر و كنارآبزي به اين تاالب كه داراي آب و هوايي 
مطلوب تر در زمستان است روي آوردند تا زمستان گذراني 
خ��ود را در اين منطقه انجام دهند. وي خاطرنش��ان كرد: 
تاالب ميل مغان كه بزرگ ترين تاالب استان اردبيل به شمار 
مي رود داراي موقعيت منحصربه فرد در ميزباني از پرندگان 
 متعدد و همچنين طبيعت دوستان و گردشگران است كه 
هم��ه س��اله در اين فصل در اين منطقه حاضر ش��ده و از 

زيبايي هاي آن استفاده مي كنند. 
 آتش سوزي در بازار تاريخي كرمان

كرمان| مديرعامل س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهر كرمان از حريق يك باب مغازه در بازار سنتي كرمان 
و اطفاي آن توس��ط سازمان آتش نش��اني كرمان خبر داد. 
علي عسكري با اعالم اين خبر گفت: در ساعت 22:18، 25 
دي ماه از وقوع اين حادثه آگاه شديم و باتوجه به حساسيت 
بازار بزرگ كرمان سريعا دو دستگاه خودرو اطفاي حريق از 
نزديك ترين ايستگاه هاي آتش نشاني به محل حادثه اعزام 
كرديم. وي با بيان اين مطلب كه مغازه كيف و كفش واقع 
در بازار تاريخي كرمان دچار حريق ش��ده بود، اظهار كرد: 
باتوجه به موقعيت بازار كرمان و وجود تعداد زياد واحدهاي 
تجاري همج��وار با تالش آتش نش��انان حري��ق به وجود 
آمده اطفا ش��د و از س��رايت و گسترش آتش به واحدهاي 
تجاري همجوار جلوگيري به عمل آمد. مديرعامل سازمان 
آتش نش��اني و خدمات ايمني ش��هر كرم��ان تصريح كرد: 
خوشبختانه اين حادثه خس��ارت جاني نداشته و علت آن 

از سوي كارشناسان اين سازمان در دست بررسي است. 
 خودكفاي�ي كش�ور در توليد تجهيزات بس�تري 

بيمارستاني
ته�ران| ب��ا توليد بي��ش از 240 نوع تجهيزات بس��تري 
بيمارستاني كش��ور ديگر نيازي به واردات اين محصوالت 
از خارج ندارد. مدير يك كارخانه توليد تجهيزات پزش��كي 
گفت: ما در اين كارخانه محصوالتي استاندار توليد مي كنيم 
كه قابل رقابت با نمونه هاي خارجي است. مهدي بيگدلي 
اف��زود: بي��ش از 17 نمونه از محصوالت تولي��دي ما انواع 
تخت هاي بيمارس��تاني است كه ش��امل تخت آي سي يو، 
دياليز، شست وشوي بيمار، تخت نوزاد، زايمان و اتاق عمل 
اس��ت. وي گفت: يك مورد از تخت هاي توليدي ما، تختي 
تمام برقي است كه پيش از اين با هزينه 20ميليون تومان 
وارد كش��ور مي ش��ده كه اكنون اين محصول را در داخل 
ب��ا يك چهارم قيمت خارج��ي و با همان كيفيت در داخل 
توليد مي كنيم. با توليدات اين شركت، ساالنه از خروج 10 

ميليون دالر ارز از كشور جلوگيري مي شود. 
 راه اندازي خانه صنايع دستي، زمينه ساز اشتغال

بندرعباس| بي��ش از ۶0 هزار نفر در بخش هاي مختلف 
صنعت صنايع دستي در اس��تان هرمزگان فعالند. صنايع 
دس��تي در اس��تان هرمزگان بيش از ۳ هزار و 500 سال 
قدم��ت دارد.  اكن��ون با اجراي برنام��ه اقتصاد مقاومتي و 
راه اندازي خانه صنايع دس��تي زمينه اش��تغال و رونق هنر 
دس��ت صنعتگران اين اس��تان فراهم شده است. ظرفيتي 
بي بدي��ل كه مي تواند كنج خانه ها را تبديل به مكان توليد 
اقتصادي كند. رقيه بانوي هرمزگاني كه 20 س��ال اس��ت 
زريبافي مي كند، مي گويد: با حضور در خانه صنايع دستي 
و انجام اين فعاليت بازاريابي خوبي براي دست رنجم فراهم 

شده است.

اخبارشهرستانها

مدير عامل سابق همراه اول در مراسم توديع خبر داد

ركورد ترافيك ديتا در بين اپراتورهاي همراه شكسته شد
گروه بنگاه ها 

مراس��م توديع و معارفه مديرعامل و هيات مديره 
همراه اول و شركت مخابرات ايران برگزار شد. 

به گزارش»تعادل« به نق��ل از اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، مراسم توديع و تقدير از 
مديرعام��ل و هيات مديره همراه اول و مخابرات ايران 
صب��ح ديروز با حضور جمع��ي از نمايندگان مجلس، 
معاون��ان وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات، اعضاي 
هيات مديره اين شركت ها، دكتر ابوالحسن فيروزآبادي 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي و مديران همراه اول و 
شركت مخابرات ايران در مركز همايش هاي بين المللي 

سازمان صدا و سيما برگزار شد. 
وحيد صدوقي، مديرعامل پيش��ين همراه اول كه 
12س��ال اين عنوان را در اختيار داشت در اين مراسم 
ضمن تش��كر از افرادي كه 12س��ال قبل مسووليت 
همراه اول را به او س��پردند، گفت: طي اين 12س��ال 
همه همكاران ش��ركت ارتباطات س��يار ايران شامل 
هيات مديره، معاونان و مديران، كارشناسان و كاركنان، 
شركت هاي تابعه و شركت هاي همكار، هيات مديره و 
معاونان ش��ركت مخابرات ايران، مديرعامل و مديران 
مخابرات هاي اس��تاني با ج��ان و دل كار كردند و اگر 
من گزارشي ارائه مي كنم، نتيجه همت همه همكاران 

است. 
صدوق��ي در ادام��ه ضمن بي��ان گزارش��ي كوتاه 
درخصوص س��ال هاي فعاليت هاي خود در همراه اول 
با اش��اره به اينكه در س��ال 84 بعد از 11س��ال كه از 
عمر همراه اول مي گذش��ت، تعداد سايت هاي همراه 
اول به ۶500 سايت مي رس��يد، گفت: در سال 88 و 
در مرحله خصوصي س��ازي، تعداد سايت هاي نسل 2 
همراه اول به 18هزار و 800 سايت و هم اكنون بيش 
از ۶0 هزار و ۶00 س��ايت نسل 2.5، 2.75، ۳.9و 4.5 
هم��راه اول درحال كار و ارائه خدمت اس��ت. درحال 
حاضر با س��ايت هايي كه راه اندازي ش��ده 100درصد 
شهرها و 87 درصد روستاهاي كشور در نسل 2.75و 
12۳5ش��هر)99.2درصد( شهرها پوشش نسل ۳.9و 
12۳1شهر)99درصد( درصد شهرها پوشش نسل 4.5 
دارن��د. صدوقي ادامه داد: همراه اول در فاز 5 و ۶ يك 
برنامه 5 س��اله يي را با همت هيات مديره در سال 90 
تدوين كرد. از 91تا 94 حدود 20هزار سايت راه اندازي 
شد كه انقالبي در همراه اول و مخابرات استان ها بود 
كه طي 14ماه از شهريور ماه 95 تا آبان امسال اتفاق 
افتاد و ۳9هزار سايت راه اندازي شد و تقريبا خيلي از 
ركوردها شكس��ت. بعد از چين در دنيا براساس آمار 
GSMA نخس��تين اپراتور در راه اندازي سايت در ۶ 
سال گذشته هستيم و اگر اين اتفاق نمي افتاد، امروز 
همراه اول رهبري موبايل باند پهن را در اختيار نداشت. 
ه��ر چند ما پروان��ه ۳Gو 4G را ۶ ماه ديرتر دريافت 

كرديم و عالوه بر آن 10مگاهرتز فركانس به رقيب ما 
واگذار شد و اين درحالي بود كه به همراه اول فركانسي 
واگذار نش��د. ما با همت مهندس صدري)مديرعامل 
 RAN sharing وقت رايتل( در ارديبهشت امسال
را اجرا كرديم و فركان��س خوبي را با همكاري رايتل 
در اختيار گرفتيم تا با پوش��ش سراسري همراه اول، 
سرويس مناسبي به مشتركين خود بدهيم. پس فاز 7 
ثمره اقدام، جانفشاني، همراهي و همدلي همه عزيزان 
در ارتباطات سيار ايران، شركت هاي همكار، نقش اول 
كيفيت و مخابرات اس��تان ها و مخابرات ايران بود كه 

اين مهم اتفاق افتاد. 
مهندس صدوقي در ادامه با اش��اره به رش��د هزار 
برابري ترافيك ديتا طي 4سال گذشته در همراه اول 
گفت: ترافيك ديتاي همراه اول در آذر ماه امس��ال به 
بيش از ۳000 ترابايت رس��يد. در عرض 4ماه گذشته 
همراه اول1400ترابايت و رقيب ما حدود 400ترابايت 
رشد ترافيك ديتا داشته و با اقدام خوبي كه در حوزه 
توس��عه انجام شد، توانس��تيم رتبه اول ديتا را كسب 
كنيم. با وجود رش��د 1000برابري ديت��ا درآمد ديتا 
حدود 20برابر ش��د. يعني روند رشد ديتا 1000برابر 
ول��ي درآمد 20برابر و تقريبا هر س��ال 2برابر ش��ده 
اس��ت. درآمد ديتا در همراه اول از سال 91تا 95 هر 
س��ال 2برابر شده و امس��ال هم بالغ بر ۳۶00ميليارد 

تومان درآمد ديتا در همراه اول خواهد بود. وي ادامه 
داد: در س��ال 84 تعداد س��يمكارت هاي واگذار شده 
همراه اول 8.5 ميليون سيمكارت بود. درحال حاضر 
9۳.5ميليون سيمكارت واگذار ش��ده است. در سال 
84، 8.5 ميليون سيمكارت ثبت شده بود ولي امروز 
71ميليون سيمكارت ثبت شده و در اسفند ماه 84، 
5 ميليون سيمكارت سرويس فعال بودند و امروز 52 
ميليون س��يمكارت فعال در شبكه همراه اول درحال 
سرويس دهي هس��تند. براساس آمار وزارت ارتباطات 

سهم بازار همراه اول ۶0 درصد است. 
مديرعامل پيشين همراه اول درخصوص عملكرد 
مالي هم��راه اول گف��ت: كيفيت عملك��رد همراه با 
عملكرد مالي، بزرگ ترين عملكرد شركت بوده است. 
همراه اول در بورس، رتبه دوم ش��فافيت را دارد و در 
ارزيابي 100ش��ركت برتر همراه اول در ارزيابي گروه 
مخابرات، رتبه اول و در ارزش بازار و س��ودآوري رتبه 
دوم كش��وري را كس��ب كرد. همچنين همراه اول در 
4س��ال گذش��ته در ارزيابي جش��نواره فاواي وزارت 
ارتباط��ات، رتبه اول و در هر دو دوره ارزيابي حمايت 
از توليد داخل توانس��ته رتب��ه اول حمايت از منابع و 

محتواي داخلي را كسب كند. 
صدوق��ي در پايان با اش��اره به مس��ووليتي كه به 
عهده مديران جديد قرار داده ش��ده، گفت: ان شااهلل 

مسووليتي كه به عهده اين بزرگان و عزيزان قرار داده 
شده را با عالقه يي كه به مجموعه دارند به خوبي انجام 
دهند. براي دكتر صفري رييس هيات مديره مخابرات 
ايران، مهندس ص��دري مديرعامل مخاب��رات ايران، 
مهندس فرهنگ مديرعامل ارتباطات سيار ايران)همراه 
اول( و اعضاي هيات  مديره آرزوي موفقيت مي كنم و 
ان ش��اءاهلل اين امانتي كه به شما تحويل مي شود را به 
بهترين نحو ممكن به نس��ل بع��دي واگذار كنيد. در 
ادامه مهندس حميد فرهنگ، مديرعامل جديد همراه 
اول در صحبت هاي خود با اشاره به اينكه همان مسير 
قبل را ادامه خواهيم داد، گفت: برنامه 5 س��اله همراه 
اول به خوبي اجرا و ش��اخص هاي كيفي مد نظر همه 
محقق ش��ده اس��ت. امروز همراه اول در ب��ازار از نظر 
ضريب نفوذ، رشد مشتري و ميزان مصرف ديتا پيشرو 
اس��ت و برنامه هاي آتي همراه اول هم نش��ان از نگاه 

راهبردي هيات مديره و همراه اول دارد. 
مديرعامل جديد هم��راه اول ادامه داد: اپراتور اول 
پيش��تاز بازار اس��ت و در زمينه مكالمه و ديتا س��هم 
بازار بزرگ��ي را دارد. در آينده بزرگ ترين چالش بعد 
از توس��عه ۶0 هزار سايت ارتباطي نسل 4، بحث هاي 
محتوا و توسعه س��رويس ها از مهم ترين اقدامات آتي 

شركت همراه اول خواهد بود. 
فرهن��گ در ادام��ه گفت: زيرس��اخت هاي همراه 

اول بس��يار مناسب است و بستر بس��يار خوبي براي 
ارائه امكانات ايجاد ش��ده اس��ت. در برنامه 5 س��اله 
دوم ن��گاه ما توس��عه س��رويس هاي نوي��ن ازجمله 
سرويس هاي ابري است. فرهنگ با بيان اينكه همراه 
اول خام فروش��ي نخواهد كرد، گفت: صرفا ارائه بستر 
ارتباطي توس��ط هم��راه اول ص��ورت نخواهد گرفت 
و س��رويس ها و خدمات نوين و مناس��ب براي كاربر 
ازجمله اقدامات همراه اول است. مديرعامل همراه اول 
با اش��اره به اقدامات اين اپرات��ور براي ارائه امكانات به 
كسب وكارهاي نوين گفت: يكي از مسائل مهم كه در 
دس��توركار اپراتور اول قرار گرفته است، ارائه امكانات 
در بس��تر دولت و ارائه امكانات براي اس��تارت آپ ها با 
توسعه سرويس و محتوا براي تحقق اقتصاد ديجيتالي 
است. فرهنگ درباره خدمات نوين اپراتور اول توضيح 
داد و گف��ت: همراه اول تا ب��ه امروز خدمات نويني را 
ازجمله اينترنت اشيا در دستوركار خود داشته كه اين 
مسائل ادامه پيدا مي كند؛ چراكه براي بخش خصوصي 

از مهم ترين نيازها به شمار مي رود. 
وي ضم��ن بيان اينكه از ظرفي��ت برند همراه اول 
براي توس��عه برندهاي ديگر استفاده مي كنيم، گفت: 
چش��م انداز همراه اول، برترين و محبوب ترين شركت 
ايراني اس��ت و اميدوارم كه در كنار رسيدن به برترين 
و محبوب ترين شركت ايراني بتوانيم محبوب ترين برند 
ايراني هم باش��يم و اين موضوع اتفاق نمي افتد مگر با 
تكيه بر نيروي انساني خبره كه همراه اول آن را داشته 
و بحم��د اهلل موفق هم بوده و در آينده هم همان گونه 
خواهد بود. عل��ي بقايي، ريي��س هيات مديره همراه 
اول نيز در س��خنان خود با اش��اره به اينكه مجموعه 
مخابرات ثابت و همراه بايد خودشان را براي تحوالت 
عظيمي كه در اين صنع��ت رخ مي دهد آماده كنند، 
گفت: هم از لحاظ فرهنگي هم از لحاظ منابع انساني و 
حوزه هاي ديگر بايد تعامل صورت گيرد. وي ادامه داد: 
مهم ترين سرمايه در مجموعه مخابرات نيروي انساني 
اس��ت؛ نبايد از ورود ايده ها و تفكرات جديد آش��نا به 
صنع��ت جلوگيري كني��م. تغييرات اتف��اق نمي افتد 
مگر با ايده هاي جديد كه حتي گاهي موجب چالش 
هم خواهد ش��د. بقايي در پايان گفت: توصيه من به 
مديرعامل جديد مخابرات ايران و همراه اول اين است 
كه تعامل داشته باشند، تعامل هم باعث ارزش افزوده 
اقتصادي مي شود و هم باعث ارزش افزوده معنوي، اين 

تعامل باعث پيشرفت و رقابت مي شود. 
ش��ايان ذكر اس��ت در اين مراس��م احكام اعضاي 
جديد هيات مديره همراه اول و شركت مخابرات ايران 
و مديران عامل اين دو ش��ركت اعطا ش��د. همچنين 
از زحمات اعضاي س��ابق هيات مديره و مديران عامل 
س��ابق اين ش��ركت ها با اهداي لوح سپاس تقدير به 

عمل آمد. 

اصفهان| رييس ش��وراي اسالمي 
ش��هر اصفهان گفت: مديريت شهري 
ه��ر روز براي نظافت معابر و نگهداري 
فضاهاي س��بز ش��هر اصفهان بيش از 
1.5ميليارد تومان هزينه مي كند عالوه 
بر اين توسعه فضاي سبز بحث ديگري 
اس��ت كه هزينه هاي زيادي را به خود 
اختص��اص مي دهد. به گ��زارش اداره 
ارتباطات رسانه يي ش��هرداري اصفهان، فتح اهلل معين در كنگره 
تكنولوژي هاي نوين در فضاي س��بز شهري كه در اتاق بازرگاني 
اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: امروزه پارك ها و فضاي سبز جزو 
جدانشدني شهرسازي و نيازهاي اوليه زندگي شهري است. طي 
يكي، دو دهه گذشته وضعيت سكونت شهروندان در همه كشورها 
تغييرات اساسي را به خود ديده است. وي ادامه داد: شهرنشيني 
در همه كش��ورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه رشد 
فزاينده يي با نرخ باال را تجربه كرده اس��ت. در س��ال هاي نخست 
پيروزي انقالب اس��المي، ميزان جمعيت روستايي كشورمان از 
جمعيت شهري بيشتر بوده است اما امروزه در كشورمان جمعيت 
شهرنشيني رقمي نزديك به 75 تا 80 درصد جمعيت موجود در 
كش��ور را به خود اختصاص داده كه اين وضعيت را در بسياري از 
كش��ورهاي ديگر و كشورهاي پيشرفته نيز شاهد هستيم. معين 
افزود: در گزارشي كه چندي پيش از تلويزيون پخش شد، دولت 
فرانسه براي بازگرداندن زندگي در روستاهايي كه خالي از سكنه 
بود، طرحي گذاشت كه در آن به افرادي كه حاضر به زندگي در 
اين روس��تاها شوند، يارانه تعلق مي گيرد. رييس شوراي اسالمي 
شهر اصفهان تصريح كرد: در جاهاي مختلف و حتي جاهايي كه 
تغيير محل سكونت از مسائل و ملزومات ويژه و مخصوص به خود 
برخوردار اس��ت، جابه جايي جمعيتي را شاهد هستيم مثل چين 

كه جابه جايي جمعيت به شدت تحت كنترل است.

 ضرورت نياز امروز
استفاده از تكنولوژي ها است

همدان| جانش��ين فرمانده س��پاه 
همدان گفت: مرحله اس��كان موقت با 
نصب 2۶1 كانكس در كمتر از 45 روز 
توسط س��پاه همدان در ۳1 روستاي 
منطقه ازگله پايان يافت. سردار مهدي 
فرج��ي در گفت وگو با تس��نيم اظهار 
داشت: با وقوع زلزله كرمانشاه براساس 
تقسيم كارهاي انجام شده مسووليت 
بازسازي ۳1 روس��تا در منطقه ازگله به سپاه همدان واگذار شد 
كه در اين راستا عالوه بر وظايف محوله به دليل استقرار تيپ ۳2 
انصارالحسين)ع( همدان در منطقه نيز برخي اقدامات ديگر انجام 
شده است. وي افزود: عالوه بر اسكان اضطراري اگرچه براي اتمام 
مرحله اس��كان موقت و نصب كانكس ب��ازه زماني 2ماهه تعيين 
شده بود اما خوشبختانه در كمتر از 45 روز مرحله اسكان موقت 
با نصب 2۶1 كانكس در اين مناطق پايان يافت. جانشين فرمانده 
سپاه همدان با اشاره به اينكه آنچه در عرصه كمك به زلزله زدگان 
كرمانشاه برعهده سپاه همدان گذاشته شده بود به خوبي در حال 
انجام اس��ت بيان كرد: ۳0 درصد از كانكس هاي نصب ش��ده در 
منطقه واگذار شده به سپاه انصارالحسين)ع(، اهدايي مردم همدان 
بوده و باقي نيز از سوي قرارگاه خاتم االنبياء)ص( تهيه شده است. 
وي عنوان كرد: ۶0 درصد از كانكس ها مربوط به س��رويس هاي 
بهداش��تي و حمام، ۳0 درصد از كانكس هاي در نظر گرفته شده 
براي اس��كان، برخي كانكس هاي مورد نياز براي ايجاد مساجد و 
مدرسه نيز از طرف مردم اهدا شده است. فرجي از حضور يك خير 
همدني در منطقه و همت واالي اين فرد براي ساخت تمام منازل 
يك روس��تا خبر داد و ابراز ك��رد: اين خير كه عالقه ندارد نامش 
فاش ش��ود قبول كرده عالوه بر مدرسه، 70 باب منزل مطابق با 
نظرات صاحبان اين خانه ها در يكي از روس��تاهاي منطقه ازگله 

احداث كند. 

 مرحله اسكان موقت در ازگله
پايان يافت

مرك�زي| معاون توس��عه تجارت 
خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مركزي گفت: يك ميليون و 1۶۳ 
هزار تن انواع كاالي غيرنفتي در 9 ماهه 
امس��ال از اين استان به خارج از كشور 
صادر ش��د كه نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۳درصد افزايش دارد. جعفر 
اصغري ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: 
ارزش محموله هاي صادراتي از اين اس��تان در س��ال جاري 750 
ميليون دالر اس��ت كه اين شاخص نسبت به مدت مشابه پارسال 
2۳ درصد رشد نشان مي دهد. وي ادامه داد: ميانگين قيمت هر تن 
كاال صادراتي از استان مركزي ۶45 دالر ارزيابي شده است. معاون 
توس��عه تجارت خارجي س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مركزي با بيان اينكه كاالهاي اس��تان مركزي به 77 كشور صادر 
شد، عنوان كرد: افغانستان با ۳9 درصد، تركيه با 2۳ درصد، عراق 
با 17درصد و پاكس��تان با 7درصد پذيراي بيشترين محموله هاي 
صادراتي امسال استان بودند. وي، فرآورده هاي پتروشيمي، شمش 
آلومينيوم، قير، انواع شيشه، الياف پلي استر، گوشت، سيمان و گل 
و گياه را بيشترين كاالهاي صادراتي استان مركزي در سال جاري 
عنوان كرد. اصغري، ميزان واردات استان مركزي را در سال جاري 
101هزار تن به ارزش 25۶ميليون دالر عنوان كرد. وي گفت: پودر 
آلومينا،  آند كربني، كويل آلومينيوم، خط توليد آمپول، ش��مش 
آلوميني��وم، خط توليد آمپول، لوله و ميلگ��رد فوالدي، مواد اوليه 
آبميوه و كنسانتره ها و پاكت آبميوه بيشترين تركيب محموله هاي 
وارداتي استان در سال جاري است. وي، اضافه كرد: امارات متحده 
عربي با 29 درصد، چين با 25 درصد، تركيه با 10 درصد، آلمان 
با هفت درصد و ايتاليا با ۳درصد بيشترين واردكننده هاي كاال به 
اس��تان مركزي هستند و عمده كاالهاي وارداتي استان مواد اوليه 

شركت ها و واحدهاي توليدي است. 

 صادرات بيش از يك ميليون تن كاال 
از استان مركزي در 9 ماهه گذشته

س�منان| مديرعامل ش��ركت آب 
منطقه يي سمنان گفت: منابع زيرزميني 
و دشت هاي اين استان با معضل كمبود 
140ميلي��ون مترمكع��ب آب مواجه 
است. ايرج حيدريان ديروز در گفت وگو 
با ايرنا، ميزان طبيع��ي آب زيرزميني 
اين اس��تان را 990 ميليون مترمكعب 
اعالم ك��رد و افزود: حفر بي رويه چاه و 
برداشت فراوان آب باعث شده تا تراز برداشت و واريز در منابع آبي 
زيرزميني اين استان به شدت به هم بخورد. وي با بيان اينكه نيمي 
از 2۶ دش��ت استان س��منان در محدوده بحراني و ممنوعه قرار 
دارد، اظهار داش��ت: هرگونه برداش��ت آب در اين دشت ها ممنوع 
است و 1۳ دشت ديگر استان وضعيت چندان مطلوب ندارد. وي 
خاطرنش��ان كرد: تنها 10درصد صرفه جويي و كاهش مصرف در 
بخش كش��اورزي، بسياري از مشكالت را رفع مي كند اما تاكنون 
اين امر در كشور رخ نداده است. حيدريان درباره سياست هاي آب 
منطقه يي سمنان در زمينه مقابله با برداشت بي رويه و سوءاستفاده 
از منابع آبي، تصريح كرد: اعمال مديريت و نظارت دقيق، صحيح 
و همه جانبه بر منابع آب و جلوگيري از قانون ش��كني برخي افراد 
ناآگاه و سودجو مستلزم هم افزايي همكاري و هماهنگي تنگاتنگ 
مس��ووالن قضايي با ماموران و كاركن��ان اين نهاد در صنعت آب 
كشور و استان است. وي با تاكيد بر مديريت مصرف و صرفه جويي 
آب در بخش هاي مختلف به خصوص بخش كش��اورزي، پيگيري 
مس��ووالن جهاد كش��اورزي براي تجهيز باغ ها و مزارع به سامانه 
آبي��اري نوين را خواس��تار ش��د و افزود: امروز برخ��ي از چاه هاي 
اس��تان مجهز به كنتور هوشمند هستند. او اضافه كرد: اين طرح 
در برنامه هاي س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي قرار گرفته و اين 
شركت براساس اين سياس��ت ها براي جبران كسري مخازن آب 

زيرزميني برنامه ريزي مي كند. 

 كمبود 140ميليون مترمكعب آب
در منابع زيرزميني و دشت هاي سمنان

وحيد صدوقي مديرعامل س��ابق هم��راه اول موفق به دريافت 
نشان ويژه مديريت جهادي شد. 

ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، در چهارمين همايش مل��ي مديريت 
جه��ادي كه عصر روز دوش��نبه 25 دي ماه در مركز همايش هاي 
بين المللي صداوسيما برگزار ش��د، از مديراني كه در سال 1۳9۶ 
عملكردي جهادي داشتند با اعطاي نشان ويژه تقدير به عمل آمد. 
در اين مراس��م كه با حضور مس��عود پزش��كيان نايب رييس 
مجلس، محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
مديريت و برنامه ريزي و س��خنگوي دولت، محمد شريعتمداري 
وزير صنعت، معدن و تجارت، سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، امير احمدرضا پوردستان 
جانش��ين فرمانده كل ارتش و جمعي از مس��ووالن لش��كري و 
كش��وري برگزار ش��د، از بين مديران حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات، مهندس وحيد صدوقي مديرعامل س��ابق همراه اول 
ك��ه تا 2 روز قب��ل از برگزاري اين مراس��م در اين س��مت قرار 
داش��ت، به دليل عملكرد مطلوب و جهادي در سال جاري، موفق 

به دريافت نش��ان ويژه مديريت جهادي ش��د و مورد تقدير قرار 
گرفت. 

همايش ملي مديريت جهادي با هدف تقويت و ترويج فرهنگ 
جهادي در بين مديران و مس��ووالن كشور از سال 1۳9۳ تاكنون 
هرس��اله توس��ط انجمن غيردولتي مديريت جهادي كشور برگزار 

مي شود. 

 با توجه به اس��تقبال خوبي كه از پيش فروش اينترنتي خودرو 
كوييك انجام شده و حضور انبوه كاربران در سايت جهت ثبت نام اين 
خودرو، در بعضي مواقع سايت ثبت نام دچار اختالل شده كه واحد 
فناوري اطالعات ش��ركت س��ايپا به دنبال رفع مقطعي اين مشكل 

است و ثبت نام خودرو كوييك در حال انجام است. 
 ب��ه گزارش »تعادل« به نقل از س��ايپانيوز؛ با توجه به اينكه در 
روزهاي اخير فضاي قيمتي خودروهاي داخلي تحت تاثير مواردي 
چون افزايش قيمت ارز، بس��ته ش��دن سايت س��فارش و... بوده و 
افزايش قيمت را به همراه داشته اند، لذا خودروهاي هم رده قيمتي 
خ��ودرو كوييك، با افزايش قيمت همراه ب��وده و از طرفي با توجه 
به شرايط مناس��ب اين خودرو و برخورداري از آپشن هاي متنوع با 

استقبال خوب متقاضيان همراه بوده است. 
با وج��ودي كه واحد فناوري اطالعات ش��ركت س��ايپا، قبل از 
شروع ثبت نام، زيرس��اخت هاي اينترنتي را پيش بيني كرده است، 
ولي با توجه به حضور پرش��مار متقاضيان ب��راي خريد آنالين اين 
خودرو، س��ايت ثبت نام در بعضي اوقات دچار اختالل مي ش��ود كه 

به دنبال رفع اين مشكل هستيم. عالوه بر اين براي بهره گيري بهتر 
متقاضيان در ثبت نام اين خ��ودرو جديد، امكان ثبت نام در تمامي 
نمايندگي هاي گروه س��ايپا وجود دارد و عالقه مندان به خريد اين 
خودرو مي توانند عالوه بر خريد اينترنتي، با حضور در نمايندگي هاي 
گروه خودروسازي سايپا در سراسر كشور اقدام به خريد اين خودرو 

كنند.

 تقدير از مديرعامل سابق همراه اول 
به عنوان مدير موفق جهادي

 استقبال از فروش اينترنتي »كوييك« باعث ايجاد اختالل 
در سايت ثبت نام شده است
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اقتصاد اجتماعي12
۴۸۱۰ مرگ منتسب به 

آلودگي هوا در تهران 
سرپرس��ت گروه س��امت ه��واي وزارت بهداش��ت 
اظهارك��رد: آلودگي هوا بار اقتصادي بس��ياري بر وزارت 

بهداشت و دولت تحميل مي كند. 
شاهسوني، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي در نشست تخصصي نحوه اجرايي كردن قانون 
هواي پاك اظهار كرد: س��ازمان بهداش��ت جهاني اعام 
ك��رده كه ۸۷ درص��د از مردم دني��ا در مناطقي زندگي 
مي كنند كه ذرات معلق باالتر از حد اس��تاندارد است. او 
با بيان اينكه يكي از مش��كات مهم در كشور ما آلودگي 
هوا است، گفت : طبق برآوردهاي سال ۲۰۱۷ ذرات معلق 

پنجمين علت مرگ در دنيا شناخته شد. 
شاهس��وني اظهار ك��رد: 4.۲ ميليون م��رگ در دنيا 
منتسب به آلودگي هوا است. بانك جهاني اعام كرده كه 
از هر ۱۰ مرگ يك مرگ منتسب به ذارت معلق است. او 
در ادامه با اشاره به اينكه ساالنه ۳۶۰ هزار مرگ در كشور 
داريم، گفت: از اين تعداد حدود ۳۶ هزار مرگ منتسب به 
آلودگي هوا است. آلودگي هوا بار اقتصادي زيادي به دولت 
تحميل مي كند.  وي با اشاره به يك برنامه مطالعاتي كه از 
سوي وزارت بهداشت انجام شده، اظهار كرد: در مطالعاتي 
كه در كرج داش��تيم هزينه مس��تقيمي كه م��ردم براي 
بيماري هايي مثل س��كته قلبي و س��كته مغزي به خاطر 
انتساب به آلودگي هوا مي پردازند ۱. ۱ ميليارد تومان است 
و هزينه مرگ منتسب به آلودگي هوا ۱۵۰ ميليارد تومان 
است. اين مبالغ، مبالغ بسياري است كه به دولت تحميل 
مي ش��ود.  نماينده وزارت بهداش��ت اظهار كرد: بر اساس 
برآورد وزارت بهداشت در سال ۹4 در ۲۵ شهر بامجموع 
۳۰ ميليون نفر جمعيت، ۱۲۸۰۰مرگ منتسب به آلودگي 
هوا بوده است. همچنين در همين سال در تهران 4۳۰۰ 
نفر در اثر آلودگي هوا فوت شده اند. افزون بر اين در سال 
۹۵ در ش��هر ته��ران با افزايش غلظ��ت آالينده ها، مرگ 
4۸۱۰ نفر منتسب به آلودگي هوا بوده است.  شاهسوني 
در ادامه با اشاره به ظرفيت قانون هواي پاك براي كاهش 
آلودگي هوا اظهار كرد: اگرچه اين قانون نواقصي دارد، اما 
در صورت اجرا مي تواند در كاهش آلودگي ناشي از منابع 
ثابت و متحرك نقش آفريني كند. او با بيان اينكه طبيعتا 
با بهبود كيفي هوا، تعداد مرگ هاي منتس��ب به آلودگي 
هوا كاهش مي يابد، گفت: در س��ال ۹۲ در بررس��ي هايي 
كه در ۱۰ كان ش��هر صورت گرفته در آلودگي با غلظت 
۳۹ ميكروگرم، ۹۷۰۰ مرگ منتسب به آلودگي هوا بوده 
است. در سال ۹۳ با غلظت ۳4 ميكروگرم تعداد مرگ هاي 
منتسب به آلودگي هوا به ۹۱۰۰ مرگ كاهش پيدا كرد. 
همچنين در سال ۹4 با غلظت ۳۲ ميكروگرم، آمار مرگ 

منتسب به آلودگي هوا به ۹۰۰۰ رسيد. 

افزايش اعتبار بيمه زنان 
خانه دار

مديرعامل صندوق بيمه هاي اجتماعي روستاييان 
و عش��اير از اختص��اص ۱4 ميلي��ارد و ۶۰۰ ميليون 
تومان براي بيمه زنان خانه دار در سال ۹۷ خبر داد. 
محمدرضا رس��تمي در مورد بيمه زنان خانه دار به 
مهر گفت: بيمه زنان خانه دار چندين سال قبل توسط 
سازمان بيمه تامين اجتماعي انجام مي شد اما مدتي قبل 
اين تعهد بر عهده صندوق روستاييان و عشاير گذاشته 
شد و بر همين اساس ما در صندوق روستاييان و عشاير 
بر اساس اعتباري كه هر سال اختصاص داده مي شود، 
تعدادي از زنان را تحت پوشش قرار مي دهيم. او گفت: 
س��ال گذشته ۸ ميليارد تومان براي بيمه زنان خانه دار 
اختصاص داده ش��د كه تاكنون توانستيم ۱4 هزار نفر 
را تحت پوش��ش قرار دهيم.  مديرعامل صندوق بيمه 
اجتماعي روس��تاييان و عشاير در مورد اعتبار سال ۹۷ 
نيز اظهارداشت: در سال آينده 4 ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
تومان براي بيمه اين افراد پيش بيني شده است كه بر 
همين اساس نيز جمعيت تحت پوششي زنان خانه دار 
افزايش پيدا مي كند. رس��تمي تاكيد كرد: احتماالً 4۰ 
درصد به تعداد زنان خانه دار اضافه مي شود. به گفته او، 
تعدادي نيز پشت نوبت خدمات بيمه يي هستند كه در 
صورت افزايش اعتبارات، آنها را نيز پوشش خواهيم داد. 

پرستاران همچنان در انتظار 
اجراي قانون تعرفه گذاري

قائم مقام سازمان نظام پرستاري با اشاره به ۱۰ ساله 
ش��دن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، پيگيري 
اجراي اين قانون را از نمايندگان مجلس خواستار شد. 

محمد ش��ريفي مق��دم درباره آخري��ن وضعيت 
پيگيري اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
گفت: اين قانون مصوب س��ال ۱۳۸۶ مجلس شوراي 
اسامي است. بعد از حدود سه سال كه از تصويب آن 
گذشت، هيچ بهانه يي براي اجرا نشدن وجود نداشت. 
دو س��ال پيش تعرفه ها تدوين و در وزارت بهداشت 
مان��دگار ش��د. بعد از آن جلس��ه يي در كميس��يون 
اجتماع��ي دول��ت برگ��زار ش��د كه ط��ي آن وزارت 
بهداش��ت را مكل��ف كردن��د كه بس��ته هاي خدمات 

پرستاري را به وزارت رفاه بفرستد. 
او ادامه داد: در وزارت رفاه عزمي براي نهايي كردن 
اين تعرفه ها وجود نداش��ت. طي مكاتبه يي كه سازمان 
نظام پرستاري با كميسيون اجتماعي دولت انجام داد، 
چند ماه پيش جلس��ه يي برگزار ش��د و طي آن مقرر 
شد كه موضوع در دس��تور كار شوراي عالي بيمه قرار 
گيرد، اما در آخرين جلس��ه اين ش��ورا نوبت به بررسي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري نرسيد. قائم مقام 
سازمان نظام پرستاري با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 
مهم ترين مانع اجرا نشدن اين قانون منابع مالي است، 
افزود: ما پيش��نهاد ۲۰۰۰ ميليارد توماني براي تامين 
منبع مالي مورد نياز اين قانون را داش��تيم، اما گفتند 
زياد است. در نتيجه آن را به هزار ميليارد تومان كاهش 
داديم. كميسيون اجتماعي دولت به دليل نبود بودجه 
با اين رقم مخالفت كرد. از زماني كه بودجه به مجلس 
رفت چهار بار در آنجا حضور پيدا كرديم و با نمايندگان 
گفت وگو كرديم. در نهايت، اين پيشنهاد ۱۰۰۰ ميليارد 
توماني با نظر موافق كميس��يون بهداش��ت و درمان به 
كميسيون تلفيق رفت.  شريفي مقدم اضافه كرد: بعد از 
صحبت هاي متعدد با نمايندگان مجلس طي دو هفته 
گذشته، قرار شد اين موضوع در كميسيون تلفيق مطرح 
ش��ود، اما تاكنون در اين كميسيون درباره اين موضوع 
صحبت نش��ده است. طبق بند ۳ ماده ۷4 قانون برنامه 
ششم توس��عه دولت مكلف اس��ت قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرس��تاري را اجرا كند ام��ا عزمي براي اجراي 
آن نيست. اين در حالي است كه سازمان بيمه سامت 
موفق شد ۵۵۰۰ ميليارد تومان عاوه بر بودجه جاري 

به خود اختصاص دهد. 

اخبار

ساالنه بيش از 6۰۰ هزار نفر به دليل نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه مي كنند

نياز جامعه به اصالحات رفتاري

رييس سازمان حفاظت محيط زيست: 
به هر قيمتي قانون هواي پاك را اجرايي مي كنيم

اجرا نش��دن قان��ون هواي پاك ب��ه دليل كس��ري بودجه 
س��ازمان هاي مختلفي ك��ه طبق قانون، وظايف��ي براي مقابله 
ب��ا آلودگي هوا به عهده ش��ان اس��ت، وضعيت ه��واي تهران 
و كان ش��هرها را آلوده تر از س��ال قبل كرده اس��ت. از طرفي 
رانت واردات تجهيزات بي كيفيت خودرو از چين و رانت توليد 
خودروهاي بي كيفيت داخلي، وضعيت مقابله با آلودگي هوا را 

پيچيده تر كرده است. 
اما حاال رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست كه پيش از 
اي��ن گفته بود براي رفع آلودگي باي��د دعا كنيم كه باد بيايد، 
گفت��ه هم با ران��ت مقابله مي كند، و هم به هر قيمتي ش��ده، 

قانون هواي پاك را اجرايي مي كند. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با انتق��اد از عدم 
اج��راي قوانين ب��ه دليل رفتارهاي رانت گون��ه اظهار كرد: در 
صورت تصويب ايين نامه هاي قانون هواي پاك در هيات وزيران 

به هر قيمتي اين قانون را در كشور اجرايي مي كنيم. 
عيس��ي كانتري در نشس��ت تخصصي نحوه اجرايي كردن 
قانون هواي پاك كه امروز در س��ازمان حفاظت محيط زيست 
برگزار ش��د، ب��ا تاكيد بر اينكه براي اج��راي قانون هواي پاك 
و دس��تيابي به هواي پ��اك به عنوان يك حق ش��هروندي به 
اراده ملي نياز داريم ، گفت: هواي پاك قطعا حق مردم اس��ت. 

معتقدم قبل از حق هسته اي، حق هواي پاك است. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اش��اره به اينكه 
محيط زيس��ت كشور وضعيت مناس��بي از لحاظ آلودگي هوا، 
آلودگ��ي آب و آلودگي خ��اك ندارد، گفت: دلي��ل اصلي اين 
وضعيت آن اس��ت كه به جاي اينكه بيشتر با جامعه كار كنيم 
و م��ردم را آموزش بدهيم و آنان را با حقوق خود آش��نا كنيم 

بيشتر وقت و عمر خود را به تبليغات گذرانده ايم؛ تبليغات كم 
حاصلي كه امروز دشواري هاي زيست محيطي بسياري را براي 

مردم ايران به ارمغان آورده است. 
كانتري تاكيد كرد: كش��وري كه ب��ا قوانين رانتي بخواهد 
زندگي مردم را تنظيم كند نمي تواند عملكرد مناس��بي داشته 
باش��د. حمايت هاي بي حد و حصر رانت گونه از توليد داخلي به 
هر قيمتي حتي به قيمت جان مردم مش��كات بسياري براي 

ما ايجاد كرده است. 

 يك گروه اندك براي جامعه تصميم مي گيرند 
مع��اون رييس جمه��ور اظهار كرد: وقتي كه ي��ك گروه اندك 
ب��راي جامع��ه تصميم مي گيرن��د پيامد آن به ه��م ريختن وضع 
زندگي مردم اس��ت. ممكن است زياد از مردم حرف بزنيم و ادعا 
كنيم دنبال عملي كردن خواس��ته هاي مردم هس��تيم ولي وقتي 

رانت هاي اقتصادي پيش مي آيد مردم فراموش مي شوند. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اش��اره به وضعيت 
كيفي هواي كان ش��هرهاي كش��ور طي ماه گذش��ته اظهار كرد: 
جالب اس��ت بدانيد كه تهران آلوده ترين شهر در يك ماه گذشته 
نبوده بلكه طي يك ماه گذش��ته پنج يا شش شهر ديگر از تهران 
آلوده ت��ر بودند. آيا مي توان با اين ش��رايط و با كس��اني كه هواي 

ناسالم را ايجاد كردند، كنار آمد؟
كانتري تاكيد كرد: آلوده كننده ها از نظر اقتصادي و سياس��ي 
بس��يار قوي هس��تند. از س��وي ديگر همه چيز را نمي شود با هم 
درخواس��ت كرد. گازوئيل خارج از اس��تاندارد، توليد خودروهاي 
آالينده، ساختمان س��ازي هاي خارج از ظرفي��ت، همه اين موارد 
بايد متوقف ش��ود. در شرايط كنوني شهرداري ها به دليل كمبود 

سيس��تم حمل و نق��ل عمومي وس��ايل آالينده را وارد ش��هرها 
مي كنند. 

رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه اظهار كرد: 
واقعيت اين است كه يك خأل قانوني و اجرايي در كشور وجود 
دارد. وقتي مسووالن و مديران سازمان حفاظت محيط زيست 
اعام مي كنند كه فان كارخانه آلوده كننده اس��ت اما جواب 
مي آيد كه ش��ما مي خواهيد ۱۰ ه��زار كارگر را بيكار كنيد يا 

مي خواهيد واحد توليدي را متوقف كنيد؟
مع��اون رييس جمهور با تاكيد بر اينك��ه قانون هواي پاك 
ت��ا حدودي تكاليف را روش��ن كرده اس��ت، گفت: تا حدودي 
ب��ا همكاران در اي��ن زمينه به تفاهم رس��يده ايم كه به دليل 
محدوديت ش��ديد بودجه در دولت و س��ازمان محيط زيست 
نمي تواني��م در اي��ن س��ازمان كارهاي پرهزين��ه انجام دهيم 
بنابراي��ن بايد با اولوي��ت، هزينه كرد را با بيش��ترين بازدهي 
اعمال كنيم. كانتري با اش��اره به اينكه در حال حاضر فصل 
بودجه در مجلس ش��وراي اسامي اس��ت، گفت: شاهديم كه 
همه به دنبال هزينه هس��تند و هيچ كس به دنبال درآمد در 
مجلس نيس��ت. بايد اشتغال و رونق در كشور ايجاد و كارهاي 
زيربنايي انجام شود. همه اينها هزينه است و همه انتظار دارند 
در عي��ن حال چيزي گران و هيچ عوارضي گنجانده نش��ود و 
در حال��ي كه هزينه هاي دولت را ب��اال مي برند منابع درآمدي 

وجود نداشته باشد. 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه محيط 
زيست بخش مهمي از زندگي مردم است، گفت: متاسفانه پس 
از گذش��ت 4۰ سال از انقاب هنوز حركت هاي پوپوليستي و 

عوام فريبانه در كشور ما غالب هستند. 

 وزارت نفت مي گويد گازوئيل استاندارد را »وارد كنيد«
وي ب��ا تاكيد بر اينكه براي دس��تيابي به هواي پاك بايد اراده 
مل��ي به وجود آيد، گفت: براي تامين آب پاك و غذاي س��الم نيز 
بايد عزم ملي داشته باشيم. متاسفانه در شرايط فعلي وقتي شروط 
دستيابي به هواي پاك ظهور پيدا مي كند همه پا پس مي كشند. 
وزارت نفت اعام مي كند كه نمي تواند گازوئيل اس��تاندارد توليد 

كند و مي گويد گازوئيل استاندارد وارد كنيد. 

 گازوئيل توزيعي در مشهد و اصفهان غيراستاندارد است
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ضرورت 
تامين سوخت اس��تاندارد براي خودروهاي ديزلي اظهار كرد: 
ب��راي خريد و نص��ب فيلت��ر دوده روي وس��ايل نقليه ديزلي 
چند ميليون تومان هزينه مي ش��ود اما چون سوخت نامناسب 
اس��ت اين فيلتر در عرض ۲4 ساعت از بين مي رود. متاسفانه 
در ش��رايط حاضر گازوئيل توزيعي در مش��هد و اصفهان غير 

استاندارد است. 
كانتري تاكيد كرد: در ش��رايطي كه وزارت نفت نمي تواند 
گازوئيل اس��تاندارد توليد كند اصا نبايد گازوئيل توليد كند. 
دو س��وم آلودگي ش��هرهاي بزرگ از جمله ته��ران مربوط به 
خودروهاي گازوئيل س��وز فرس��وده اس��ت. اين خودروها بايد 
جايگزين ش��وند. در حال حاضر شاهد تردد كاميون 4۵ ساله 
در تهران هس��تيم. رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با 
اش��اره به اينكه ايين نامه هاي مربوط به قانون هواي پاك بايد 

تا آخر سال تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد، گفت: براي 
محيط زيس��ت سالم شايد اين قوانين هم خيلي كارساز نباشد 
چون قوانين وضع ش��ده حتما بايد به اجرا برسد همانطور كه 
قانون توزيع عادالنه آب مصوب اس��فند س��ال ۶۱ هنوز بطور 

كامل اجرا نشده است. 

 برداشت هاي غيرمجاز از آب هاي سطحي از مصاديق 
عدم اجراي كامل قانون توزيع عادالنه آب است 

وي ادام��ه داد: به دليل عدم اجراي كامل قانون توزيع عادالنه 
آب امروز به جايي رسيده ايم كه كمبود منابع آب زندگي مردم را 
تهديد مي كند، در حالي كه اگر اين قانون عملي مي ش��د وضعيت 
كش��ور قطعا بهتر از اي��ن بود. برداش��ت هاي غيرمجاز از آب هاي 
س��طحي و زيرزمين��ي از جمله مصاديق عدم اج��راي اين قانون 

است. 
كانتري با بيان اينكه سازمان حفاظت محيط زيست حتي 
خبر از حق آبه زيست محيطي خود نداشت، گفت: در جنوب 
كش��ور با گرد و غبار ناشي از منشأهاي داخلي مواجه هستيم 
بنابراي��ن تامي��ن حق آبه زيس��ت محيط��ي تاالب ها اهميت 
بسياري دارد.  معاون رييس جمهور تاكيد كرد: برخورداري از 
قانون خيلي خوب است اما اجراي قانون مهم تر از اصل وجود 
قانون اس��ت. قطعا اگر آيين نامه هاي اجرايي قانون هواي پاك 
در دولت به تصويب برس��د حتما اين قانون را اجرايي خواهيم 
كرد. يقين داش��ته باش��يد قانون هواي پ��اك را به هر قيمتي 

شده اجرايي مي كنيم. 

 آمادگي براي رويارويي بزرگ 
كانت��ري اظهار ك��رد: اجراي قانون هواي پ��اك فرياد هر 
خودروساز، س��نديكا، صنف و كارخانه يي را هم بلند كند اين 
قانون را اجرايي خواهيم كرد. همكاران من در سازمان محيط 
زيس��ت بايد خود را ب��راي يك رودرويي ب��زرگ براي اجراي 

قانون هواي پاك آماده كند. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به تصويب 
قانون هواي پاك در مجلس ش��وراي اس��امي و تاييد آن در 
ش��وراي نگهبان اظهار كرد: در حال حاضر اين قانون به دولت 
و كليه دس��تگاه ها اباغ شده است و در حال حاضر موظف به 
اجراي اين قانون هس��تيم. درس��ت است كه سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت موظف است كه مسير توس��عه پايدار و بهبود 
وضعيت اش��تغال كشور را فراهم كند اما در عين حال وظيفه 
دارد ك��ه هواي پ��اك و آب پاك براي مردم ب��ه ارمغان آورد. 
كانتري در ادامه خطاب به همكاران خود در سازمان محيط 
زيس��ت، گفت: با اجراي قانون هواي پاك فش��ارهاي بسياري 

روي شما خواهد بود. 

 اجراي قانون هواي پاك يك وظيفه ملي است
وي اف��زود: طبق آمار وزارت بهداش��ت ۲۹ ه��زار نفر بر اثر 
آلودگ��ي ه��وا در هر س��ال ف��وت مي كنند. س��ازمان حفاظت 
محيط زيست موظف اس��ت قانون هواي پاك را اجرا كند و اگر 
تهيه آيين نامه ها به زودي تمام شود يقينا اين قانون اجرا خواهد 
شد. اجراي اين قانون يك وظيفه ملي است هر چند كه در اين 

مسير با محدوديت هايي مواجه خواهيم شد. 

هر ب�ار در خبره�اي داخل�ي و خارجي 
اخب�اري از عصباني بودن ايراني ها منتش�ر 
مي ش�ود، مردمي كه خش�ونت بخش�ي از 
زندگيشان ش�ده و در كوچك ترين مسائل 
هم دم دس�ت ترين گزينه برايش�ان اعمال 
خش�ونت اس�ت. چن�د م�اه پيش ب�ود كه 
موسس�ه گالوپ،  ايراني ها را عصباني ترين 
البت�ه برخ�ي  م�ردم دني�ا دانس�ت ، ك�ه 
روانشناس�ان معتقد بودند اين نتيجه گيري 
جانبداران�ه و ي�ك طرفه اس�ت ام�ا اگر به 
پژوهش ه�اي جهان�ي ه�م توج�ه نكنيم، 
آنچه در آمار هاي منتش�ر ش�ده از س�وي 
سازمان هاي مختلف كشور منتشر مي شود، 
 حكايت از آن دارد كه خش�ونت بخش�ي از 
رفتار روزانه اس�ت، بطوري ك�ه براثر وقوع 
انواع بزه�كاري، جرم، جناي�ت و تجاوز به 
حقوق ديگران، س�االنه ۱5 ميليون پرونده 
در قوه قضاييه تشكيل مي شود و دست كم 
ششصد هزار نفر بر اثر نزاع ساالنه به مراكز 

پزشكي قانوني مراجعه مي كنند. 
  

براس��اس گزارش��ات منتش��ر ش��ده از سوي 
سازمان پزشكي قانوني كشور در ۸ماهه نخست 
امس��ال، ۳۹۰ هزار و ۷۷۳ مصدوم نزاع به مراكز 
پزش��كي قانون��ي مراجعه كرده ان��د،  اين رقم در 
مقايس��ه با س��ال گذش��ته كه 4۰۱ هزار و ۳۳۵ 
مصدوم نزاع ثبت ش��ده بود،  كاهش داشته است 
اما هنوز هم نسبت به استاندارد جهاني رقم قابل 

توجهي است. 
همچني��ن از كل مراجعان ن��زاع ۱۲4  هزار و 
۲۵۹ نفر زن و ۲۶۶  هزار و ۵۱4 نفر مرد بودند. 
از طرف ديگر براساس آخرين اطاعات منتشر 
شده از سوي بانك جامع اطلس مسائل اجتماعي 
كش��ور، در ايران ميزان مرگ و مير مشكوك به 
خودكش��ي در سال ۹4، حدود 4 هزار و ۲۹ نفر 
بوده است. اين عدد بدين معنا است كه در ايران 
به ازاي هر دو س��اعت و ۱۸ دقيقه يك نفر جان 
خود را به علت خودكشي از دست مي دهد. توجه 
به اين آمارها نش��ان مي دهد،  خشونت در ايران 
يك موضوع جدي است كه بايد براي آن چاره يي 
انديشيد. جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند 
عوامل مختلفي زمينه بروز خش��ونت در جامعه 

ش��هري را ايجاد مي كند. از مشكات خانوادگي 
تا بيكاري،  مهاجرت و حاش��يه نش��يني از جمله 
عواملي اس��ت كه جامعه را به س��مت خش��ونت 

هدايت مي كند. 

 نابرابري،  خشونت را افزايش مي دهد
مصطف��ي معي��ن، رييس كرس��ي يونس��كو در 
آموزش س��امت، روز گذش��ته اعام كرد، در ايران 
مانن��د ديگر جوام��ع ۲۰ تا ۳۰ درص��د افراد دچار 
يك��ي از اخت��االت روان هس��تند. او درب��اره اين 
موضوع مي گويد: »خش��ونت رفتاري اس��ت موجب 
آس��يب رس��اندن به مردم يا زيان رساندن به اموال 
آنها مي ش��ود و  پيش بيني مي شود اين اختال در 
س��ال ۲۰۳۰ رتب��ه اول را به دس��ت آورد. با وجود 
پيش��رفت علم و فناوري در دو سده اخير بر ميزان 
نابرابري ه��ا در جامعه جهاني افزوده ش��ده اس��ت، 
اي��ن مس��اله منجر به ش��كاف هاي رو ب��ه افزايش 
درآمد و احس��اس تبعيض به پيداي��ش فقر، از هم 
گس��تيختگي  اجتماعي و خشونت منجر شده است 
بطوريك��ه حدود ۱4۰ ميليون نفر در قرن بيس��تم 
در جنگ ه��اي جهاني اول و دوم و س��اير جنگ ها 
جان خود را از دست داده اند و بيش از ۳۰۰ميليون 
انس��ان در بين س��ال هاي ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ ميادي 
در جه��ان به علت فقر و گرس��نگي، جان خود را از 

دست داده اند. 
به گفته معين، در س��ال ۲۰۱۵ ميادي حدود 
۱۳.۳ درص��د تولي��د خالص جهاني ب��راي جنگ و 

خشونت هزينه شده است. 

 افزايش خشونت و حاشيه نشيني
رييس كرس��ي يونس��كو در آموزش س��امت 
توضيح مي دهد:  »متاس��فانه به عل��ل گوناگوني 
مانند بحران هاي اقتصادي، ش��فاف نبودن س��از 
و كاره��اي اجتماعي و اقتص��ادي و مهاجرت  به 
شهرها و حاش��يه نشيني شاهد افزايش خشونت 
در جامعه هس��تيم، حدود ۱۵ ميليون حاش��يه 
نش��ين داريم؛ ضع��ف آموزش��ي و تربيتي نظام 
آم��وزش و پرورش ني��ز در ترويج خش��ونت در 
جامعه تاثير گذاري بوده اس��ت، صدا و سيما هم 
متاس��فانه امروزه سريال هايي را نمايش مي دهند 
كه مملو از خش��م و خشونت هستند حتي برخي 

از اين سريال ها قالب طنز دارند. 

او ب��ا اش��اره ب��ه ت��داوم اصاحات سياس��ي، 
اجتماع��ي، فرهنگي، اقتص��ادي و ديني در دنيا 
تاكي��د مي كن��د: ب��راي اصاحات نباي��د منتظر 
دولت ه��ا بمانيم و بايد از خودمان ش��روع كنيم. 
رييس هش��تمين همايش ساالنه سامت روان و 
رس��انه مي گويد: با فضاي مج��ازي بهتر مي توان 
جامع��ه مجازي را توس��عه داد؛ بايد از خش��ونت 

كامي، نوشتاري و گفتاري، پرهيز كنيم. 
به گفت��ه معين، در س��طح جهان��ي نيز براي 
اصاحات، نقش مردم در حال بيشتر شدن است 
اما مردم باي��د به كمك نخب��گان در اين زمينه 

توانمند شوند. 

 تاب آوري اجتماعي در ايران پايين است
اگرچه عوامل مختلفي ب��ه عنوان عامل بروز 
خش��ونت مطرح مي ش��ود اما مجيد صفاري نيا، 
پژوهش��گر روانشناس��ي اجتماعي معتقد اس��ت 
آنچه جامعه ايراني را به س��مت خشونت مي برد، 
پايين آمدن تاب آوري اجتماعي است. او درباره 
اين موضوع مي گويد:  »ت��اب آوري اجتماعي، از 
مولفه هاي س��امت اجتماعي است. جامعه ما به 
دالي��ل مختلف، ت��اب آوري اجتماعي اش پايين 
آمده است. يكي از داليل آن افزايش مهاجرت به 
شهرهاس��ت. در دو دهه گذشته، مردم ما بيشتر 
روستا نش��ين بودند و ۷۰ درصد جمعيت كشور 

مقيم روستاها بودند. 
اما بر اس��اس پژوهشي تا سال ۱4۰۰، هفتاد 
درصد مردم كشور، شهرنشين و ۳۰ درصد روستا 
نشين خواهند بود. اين در حالي است كه روستا 
نش��ينان شهري، كه به ش��هرها هجوم آورده اند 
آموزش شهرنشيني نديده اند. »مهاجرت« عاملي 

براي كاهش تاب آوري اجتماعي است. 
او مي افزاي��د: »يك��ي از دالي��ل پايين بودن 
كاه��ش  همچ��ون  اجتماع��ي  اس��تانداردهاي 
اس��تاندارد س��امت اجتماع��ي، آن اس��ت كه 
خانواده، نقش آرامش بخش��ي خودش را نسبت 
به گذش��ته از دس��ت داده اس��ت. خانواده قبا 
مام��ن آرامش و تخليه هيجان بوده ولي به دليل 
افزايش نيازهاي اقتصادي، ضريب نفوذ اينترنت 
و... خانواده نقش آرامش بخش��ي اش را از دست 
داده و نمي تواند نقش قبل را داشته باشد. به اين 
ترتيب افراد در ش��رايط عصبي، عصبيت خود را 

از خان��ه به جامع��ه و از جامعه ب��ه خانه منتقل 
مي كنند.«

صفاري نيا معتقد اس��ت: عام��ل »ازدحام«، 
زمينه هاي مسائل اجتماعي را بيشتر مي كند. او 
بيان كرد: » در ساعات پر تراكم در مترو، زمينه 
پرخاش بيشتر مي ش��ود، ه چون اصطاحا ذهن 
دچ��ار »اضافه بار« مي ش��ود و زمينه را »تهديد 
آميز« مي بيند. به همين دليل است كه در اوقات 
پرتراكم مترو، مسافران فرصت خروج به يكديگر 
نمي دهند و با پرخاش با يكديگر روبرو مي شوند. 
عامل »اضافه بار ش��ناختي« ب��ه خاطر ازدحام، 
درزندگي در شهرهاي شلوغ نمود پيدا مي كند. 

صفاري ني��ا مي افزايد: »عام��ل چهارم، »گم 
نام��ي« و »ب��ي خانمان ها« هس��تند. آدم ها در 
شهرهاي ش��لوغ، ش��ناخته نمي ش��وند و چون 
نظ��ارت و كنترلي رويش��ان نيس��ت، رفتارهاي 
ناهنج��ار و مغاير ش��هروندي انج��ام مي دهند. 
مسائلي مثل متلك گفتن، فحش دادن، پيچيدن 
ماش��ين ها جلوي يكديگر در اتوبانها، رفتارهاي 
خشن، آس��يب رس��اندن به اموال عمومي مثل 
اتوبوس ه��ا، خ��ط انداخت��ن روي اتومبيل هاي 
پارك ش��ده در خيابان و... از جمله نش��انه هاي 

اين موضوع است.
اين پژوهش��گر روانشناس��ي اجتماعي معتقد 
اس��ت عامل روان��ي ديگري كه زمينه خش��ونت 
در جامعه را باال مي برد، تغيير در ش��يوه تربيت 

خانواده هاس��ت. صف��اري ني��ا در توضي��ح اين 
عام��ل مي گوي��د: »عوام��ل ش��خصيتي و رواني 
در پرخاش��گري اجتماع��ي نقش دارند. س��بك 
فرزن��د پ��روري والدي��ن ب��ه گونه يي ش��ده كه 
افراد خودش��يفته در س��طح جوامع بيشتر ديده 
مي شوند، افس��ردگي اين افراد پس از مواجهه با 
حقاي��ق جامعه، منجر به پرخاش��گري در فضاي 
اجتماعي مي شود. آدم افسرده به دليل زودرنجي 
حوصله ندارد، فردي كه مواد مخدر يا آمفتامين 
اس��تفاده ك��رده، در فض��اي اجتماع��ي ايج��اد 
پرخاشگري مي كند. ميزان و سطح سازگاري در 
ميان مردم ش��هرها به دالي��ل مختلف اجتماعي 

فرهنگي پايين آمده است.« 
»الگوه��اي  بع��دي  »عام��ل  مي گوي��د:  او 
اجتماعي« اس��ت؛ الگوهايي نظير اينكه افراد اگر 
داد بزنند، حرفش��ان به كرس��ي مي نشيند! اين 
عوامل ني��ز موثر در ايجاد خش��ونت ميان افراد 
است. همچنين از عوامل ديگر مي توان به عامل 
س��امت اجتماعي اش��اره كرد. روانشناسان ۶۰ 
مولفه همچون اعتياد، بح��ران اجتماعي، طاق 
عاطفي، بحران ش��ادي، آلودگي محيط زيست، 
بي��كاري، كرام��ت پايين متخصص��ان، دعواها و 
نزاع ه��اي خيابان��ي و... را به عن��وان متغيرهاي 
سامت اجتماعي برشمرده اند. هرچه استانداردها 
اجتماعي در جامعه كاهش يابد، ميزان عصبانيت 

اجتماعي باال مي رود.« 

طرح تحول س��امت به مشكل كمبود بودجه مواجه شده و در 
صورتي كه منابعي به اين طرح تزريق نش��ود، براي س��ال ۹۷ بايد 
ادامه اجراي طرح تحول س��امت را فراموش كرد. عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس اهم پيشنهادات نمايندگان دركميسيون 
تلفيق براي افزايش بودجه سامت را تشريح كرد.  محمدنعيم اميني 
فرد با اش��اره به اينكه دركميسيون تلفيق از اوراق خزانه اسامي ۷ 
هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي پرداخت بدهي بيمه سامت مصوب 

ش��د، گفت: همچنين دربحث يك درصد ارزش افزوده پيش��نهاد 
شده است كه ۵ هزار و۲۰۰ ميليارد تومان اليحه به ۵ هزار و ۷۰۰ 
ميليارد تومان و مي��زان واقعي خود افزايش پيدا كند، ضمن اينكه 
صد درصد نيز تخصيص داده شود. نماينده مردم ايرانشهردرمجلس 
شوراي اسامي، افزود: همچنين پيش��نهاد شده است كه درحوزه 
۱۰ درص��د هدفمندي يارانه ها مبلغ كامل كه ميزان ۳ هزار و ۷۰۰ 
ميليارد تومان است به اين وزارتخانه اختصاص پيدا كند، اين موارد 

اهم پيش��نهادات در راس��تاي افزايش بودجه حوزه سامت بوده و 
اميدواريم به شكل كامل تصويب شود؛ ضمن اينكه در بخش كاالهاي 
آسيب رسان بر سامت نيز پيشنهاداتي مطرح شده است.  او اظهار 
كرد:  دربحث پزشك خانواده نيز حداقل هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه وجود دارد، اميدواريم در روزهاي بررسي بودجه اين كسري 
اعتبارجبران شود، همچنين درخصوص حقوق بازنشستگان وزارت 
بهداش��ت و درمان نيز اقداماتي انجام خواهد ش��د؛ زيرا پاداش هاي 
بازنشستگي اين افراد دراليحه درنظرگرفته نشده است. اين نماينده 
مردم درمجلس دهم، با اش��اره به اينكه روزگذشته جلسه كارگروه 
كميس��يون تلفيق با حضور وزيربهداشت، مديرعامل بيمه سامت 

برگزار ش��د، به خانه ملت گفت:  اهم پيش��نهادات وزارت بهداشت 
و درمان درخصوص بودجه س��امت با رويك��رد حذف هزينه هاي 
غيرضروري و اجراي احكام تصويب ش��ده دربودجه مورد بررس��ي 
قرارگرفت؛ ضمن اينكه س��عي ش��ده منابعي براي وزارت بهداشت 
و درمان و بيمه س��امت تعريف ش��ود. عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس، با بيان اينك��ه يكي ازاحكام مورد نظر موازين ۱۲۰ 
خدمت پرتعداد به صورت جهاني با همكاري س��ازمان هاي بيمه گر 
تهيه كند، افزود:  در شهرهاي كمتر از ۱۰۰ هزار نفر خريد خدمات 
بايد براساس سيستم ارجاع انجام شود، هچنين حذف همپوشاني ها 

درسال ۹۷ نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. 

اختصاص ۳۷۰۰ ميلياردي از منابع هدفمندي براي طرح تحول



يك عضو پيش��ين ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با تاكيد بر 
اينكه هيات رييسه چهارمين دوره شوراي اسالمي شهر، شورا را 
طوري مهندسي مي كرد كه هيچ نوع ابزار نظارتي در آن كارايي 
نداش��ته باش��د، افزود: طرح ها و لوايح ارس��الي به شورايي اصال 
اجرايي نبود.  به گزارش ايسنا، محمد حقاني در واكنش به ارائه 
گزارش سند تحويل و تحول شهرداري تهران كه توسط شهردار 
تهران روز گذش��ته در صحن شوراي اسالمي شهر تهران قرائت 
شد، گفت: بارها در مصاحبه ها و صحبت هاي درون صحن شورا 
به صورت نطق و تذكر مس��ائل و مشكالت شهر را تشريح كرده 
بوديم. ما نمايندگان تهران در چهارمين دوره ش��وراي اسالمي 
ش��هر تهران نارس��ايي هايي كه در مديريت شهري چه در حوزه 
فن��ي و تخصصي و چه در حوزه مالي و اداري وجود داش��ت به 
روش��ني مطرح و بارها تاكيد كرده بوديم كه چگونه ش��هرداري 
ته��ران بدون مجوز و بدون نياز و ض��رورت اقدام به جذب نيرو 

مي كند. 
وي ادامه داد: اكثر گزارش هاي حسابرسي كه به صحن شورا 
مي رسيد، متاسفانه داراي مشكل بودند به شكلي كه يا مردود يا 

مش��روط يا غيرقابل اظهارنظر بودند. در يكي از موارد به رياست 
وقت ش��ورا تاكيد كردم كه چرا گزارش هاي بازرسي كل كشور 
كه به ش��ورا ارس��ال مي شود، بايگاني مي ش��ود و تنها دراختيار 
چن��د عضو خاص قرار مي گيرد. در حال��ي كه هيچ فرقي ميان 

نمايندگان شورا وجود ندارد. 
وي تاكيد كرد: گزارش هايي كه توس��ط سازمان بازرسي كل 
كشور به شورا ارس��ال مي شد باتوجه به ابزارهاي دقيق نظارتي 
كه دراختيار اين س��ازمان قرار دارد به ويژه در حوزه هاي مالي، 
امكان دسترس��ي به عمق مباحث را فراهم مي كرد اما متاسفانه 
اين گزارش ها توس��ط هيات رييس��ه ش��ورا دراختيار همه اعضا 
قرار نمي گرفت.  اين عضو پيش��ين شوراي اسالمي شهر تهران 
با اش��اره به اينكه در انتخاب نمايندگان ش��ورا ب��راي نهادها و 
سازمان هاي مختلف، هيات رييسه شورا در انتخاب افراد تخصص 
را درنظ��ر نمي گرفتن��د، افزود: براي مثال، م��ن به عنوان فردي 
ك��ه تخص��ص الزم در حوزه پس��ماند و س��ابقه كار اجرايي در 
اين حوزه را داش��تم به عنوان نماينده ش��ورا در حوزه پس��ماند 
انتخاب نمي ش��دم بلكه فردي با تخصص فني، عمراني انتخاب 

مي شد همين موضوع باعث مي شد بسياري از ابزارهاي نظارتي 
دراختيار شورا بي ثمر شود.  حقاني افزود: ما در مجموعه شوراي 
شهر چهارم تقريبا از سال اول به بعد منگنه و ايزوله شده بوديم 
و تنها چهار، پنج نف��ر اعتراضات و تذكراتي را مطرح مي كردند 

كه به آنها توجهي نمي شد. 
وي ادامه داد: هيات رييس��ه شوراي چهارم طوري مهندسي 
مي ش��د كه حتي نمايندگان در صحن ش��ورا ني��ز ابزار نظارتي 
نداش��تند. درخواس��ت كرده بوديم كه ش��وراي ش��هر بايد در 
همه مناطق و س��ازمان ها نماينده يي داش��ته باشد تا دسترسي 
به اطالعات تس��هيل شود، اما متاس��فانه همه اين درخواست ها 
توسط هيات رييسه شورا بي ثمر و بي نتيجه مي ماند. درخصوص 
گزارش حسابرس��ي هايي كه مردود يا مش��روط اعالم مي ش��د 
مواردي را اعالم مي كرديم اما هيات رييسه به آنها عمل نمي كرد. 
باره��ا در م��ورد هزينه ه��اي باره��ا و   وي تاكي��د ك��رد: 

 پ��ل صدر س��وال ك��ردم ام��ا هي��چ يك از س��واالتم پاس��خ 
داده نش��د و پيگيري ه��اي م��ن بي نتيج��ه مان��د. بي تردي��د 
باي��د  اتفاق��ا  باش��د  تك صداي��ي  باي��د  ش��ورا   نمي گوي��م 
دو صدايي باش��د تا انتق��ادات از هر دو طرف عنوان ش��ود. اما 
در ش��وراي چهارم نسبت متعادلي از اصولگرايان و اصالح طلبان 
وج��ود داش��ت اما متاس��فانه خروجي ب��ه نحو ديگ��ري بود و 
قطعا خروجي ش��ورا بايد از س��وي هر 31 عض��و آن به نتيجه 
 مي رس��يد. ما در شوراي چهارم صاحب تعداد راي كافي نبوديم 

به همين دليل بس��ياري از موارد كه در نظارت ما تاثير بسياري 
داشت، بي نتيجه ماند. 

حقاني با تاكيد بر اينكه بس��ياري از لوايحي كه در ش��وراي 
چهارم به تصويب مي رس��يد اص��ال اجرايي نبود، اف��زود: لوايح 
طوري تنظيم مي ش��د كه ما فقط مش��غول باشيم. در حقيقت 
براي ما مش��غوليات درس��ت كرده بودند. بي تردي��د به آنچه به 
آن قس��م خورديم و اعتقاد داشتيم و در مدت نمايندگي نانش 
را خورده بوديم، نتوانس��تيم برسيم. قطعا اگر مي گذاشتند شهر 
را خ��ود مردم اداره كنند وضعيت خيل��ي بهتر بود و از برخورد 

غيرمسووالنه مديران در شهر جلوگيري مي شد. 
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پارلمان شهري پايتخت به شهرداري اجازه داد

فروش اوراق مشاركت براي تكميل خطوط مترو تهران

در جلسه معارفه و توديع مديران عامل بانك مسكن مطرح شد

شرط پيروزي در مبارزه با ركود مسكن

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران اليحه يي 
را تصويب كردند كه به موجب آن شهرداري تهران 
مي توان��د براي تكميل خط��وط 6 و 7 مترو 4 هزار 

ميليارد تومان اوراق مشاركت بفروشد. 
ب��ه گزارش »تعادل«، براس��اس اي��ن اليحه، به 
ش��هرداري تهران اجازه داده مي ش��ود با هماهنگي 
وزارت كشور نس��بت به انتش��ار اوراق مشاركت تا 
س��قف 4هزار ميليارد تومان براي تكميل خطوط 6 
و 7 مت��رو تهران با ارائ��ه مطالعات توجيهي مطابق 
ضوابط و با رعايت طرح هاي جامع و تفضيلي ش��هر 
تهران و ساير قوانين و مقررات فرادستي اقدام كند. 
تضمين بازپرداخت اصل و س��ود اوراق مش��اركت 
براي طرح هاي مترو تهران مطابق قانون به نس��بت 
50درصد س��هم دولت و 50درصد سهم شهرداري 
تهران اس��ت. تضمين 50درصد سهم دولت برعهده 

سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. 
براس��اس اين اليحه، س��ود علي الحساب اوراق 
مش��اركت براس��اس نرخ رس��مي مصوب در بسته 
سياس��تي و نظارت��ي بان��ك مرك��زي و به صورت 
روزش��مار است كه حداقل ماهانه و حداكثر هر سه 
ماه يك بار ب��ه دارندگان اوراق مش��اركت پرداخت 
مي ش��ود. همچني��ن در پاي��ان اج��راي پروژه هاي 
مذكور س��ود نهايي محاس��به و در صورت افزايش 
ميزان س��ود از نرخ ياد شده الباقي آن به خريداران 

اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد. 
در تبصره س��وم اين اليحه آمده است: سررسيد 
اوراق مش��اركت موضوع اين مصوبه حداقل 4 ساله 
بوده و شهرداري تهران مسووليت استفاده بهينه از 
وجوه حاصل و تضمين بازپرداخت اصل و فرع آن را 
در سررس��يدهاي مورد توافق با بانك عامل برعهده 
خواهد داش��ت.  همچنين شهرداري تهران موظف 
اس��ت، نسبت به افتتاح حساب هاي خاص »منابع–
مصارف و بازپرداخت« اقدام كرده و وجوه حاصل از 
فروش اوراق مش��اركت و سود سپرده را در حساب 
منابع مذكور واريز و براساس توافقنامه يي به شركت 
راه آهن ش��هري تهران و حومه )مترو( براي اجراي 
پروژه ه��اي مربوط منتقل كند. عالوه بر اين در اين 
اليحه قيد ش��ده كه مصرف وجوه حاصل از فروش 
اوراق مشاركت شهرداري تهران در غير از محل هاي 

تعيين شده در مفاد اين مصوبه ممنوع است. 
همچنين شهرداري تهران موظف است براساس 
توافقنامه يي كه با ش��ركت راه آهن شهري تهران و 
حوم��ه مبادله خواهد ك��رد، منابع حاصل از فروش 
اوراق مش��اركت و ني��ز اج��راي پروژه ه��ا در قالب 
مطالعات توجيه��ي و طراحي هاي صورت گرفته را 

به شركت مذكور واگذار كند. 
خط 7 مت��رو در ماه ه��اي پايان��ي تصدي گري 
قاليباف بر شهرداري تهران و بسيار عجوالنه افتتاح 
ش��د. آن زمان برخي كارشناسان اعتقاد داشتند كه 
تنه��ا 70درصد اين خطوط كامل ش��ده اس��ت، اما 
مديريت ش��هري فعلي در طرح توجيهي اين اليحه 

عنوان كرده كه خ��ط 7 مترو در مجموع 50درصد 
پيش��رفت فيزيكي داش��ته و براي ادامه عمليات و 
تكمي��ل احداث و نصب تجهي��زات ويژه در فازهاي 
اول و دوم نيازمند تامين منابع مالي موردنياز است 
ك��ه اين امر ب��ه تنهايي از عهده ش��هرداري تهران 

خارج است. 
محس��ن پورس��يد آقاي��ي معاون حم��ل و نقل 
ش��هرداري نيز روز گذش��ته ب��راي ارائ��ه گزارش 

درخصوص اين اليحه در صحن ش��ورا حاضر شد و 
توضيحاتي در اهميت اليحه پيش��نهادي شهرداري 
ارائه كرد.  پورس��يدآقايي در اين ب��اره گفت: براي 
ح��ل ترافيك و آلودگي هوا نياز به توس��عه خطوط 
مت��رو داري��م و بايد به مت��رو و حمل ونق��ل ريلي 
توجه ويژه يي ش��ود. 4 هزار ميلي��ارد تومان امكان 
اوراق مش��اركت مي تواند تاثير بس��زايي در توسعه 
حمل ونق��ل ريلي تهران داش��ته باش��د. با توس��عه 

خط��وط 6 و 7 مت��رو مي توان به مناط��ق جنوبي 
ته��ران خدم��ات بهت��ري را ارائ��ه داد.  ب��ه گفته 
وي، وزارت كش��ور اع��الم كرده اس��ت اگر تا هفته 
 آين��ده مصوبه ش��ورا درخصوص اوراق مش��اركت 
به تصويب نرس��د، اين موقعيت را از دست خواهند 
داد.  پورس��يدآقايي ب��ا اش��اره به اليح��ه ترافيك 
شهرداري اظهار كرد: شهرداري يك طرح جامع در 
راستاي كاهش ترافيك و آلودگي هوا دارد كه يكي 

از آنها طرح جديد ترافيك است كه يك فوريت آن 
در جلس��ه قبل به تصويب رسيد. در كنار آن طرح 
به دنبال افزايش و توس��عه خطوط مترو نيز هستيم 

تا بتوانيم خدمات بهتري ارائه دهيم. 
در ادامه اعضاي ش��ورا نظرات خ��ود را در دفاع 
ي��ا رد اليحه مجوز انتش��ار 4 ه��زار ميليارد تومان 
اوراق مش��اركت براي تكميل خط��وط 6 و 7 مترو 
بيان داش��تند. ابتدا ابراهيم اميني به عنوان مخالف 
صحب��ت كرد و گفت: بحث 4 ه��زار ميليارد تومان 
اوراق آب خوردن نيس��ت كه بدون مطالعه و تامل 

آن را تصويب كنيم. 
حسن رسولي نيز به عنوان موافق صحبت كرد و 
گفت: وضعيت مالي ش��هرداري بسيار اسفبار است 
و ش��رايط ش��هر عادي نيس��ت. در گزارش شهردار 
آمده بود كه تنها 9درصد جابه جايي مسافر را مترو 
برعهده دارد. بارها اعالم ش��ده است كه فقط تامين 
خطوطي كه جشن بازگشايي شان برگزار شده بدون 
تجهي��زات تنها 23هزار ميلي��ارد تومان بودجه نياز 
دارد و اگر شهردار تهران تالش كرده و به يك منبع 
4 هزار ميلياردي از جنس اوراق رسيده است، بسيار 
نويد بخش است. اگر بتوانيم اين خطوط )6 و 7( را 
تجهيز كنيم ظرفيت جابه جايي در خطوط 7گانه از 

2 ميليون نفر به 8ميليون نفر خواهد رسيد. 
مرتض��ي الوي��ري ريي��س كميس��يون برنامه و 
بودج��ه به عن��وان مواف��ق اليحه گف��ت: در درجه 
اول م��ن با محت��وي اليحه موافق هس��تم، اما با 2 
فوري��ت آن مخال��ف و در صورت��ي ك��ه اصالحيه 
درآمدهاي جديد ش��هرداري آمده بود، اين موضوع 
هم مي توانس��ت در آن ديده شود.  محمدعليخاني 
رييس كميس��يون حمل و نقل ش��ورا نيز در مورد 
اين اليحه اظه��ار كرد: بحث فوريت مطرح اس��ت 
 ك��ه در خط��وط مترو ب��ا اعتب��ارات فعل��ي هم تا

 10 س��ال ديگر نواقص خواهيم داشت و راهي جز 
شناس��ايي و اس��تفاده از فرصت هاي منابعي جديد 
نداري��م. اكنون در فصل بودجه هس��تيم، اگر تعلل 
كنيم فرصت را از دست خواهيم داد، در خط 6 تنها 
يك پيمانكار 150 ميليارد تومان طلب دارد و تمام 
اعتبارات موجود براي پرداخت طلب ها خواهد رفت 

و فقط ما نياز به منابع جديد داريم. 
به گفت��ه وي، خطوط فعلي مترو تهران 23هزار 
ميليارد تومان براي تجهيز و تجميع نياز دارد. براي 
تامين 2 هزار واگن تنها بايد 10 هزار ميليارد تومان 
اختص��اص آورد و براي تامين اين بودجه راهي جز 

شناسايي منابع درآمدزايي جديد نداريم. 
با وجود وعده يي كه براي تكميل خط 7 مترو تا 
شب عيد داده شده بود، ولي همچنان در اين حوزه 

عقب هستيم و اقدام تازه يي صورت نگرفته است. 
درنهايت پس از استماع نظرات مخالف و موافق، 
اليح��ه 2 فوريتي ف��روش 4 هزار ميلي��ارد توماني 
اوراق مش��اركت خط 6 و 7 مترو كه امروز از سوي 
شهرداري به ش��ورا ارائه شده بود با 13 راي موافق 
و 7 راي مخالف در صحن شورا به تصويب رسيد. 

 وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه دولت به 
ويژه وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و اقتصاد بايد 
از بانك مس��كن حمايت  كنند،  گفت: با حمايت اين 
وزارتخانه ها، بانك مسكن س��رمايه خود را افزايش 

مي دهد و تبديل به بانك توسعه يي مي شود. 
عباس آخوندي كه در جلس��ه معارفه مديرعامل 
جديد بانك مسكن و توديع مديرعامل قبلي سخن 
مي گفت، ادامه داد: مختصاتي كه براي بانك مسكن 
در دهه 40 و 50 شمس��ي تعريف ش��ده بود، بانك 
توسعه يي اس��ت اما در دهه 80 و 90 شاهد بوديم 
كه اين بانك تبديل به بانك تخصصي ش��د و عمال 
وظيفه خود را براي تعادل بخش��ي ب��ه بازار و اقدام 
براي رويارويي با سيگنال هاي رونق و ركود از دست 
داد.  سياس��ت گذار ارشد حوزه مسكن و شهرسازي 
همچنين گفت: براي آنكه بانك  مس��كن تبديل به 
بانك توس��عه يي شود، نيازمند دو ابزار بود كه يكي 
از آنها افزايش س��رمايه بانك بود و پيش��نهادي كه 
بن��ده در اين م��ورد ارائه كردم اين بود كه اش��تباه 
انجام شده در بحث تامين اعتبار طرح مهر از طريق 
افزاي��ش پايه پولي صورت گرفته و آثار منفي اش را 
گذاش��ته بايد به فرصت تبديل ش��ود تا از اين پس 

بتوانيم آن را تبديل به ابزار مثبت كنيم. 
وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: پيش��نهادم در 
مهر س��ال 92 اين بود كه تمام رق��م تامين اعتبار 

طرح مهر، تبديل به افزايش س��رمايه بانك  مسكن 
ش��ود و آن خط اعتباري به عن��وان بدهي دولت و 
بدهي بانك  مس��كن به بانك  مركزي در نظر گرفته 
ش��ود. زيرا طرح آثار س��وء خود را گذاش��ته بود و 
اگ��ر دولت مي خواس��ت اصل و س��ود را برگرداند، 
هزينه اش بيش��تر و چندين برابر افزايش س��رمايه 

بانك مي شد. 
آخوندي افزود: اگر با طرح توسعه يي شدن بانك  
مس��كن و افزايش س��رمايه بانك موافقت مي ش��د 
درحال حاضر ش��اهد افزايش سرمايه بانك  مسكن 
از 3هزارميلي��ارد تومان ب��ه 48هزارميليارد تومان 
بودي��م و بدين ترتيب بانك مس��كن تبديل به بانك 
توسعه يي مي شد كه مي توانست نقش موثري را در 

سيكل رونق و ركود در بخش مسكن ايفا كند. 
تالش هاي��ي  گف��ت:  شهرس��ازي  و  راه  وزي��ر 
براي افزايش س��رمايه بانك  مس��كن انج��ام داديم 
و در بودج��ه كش��ور، افزايش س��رمايه بانك را به 
13هزارميليارد تومان رسانديم كه به تصويب رسيد 
و 5 هزارميلي��ارد توم��ان از 10هزارميليارد تومان 

بودجه تصويبي به ثبت رسيد. 
آخون��دي گفت: درح��ال حاضر س��رمايه بانك 
مس��كن 8هزارميليارد تومان اس��ت ك��ه به مفهوم 
2ميليارد دالر س��رمايه اس��ت كه اين سرمايه براي 
بانك مسكن همچنين مسكن، سرمايه اندكي است. 

او اف��زود: اگر بخش مس��كن بخواهد با س��يكل 
رك��ود مب��ارزه كند، ني��از به بانك مس��كني داريم 
كه 10ميليارد دالر س��رمايه داش��ته باشد تا با اين 
س��رمايه بتوان��د وارد بازار ش��ود و آن را به رونق وا 

دارد. 
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: نياز به افزايش 
س��رمايه مستمر در بانك مس��كن داريم و بايد كل 
اعتب��ارات بخش مس��كن مه��ر تبديل ب��ه افزايش 
س��رمايه بخش مسكن شود. همچنين بانك مسكن 
براي ايجاد تحرك در بازار مسكن نيازمند ابزارهاي 
جديد پول��ي و بانكي بود كه انواع صندوق ها، اوراق 
رهن��ي و س��اير محصوالتي كه بانك مس��كن بايد 
عرضه مي كرد و خوشبختانه بانك مسكن در 4سال 

گذشته بخشي از آنها را محقق كرد. 
آخوندي گفت: درحال حاضر بخشي از ابزارهاي 
جديد پولي و بانكي همچون ش��ركت هاي توس��عه 
س��رمايه گذاري مسكن، ش��ركت هاي توليد سرمايه 

بانك مسكن و ابزار مختلف اجرا شده اند. 

 6 درخواست از دولت
در اين مراسم مديرعامل جديد بانك مسكن نيز 
درخواست هاي خود را از وزارت راه و شهرسازي در 
3 محور برش��مرد و گفت: كم��ك و تعيين تكليف 
570 هزار واحد مس��كن باقي مان��ده مهر و كمك 

ب��راي زنده كردن نقدينگي آنه��ا، كمك به افزايش 
س��رمايه بان��ك از طري��ق اختصاص ام��وال مازاد 
وزارتخانه و تاكي��د بر اين قول كه تمامي نقدينگي 
در ح��وزه توس��عه يي مص��رف ش��ود. همچنين در 
ارتباط با ETC تاكنون حدود 30ميليارد تومان از 
سوي بانك هزينه شده و 500 هزار نفر تگ دريافت 
كرده اند كه اميدواريم وزير محترم راه و شهرسازي 
مس��اعدت كرده و دستورات الزم را براي جلوگيري 

از خسران بانك مسكن صادر كند. 
همچني��ن  رحيمي انارك��ي  ابوالقاس��م 
درخواس��ت هاي خود از وزي��ر اقتصاد را نيز 3محور 
 عن��وان ك��رد و اف��زود: افزاي��ش س��رمايه بانك به

50 هزارميليارد، كمك به بانك درخصوص اختالف 
مالياتي سال 93 كه كماكان تعيين تكليف نشده و 
در نهايت كمك به بانك درخصوص اختصاص يارانه 
مسكن مهر مربوط به عملكرد سال 95، درخواست 

ما از وزير محترم اقتصاد است. 
او گف��ت: عمده تري��ن مش��كلي ك��ه در م��ورد 
مس��كن مهر با آن مواجهيم اين اس��ت كه تاكنون 
يك ميليون و 800 هزار واحد مس��كن مهر فروش 
اقس��اطي شده و حدود 570 هزار واحد مسكن مهر 
معطل مانده اس��ت كه همين م��ورد هم نقدينگي 
بانك را با مش��كل مواجه كرده كه اميدواريم زودتر 
اين مش��كل با مس��اعدت وزارت راه و شهرسازي و 

وزارت اقتصاد حل شود. 
رحيمي اناركي افزود: براي توسعه يي كردن بانك 
 مسكن بايد بس��ترها و زيربناهايي فراهم شود و به 
همين دليل نيز كار دش��واري پي��ش  رو داريم كه 
كم��ك اعضاي هيات مدي��ره را مي طلبد و همكاري 
و همفك��ري مي توان��د ش��رايط و بس��ترها را براي 
توس��عه يي ش��دن بانك  مس��كن و افزايش سرمايه 

بانك فراهم كند. 
مديرعامل بانك مس��كن تصري��ح كرد: عالوه بر 
فعالي��ت و تعهدي كه در حوزه توس��عه يي ش��دن 
بانك مس��كن در دستوركار داريم، فعاليت در حوزه 
بازآفريني ش��هري كه ش��امل بافت هاي فرسوده و 
ناكارآمد شهري است هم ازجمله برنامه هاي مهمي 

است كه در دستوركار قرار داده ايم. 
و  ابزارس��ازي  ب��راي  گف��ت:  رحيمي انارك��ي 
نهادس��ازي مناس��ب در ح��وزه بازآفريني ش��هري 
نيازمند اين هس��تم تا منابع بلندم��دت و در عين 
حال ارزان قيمتي داشته باشيم كه افزايش سرمايه 

بانك را مي طلبد. 
او تعيي��ن تكلي��ف مطالب��ات ارزش و مطالبات 
عادي بان��ك را از ديگر برنامه ه��اي پيش  رو بانك 
مسكن برش��مرد و گفت: بايد بهينه سازي در شعب 
بانك انجام ش��ود كه اين كار با كاهش تعداد شعب 

در دستوركار قرار خواهد گرفت. 

 تحويل ايرباس 
به ايران با تاخير

مدير فروش شركت هواپيماسازي ايرباس برآورد كرده 
تحويل هواپيماهاي ايرباسي كه در قراردادهاي پسابرجامي 
با ايران منعقد ش��ده بود، ممكن است با تاخير انجام شود.  
به گزارش ايس��نا، جان ليهاي با اش��اره به قرارداد تحويل 
100فرون��د هواپيماي ايرباس به ايران اير در اين خصوص 
اظه��ار كرد: من فكر مي كنم تحويل اين تعداد هواپيما در 
قراردادهاي صورت گرفته، انجام خواهد ش��د اما نه لزوما 
طب��ق همان زمان مقرر بلكه با تاخير تحويل ايرالين هاي 

ايراني داده خواهد شد. 
او اف��زود: ايرب��اس بايد دقت ويژه يي ب��ه فاينانس اين 
قرارداد داشته باشد كه مشكلي براي طرفين قرارداد پيش 
نيايد و ايران هم موظ��ف خواهد بود، پرداخت هاي پيش 

سفارش مقرر شده در قرارداد را بپردازد. 
جان ليه��اي ادامه داد: تا زماني كه ايران پرداخت هاي 
پيش س��فارش خود را تكميل نكند، ايرباس در ساخت و 

توليد هواپيما براي ايران محتاطانه عمل خواهد كرد. 
به گفته او ايرالين در هر كش��وري كه باش��د، موظف 
اس��ت پيش از آغاز تولي��د هواپيم��ا، پرداخت هاي پيش 
س��فارش را بپردازد تا عمال توليد هواپيما آغاز ش��ود. من 
پيش بيني مي كنم كه تحويل اين هواپيماها تنها با اندكي 

تاخير از زمان مقرر آن در قرارداد انجام خواهد گرفت.
 

 فعاليت ۲۰۰ هواپيماي 
فوق سبك در كشور

سرپرس��ت معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي 
كش��وري با اش��اره به فعاليت 200فروند هواپيماي فوق 
س��بك در كشور گفت: مهم ترين اقدام اين معاونت صدور 

گواهينامه بهره برداري هواپيماي مسافري است. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، مجيد 
حس��ن لو گفت: معاونت اس��تاندارد پ��رواز داراي 3 دفتر 
»صالحيت پ��رواز«، »عمليات پ��رواز« و »گواهينامه هاي 
پرسنل هوانوردي« است كه هر كدام در اين راستا وظايفي 

را برعهده دارند. 
او ادام��ه داد: دفتر صالحيت پرواز موظف به بررس��ي 
عملكرد دفاتر طراحي وسايل پرنده و صدور گواهينامه هايي 
نظي��ر نوع وس��يله پرنده، قابليت پ��رواز و... اس��ت. دفتر 
امتحانات، گواهينامه ها و امور پزشكي سازمان نيز موظف 
ب��ه تاييد و معرفي مراكز پزش��كي مربوطه براي معاينه و 
صدور گواهينامه الزم براي پرسنل هوانوردي ازجمله گروه 

پروازي و مراقبت پروازي است. 
حس��ن لو درباره فعاليت هاي دفتر عمليات پرواز بيان 
ك��رد: اين دفتر ك��ه وظيفه صدور مهم تري��ن گواهينامه 
پروازي يعني گواهينامه بهره برداري هواپيمايي مسافري، 
پروازهاي بازرگاني و پروازهاي خاص نظير نقش��ه برداري، 
لرزه نگاري و خاموش كردن آتش را صادر مي كند به دليل 
اهميت وظيفه محول شده، مجبور به رعايت قوانين بسيار 
س��ختگيرانه يي از سوي دولت اس��ت؛ دفتر عمليات پرواز 
همچنين موظف به كنترل هواپيماهاي پروازهاي داخلي و 
خارجي به صورت رندوم در فرودگاه خواهد بود.  سرپرست 
معاونت اس��تاندارد پرواز س��ازمان هواپيمايي كشوري از 
وجود دفتري مس��تقل براي كنت��رل و نظارت بر عملكرد 
هواپيماهاي فوق سبك در سازمان خبر داد و گفت: درحال 
حاضر بيش از 200فروند هواپيماي فوق س��بك در كشور 
وج��ود دارد كه تمام��ي وظايف دفاتر نام ب��رده براي اين 

هواپيماها برعهده همين دفتر خواهد بود. 

پيگيري مطالعات احداث 
خطوط سريع السير مترو

مديرعام��ل ش��ركت مترو گفت: مطالع��ات مربوط به 
احداث خطوط اكس��پرس مترو ته��ران در حال پيگيري 
اس��ت تا به محض آماده ش��دن و تاييد مديريت شهري، 
عمليات اجرايي آن در دس��تور كار قرار گيرد.  به گزارش 
مهر، علي امام با اشاره به اينكه در طرح جامع توسعه حمل 
و نقل ريلي پايتخت مصوب سال 1385، چهار خط مترو 
اكس��پرس و پنج خط قطار سبك ش��هري )LRT( ديده 
شده است كه در حال حاضر مطالعات مربوطه به دو خط 
اكسپرس مترو در اولويت قرار دارد، گفت: پيش فرض اوليه 
آن اس��ت كه اي��ن دو خط با تمام خط��وط موجود مترو 
ايستگاه تبادلي خواهند داشت و به ازاي هر چهار كيلومتر 
مسير، يك ايستگاه براي پياده و سوار شدن مسافر درنظر 
گرفته مي ش��ود.  وي ادامه داد: خطوط سريع السير از زير 
خط��وط ديگر رد ش��ده و به همين جه��ت تونل هاي آن 
در عمق بيش��تري حفر خواهد ش��د. مطالعات اوليه براي 
امكان س��نجي احداث خطوط سريع الس��ير در دو مسير، 
يكي از ميدان صادقيه تا پاكدش��ت و ديگ��ري از بزرگراه 
ش��هيد بابايي تا اسالمشهر در حال انجام است. در صورت 
راه اندازي خطوط اكسپرس و همچنين تكميل خطوط 6 
و 7 مي توان اميدوار بود سهم مترو از حمل و نقل عمومي 
در مرحله نخست حدود دو ميليون نفر افزايش يافته و به 
مرز 25درصد برسد.  البته احداث خطوط مترو شهرهاي 
اقم��اري كه جزو تعهدات دولت اس��ت، ميزان جابه جايي 
مس��افران از طريق خطوط ريلي درون شهري را به مراتب 

افزايش خواهد داد. 

 برنامه دوم شهر تهران 
شكست خورده است

قائم مقام معاونت برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور 
شوراي شهرداري تهران گفت: گزارش هاي ارزيابي پايش 
برنامه دوم حاكي از اين اس��ت كه اين برنامه تاحد زيادي 
شكست خورده اس��ت.  به گزارش روابط عمومي معاونت 
برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور ش��وراي ش��هرداري 
تهران، امير آريازند در نشست تخصصي معماري سازماني 
ش��هرداري تهران ك��ه در قالب س��ومين كنفرانس جامع 
مديديت شهري ايران برگزار شد، افزود: اين برنامه به دليل 
دربرگرفتن اولويت هاي زياد، فهرس��تي از آرزوها بوده زيرا 
نگاه مديريت ارشد شهري گذشته معطوف به پاستور بوده 
اس��ت.  وي با بيان اينكه در اين دوره هيچ كس س��وداي 
مس��ووليت بزرگ تر ندارد، تصريح كرد: مديريت ش��هري 
گذش��ته پس از 12 س��ال با روي گرداني ميليوني مردم 
تهران براي تغيير مديريت مواجه ش��د.  قائم مقام معاونت 
برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور ش��وراي ش��هرداري 
تهران با اش��اره به گ��زارش 100روزه ش��هردار تهران كه 
در جلسه روز يك شنبه ش��وراي اسالمي شهر تهران ارائه 
شد، اظهار كرد: چهار س��ال آينده گزارش 100 روزه اين 
دوره از مديريت ش��هري تهيه خواهد شد، بنابراين تالش 
مي كنيم چارچوب فرآيند مش��اركت محور باشد.  به گفته 
وي مديريت شهري تالش مي كند با تعامل شوراي شهر به 

سمت مساله شناسي و ارائه راه حل حركت كند.

ايرانشهر

پورسيدآقايي بعد از ارائه گزارش به شورا در جمع خبرنگاران حضور يافت 
و اطالعات تكميلي درباره اليحه و نيز طرح ترافيك جديد ارائه كرد. به گفته 
وي، 2 ه��زار ميليارد تومان براي تكميل خ��ط 6 و 2هزار ميليارد تومان نيز 

براي تكميل خط 7 صرف مي شود. 
او با بيان اينكه پس از اخذ مصوبه ش��ورا بايد بتوانيم مصوبه وزارت كشور 
و س��ازمان برنامه را بگيريم، گفت: 50درصد از اين اوراق مش��اركت از محل 
منابع دولت و بازپرداخت 50درصد ديگر از محل منابع ش��هرداري اس��ت و 
اميدواريم تا قبل از پايان س��ال اين اوراق مش��اركت منتش��ر شود. براساس 
قانون و تبصره بودجه انتشار اوراق مشاركت براي توسعه مترو جزو اختيارات 
شهرداري است، ما بانك عامل را بانك شهر انتخاب كرديم و پيشنهاد پذيرش 
عامليت اين اوراق را به هيات مديره بانك ش��هر ارائه كرديم و اميدواريم آنها 

اين مساله را قبول كنند. 
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران درمورد تكميل خط 7 نيز 
با بيان اينكه صورت جلس��ه يي بين ش��هرداري و بانك شهر امضا شده است، 
 گفت: اين 350ميليارد توماني كه بانك شهر به خط 7 تزريق مي كند، جدا از

2 هزار ميليارد تومان اوراق مش��اركتي اس��ت كه امروز مجوز آن صادر شده 
است. وي با بيان اينكه شهردار تهران از معاونت حمل و نقل درخواست كرده 
تا پايان س��ال خط 7 مترو تكميل شود، گفت: البته اميدواريم با تزريق منابع 
مالي بتوانيم اين مهم را انجام دهيم اما مس��اله اين است كه تزريق مالي دير 

انجام شده و برخي تجهيزات نيز بايد از خارج از كشور خريداري شود. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درمورد اظهارات ضد و نقيض 
پلي��س درخصوص اجراي طرح ترافيك جديد، گفت: س��ردار منتظرالمهدي 
به عنوان س��خنگوي ناجا اشاره كرد كه مس��ووليت قانوني ترافيك در شهرها 
برعه��ده ش��وراي ترافيك تهران اس��ت كه پليس هم از اعضاي اين ش��وراي 
ترافيك اس��ت.  وي ب��ا بيان اينكه رايزني كافي ب��ا پليس درخصوص اجراي 
اين طرح انجام ش��ده، اظهار كرد: طرحي كه در س��ال 97 اجرايي مي ش��ود 
نس��بت به طرح اوليه اصالحاتي داش��ته و اين اصالح��ات در جهت مطمئن 
ش��دن از كاهش ميزان ترافيك بوده اس��ت، چراكه ما معتقديم با اجراي اين 
طرح 20درصد ترافيك كاهش مي يابد اما دوستان مان در ناجا و وزارت كشور 

تضامين عملياتي نياز داشتند كه اين مهم مرتفع شد. 

اميدواري به انتشار اوراق مشاركت تا قبل از عيد

عضو پيشين شوراي اسالمي شهر تهران مطرح كرد

مهندسي شوراي چهارم توسط هيات رييسه
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صنعت، معدن و جتارت14
روند رو به رشد اقتصاد ايران 
مه�ر  رييس اتاق تهران با بيان اينكه س��ازمان هاي 
بين المللي، روند رو به رش��دي را ب��راي اقتصاد ايران در 
سال ۲۰۱۸ پيش بيني كرده اند، گفت: به نظر مي رسد كه 
دولت و س��اير قوا بايد اختالفات را كنار بگذارند. مسعود 
خوانساري با اشاره به مجموعه تحوالت دنيا در مواجهه 
ب��ا برجام و احتم��ال وضع تحريم هاي جديد از س��وي 
رييس جمهور امريكا كه در هفته هاي اخير مطرح ش��ده 
اس��ت، درخصوص آينده اقتصاد ايران، اظهار كرد: آنچه 
بانك جهاني براي اقتصاد دنيا در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي 
پيش بيني كرده است، يك اقتصاد توام با رشد است كه 
براي ايران هم، رش��د اقتصادي ب��االي ۳درصدي لحاظ 
شده است، اما تحقق اين رقم به شرطي است كه اوضاع 
به ص��ورت عادي پيش رود و مانعي پيش نيايد. او افزود: 
بر اين اس��اس و بر پايه محاسباتي كه در اقتصاد كشور 
مي توان انجام داد، تصور ما هم بر اين است كه در كشور، 
باتوجه به پتانس��يل ها و مجموعه امكاناتي كه دراختيار 
اس��ت، يك س��ري اتفاقاتي ممكن اس��ت، رخ دهد كه 
عددهاي محقق شده، نسبت به پيش بيني ها كمتر شود. 

 انتقاد به رشد
قيمت خودروهاي وارداتي 

تسنيم   رييس شوراي رقابت در واكنش به افزايش 
قيمت خودروهاي وارداتي در سطح بازار گفت: متاسفانه 
باوجود ابالغ دستورالعمل واردات خودرو همچنان رشد 
قيمت ه��ا ادامه دارد كه در همين ارتباط بايد پرس��يد 
آي��ا خودروهاي وارداتي آيين نامه قيمت گذاري دارند يا 
خير؟ رضا شيوا با اشاره به اينكه بعد از ابالغ دستورالعمل 
جديد واردات خودرو اقدامي براي س��اماندهي بازار اين 
خودروها توسط مسووالن انجام نشده است، اظهار كرد: 
قيمت انواع خودروهاي وارداتي براساس يك آيين نامه 
مشخص تعيين مي شود اما سوال اينجاست قيمت هاي 
نامعق��ول امروز بازار مطابق كدام ضابطه تعيين ش��ده 
اس��ت. او اف��زود: براس��اس آيين نام��ه قيمت گ��ذاري 
خودروهاي وارداتي سود معقولي براي شركت ها تعيين 
شده اما امروز رشد قيمت ها به هيچ عنوان با آيين نامه 
مطابقت ندارد. شيوا اضافه كرد: متاسفانه با وجود ابالغ 
دس��تور العمل واردات خودرو همچنان رش��د قيمت ها 
ادامه دارد حتي برخي از اين شرايط سوءاستفاده كرده و 

حاضر به فروش خودروهاي خود نيستند. 

 كاهش قيمت
در محصوالت لبني

مهر   س��خنگوي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
گفت: با پيگيري هاي انجام شده، قيمت اقالم پرمصرف 
لبني در اكثر برندها به قبل از افزايش قيمت  ها بازگشت. 
غالمرضا كاوه با اش��اره به مصوبه س��تاد هدفمندسازي 
يارانه ها كه براساس آن قيمت محصوالت لبني پرمصرف 
مانند شير، پنير و ماست در گروه اول كاالهاي اولويت دار 
ق��رار گرفته اند، گفت: با پيگيري هاي س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و همكاري س��ازمان 
تعزيرات حكومت��ي، افزايش خودس��رانه قيمت برخي 
محصوالت لبني توسط تعدادي از واحدهاي توليدكننده 
محص��والت لبني متوقف و قيمت محصوالت مذكور به 
قبل از افزايش قيمت ها بازگشت. او تصريح كرد: باتوجه 
به لزوم جلوگيري از افزايش نامتعارف قيمت اقالم لبني 
و ل��زوم اعمال، قانون موارد تخلف به س��ازمان تعزيرات 

حكومتي ارسال و تحت رسيدگي است. 

 تقسيم بندي فصلي
در تعرفه هاي عراقي ها

پايگاه خبري س�ازمان توس�عه تجارت ايران  
دبير ميز عراق گفت: از ابتداي س��ال ۲۰۱۸ تعرفه هاي 
گمركي عراق از كدهاي ۸ رقمي به تقسيم بندي فصلي 
تغيير ياف��ت. محمدابراهيم رضازاده اف��زود: اين تغيير 
به دليل فشار صندوق بين المللي پول براي شفاف سازي 
قوانين و مقررات تجاري، در اوايل آذرماه س��ال جاري 
در هي��ات وزيران ع��راق به تصويب رس��يد. دبير ميز 
ع��راق همچنين با تكذي��ب تبعي��ض تعرفه يي عراق 
براي كشورهاي مختلف اظهار كرد: باوجود موافقتنامه 
تجارت آزاد كه س��ال ۱9۸۱ ميان كشورهاي عربي به 
امضا رسيد، اين موافقتنامه از ابتداي سال ۲۰۱7 ازسوي 

عراق به حالت تعليق درآمده است. 

 طرح رجيستري
براي گوشي هاي دست دوم 

مهر  معاون س��تاد مبارزه با قاچ��اق از آغاز اجراي 
مرحله س��وم طرح رجيستري گوشي هاي تلفن همراه 
تحت عن��وان انتق��ال مالكيت از هفته آين��ده خبر داد 
و گفت: اين مرحله مربوط به گوش��ي هاي دس��ت دوم 
است. علي دهقاني نيا گفت: طرح انتقال مالكيت مربوط 
به افرادي است كه مي خواهند گوشي خود را بفروشند 
يا گوش��ي دست دوم بخرند كه بر اين اساس بايد تمام 
مراحل اصالت كاال و فعال سازي آن مطابق با اعالم قبلي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز انجام ش��ود. او اظهار 
كرد: اگرچه س��ه برند مشمول اجراي طرح رجيستري 
شده اند اما فروشندگان تلفن همراه و واحدهاي صنفي 
بايد تنها گوشي هايي را خريداري كنند كه اصالت آنها 
مبني بر قاچاق نبودن ثابت شده باشد حتي اگر خريد 
آنها مشمول برندهاي غير از مدل هاي طرح رجيستري 
باش��د به اين معنا كه به زودي س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز قص��د دارد تا تمام برنده��اي تلفن همراه را 
مش��مول اجراي اي��ن طرح نماي��د. دهقاني نيا تصريح 
كرد: آمارهاي گمرك نش��ان مي ده��د كه تا اين جاي 
كار، اج��راي طرح به خوبي پيش رفته به نحوي كه در 
9ماهه ابتداي سال 9۶ معادل ۲7۸ ميليون دالر گوشي 
وارد كشور ش��ده در حالي كه اين رقم در مدت مشابه 
س��ال قبل تنها ۱۴7 ميليون دالر بود. بنابراين واردات 
با يك رش��د ۱۶۰درصدي به صورت رسمي انجام شده 
است. دهقاني نيا خاطرنشان كرد: تمام افرادي كه عرضه 
گوش��ي تلفن همراه انجام مي دهن��د بايد از طريق كد 
دس��توري اصالت گوش��ي خريداري شده خود را چك 
نماين��د و اين اطمينان را حاصل كنند كه آيا گوش��ي 
قاچاق اس��ت يا خير؟ در غير اين صورت عذري از آنها 
پذيرفته نخواهد ش��د. البته م��ردم نيز بايد بدانند تنها 
گوشي هايي را از فروش��ندگان خريداري نمايند كه از 
اصال��ت آنها اطمينان حاصل كرده اند و البته روش هاي 
اطالع از اصالت گوش��ي ها نيز در اطالعيه هاي س��تاد 

مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم شده است. 

اخبار

گزارش بانك جهاني از »تجربه 119« اقتصاد جهان نشان مي دهد

264 گام اصالحي براي تسهيل كسب و كارها

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

نوسازي واحدهاي صنعتي كوچك 
يكي از مش��كالت اصل��ي صناي��ع كوچكي ها به 
كمب��ود منابع مالي باز مي گردد؛ از اين رو اين معضل 
نقدينگي باعث شده كه صنعتگران اين حوزه نتوانند 
به نوسازي ماشين آالت خود بپردازند. از اين رو به دليل 
عدم تقويت در خط توليد بازار داخلي از دست فعاالن 
صنعتي خارج شد. حال به گفته معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت  اكنون اين صنايع در كشور از وضعيت 
خوبي برخوردار نيست؛ از اين رو يكي از اقدامات دولت 

نوسازي ۲۰ هزار واحد صنعتي كوچك است.
در اين زمينه مديرعامل سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران از تامين مالي و نوسازي ۲۰ 
هزار واحد صنعت��ي كوچك در دولت دوازدهم جهت 
رس��يدن به ظرفيت كامل توليد خبر داد. به گزارش 
ايرنا، صادق نجفي در نشس��ت تخصصي معاون امور 
زنان و خانواده رياست جمهوري با دهياران زن سراسر 

كشور افزود: اكنون ۴۱ هزار صنايع كوچك و خرد در 
شهرك هاي صنعتي داريم كه برخي از آنها ۳۰، ٥۰ و 

شايد 7۰درصد فعاليت دارند.
او اظهار كرد: در طول دولت دوازدهم برنامه داريم 
كه ۲۰هزار واحد صنعتي كه با ظرفيت پايين فعاليت 
مي كنند را با تامين مالي، نوسازي كنيم و با ايجاد بازار 
كار به ظرفيت كامل برسيم. نجفي ادامه داد: چنانچه 
اين اقدام انجام ش��ود ۱۶۱ هزار فرصت شغلي ايجاد 
خواهد شد كه البته در اين ۴ سال نيز ۴٥۰ هزار شغل 
ايجاد مي شود كه ۸۰ هزار مورد آن براي صنايع كوچك 
است. او همچنين يادآور شد: متاسفانه به دليل اينكه 
نتوانستيم تامين مالي، نوس��ازي ماشين آالت و بازار 
داخلي خوبي در حوزه صنايع كوچك داش��ته باشيم، 
اكنون اين صنايع در كشور از وضعيت خوبي برخوردار 
نيستند. او با بيان اينكه در زمينه اشتغال بانوان به ويژه 

در مناطق روس��تايي از هيچ كوششي دريغ نخواهيم 
كرد، ادامه داد: ما به ش��كل مديريت جهادي، با توجه 
ويژه به بيانات مقام معظ��م رهبري در زمينه اقتصاد 
مقاومتي و تاكيد رييس جمهوري به معيش��ت مردم 
و اش��تغال جوانان، تالش خود را در اين زمينه انجام 
خواهيم داد؛ امروز با مديريت جهادي به ويژه در حوزه 
بانوان مي توان بسياري از مشكالت را حل كرد. معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بودجه س��ال 
 97 اين س��ازمان اندازه همان سال 9۶ است و حدود

۱۰٥ هزار ميليارد تومان از محل ماليات ها و ۲۴هزار 
ميليارد توم��ان از محل واردات ع��وارض مي گيريم، 
البت��ه آنچه مي تواند جامع��ه را حركت دهد، حركت 

هوشمندانه و جهادي ماست.
او اضاف��ه ك��رد: در حال حاضر بي��ش از 9۰درصد 
صناي��ع ما در بخش صنايع خرد، كوچك و متوس��ط 
است. پس بايد اولويت و توجه ما به اين بخش بيشتر 
ش��ود البته همدلي ويژه يي در ميان مس��ووالن وجود 
دارد و به نواحي روس��تايي نيز توجه مي ش��ود. نجفي 
ادامه داد: ما مي توانيم كاالها را فرآوري و بس��ته بندي 
كني��م و خدماتي را به وجود آوري��م كه چندين برابر 
ظرفيت موجود، صادرات داشته باشيم كه در اين زمينه 

با همكاري اصناف ايجاد بازار را برنامه ريزي كرده ايم. او 
ب��ا بيان اينكه با ترحم اقتصاد را نمي ت��وان اداره كرد، 
افزود: با س��تاد كل نيروهاي مس��لح توافق كرديم كه 
تعدادي سرباز در اختيار ما قرار دهد تا در روستاها كار 

آموزش را به عهده بگيرند البته روستاها بايد چشم انداز 
و اس��تراتژي داشته باشند. نجفي همچنين به تدوين 
سند ملي توليد و اشتغال نيز اشاره كرد. او افزود: بايد 

تالش شود تا اين سند به خوبي اجرايي شود. 

تعادل   
 بارزترين فرآيندهاي آسان سازي كسب  و كار در

براس��اس  منتش��ر ش��د.  اقتص��اد جه��ان   ۱۱9 
جديدتري��ن گ��زارش كس��ب و كار ۲۰۱۸ بان��ك 
جهان��ي با عنوان »اصالحات براي ايجاد اش��تغال« 
در فاصل��ه ژوئ��ن ۲۰۱۶ ت��ا ژوئ��ن ۲۰۱7، حدود 
۲۶۴ گام اصالح��ي از س��وي كش��ورها در جه��ت 
بهب��ود رتبه كس��ب و كار ص��ورت گرفته كه ۱۱9 
اقتص��اد جه��ان حداق��ل ي��ك روي��ه اصالحي را 
پياده س��ازي كردند. جزئيات داده هاي منتشر شده 
از س��وي اي��ن نه��اد بين المللي نش��ان مي دهد در 
 اين ب��ازه زمان��ي، ۱۰ اقتصاد برتر كه توانس��ته اند
۳ اق��دام اصالحي يا م��وارد بيش��تري را در بهبود 
ببندن��د،  كار  ب��ه  كارهاي ش��ان  و  رتب��ه كس��ب 
كش��ورهايي چ��ون »برونئ��ي دارالس��الم، تايلند، 
ماالوي، ك��وزوو، هند، ازبكس��تان، زامبيا، نيجريه، 
جيبوتي و الس��الوادور« بوده اند. در همين راس��تا، 
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران، براساس 
گزارش بانك جهاني به تشريح جزئيات فرآيندهاي 
اصالحي تس��هيل كس��ب و كار ۱۱9 اقتصاد جهان 
پرداخته كه مي تواند تجربه و الگوي مناس��بي براي 
سياس��ت گذاران و تصميم سازان اقتصادي ايران در 

راستاي بهبود محيط كسب و كار باشد. 

 تسهيل شروع كسب و كار 
يك��ي از ش��اخص هايي ك��ه كش��ورها در زمينه 
بهبود كس��ب و كارهاي ش��ان با آن م��ورد ارزيابي 
قرار مي گيرند، تس��هيل شروع كس��ب و كار است. 
ن��وع فعاليت هايي كه در اين زمينه از س��وي برخي 
كش��ورها موردتوجه ق��رار گرفته، ش��امل مواردي 
چون »ساده سازي تشريفات مربوط به ثبت شركت 
)انتش��ارات، گواهي محضري و رس��مي، بازرسي و 
س��اير الزامات(، ح��ذف يا ساده س��ازي فرآيندهاي 
مربوط به پس )ثبت نام ماليات، ثبت از ثبت شركت 
ن��ام تامين اجتماعي و صدور مجوز(، ايجاد يا بهبود 
رويه هاي آنالين، ايجاد ي��ا تقويت پنجره هاي واحد 
و حذف ي��ا كاهش الزام حداقل س��رمايه پرداختي 

موردنياز« است.
به ط��ور مثال در اين فاكت��ور، جيبوتي با كاهش 
هزينه ه��اي ثبت نام و انتش��ار آگهي آغ��از فعاليت، 
ش��روع ب��ه كس��ب و كار را در اين كش��ور مقرون 
به صرفه تر كرده اس��ت يا عربستان سعودي از طريق 
استفاده از يك سيس��تم آنالين به تسهيل كسب و 
كار در كش��ور خود پرداخته كه اين سيستم فرآيند 
ثبت نام و ارس��ال اساسنامه شركت را در يك مرحله 
ادغام مي كند. عربستان سعودي همچنين با لغو لزوم 
پرداخت فيزيكي هزينه به صورت ش��خصي، سيستم 

پرداخت آنالين خود را بهبود بخشيده است. 

 تسهيل اخذ مجوزهاي ساخت و ساز
اقدامات اصالحي كه از س��وي برخي كش��ورها 
در زمينه تس��هيل اخذ مجوزهاي س��اخت و س��از 
ص��ورت گرفته، مواردي چ��ون »كاهش زمان براي 
پ��ردازش درخواس��ت مجوزها، افزايش ش��فافيت، 
ساده سازي فرآيندها، تصويب قوانين جديد ساخت، 
كاهش هزينه ها، بهبود يا معرفي سيستم عامل هاي 
الكتريكي يا خدمات آنالين، معرفي يا بهبود پنجره 

واحد« را در بر مي گيرد.
به ط��ور مث��ال، »م��االوي« ج��زو ۱۰ اقتص��اد 
 برت��ر در زمين��ه بهبود كس��ب و كار در بازه زماني
 ۲۰۱7- ۲۰۱۶ لق��ب گرفته، تقريبا تمامي هزينه ها 
را براي اخذ مجوزهاي س��اخت به نصف تقليل داده 
اس��ت. يا السالوادور نيز يك سيس��تم پنجره واحد 
معرفي كرده كه پرداخت هزينه هاي اوليه ساخت و 

ساز را به صورت آنالين ممكن كرده است. 

 تقويت حمايت از سرمايه گذاران خرد
از ديگر مولفه هاي اثرگذار بر بهبود محيط كسب 
و كار كش��ورهاي مورد مطالع��ه را مي توان »تقويت 
حمايت از س��رمايه گذاران خرد« ن��ام برد. اقدامات 
 اصالح��ي كه در اين ش��اخص توس��ط كش��ورهاي 
مورد بررس��ي صورت گرفته، مي ت��وان به »افزايش 
نق��ش س��هامداران در مديري��ت ش��ركت، افزايش 
دسترسي به اطالعات مرتبط با اقدامات سهامداران، 
الزامات افش��اي اطالعات شركت ها براي معامالت با 

اش��خاص وابسته، افزايش مس��ووليت پذيري مدير« 
اشاره كرد. به طور نمونه، جيبوتي كه جزو ۱۰ اقتصاد 
برتر در زمينه بهبود ش��اخص كس��ب و كار جهاني 
ق��رار گرفته، قانون��ي تصويب كرده ك��ه در صورت 
انجام معامله غيرمنصفانه شركت با اشخاص ذي نفع، 
مديران ذي نفع، همچنين ساير اعضاي هيات مديره، 
مسووليت آن را برعهده گيرند و ملزم به بازپرداخت 
سود حاصل از معامله باشند. »ليتواني« نيز قانوني را 
تصويب كرده كه مس��تلزم افشاي اطالعات در مورد 
مديران هيات مديره، به عالوه اطالعات اوليه در مورد 

استخدام اوليه آنها است. 

 تسهيل پرداخت ماليات ها
از ديگر شاخص هاي مورد ارزيابي از سوي بانك 
جهان��ي، مي توان به »تس��هيل پرداخت ماليات ها« 
اش��اره كرد. براساس تحليل صورت گرفته، اقدامات 
اصالح��ي ك��ه در بهب��ود اين ش��اخص از س��وي 
كش��ورهاي موردمطالع��ه صورت گرفت��ه مي توان 
م��واردي چ��ون »معرفي يا توس��عه سيس��تم هاي 
الكترونيك��ي، كاهش نرخ ماليات بر س��ود، كاهش 
ماليات هاي ني��روي كار و مش��اركت هاي اجباري، 
كاهش ماليات به اس��تثناي ماليات بر س��ود و كار، 
ساده س��ازي فرآيندهاي پرداخت ماليات يا كاهش 
تع��داد پرداخت يا تش��كيل پرونده ه��اي مالياتي، 
معرف��ي سيس��تم حسابرس��ي ماليات��ي مبتني بر 
ريس��ك، معرفي محدوديت زماني ب��راي پردازش 

بازپرداخت ماليات بر ارزش افزوده« را نام برد.
به طور نمونه، الس��الوادور تمام ماليات دهندگان 
ح��وزه كس��ب و كار را موظف به تش��كيل پرونده 
س��االنه اظهارنام��ه خ��ود ب��ا اس��تفاده از يكي از 
روش ه��اي الكترونيك��ي موجود كرده اس��ت. ژاپن 
ه��م اليحه اص��الح مالي��ات را در تاري��خ ٥ فوريه 
۲۰۱۶ تصوي��ب ك��رد كه اي��ن امر ن��رخ ماليات بر 
درآمد ش��ركت ها در س��طح ملي را از ٥.۲٥درصد 
به 9.۲۳درصد در س��ال مالياتي از آوريل ۲۰۱٥ به 

بع��د كاهش داد. اوكراين هم در س��ال ۲۰۱۶ نرخ 
ثاب��ت ۲۲درصد را براي س��هم تامين اجتماعي كه 
توسط كارفرمايان پرداخت مي شود، معرفي كرد كه 
جايگزين نرخ هاي متمايز قبلي كه از 7۶.۳۶درصد 
تا 7.۴9درصد متغير بوده اس��ت. اندونزي در سال 
۲۰۱۶ نرخ ماليات بر س��ود سرمايه را از ٥درصد به 

٥.۲درصد كاهش داد. 

 تسهيل تجارت فرامرزي
از ديگ��ر ش��اخص هاي مورد ارزيابي »تس��هيل 
تجارت فرامرزي« است كه كشورهاي مورد بررسي 
يكس��ري اقدامات اصالحي را در »معرفي يا بهبود 
ارائ��ه و پردازش الكترونيكي اس��ناد براي صادرات، 
معرف��ي ي��ا بهب��ود ارائ��ه و پ��ردازش الكترونيكي 
اس��ناد براي واردات، بهبود حم��ل و نقل و تقويت 
زيرس��اخت هاي بنادر براي صادرات، بهبود حمل و 
نقل و تقويت زيرس��اخت هاي بن��ادر براي واردات، 
تسهيل رويه هاي گمركي براي واردات و صادرات« 
انجام داده اند. در اين شاخص، قطر با گشودن بندر 
حمد اقدام به تس��هيل تجارت فرامرزي خود كرد. 
يا الس��الوادور تعداد مام��وران گمركي خود را براي 
ترخيص و بازرس��ي افزايش داد كه اين امر موجب 

كاهش زمان انطباق مرزي شد. 

 تسهيل اجراي قراردادها
»اعم��ال تغيي��رات قاب��ل توج��ه در آيين هاي 
دادرس��ي مدني ۴۴ قاب��ل اجرا يا قان��ون اجرايي، 
توس��عه اتوماس��يون دادگاهي با معرف��ي پرداخت 
الكترونيكي يا انتش��ار داوري ها، معرفي يا گسترش 
سيس��تم مديري��ت پرون��ده الكترونيكي، اس��تقرار 
تشكيل پرونده الكترونيكي، معرفي يا توسعه دادگاه 
تجاري تخصصي و گس��ترش چارچوب ش��يوه هاي 
جايگزين حل اخت��الف« از ديگر اقدامات اصالحي 
است كه از سوي برخي از كشورها براي آسان سازي 
و بهبود رتبه كسب وكارهايشان صورت گرفته است. 

در اين ش��اخص »اسپانيا« س��عي كرد، هزينه هاي 
تش��كيل پرونده هاي جديد خود را كاهش دهد. يا 
۳كشور »آذربايجان، مجارس��تان و تايلند« الگويي 
براي پرداخ��ت هزينه ها به صورت الكترونيكي اجرا 
كردند. همچنين »هن��د« امكان توليد گزارش هاي 

اندازه گيري عملكرد را معرفي كرد. 

 سهولت حل و فصل ورشكستگي
داده ه��اي گ��زارش بان��ك جهان��ي درخصوص 
ش��اخص س��هولت حل و فصل ورشكستگي حاكي 
از اي��ن اس��ت ك��ه كش��ورها يك س��ري اقدامات 
اصالح��ي ازجمل��ه »افزايش احتم��ال موفقيت در 
س��ازماندهي مجدد، معرفي فرآيند بازسازي جديد، 
تحكيم حقوق بس��تانكاران، بهب��ود مقررات مربوط 
ب��ه عقد قرارداده��ا در طول فرآيند ورشكس��تگي، 
تنظيم حرفه مديران ورشكس��ته« را براي تس��هيل 
فرآيندهاي كس��ب وكاره��ا خود به كار بس��ته اند 
كه مي توان الگوي مناس��بي براي تصميم س��ازان و 
سياس��ت گذاران ايراني باشد. به طور مثال »امارات 
متحده عربي« امكان س��ازماندهي مجدد نهادهاي 
تجاري را به عنوان جايگزيني براي انحالل كس��ب 

وكار معرفي كرد. 

 تغيير قانون كار
از ديگر مولفه ه��اي اثرگذار بر بهبود محيط هاي 
كس��ب وكار كش��ورها »تغيي��ر قانون كار« اس��ت. 
اقداماتي كه در اين زمين��ه صورت گرفته، مي توان 
به مواردي چ��ون »تغيير قوانين اس��تخدام و دوره 
كارآم��وزي، اصالح مق��ررات س��اعت كاري، تغيير 
هزينه ه��ا و قوانين بركناري از ش��غل، اصالح قانون 
اس��تخدام براي حمايت از كارگ��ر و برخورداري از 

مزاياي اجتماعي« اشاره كرد.
به طور نمون��ه »پورتوريكو اياالت متحده« طول 
دوره كارآموزي را ب��راي كارمندان ثابت كه پس از 
قانون انعطاف پذيري و تبديل كار استخدام شده اند، 

افزايش داده است. همچنين »س��نگاپور« مقرراتي 
تصوي��ب كرد كه براس��اس آن كارفرماي��ان ملزمند 
هنگام��ي كه كار يك گروه 9نف��ره از كارگران پايان 
مي ياب��د و از كار بركن��ار مي ش��وند ب��ه وزارت كار 
اط��الع دهن��د. ي��ا »اي��االت متحده)لس آنجلس(« 
حكم مرخصي استعالجي با حقوق را صادر كرد كه 
براس��اس آن طبق ٥۱ درخواس��ت كتبي يا شفاهي 
كارمند اجازه حداكثر ۶ روز مرخصي اس��تعالجي با 

حقوق در سال به وي داده مي شود. 

 ساير مولفه هاي اثر گذار
»تسهيل دسترسي به برق، تسهيل ثبت مالكيت، 
بهبود اش��تراك گذاري اطالعات اعتباري و تحكيم 
حقوق قانوني اعتبارگيرندگان و اعتبار دهندگان« را 
مي توان از ديگر مولفه هاي اثرگذار بر كس��ب وكار 

كشورها عنوان كرد.
»تس��هيل در عرضه ان��رژي مطمئن تر و ارتقاي 
ش��فافيت اطالعات تعرفه يي، بهبود كارايي فرآيند، 
ساده س��ازي روند تصويب، بهبود مقررات مربوط به 
هزينه ها و فرآيندهاي اتصال برق« ازجمله اقدامات 
اصالحي كش��ورها در زمينه تس��هيل دسترسي به 
برق عنوان ش��ده اس��ت. به طور مثال »ارمنستان« 
در اين شاخص با قرار دادن مهلت هاي جديد براي 
فرآيندهاي اتصال و معرفي يك سيس��تم اطالعات 
جغرافيايي جديد، اقدام به تسهيل دسترسي به برق 

كرده است.
همچني��ن براس��اس داده ه��اي اي��ن گ��زارش 
يك س��ري اقدام��ات اصالحي از س��وي كش��ورها 
در زمينه تس��هيل ثبت مالكي��ت ازجمله»افزايش 
ش��فافيت اطالع��ات، ارتق��اي به��ره وري اجرايي، 
كاهش ماليات يا هزينه ها، ارتقاي قابليت اطمينان 
زيرس��اخت ها، بهبود دسترس��ي به مكانيس��م رفع 
اختالف ارضي« را براي بهبود كس��ب وكارهايشان 
م��ورد توجه قرار داده اند. در اين ش��اخص »نيجر« 
هزينه ثب��ت و به طور موثر هزين��ه ثبت دارايي را 
۱٥درصد كاهش داده است. تركيه با كاهش هزينه 
ثب��ت انتقال دارايي از ۴درص��د به ۳درصد اقدام به 
تس��هيل ثبت مالكيت كرد. همچنين »ارمنس��تان، 
برونئي دارالسالم، قزاقس��تان و عربستان سعودي« 
مكانيس��م اخت��الف ارضي را از طريق انتش��ار آمار 
پرونده ه��اي مرتبط با زمي��ن در دادگاه بدوي قابل 

دسترس تر كردند.
از ديگ��ر مولفه م��ورد ارزياب��ي در اين گزارش 
»بهبود اشتراك گذاري اطالعات اعتباري« است كه 
اقدام��ات اصالحي كه در اي��ن زمينه صورت گرفته 
شامل مواردي چون »تاس��يس اداره وام و اعتبار و 
دفتر ثبت اعتب��ارات جديد، بهبود چارچوب قانوني 
براي گزارش اعتبارات، معرفي امتيازات اداره وام و 
اعتبار و دفتر ثب��ت اعتبارات به عنوان يك خدمت 
ارزش اف��زوده، تضمين حق قانون��ي وام گيرندگان 
براي بررس��ي اطالعات، گسترش پوشش اطالعاتي 
وام گيرن��دگان به وس��يله اداره وام و اعتبار يا دفتر 
ثب��ت اعتبارات« اس��ت. در اين مولف��ه »اندونزي« 
ب��ا راه ان��دازي اداره وام و اعتبار جديد دسترس��ي 
ب��ه اطالعات اعتباري را بهبود بخش��يده اس��ت. يا 
»جيبوت��ي« دسترس��ي به اطالعات اعتب��اري را با 
تصويب ي��ك قانون كه به ايجاد سيس��تم اعتباري 

جديد مي پردازد، بهبود داده است.
 مولفه اثرگذار بر بهبود كس��ب وكار كش��ورها، 
و  اعتبارگيرن��دگان  قانون��ي  حق��وق  تحكي��م 
اعتبار دهن��دگان را مي ت��وان نام برد كه براس��اس 
گ��زارش بانك جهان��ي، اقدامات اصالح��ي كه در 
اين ش��اخص از سوي كشورها صورت گرفته شامل 
م��واردي چ��ون »معرفي سيس��تم مبادالتي امن و 
كارب��ردي، اجازه تش��ريح عموم��ي دارايي هايي كه 
مي توانند به عنوان وثيقه اس��تفاده ش��وند، توسعه 
طي��ف دارايي ه��اي منقولي كه مي توان��د به عنوان 
وثيقه استفاده شود و اعطاي معافيت به بستانكاران 
امن« است. به طور نمونه »زامبيا« از طريق تصويب 
قانون��ي جديد در م��ورد معامالت امن كه يك ثبت 
وثيق��ه م��درن و متمركز ايج��اد مي كن��د، امكان 
دسترس��ي به اعتبار را بهبود داد. يا »كوزوو« قانون 
ورشكس��تگي جديدي را تصويب كرد كه طي مدت 
توقف خودكار حمايت هايي را براي بستانكاران امن 

در نظر مي گيرد. 

ايسنا   
ب��ا اضاف��ه ش��دن ۸ عن��وان اس��تاندارد ب��راي 
موتورس��يكلت ها از ابتداي دي ماه سال جاري، تعداد 
 اس��تانداردهاي مربوط به موتورس��يكلت ها از ۱7 به 

۲٥ مورد افزايش يافت و هر موتورسيكلتي كه نتواند 
تا ابتداي فروردين ماه س��ال 97 اين تعداد اس��تاندارد 
را رعايت كند، ش��ماره گذاري نخواهد شد. از ۸ عنوان 
اس��تاندارد اجباري اضافه شده براي موتورسيكلت ها، 

٥مورد مختص به همه موتورسيكلت ها بوده و ۳ مورد 
مربوط به موتورس��يكلت هاي ۳ چرخ و ۴ چرخ است. 
٥مورد استاندارد لحاظ شده از ۸ مورد استاندارد اجباري 
مذكور كه مربوط به همه موتورسيكلت هاست به ترتيب 
مربوط به باك موتور، س��ازگاري الكترومغناطيس��ي، 
آينه، عدم دس��تكاري و برجس��تگي بيروني است. در 
اي��ن زمينه رييس اداره خ��ودرو و نيرو محركه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به سهم ۱۰درصدي 
موتورسيكلت ها در آاليندگي هوا، تعداد موتورسواران 
فوت ش��ده بر اثر تصادفات را ۴هزار و ۲۰۰ نفر اعالم 
كرد. محمد گودرزي اظهار كرد: صنعت موتورسيكلت 
از لحاظ س��اخت داخل عمر قابل قبولي ندارد و اگر در 
آينده به وضع موجود ادامه دهد، آينده روشني نخواهد 
داشت، بنابراين بايد برنامه مدنظر به افزايش طول عمر 

توليدات س��اخت داخل معطوف شود. او با بيان اينكه 
هر ساله در فصل پاياني سال شاهد افزايش آلودگي هوا 
و آزار مردم در اين رابطه مي شويم، گفت: سوال مطرح 
ش��ده اين اس��ت كه تا چه زماني قرار است اين وضع 
ادام��ه يابد و چه زماني از اين وضع خارج مي ش��ويم؟ 
قطعا ادامه اين مسير درست نخواهد بود و بايد در اين 

راستا چاره انديشي شود.

افزايش استاندارد موتورسيكلت ها

اقتصاد برتر در سال 17-2016 كه بهبود شاخص كسب و كار آنها از محل 3 اقدام اصالحي يا بيشتر بوده است

نام 
كشور

رتبه در شاخص 
سهولت انجام 

كسب و كار

تغيير در 
امتياز 
 DTF

اقدامات صورت گرفته در راستاي تسهيل كسب و كار

شروع 
كسب و كار

اخذ مجوزهاي 
ساخت و ساز

دسترسي 
به برق

ثبت 
مالكيت

دسترسي 
به اعتبار

حمايت از 
سرمايه گذاران 

خرد

پرداخت 
ماليات ها

تجارت 
فرامرزي

اجراي 
قراردادها

حل و فصل 
ورشكستگي

برونئي 
٥۶٥.77دارالسالم

۲۶٥.۶٥تايلند

۱۱۰٥.۴۲ماالوي

۴۰۴.9۴كوزوو

۱۰۰۴.۶۶هند

7۴۴.٥ازبكستان

۸٥۳.9۴زامبيا

۱۴٥۳.۸۲نيجريه

۱٥۴۳.79جيبوتي

7۳۳.٥۶السالوادور
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15 نفت و انرژي
از فرصت تمديد برجام 

استفاده كنيد
ش�انا  معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت، 
اس��تحكام دروني برجام و توازن منافع را يكي از داليل 
تمديد تعليق تحريم هاي هس��ته يي از س��وي ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا عن��وان كرد و گفت: »مذاكرات 
با شركت هاي خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران 

سرعت بيشتري گرفت.«
اميرحسين زماني نيا در دومين سالروز امضاي برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام( كه به سبب آن بالفاصله 
همه تحريم هاي مرتبط با برنامه هسته يي ايران از هشت 
سال قبل آن برچيده شد، گفت: »گشايش هاي برجام 
در صنعت نفت سبب شد كه ما بتوانيم از همه ظرفيت 
خودمان براي توس��عه، توليد و صادرات استفاده كنيم 

و هيچ مانع به خصوصي در اين زمينه وجود ندارد.«
ب��ه گفته مع��اون وزير نف��ت در ام��ور بين الملل و 
بازرگاني، روند ثبات صادرات نفت خام و ميعانات گازي 
كه پس از اجراي برجام از حدود يك ميليون بش��كه در 
روز در ي��ك دوره چندماهه به بيش از ۲ميليون و ۵۰۰ 
هزار بش��كه در روز رسيده، حفظ ش��ده است.  معاون 
امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت با بيان اينكه برجام 
سبب رقابت شركت هاي بزرگ خارجي براي حضور در 
پروژه هاي صنعت نفت ايران ش��ده اس��ت، گفت: »اين 
وض��ع به اي��ران براي انتخاب ش��ريكانش حق انتخاب 
مي دهد تا بهترين ش��ركت را ب��ا هزينه كمتر، كيفيت 
كار بهتر و سهم بيشتر شركت هاي خصوصي ايران در 
پروژه ها انتخاب كند.« اميرحسين زماني نيا با بيان اينكه 
در چهار ماه آينده بايد كارهاي بزرگي انجام ش��ود، بر 
ضرورت س��رمايه گذاري در صنعت نف��ت تاكيد كرد و 
افزود: »س��رمايه گذاري شركت هاي بزرگ و اروپايي در 
صنعت نفت ايران س��بب خواهد ش��د تا اروپا سياست 
مستقل خود را در قبال امريكا تقويت كند.«زماني نيا با 
بيان اينكه ش��ركت هاي بزرگ اروپايي، چيني و روسي 
عالقه مند ب��ه س��رمايه گذاري در صنعت نف��ت ايران 
هس��تند، ادامه داد: »مذاكرات با ش��ركت هاي خارجي 
س��رعت خوبي گرفت��ه اس��ت.« وي از فرصت تمديد 
چهار ماهه برجام به عنوان فرصتي طاليي براي تسريع 
مذاكرات ياد كرد و درباره اينكه آيا ترامپ پس از سپري 
ش��دن دوره چهار ماهه، برج��ام را تمديد خواهد كرد، 
افزود: »اين كه آن را تمديد كند يا نكند به ديپلماسي 

ما با اروپا، چين، ژاپن و روسيه بستگي دارد.«
معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت بر انعطاف 
طرف هاي مذاكره در برجام تاكيد كرد و گفت: »معتقدم 
ترامپ در ش��رايطي قرار خواهد گرف��ت كه به امضاي 
برجام پس از پايان دوره چهار ماهه مجبور خواهد بود.«

 

آلودگي نفت در عسلويه 
بايد با جديت پيگيري شود

ايسنا   يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفت: تاثير آاليندگي حاصل از آلودگي 
نفت در عسلويه با جديت بيشتري بايد پيگيري شود تا 
بيش از اين حقوق مردم شريف اين شهرستان تضعيف 

نگردد. 
محس��ن علوي در صحن علني مجلس در تذكري 
شفاهي ضمن عرض تس��ليت درگذشت شهادت گونه 
سرنشينان كشتي س��انچي به ملت و خانواده هاي داغ 
دي��ده، بيان كرد: از وزير محت��رم نفت و وزارت خارجه 
خواستارم جهت روشن شدن ابعاد اين حادثه اقدامات 

الزم را انجام دهند. 
وي در تذكر شفاهي به سازمان محيط زيست، بيان 
كرد: آلودگي نفتي در عس��لويه بايد با جديت بيشتري 
پيگي��ري ش��ود در غير اين صورت در ح��ق مردم اين 

شهرستان تضعيف صورت مي گيرد. 
علوي در تذكري به وزير محترم نفت، گفت: خروج 
بخش��ي از پروژه اتان گيري پارسيان شهرستان مهر از 
اس��تان فارس به استان بوشهر خس��ارتي براي استان 
فارس بود كه مردم اين استان هيچگاه فراموش نخواهند 
كرد. پيرو مذاكرات حضوري و مكاتبات صورت گرفته با 
مهندس زنگنه وزير نفت قرار بر اين ش��د تا جذب نيرو 
در اين پروژه از جوانان نخبه و تحصيلكرده استان فارس 
صورت گيرد اما متاسفانه در عمل شاهد جذب نيروهاي 
غيربومي برخالف برنامه شش��م توس��عه هستيم. لطفا 

نسبت به اصالح اين رويه اقدامات الزم صورت گيرد. 
وي در تذك��ري به وزير صنعت، مع��دن و تجارت، 
بي��ان كرد: »جذب نيرو در صناي��ع انرژي المرد تحت 
مديريت ش��ركت اينديزر به هيچ عنوان قانوني نبوده و 
حساسيت هاي محلي را ايجاد كرده است لذا تدابير الزم 

در اين زمينه را اتخاذ كنند.«
 

دولت اختيار افزايش قيمت 
بنزين را دارد

ايلن�ا   عض��و كميس��يون برنام��ه و بودجه گفت: 
»ميزان مصرف بنزين امروز كه ۱۰۰۰ تومان اس��ت با 
زمان��ي كه ۸۰ تومان بود تغييري نكرده و كاهش��ي را 
شاهد نبوده ايم، كسي كه نيازمند است، مصرف مي كند 

و به قيمت نگاه نمي كند.«
عزت اهلل يوسفيان مال با بيان اينكه كميسيون تلفيق 
هر گونه افزايشي را در قيمت بنزين منتفي اعالم كرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: »كميس��يون تلفيق و انرژي به 
هرگونه افزايش��ي در نرخ بنزي��ن راي مثبت ندادند اما 

دولت اختيار دارد كه نظر خود را اعمال كند.«
وي با بيان اينكه دولت براي كس��ب درآمد اختيار 
دارد ك��ه در قيمت ه��ا تغيير ايجاد كن��د، درباره تاثير 
افزايش قيمت بنزي��ن در كاهش مصرف آن بيان كرد: 
»هيچگاه افزايش قيمت ه��ا در روند مصرف تاثيرگذار 
نبوده اس��ت، به طوري كه ديده ايم مي��زان مصرف آن 
اكنون كه ۱۰۰۰ تومان است با زماني كه ۸۰ تومان بود 
تغييري نكرده و كاهش��ي را شاهد نبوده ايم، كسي كه 
نيازمند است، مصرف مي كند و به قيمت نگاه نمي كند 
مگر اينكه رش��د قيمت در حدي باش��د كه افراد توان 

سوخت گيري نداشته باشند.«
عضو كميس��يون برنامه و بودجه خاطرنش��ان كرد: 
»دولت اختيار دارد تا سقف درآمدي كه نياز دارد قيمت 
 بنزي��ن را افزايش دهد، در ح��ال حاضر دولت مي تواند

۴۸ هزار ميليارد تومان كس��ب درآم��د كند كه از اين 
ميزان ۳۲ هزار ميليارد تومان به دست آمده كه فاصله 
اين دو را افزايش قيمت بنزين مي تواند پر كند و نيازي 
هم به مصوبه مجلس ندارد«.  وي يادآور ش��د: »در هر 
حال فعال كميس��يون تلفيق و انرژي با افزايش قيمت 
موافقت نكرده ان��د ولي بايد در صحن علني راي نهايي 

داده شود كه افزايش قيمت داشته باشيم يا خير.«

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نيرو در هجدمين مراسم اعطاي جايزه بنياد جهاني انرژي خبر داد

هدف گذاري وزارت نيرو براي كاهش ردپاي آب و كربن

روز گذشته قيمت نفت برنت براي ساعاتي از مرز 70 دالر گذشت

فاز جديد قيمت نفت
گروه انرژي  

از ماه ژوئن س��ال ۲۰۱7 تا ب��ه امروز قيمت نفت 
خام برن��ت تقريبا ۵۰ درصد افزايش يافته اس��ت. در 
ميانه هاي ماه ژوئن س��ال گذشته هر بشكه نفت برنت 
ح��دود ۴۵دالر معامله مي ش��د اما روز سه ش��نبه در 
بازارهاي آسيا براي ساعاتي اين قيمت به باالي 7۰دالر 
رس��يد. البته در ادامه روز اين قيمت كاهش پيدا كرد 
و تا لحظه نگارش اين گزارش در س��اعت ۱۵ به وقت 
تهران هر بش��كه از نفت برنت درياي شمال به ارزش 
69 دالر و 6۰ س��نت معامله ش��د. ريچارد مالينسون، 
تحليلگر شركت انرژي اسپكتس انگلستان در گفت وگو 
با نيويورك تايمز معتقد است شرايط فعلي قيمت نفت 
بدين معني اس��ت ك��ه »بازار وارد فاز جديدي ش��ده 
است«.  در مورد داليل صعود قيمت نفت عمال تغييري 
در تركيب عوامل افزايش دهنده رخ نداده است. اجراي 
يك  س��اله توافق كاهش توليد اوپ��ك و بهبود تقاضا 
مهم ترين داليل هس��تند. همين امر س��بب ش��ده تا 
بسياري از بانك هاي بين المللي پيش بيني هاي خود در 
رابطه با قيمت نفت را اصالح كرده و باال ببرند. تاكنون 

بانك  امريكا، مريل لينچ و مورگان استنلي اين اصالح را 
انجام داده اند. بانك گلدمن ساكس امريكا كه با احتياط 
بيشتري نس��بت به همتايان خود در رابطه با افزايش 
قيمت نفت در س��ال ۲۰۱۸ عم��ل مي كند نيز تن به 
اين كار داده اس��ت. گلدمن س��اكس طي گزارشي در 
اين رابطه توضيح داد:»ما شاهد ريسك فزاينده يي در 
رابطه با پيش بيني 6۲ دالر براي قيمت برنت و ۵7.۵ 
دالر براي نفت دبليو تي آي در ماه هاي جاري هستيم«.  
از س��وي ديگر زمستان سرد امسال اياالت متحده نيز 
افزايش مصرف س��وخت را منجر شده و مزيد بر علت 
ش��ده اس��ت.  ديناميك امروز بازار نفت شرايط كامال 
متفاوتي نسبت به يك سال قبل دارد. محدوديت توليد 
اعمال شده از سوي كارتل نفتي با همراهي روسيه، فرم 
بازار را تغيير و آن را وارد وضعيت جديدي كرد. تقاضا 
براي نفت خام و فرآورده هاي آن سريع تر از چيزي كه 
تحليلگران انتظارش را داش��تند، رشد كرد. در نتيجه 
ام��روز كمتر از مازاد ذخايري كه انبارهاي بزرگ نفتي 

و سوپرتانكرهاي بزرگ مملو خبري شنيده مي شود. 
اين كاهش ذخاير سبب شده است تا بازار جهاني 

انرژي حساس��يت بيش��تري به اختالالت چه از نوع 
واقعي يا احتمالي نش��ان دهند. ش��تاب امروز قيمت 
نفت برنت بدون شك متاثر از اختالالتي است كه در 
ماه دسامبر سال ۲۰۱7 در خط لوله فورتيز در درياي 
ش��مال اتفاق افتاد و تخمين زده مي ش��ود در فاصله 
۳هفته حدود 9ميليون بشكه نفت را از بازار محو كرد. 
اقدامات صورت گرفته توس��ط مالك جديد اين خط 
لوله يعني ش��ركت اينئوس منجر به كشف اشكاالت 
بيشتر در اين خطوط لوله فورتيز شد و همين مساله 

قيمت ها را باالتر نيز برد. 

 يخ  زدن اثر شيل در سرماي امريكا
توليد نفت امريكا رو به افزايش اس��ت و بار اصلي 
روي نفت ش��يل اس��ت. اثرات اقتصادي و سياس��ي 
افزاي��ش توليد امريكا نفس گير اس��ت و در يك دهه 
اخير واردات اين كش��ور را به ميزان يك پنجم كاهش 
داده و شغل هاي با درآمد باال را براي جامعه روستايي 
اين كش��ور فراهم آورده است. همچنين قيمت نهايي 
بنزين براي مصرف داخلي اين كش��ور را نيز به ميزان 

۳7درصد نس��بت به س��ال ۲۰۰۸ كمتر كرده است. 
درحال حاضر صادركنندگان نفت امريكا شانه  به  شانه 
رقباي خاورميانه يي خود در بازارهاي آسيايي فعاليت 
مي كنند. همين مساله نيز سبب شده بود تا در سال 
۲۰۱7 عده زيادي از كارشناس��ان معتقد باش��ند كه 
كاهش توليد اوپ��ك آن  طور كه عموم فكر مي كنند، 
قيمت ه��اي نفت خام را باال نبرد چراكه رش��د توليد 
نفت ش��يل آن را خنثي مي كند. اما با گذش��ت بيش 
از دو هفته از س��ال جديد ميالدي مش��اهده مي شود 
كه قيمت  طالي س��ياه با شتاب مناسبي درحال باال 
رفتن اس��ت و نشاني از آثار ايذايي نفت شيل در بازار 
مش��اهده نمي ش��ود. پيش تر »تعادل« به بررسي اين 
موضوع پرداخته ب��ود كه اين  بار توليدكنندگان نفت 
ش��يل قصد ندارن��د بي مهابا از رش��د قيمت جهاني 
نف��ت خام بهره ببرند و با بيش��ترين ظرفيت خود به 
افزاي��ش توليد بپردازند بلكه در اعالميه هاي منتش��ر 
شده از سوي اين دس��ته از شركت ها در سال ۲۰۱7 
اعالم ش��ده بود كه تمركز اصلي بر پرداخت نقدي به 
س��هام داران خواهد بود. عالوه بر اين به نظر مي رسد، 
زمس��تان غافلگيركنن��ده ۲۰۱۸ ني��ز در كاهش اثر 
افزايش توليد نفت شيل بر بازار نقش ايفا كرده است. 
سرماي بي س��ابقه در اياالت مختلف امريكا نيز تقاضا 
براي س��وخت را افزاي��ش داده كه منج��ر به تقويت 
تقاضاي داخلي براي نفت خام ش��ده اس��ت. عده يي 
از كارشناس��ان معتقدند، زمستان سرد امسال امريكا 

سبب شده تا اثر افزايش توليد اين كشور چندان روي 
بازارهاي جهاني مشاهده نشود. 

 مقاومت تكنيكال بازار
بازار چند روزي است در برابر عبور كامل قيمت نفت 
برنت از مرز 7۰دالر مقاومت نش��ان مي دهد. غير از روز 
گذشته كه براي س��اعاتي قيمت برنت از 7۰دالر فراتر 
رفت و مجددا به محدوده 69 دالري بازگشت در روزهاي 
پي��ش از اين نيز بارها بهاي نفت خ��ام به مرز 7۰دالر 
نزديك ش��د. اوليور جاكوب، تحليلگر پتروماتريكس در 
تحليل اين نوسان و مقاومت بازار به رويترز گفت:»بازار 
درحال برخورد به مقاومت تكنيكال است. ما نياز داريم، 
تاييدي را مش��اهده كنيم كه هر بش��كه نفت واقعا سد 
7۰دالري را شكس��ته است.« اين كارشناس همچنين 
معتقد اس��ت كه بخش��ي از رش��د فعل��ي قيمت نفت 
خصوصا در امريكا ناشي از فعاليت هاي سفته بازانه است. 
درحال حاضر قيمت هر بش��كه نفت دبليو تي آي حدو 
6۴ دالر در هر بشكه است. جاكوب اظهار كرد:»درحال 
حاض��ر حجم زي��ادي از معامالت س��فته بازانه در نفت 
وست تگزاس اينترمدييت مشاهده مي شود. اين نيرو از 
جانب بازار امريكا وارد مي ش��ود بنابراين ما بايد ببينيم 
آنها پس از بازگش��ت از تعطيلي)روز مارتر لوتركينگ( 
چه جهتي را به بازار خواهند داد«. به گزارش »تعادل« 
به نقل از رويترز، روز دوش��نبه و در اثر تعطيلي بازار در 

امريكا معامالت كم رونق بود. 

گروه انرژي  مهدي نيكوئي 
روز گذش��ته، س��الن اج��الس س��ران ميزب��ان 
دوس��تداران محيط زيس��ت از 7۰ كش��ور و ۵ قاره 
مختل��ف بود ك��ه باوجود اخت��الف زبان��ي، نژادي، 
فرهنگ��ي و سياس��ي خ��ود گردهم آم��ده بودند تا 
دس��تاوردهاي خ��ود در مديريت آب، خ��اك، هوا، 
ان��رژي، جوان��ان و پالس��تيك را ب��ا ديگ��ر فعاالن 
زيس��ت محيطي جهان و سياس��تمداران به اشتراك 
بگذارن��د. همان ط��ور كه مجيد س��رايداريان رييس 
انجمن مديريت س��بز ايران و مس��وول برگزاري اين 
اج��الس عنوان كرد »تنها چي��زي كه باعث پيوند و 
دور هم آمدن ماست، نگراني بابت تامين انرژي، آب و 
غذاي انسان ها در روزگاري است كه محدوديت هاي 
زيست محيطي ناديده گرفته مي شوند.« اما آنچه در 
كنار تنوع چهره ها به چشم مي آمد، غيررسمي بودن 
لباس بس��ياري از شركت كنندگان در اين اجالس و 
همچنين پر بودن سالن در مدت ۵ ساعت برگزاري 
مراس��م بود؛ مواردي كه ش��ايد حكايت از آن داشت 
ك��ه حاضران اهداف وااليي در س��ر دارند كه ظواهر 
و حتي خس��تگي هاي آن را تحت تاثير قرار مي دهد. 
اين نشس��ت كه با نام »اج��الس جهاني آب« برگزار 
مي ش��د و فعاالن اقتصادي و اجتماعي فراواني را به 
خ��ود مي ديد، در حالي براي بار دوم در ايران برگزار 
ش��د كه خشكسالي هاي چند سال اخير كشور، نگاه 
مسووالن و فعاالن زيس��ت محيطي را به تجربه هاي 
خارج��ي در مديري��ت آب و انرژي جل��ب كرده و از 
اين نظر اهميت فراواني داشت. حضور رضا اردكانيان 
وزير نيرو، ابوالفضل رضوي معاون توس��عه روستايي 
رييس جمهور، عليرضا دايمي قائم مقام وزير نيرو در 
امور بين الملل، محمد پرورش مديرعامل شركت آب 
و فاضالب اس��تان تهران و جمع��ي ديگر از مديران 
ارش��د وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت 
مويد اين موضوع بود. از ش��ركت كنندگان برجسته 
خارجي مي ت��وان به ولفگانگ نئوم��ان رييس بنياد 
جهان��ي انرژي و مس��وول برگزاري س��االنه اجالس 
جهاني آب اشاره كرد. پيش از اين قرار بود كه مانكا 
گان��دي و كوفي عنان ني��ز در اين اجالس حضور به 
هم برس��انند، اما موفق به اين امر نشدند و با ارسال 
پيام هايي ويدئويي نظرات خود را با شركت كنندگان 
در ميان گذاش��تند. اين مراسم، فرصتي بود تا وزير 
نيرو و مديرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران 
در دوران كم باراني هاي زمس��تاني، درخواس��ت هاي 
خود را به گوش مردم برس��انند؛ درخواست هايي كه 
مح��ور آن، »تغيير الگوي زندگي« و »نياز به كاهش 
مصرف آب به وسيله مشتركين« بود. مشروح گزارش 

»تعادل« را در ادامه مي خوانيد. 
  

بني��اد جهاني ان��رژي كه برگ��زار كننده اجالس 
جهاني آب اس��ت، ۱۸7 كشور عضو دارد و هر سال، 
مراس��م اعطاي جاي��زه به بهتري��ن پروژه هاي انجام 
ش��ده را در كش��ور خاصي برگزار مي كند. امسال، از 
۱۳۰كش��وري كه طرح هاي��ي در حوزه هاي مختلف 
آب، خاك، هوا، انرژي، جوانان و پالس��تيك داشتند، 
دعوت ش��ده بود كه 7۰ كش��ور در اين رويداد )كه 
بزرگ ترين رويداد زيس��ت محيطي جهان به ش��مار 
مي رود(، ش��ركت كردن��د. عالوه بر آنها، دس��ت كم 
فع��االن ۱۰ كش��ور ديگر ني��ز از طري��ق پيام هاي 
ويديويي ي��ا ابزارهاي ديجيتال��ي، در اين كنفرانس 

ش��ركت كردند. در اين مراسم كه با همكاري انجمن 
مديريت س��بز ايران و وزارت نيرو برگزار مي ش��د، ۲ 
طرح ايراني نيز توانس��تند در بي��ن چند طرح برتر 
جهاني قرار بگيرند.  طرح مديريت جامع آب شركت 
ملي مس )در معدن مس سرچش��مه( توانس��ت در 
گروه طرح هاي آب، مقام نخست مشترك با طرحي 
از سريالنكا را به دست آورد. شركت ملي مس كه در 
يكي از خشك ترين و كم آب ترين مناطق كشور قرار 
دارد، در چند س��ال گذش��ته و در پي كاهش سطح 
آب زيرزمين��ي، طرحي را با مش��اركت ۴ موسس��ه 
تحقيقاتي خارجي شروع كرد تا آب استفاده شده در 
كارخانه هاي خود را جداس��ازي كرده و آن را دوباره 
مورد اس��تفاده قرار دهد. با اتمام طرح جامع آب اين 
ش��ركت، نه تنها مصرف آب ت��ازه براي هر تن مس 
توليدي، نصف خواهد ش��د، هزينه هاي شركت ملي 
مس هم براي تامين آب كاهش قابل توجهي خواهد 

يافت. 
در س��ال ۲۰۱۵ ني��ز كه ايران براي نخس��تين بار 
ميزب��ان اجالس جهاني آب ش��ده ب��ود، از بين تمام 
طرح هاي زيست محيطي بررسي شده در سطح كشور، 
تصفي��ه خانه فاضالب تهران به عن��وان طرح برتر در 
اين اجالس انتخاب ش��ده بود كه به ش��كل ديگري، 
بازچرخاني و اس��تفاده چندب��اره از آب را امكان پذير 
مي ساخت. خروجي آب اين تصفيه خانه، ۸ مترمكعب 
در ثانيه اس��ت كه مق��دار قابل مالحظه يي اس��ت و 
كمك ش��اياني به حفظ منابع آبي كشور مي كند. در 
اين تصفيه خانه از زيست توده ها و اختالف فشارها نيز 
براي توليد برق استفاده مي شود. به اين صورت، عالوه 
بر كاهش اثرات زيست محيطي تصفيه خانه و كاهش 
گازه��اي گلخانه يي، برق نزديك ب��ه ۳۰۰ هزار نفر از 
شهروندان تهران هم تامين مي شود. اين طرح در سال 
ج��اري نيز به دليل نوآوري و دانش فني آن )كه تنها 
۲ تا ۳ كشور به آن دست يافته اند(، در بين طرح هاي 
حفاظت از هواي ارائه ش��ده به بني��اد جهاني انرژي، 

»جايزه ويژه« را كسب كرد. 

براي اي��ن دوره از اجالس بني��اد جهاني انرژي، 
۲۰۰۰ طرح مختلف در س��طح جهان به مركز بنياد 
فرس��تاده شده بودند تا در س��طوح منطقه يي، ملي 
و جهاني به آنها جوايزي اعطا ش��ود. در هر كش��ور، 
حداكث��ر به ۱۵طرح جايزه مل��ي تعلق گرفت و اين 
طرح ها به ارزيابي هاي جهاني راه  يافتند. از ايران نيز 
۸7 طرح ارائه شده بود كه ۲ طرح ياد شده، مهم ترين 
جوايز زيس��ت محيطي جهان را دريافت كردند. البته 
پتروشيمي پارس در ادامه طرح هاي زيست محيطي 
خود، حامي مالي جواي��ز گروه حفاظت از خاك نيز 
ش��ده بود. انتخاب طرح هاي برتر اين دوره به وسيله 
۲۰ كارش��ناس زيس��ت محيطي از ۵ ق��اره جهان و 
براساس معيارهاي ميزان نوآوري، توجه به مولفه هاي 
اجتماعي و فرهنگي، نسبت هزينه به منفعت طرح و 

قابليت كاربرد آن در كشورها انجام شد. 

 لزوم تغيير الگوي زندگي
رض��ا اردكانيان وزي��ر نيرو در افتتاحيه مراس��م 
اعط��اي جوايز بنياد جهان��ي آب ضمن خيرمقدم به 
ميهمان��ان خارجي، عنوان كرد: يك��ي از اصلي ترين 
چالش هايي كه بش��ر ام��روز و وضعيت طبيعي كره  
خاك��ي را تهديد مي كند، تغييرات اقليمي ناش��ي از 

الگوي زندگي است. 
وي اف��زود: اين الگو كه ام��كان ادامه حيات براي 
انسان را زير س��وال برده است، حاصل نوعي الگوي 
زندگي  است كه به خصوص پس از انقالب صنعتي بر 

جامعه بشري حاكم شده است. 
اردكاني��ان ادامه داد: در جهاني كه منابع  طبيعي 
آن محدود اس��ت و در بس��ياري از موارد پاسخگوي 
الگوي مصرف اس��راف  كارانه بشر امروز نيست و در 
جهاني كه مرزهاي اكولوژيك آن يكي  پس  از ديگري 
درحال فروشكس��تن است قطعا پرداختن به  هر يك 
از موضوعات آب، خاك، هوا، انرژي، جوانان و پسماند 
كه محورهاي اساسي فعاليت هاي بنياد جهاني انرژي 
را تشكيل مي دهند نه  تنها مفيد بلكه ضروري است. 

وزي��ر نيرو اضافه كرد: م��وارد ديگري چون فقر و 
نابرابري، ايمني، بهداشت و سالمت، غذا، تغيير اقليم، 
رش��د جمعيت، چالش هاي اجتماع��ي- اقتصادي و 
صلح و امنيت جهاني نيز در پايداري توسعه كشورها 

و تاب آوري جامعه جهاني نقشي كليدي دارند. 
وي با اشاره به اينكه بيشتر مولفه هاي هدف گذاري 
شده توس��ط بنياد جهاني انرژي بر يكديگر تاثيرات 
متقاب��ل دارند، گفت: شناس��ايي اين همبس��ت  ها و 
تاكيد بر اس��تفاده از هم افزايي هاي مثبت و اجتناب 
از هم افزايي هاي منفي يك��ي از راهبردهاي كليدي 
تدوي��ن برنامه ه��ا و سياس��ت گذاري ها و توفيق در 
رسيدن به اهدافي است كه امروزه سازمان هاي بزرگ 
بين المللي، بسياري از كشورها، بنگاه هاي خصوصي 
و سازمان هاي مردم  نهادي چون بنياد جهاني انرژي 
ب��ه آن پرداخته اند.  اردكانيان اف��زود: وزارت نيروي 
ايران به عنوان يك س��ازمان دولتي كه تامين كننده 
خدمات مرتبط با برق و انرژي و آب و فاضالب براي 
جمعيت بيش از ۸۰ ميليوني جمهوري اسالمي ايران 
و برخي از كشورهاي همسايه است در جايگاه وظايف 
حاكميت��ي خود بر پايداري در برنامه هاي توس��عه و 
ارتب��اط تنگاتنگ هم��ه  ابعاد آن ب��ا دو مولفه آب و 
انرژي معتقد و واقف است.  وي تشريح كرد: در واقع 
دسترسي پايدار به آب با كيفيت و خدمات بهداشتي 
مرتبط با آب همچنين دسترس��ي ب��ه انرژي پايدار 
براي همگان بر عهده وزارت نيرو است. به گفته وي، 
تحقق اين اهداف ارتباط مس��تقيمي با تغيير الگوي 
زندگي و مصرف ما در سطوح فردي، سازماني، ملي 

و بين المللي دارد. 
وزير نيرو اظهار كرد: دقيقا در همين راستاس��ت 
كه وزارت نيرو با همكاري بنياد جهاني انرژي پروژه 
داوطلبانه يي را براي الگوس��ازي در س��طح جامعه با 
۲موضوع محاسبه، پايش و كاهش ردپاي آب و كربن 

در ساختمان ستادي وزارت نيرو آغاز كرده است. 
به گفته اردكانيان، بررس��ي هاي اوليه نشانگر آن 
اس��ت كه در ميان مدت ام��كان كاهش ۳۲درصدي 

ردپاي آب )ازجمله آب مجازي( و كاهش ۳7درصدي 
ردپاي انرژي در اين ستاد وجود دارد. 

اردكانيان ادامه داد: وزارت نيرو با اجراي طرح هايي 
در س��طح ملي، پروژه هاي افزايش بهره وري انرژي را 
در سطوح باالدستي، ميان دستي و پايين دستي برق 
در دس��ت اجرا دارد كه در هر بخ��ش در چارچوب 
اه��داف ملي كاهش انتش��ار گازه��اي گلخانه يي در 
راستاي مقابله با آثار تغيير اقليم همچنين سازگاري 
با آن اهداف مشخصي را برنامه ريزي كرده و درحال 

اجراي آنهاست. 
وي اف��زود: در بخش آب نيز در راس��تاي كاهش 
تنش هاي ناش��ي  از ازدياد جمعيت و تغيير اقليم نه 
 تنه��ا برنامه هاي جلوگيري از هدررفت آب و افزايش 
بهره وري در مصرف آن را دنبال مي كند بلكه اجراي 
پروژه هايي كه در آن استفاده از هم افزايي هاي مثبت 
در همبس��ت هاي آب، انرژي و محيط زيست تقويت 

مي شود را نيز اكيدا مد نظر دارد. 
ب��ه گفت��ه وي، نمونه يي از اي��ن فعاليت ها پروژه 
شركت آب و فاضالب استان تهران از زيرمجموعه هاي 
وزارت نيرو است كه جايزه جهاني بنياد جهاني انرژي 
را در دي ماه ۱۳9۴)ژانويه ۲۰۱6( به خود اختصاص 

داد. 

 اميد آبفا به كاهش مصرف آب
محمد پرورش، مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان تهران روز گذشته و در حاشيه مراسم اعطاي 
جواي��ز طرح هاي زيس��ت محيطي جه��ان در جمع 
خبرنگاران بيان كرد: مجوزهاي قانوني كه مجموعه 
آب و فاضالب براس��اس آن بتواند به طور مستقيم با 
مشتركان پرمصرف برخورد كند تاكنون تدوين نشده 
اس��ت. وي افزود: در س��ال 9۳ كه با مشكل كم آبي 
مواجه بوديم، گردش ميزان مصرف مشتركان را ثبت 
و ضبط كرديم و در اختيار دبيرخانه ش��وراي تامين 
اس��تان تهران قرار داديم و آنها مجوز قطع موردي را 
صادر كردند. وي ادامه داد: اميدواريم با اطالع رساني 
و بدون نگران كردن مردم، مشتركان مصرف خود را 
مديريت كنند. با اين حال اگر قرار باشد يك مشترك 
آب را بي منطق مصرف كند مانند سال 9۳ ورود پيدا 

مي كنيم و قطع هاي موقت را خواهيم داشت. 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران 
اف��زود: اكن��ون قطع ك��ردن موقت آب در دس��تور 
كار نيس��ت و اميدواريم مصارف توس��ط مشتركان 
مديريت ش��ود.  وي در ارتباط خش��ك و كم بارش 
بودن امس��ال و برنامه مجموعه آب و فاضالب براي 
تامين آب شرب مورد نياز اظهار كرد: ما وظيفه داريم 
خدماتمان را با كميت و كيفيت مناسب به مشتركان 
ارائه كنيم. پرورش ادامه داد: به اين منظور با شركت 
آب منطقه يي تهران ۳ س��ناريو س��بز، زرد و قرمز را 
براي ش��رايط مختلف تدوين كرده ايم. وي افزود: بنا 
نيس��ت در مرحله اول محدوديتي براي مش��تركان 
خانگي اعمال كنيم؛ در سال 9۳ خدمات آبرساني را 
به گونه يي ارائه كرديم كه مش��تركان خانگي متوجه 
محدوديت ها نش��دند. وي اظهار اميدواري كرد كه با 
توجه به پيش بيني هاي هواشناس��ي، سال نرمالي را 
از نظر بارندگي داشته باشيم. پرورش در اين ارتباط 
افزود: اگرچه تا امروز پيش بيني ها عمال اتفاق نيفتاده 
اس��ت اما اميدواريم در بهمن و اس��فند اين وضعيت 

جبران شود. 

گروه انرژي 
آن ط��ور ك��ه ش��بكه تلوزيوني جهان��ي چين در 
وب سايت خود نوش��ته است ۲ پيكر از ميان ۳ پيكر 
يافت شده از خدمه نفتكش سانچي، مربوط به ۲ تبعه 
بنگالدش��ي اين نفتكش اس��ت. به گزارش »تعادل« 
سي جي تي ان در خبري كه ديروز درباره پيام تسليت 
وزير امور خارجه چين به ايران منتش��ر كرده اس��ت، 
در جمالتي كوتاه نوشته است كه ۳ جنازه پيدا شده 
شامل ۲ دريانورد بنگالدشي است كه كنار ۳۰ دريانورد 
ايراني در سانچي حضور داشته اند. با گذشت ۲ روز از 
غرق شدن سانچي در آب هاي اقيانوس آرام كه منجر 
به از دس��ت رفتن جان ۳۲ خدمه آن ش��د، چيني ها 
در حال آماده سازي براي جمع آوري محصوالت نفتي 
ب��ه جا مانده از اين حريق تراژيك هس��تند. به دنبال 
برخورد نفتكش س��انچي با كشتي سي اف كريستال 

كه يك كش��تي تجاري بود تمام خدمه اين نفتكش 
كه ش��امل ۳۰ ايراني و ۲ بنگالدشي بودند جان خود 
را از دست دادند. تنها جنازه ۳ تن از اين افراد توسط 
تيم جست وجو پيدا شد كه هنوز هويت آنها شناسايي 
نشده اس��ت. ديروز خبرگزاري شين هوا چين نوشت 
 كه وانگ يي وزير ام��ور خارجه چين در پيامي مرگ

۳۰ خدم��ه ايران��ي نفتكش س��انچي را ب��ه همتاي 
ايراني خود تسليت گفته و با خانواده اين دريانوردان 
همدردي كرده است. وانگ يي در بخشي از پيغام خود 
خطاب به محمدجواد ظريف گفته است كه چين تمام 
تالش خود را در عملي��ات امداد و نجات با همكاري 
نزديك ب��ا ايران انج��ام داد و در مراحل بعدي نيز با 
اي��ران همكاري خواهد داش��ت. چين اكنون در حال 
بررس��ي تغييراتي كه با غرق شدن سانچي كه حامل 
نزديك به يك ميليون بش��كه ميعان��ات نفتي بود در 

دريا ايجاد ش��ده، است. به گزارش »تعادل« به نقل از 
سرويس خبري چين مقامات دريايي اين كشور ديروز 
اعالم كرده اند كه آلودگي ناشي از غرق شدن سانچي 
در اقيانوس آرام در حال گس��ترده ش��دن است. اداره 
دولتي اقيانوس��ي چين در بيانيه يي كه روز دوشنبه 
منتش��ر شده اعالم كرده است كه حجم آلودگي دريا 
بيش��تر از روزهاي قبل اس��ت. يك لكه نفتي با ابعاد 
۸*۱۴ كيلومتر صبح روز دوش��نبه در جنوب غربي 
محل حادثه و لكه ديگري با ابعاد ۸*۱۲ كيلومتر در 
ظهر دوشنبه در سمت شرق محل حادثه ديده شده 
است. اداره دولتي اقيانوسي چين همچنين اعالم كرده 
است كه باد ش��ديد نشتي نفتي سانچي را به سمت 
ش��مال مى برد. از س��ويي خبرگزاري سي جي تي ان 
چين ديروز نوش��ت كه يك��ي از متخصصان نفتي به 
اين خبرگزاري گفته است كه آسيب محيط زيستي 
غرق سانچي براي بهبود ممكن است به دهه ها زمان 
نياز داشته باشد. او گفته است كه اكوسيستم منطقه 
از ميعانات گازي نش��ت شده از س��انچي متاثر شود. 
همچنين شيالت منطقه نيز تحت تاثير اين آلودگي 

قرار خواهند گرفت. 

او در ادامه گفته است كه بخشي از ميعانات گازي 
نشت شده از سانچي به سمت اعماق بيشتر اقيانوس 
خواهد رفت اما همچنان بخشي از آن روي سطح آب 
باق��ي خواهد ماند. باد ممكن اس��ت اين آلودگي را تا 
سمت ساحل نيز ببرد. در بخشي از خبر سي جي تي ان 
نوشته شده است كه ۲ پيكر از ميان ۳ پيكر پيدا شده 

بنگالدشي بوده اند. البته پيش از اين صحبتي درباره 
نتايج تعيين هويت جنازه هاي پيدا شده منتشر نشده 
بود و س��ي جي تي ان نيز بسيار گذرا به اين خبر اشاره 
كرده و مش��خص نكرده اس��ت كه آيا مراحل تعيين 
هويت به پايان رسيده است يا اين امر از ابتدا مشخص 

بوده است. 

تلويزيون دولتي چين: 

جنازه 2 بنگالدشي در ميان 3 پيكر پيدا شده است
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شعرماديگرمخاطبندارد
 يداهلل مفتون امیني با بیان اينكه ش��عر ما مخاطب ندارد، مي گويد: مخاطبان ديگر ش��عر متوسط و حتي خوب را هم قبول 
نمي كنند؛ زيرا ش��عر اشباع شده است.  اين ش��اعر پیشكسوت درباره وضعیت مخاطبان شعر به ايسنا گفت: مگر اينكه سبك، 
نوع و ژانر شعر بي سابقه باشد و جنبه خالقیت داشته باشد وگرنه شاعر متوسط ديگر موفق نمي شود. حتي شاعران خوب هم 

بعد از مدتي فراموش مي شوند مگر اينكه خالقیت داشته باشند و كاري كنند كه بي سابقه باشد. 
او با بیان اينكه ديگر ش��عري در مجالت منتش��ر نمي كند، اظهار كرد: اغلب مجله هاي ادبي كه منتش��ر مي ش��وند، خراب 
ش��ده اند. مس��ووالن آنها شعرشناس نیستند و س��واد كافي ندارند. در واقع مجالت متصدي شعرش��ناس ندارند كه من ديگر 
بخواهم شعر در مجله چاپ كنم. زماني كه منوچهر آتشي بر شعرها نظارت مي كرد، خوب بود يا عنايت سمیعي بر شعرها نقد 
مي نوش��ت. االن نه كسي نقد مي نويس��د و نه كسي  هست كه شعر خوب داشته باشد، البته گاهي كسي مختصر گرد و خاكي 

به راه مي اندازد اما ادامه پیدا نمي كند. 

چهرهروز

نگاهيبهنتايجنظرسنجيدرموردشرايطايدهآلرستورانهاازنگاهمردمانگليس

معيارهايرستورانگرديبريتانياييها
 گروهگوناگون|

 س��ال هاي طوالني، بريتانیا در میان 
با بي  مزه ترين  مسافران، لقب كش��وري 
غذاها را به خ��ود اختصاص داده بود. با 
توجه به گزارش هاي منتشر شده، در سال هاي اخیر، 
تحوالت بسیاري كه در عادات غذايي و رستوران  هاي 
بريتانیاي��ي رخ داد، همچنی��ن به دلیل افزايش ورود 
گردش��گران به بريتانی��ا، امروزه رس��توران هاي اين 

كشور، قابل رقابت با بهترين ها در دنیا هستند. 
به ط��ور كل��ي، رس��توران گردي، يك��ي از عالئق 
مش��ترك بسیاري افراد شناخته مي شود؛ هرچند كه 
طبق آمار منتش��ر ش��ده، در برخي كشورها، عادت 
رس��توران گردي مي تواند هزينه هاي بس��یاري را به 
ش��هروندان و گردش��گران تحمیل كند. بس��یاري از 
مطالعات نشان داده كه طراحي داخلي يك فست فود 
يا رس��توران يا هر آش��پزخانه صنعتي ديگر يكي از 
عواملي است كه رضايت مش��تري را تحت تاثیر قرار 

مي دهد. 
در تازه ترين نظرس��نجي هاي موسس��ه يوگو كه 
از حدود 2ه��زار بريتانیايي، ش��رايطي كه آنها براي 

رستوران ايده آل مي دانند، معرفي شده است. 
طبق اي��ن آمار، قرار گرفتن رس��توران در باغ ها، 
از جذاب تري��ن گزينه ها براي بريتانیايي ها به ش��مار 
م��ي رود. براس��اس نتاي��ج اعالم ش��ده، ح��دود 63 
درص��د از اف��رادي كه در اين نظرس��نجي ش��ركت 
كرده ان��د تماي��ل دارن��د در فضايي به اس��تراحت و 
غذا خوردن بپردازند كه مش��رف به يك باغ باش��د. 
بس��یاري از بريتانیايي هايي كه در اين نظرس��نجي 
ش��ركت كرده ان��د، ش��ومینه را يك��ي از گزينه هاي 
مهم در رس��توران معرفي كرده اند. آنطور كه در اين 
گزارش گفته ش��ده، حدود 52 درصد از افراد در اين 
نظرسنجي، تمايل داش��تند كه در كنار گرماي يك 

شومینه، غذاي آنها سرو شود. 
همانطور كه گفته ش��د، رس��توران گردي، عادتي 
اس��ت كه بس��یاري به عنوان س��رگرمي به آن نگاه 
مي كنند. براين اس��اس، رس��توران ها نی��ز به دنبال 
ايده هاي بهتر براي جلب مش��تري هس��تند. در اين 

میان، اخالق كاركنان رس��توران و نحوه برخورد آنها 
با مش��تريان، از مهم ترين عواملي است كه در جذب 
و نگه داشتن مشتري، مي تواند بسیار تاثیرگذار باشد. 
نتايج اين نظرسنجي نیز تاثیر رفتار كاركنان رستوران 
در جلب رضايت مشتري را تايید مي كند. طبق آمار 
منتش��ر ش��ده، حدود 51 درصد از بريتانیايي ها كه 
در اين نظرس��نجي شركت كرده اند، تمايل دارند كه 
پیش��خدمت رستوران، آنها را به نام كوچك بشناسد 
و رفت��اري صمیم��ي با مش��تريان برق��رار كند.  در 
ادامه اين گزارش گفته ش��ده ك��ه حدود 50 درصد 
از بريتانیايي ها در اين نظرس��نجي اعالم كرده اند كه 
فروش تنقالت و خوراكي هايي غیر از غذاي اصلي در 
رس��توران نیز براي آنها اهمیت ويژه يي دارد.  طبق 
اخبار منتش��ر ش��ده، يك مركز تحقیقات بین المللي 
موس��یقي دس��ت به تحقیق جالبي در م��ورد تاثیر 
موس��یقي روي آمار فروش رس��توران ها زد. براساس 
گزارش اين مركز، نشان داده كه استفاده از موسیقي 
در هنگام صرف غذا، باعث افزايش اشتهاي مشتريان 
خواهد شد. همچنین يكي ديگر از كاركردهاي جالب 
موسیقي در رستوران ها و كافي شاپ ها تغییر مفهوم 
زمان براي مش��تريان اس��ت. در واقع به نظر مي آيد 

كه در زمان صرف غذا، ش��نیدن موسیقي دلنشین، 
زم��ان را متوقف مي كند. طبق گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده، حدود 35 درص��د از بريتانیايي هايي در اين 
نظرس��نجي، استفاده از موس��یقي را در زمان صرف 
غ��ذا، گزينه  مهم��ي مي دانن��د. ح��دود 35 درصد 
نی��ز تمايل داش��تند كه موس��یقي پخش ش��ده در 
رستوران ها، اجراي زنده باشد. آنطور كه در نتايج اين 
نظرس��نجي گفته شده، برگزاري مسابقات گروهي و 
قرعه كشي  در رس��توران ها، از عواملي است كه براي 
بس��یاري از بريتانیايي ها جذابی��ت دارد. همچنین از 
آنج��ا كه نگهداري حیوان خانگي در میان بس��یاري 
از خانواده ه��ا، به امري طبیعي تبديل ش��ده، حدود 
32 درص��د از بريتانیايي هاي ش��ركت كننده در اين 
نظرسنجي، اجازه ورود سگ و حیوان هاي خانگي به 

رستوران را از گزينه هاي مهم معرفي كردند. 
آداب معاش��رت و ص��رف غ��ذا، همچنین فضاي 
داخلي رس��توران ها، به ط��ور كلي پايبن��د به اصول 
خاص و مش��تركي بوده و هر يك از انواع رستوران ها 
و فس��ت فودها، تعريف مخصوصي دارند. با اين حال، 
در بس��یاري از كش��ورها، با توجه به نیاز و س��لیقه 

مشتريان، فضاي رستوران ها تعريف مي شود. 

آمارنامه

بازارهنر

غوغايستارگانموسيقينواحيششاقليمدرتهران
دوشنبه ش��ب، س��الن رودكي يكي از 
شب هاي ماندني اش را پشت سر گذاشت؛ 
آن هم در كنس��رتي كه موزيس��ین هاي 
كردستان و ش��مال خراسان و آذربايجان 
و بويراحمد و شاهس��ون ها و هرمزگان ها 
در يك اجرا، رنگین كماني از موسیقي هاي 
مناطق مختلف كشورمان را به مخاطبان 
عرض��ه كردن��د.  مي توان گف��ت يكي از 
اجراه��اي جذاب جش��نواره موس��یقي 
فجر امس��ال، توس��ط گروه »خنیاگران 

ش��ش اقلیم« كه با حضور گروه هايي از شش فرهنگ 
موس��یقايي كردس��تان، شمال خراس��ان، آذربايجان، 
كهكیلوي��ه و بويراحمد، شاهس��ون ها و هرمزگاني ها 
تشكیل شده بود، روي صحنه رفت.  گروه »خنیاگران 
شش اقلیم« كه توسط پیمان بزرگ نیا تشكیل شده، 
دوشنبه ش��ب از ساعت 21:30 در س��الن رودكي و با 
حضور بس��یاري از عالقه مندان موسیقي نواحي روي 
صحنه رف��ت. در ابتداي اين برنام��ه همچون تمامي 
اجراهاي روز ششم از سي وسومین جشنواره موسیقي 
فجر، متني به مناسبت فاجعه نفتكش سانچي در سالن 
قرائت ش��د و س��پس اعضاي گروه »خنیاگران شش 

اقلیم« روي سن آمدند. 
آغازگر برنامه اين گروه آذربايجاني ها 
بودن��د ك��ه ط��ي آن عباس رس��ول زاده 
)خوانن��ده و نوازن��ده قوپ��وز(، مالوردي 
حی��دري )نوازن��ده باالب��ان( و فرام��رز 
جوزعل��ي )نوازن��ده داي��ره( بخش هايي 
از موس��یقي آذري را ب��راي حاض��ران به 
اج��را درآوردند. در ادام��ه نوبت به بانوان 
موزيسین شمال خراسان و منطقه قوچان 
رسید. دوتارنوازي در میان بانوان منطقه 
قوچان مرسوم اس��ت اما بنابه داليل مختلف تاكنون 
اجراي دوتارنوازي بانوان موزيسین قوچان در جشنواره 
موس��یقي فجر روي صحنه نرفته ب��ود. در اين بخش 
كه بس��یار مورد توجه حاضران در س��الن قرار گرفت 
اكرم ابراهیم زاده با س��از دوتار و عاطفه هاش��م زاده به 
اجراي بخش هايي از رپرتوار موسیقي شمال خراسان 

پرداختند. 
در بخش ديگر گروه »خنیاگران ش��ش اقلیم« سه 
نوازنده و خواننده از ايل شاهسون در مقابل مخاطبان 
قرار گرفتند تا موس��یقي كمتر شنیده شده اين ايل را 

براي حاضران به اجرا درآورند. 

كهنهكارانبازيگريدرجشنوارهفيلمفجر
در سي وششمین جشنواره فیلم فجر، 
عل��ي نصیريان تنها بازيگر نس��ل قديمي 
س��ینماي ايران و جزو پنج پیشكس��وت 
ماندگار بازيگري اس��ت ك��ه در اين دوره 
ب��ا فیلمي جديد به جش��نواره مي آيد، در 
حال��ي كه هی��چ خب��ري از بازيگران زن 
پیشكس��وت نیس��ت.  »امپراتور جهنم« 
پروي��ز ش��یخ طادي جدا از حاش��یه هايي 
كه ب��راي حضورش در جش��نواره فجر از 
س��ال گذش��ته تاكنون داش��ته امسال با 

حضور يكي از بازيگران قديمي س��ینما همراه اس��ت. 
علي نصیريان كه تابس��تان امس��ال ش��ب هاي زيادي 
را در س��الن اصلي تئاتر ش��هر با نمايش »اعتراف« به 
كارگرداني شهاب حسیني میزبان عالقه مندان بود، در 
جش��نواره فجر فیلم »امپراتور جهنم« را دارد.  او س��ه 
س��ال قبل فیلم »ايران برگر« مسعود جعفري جوزاني 
در جش��نواره داش��ت ولي با وجود فیلم هاي متعددي 
ك��ه در طول اين س��ال ها بازي كرده تاكنون س��یمرغ 
بلورين بازيگري را از جشنواره فجر نگرفته است. بازيگر 
فیلم هاي »بوي پیراهن يوس��ف«، »ناخدا خورش��ید«، 
»گاو«، »ديوانه يي از قفس پريد«، »پس��تچي س��ه بار 
در نمي زند« و... در همكاري ديگري با ش��یخ طادي در 
فیلم »امپراتور جهنم« بازي كرده و پیش از اين هم در 
»شكارچي شنبه« اين كارگردان كه امسال براي كسب 
دومین س��یمرغ بهترين كارگرداني در بخش س��وداي 
س��یمرغ رقابت مي كند، حضور داشته است. البته اين 
دو فیلم شباهت هايي به لحاظ موضوع با يكديگر دارند 
و به وقاي��ع خاورمیانه و اتفاقات تروريس��تي و داعش 

اشاره مي كنند.  
ديگر بازيگر كهنه كار امس��ال جش��نواره، داريوش 
ارجمند اس��ت كه در س��ال هاي گذش��ته بیش��تر در 
س��ريال هاي تلويزيون��ي بازي كرده اس��ت. به گزارش 

مهر، او امس��ال با درام عاشقانه »ماهورا« 
به كارگرداني حمید زرگرنژاد به جشنواره 
مي آي��د و در كن��ار او بازيگ��ران جوان��ي 
همچون س��اعد سهیلي، بهاره كیان افشار، 
يوس��ف مراديان، میترا حجار، مونا فرجاد 
و كام��ران تفت��ي ه��م ب��ازي مي كنن��د. 
بازيگ��ر فیلم ه��اي »ناخ��دا خورش��ید«، 
»سگ كش��ي«، »آدم برفي«، »ناصرالدين 
شاه آكتور س��ینما«، »كشتي آنجلیكا« و 
»اعتراض« تاكنون دوباره برنده س��یمرغ 
بلورين جش��نواره در نقش اول و مكمل براي فیلم هاي 
»ناخدا خورشید« و »سگ كشي« شده و چند بار ديگر 
هم كانديداي دريافت جايزه ش��ده است.  اكبر عبدي 
هم يكي ديگر از بازيگران قديمي سینماي ايران است 
كه در دهه گذش��ته گاهي با س��الي بیش از سه فیلم 
حض��ور پررنگي در س��ینما داش��ته و امس��ال با فیلم 
»س��وءتفاهم« احمدرضا معتمدي در جشنواره حاضر 
مي ش��ود.  او كه اين روزها فیلم »عش��قوالنس« را هم 
بر پرده س��ینماها دارد، در جش��نواره فیلم فجر دو بار 
جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل مرد را براي فیلم هاي 
»مادر« و »خوابم مي آد« گرفته است.  بازيگر فیلم هاي 
»هنرپیش��ه«، »اجاره نش��ین ها«، »دزد عروس��ك ها«، 
»س��فر جادويي«، »ناصرالدين ش��اه آكتور س��ینما«، 
»دلشدگان«، »آدم برفي« و »روز فرشته« در فیلم هاي 
اخیرش خیلي كم فرصت تكرار نقش هاي ماندگاري كه 
پیش از اين خلق كرده بود را داش��ته و در فیلم جديد 
معتم��دي هم با مريال زارعي، كامبی��ز ديربار و پژمان 
جمش��یدي همبازي بوده است.  جمشید هاشم پور نیز 
از جمله بازيگراني اس��ت كه خیل��ي از عالقه مندان به 
س��ینما نقش هاي خاطره انگیزي را از او به ياد دارند و 
امس��ال در دو فیلم »داركوب« و »هاياليت« بازي او را 

در جشنواره مي بینیم. 

ميزبانيجشنوارهايدرامريكاازانيميشن»آلفابت«
انیمیش��ن كوتاه »آلفابت« س��اخته 
كیان��وش عابدي ب��ه جش��نواره يي در 

امريكا مي رود. 
انیمیش��ن كوتاه »آلفابت« س��اخته 
كیان��وش عاب��دي ب��ه بخش مس��ابقه 
هش��تمین دوره جش��نواره »كويین��ز« 
اي��ن فیل��م  در نیوي��ورك راه ياف��ت. 
در هش��تمین فس��تیوال جهان��ي فیلم 
»كويین��ز« نماي��ش داده مي ش��ود كه 
حدود 650 فیلم براي ش��ركت در اين 

جشنواره ثبت نام كرده اند. از میان اين آثار هم 1۸1 
فیلم براي نمايش انتخاب ش��ده اند. اين جشنواره از 
12 تا 25 مارس 201۸ در نیويورك برگزار مي شود. 
»آلفابت« زندگي انس��ان هايي را روايت مي كند 

ك��ه زندگي كردن را فراموش كرده و از 
آگاهي و حقیق��ت دور مانده اند. به طور 
كلي اين فیلم در مورد مردماني اس��ت 
كه سال ها است الفباي زيستن را از ياد 
برده اند، نمي بینند، نمي شنوند و سخني 
بر لب نمي س��رايند، ولي كلمات بي قرار 

در انتظارند. 
عوامل ساخت اين انیمیشن عبارتند 
از كارگ��ردان: كیانوش عابدي، انیماتور: 
فرن��وش عاب��دي، رن��در و كامپوزيت: 
مرتضي نیت��ي، وي��ژوآل: حامد پوركرم��ان، طراح: 
امیرحس��ین نوروزي، بك گراند: محدث��ه پیله وران، 
موسیقي: س��روش عابدي، محصول: مركز گسترش 

سینماي مستند و تجربي. 

قوانينبرگزيت
زيرتيغبروكسل

فايننشالتايمز:
 اين روزنامه در صفحه 
موض��ع  ب��ه  خ��ود،  اول 
بروكسل در مقابل شرايط 
تج��ارت و مهاج��رت در 
برگزيت  از  پ��س  بريتانیا 
اشاره كرده است. براساس 
اي��ن گ��زارش، از ط��رف 
اتحاديه اروپا، دستور العمل 
جديدي به میش��ل  بارنیه 

در زمینه مهاجرت و تجارت ارائه ش��ده كه براساس 
آن، هر مهاجري از اتحاديه اروپا كه تا پیش از پايان 
دوره انتقالي برگزيت )احتماال تا سال 2021( وارد 
بريتانیا شود مي تواند بدون قید و شرط در اين كشور 
بماند و قوانین پس از برگزيت نیز، نمي تواند آنها را 
از كار و زندگ��ي در بريتانیا منع كند. پیش از اين، 
بريتانیا در تالش بود كه محدوديت گسترده يي براي 
ورود مهاجران اعمال كند. همچنین، بروكس��ل در 
مورد قوانین تجارت اعالم كرده كه بريتانیا، تنها در 
صورتي مي تواند از مزاياي توافقنامه تجاري كنوني 
اروپا استفاده كند كه متعهد شود غیر از كشورهاي 
عضو اين اتحاديه، هیچ توافق تجاري با كش��ورهاي 

ديگر نداشته باشد. 

گاردين:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خود، خبري 
دول��ورش  درگذش��ت  از 
اوري��ردن، خواننده اصلي 
»كرنبري��ز«  راك  گ��روه 
در ۴6 س��الگي خبر داد. 
طب��ق اين گ��زارش، اين 
دوش��نبه  روز  خوانن��ده 
»به طور ناگهاني« در لندن 

جان س��پرده است. گروه »كرنبريز« در دهه 1۹۹0 
میالدي به شهرت رسید و بیش از ۴0 میلیون نسخه 
از ترانه ها و آلبوم هاي اين گروه موس��یقي آلترناتیو 
راك در سراسر جهان به فروش رسیده است. در اين 
صفحه، اما بیشتر از اخبار منتشر شده، تغییر ابعاد 
گاردين توجه ها را به خود جلب كرده است. روزنامه 
گاردين از اين پس به صورت نیم قطع )تبلويد( و با 
ظاهري ساده و وب سايت اين روزنامه نیز با طراحي 
مجدد و فونت و لوگوي جديد در اختیار خوانندگان 
قرار مي گیرد. تغییرات ظاه��ري جديد گاردين در 
تمامي بخش ها و همچنین مجالت مكمل گاردين و 
همچنین روزنامه »آبزرور« اعمال شده است. عالوه 
بر اس��تفاده از فرمت تبلويد )نیم قطع( در نس��خه 
چاپي روزنامه گاردين، وب س��ايت اين نش��ريه نیز 
با تغییراتي همراه ش��ده كه در نسخه هاي موبايل، 

اپلیكیشن موبايل و وب قابل مشاهده است. 

اينديپندنت:
از  بس��یاري  دي��روز، 
نش��ريات، در صفح��ه اول 
خود، خبر انحالل ش��ركت 
چن��د ملیت��ي كاريلیون را 
منتشر كردند. اينديپندنت 
نی��ز در صفح��ه اول خود، 
گزارشي از اين ورشكستگي 
نوش��ت. طبق اين گزارش، 
اين شركت  ورشكس��تگي 

س��بب ش��ده اس��ت ده ها هزار نفر از جمل��ه بیش از 
20هزار نفر از كاركنان اين ش��ركت فقط در بريتانیا 
بیكار ش��وند. طبق اي��ن گزارش، ش��ركت كاريلیون 
۹52 میلیون پوند از شركت هاي تامین كننده مصالح 
ساختماني در سال 2016 خريد كرد، بنابراين شبكه 
وسیعي براي اين شركت كار مي كردند واكنون دولت 
۴۸ ساعت به طلبكاران فرصت داده است تكلیف طلب 
خود را با شركت ورشكسته كاريلیون مشخص كنند. 
اين در حالي اس��ت كه در روزهاي گذشته، بانكداران 
بريتانیاي��ي، در خصوص ورشكس��تگي اين ش��ركت 
هش��دار داده و از دفتر نخس��ت وزيري در اين كشور، 

درخواست كمك كرده بودند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

پخشآنالينفيلمجديد»هريپاتر«
فیلمي در ارتباط با مجموعه »هري پاتر« 
به صورت آنالين اكران ش��د. »اينديپندنت« 
نوشت: فیلمي درباره زندگي و سابقه خانوادگي 
»ولدمورت« � ش��خصیت منفي داستان هاي 
»هري پاتر« � از سوي كمپاني »برادران وارنر« 
س��اخته و به صورت آنالين اكران ش��د.  اين 
فیلم ك��ه »ولدمورت: منش��أ وارث« نام دارد، 

داس��تان جواني »تام ريدل« با همان »ولدمورت« ترس��ناك رمان هاي »هري پاتر« و 
چگونه رس��یدن او به قدرت را روايت مي كند. اين فیلم 50 دقیقه يي پیش درآمدي بر 
مجموعه »هري پاتر« محس��وب مي شود كه با جلوه هاي ويژه، طراحي لباس خاص و 
فلش بك هاي متعدد، به اثري جذاب تبديل شده است.  »گیانماريا پزاتو« كارگردان اين 
فیلم اس��ت كه در سال 201۷ با »برادران وارنر« قرارداد بست. اين فیلم كه از روز 13 
ژانويه از طريق يوتیوب در دسترس عالقه مندان قرار گرفته، طي دو روز اول 5 میلیون 
بار دانلود شده، 30۷هزار اليك و 12هزار ديساليك دريافت كرده است.  كمپاني سازنده 
هشت گانه »هري پاتر« پس از به اتمام رساندن ساخت اين فیلم هاي فانتزي-تخیلي، 
به ساخت آثاري مرتبط با شخصیت هاي »هري پاتر« و پیشینه هر يك پرداخته است. 
دوگانه »جانوران ش��گفت انگیز و زيس��تگاه آن ها« از فیلم هاي پرطرفدار مرتبط با اين 
مجموعه سینمايي هستند. قسمت اول فیلم »جانوران شگفت انگیز و زيستگاه آن ها« 
سال 2016 روي پرده رفت و ۸1۴ میلیون دالر در سینماهاي جهان فروخت. در اين 
فیلم »ادي ردماين« � بازيگر انگلیسي برنده اسكار � نقش قهرمان اصلي فیلم »نويت 
اس��كامندر« عضو انجمن مخفي جادوگري نیويورك را بازي كرده است. او سعي دارد 
موجودات جادويي را كه از چمدان او فرار كرده اند، پیدا كند. اتفاقات اين فیلم در سال 
1۹26 نیويورك اتفاق مي افتد.  اقتباس سینمايي رمان هاي »هري پاتر« به قلم »جي.

كي. رولینگ« از س��ال 2001 تا 2011 در قالب هشت فیلم با بازي »دنیل رادكلیف« 
و »اما واتسون« روي پرده رفت. »هري پاتر و سنگ جادو«، »هري پاتر و تاالر اسرار«، 
»هري پاتر و زنداني آزكابان«، »هري پاتر و جام آتش«، »هري پاتر و محفل ققنوس«، 
»هري پاتر و شاهزاده دورگه« و »هري پاتر و يادگاران مرگ - قسمت اول و دوم« در 

كل به فروشي بالغ بر ۸ میلیارد و 200میلیون دالر دست يافتند.

ازمسجديكهديگرنيست...
مس��جد معج��ردار روز دوش��نبه در می��ان 
به��ت و حی��رت م��ردم و عالقه من��دان میراث 
فرهنگ��ي و تاريخ��ي مش��هد با خاك يكس��ان 
ش��د تا به گفته مس��ووالن ش��هرداري مس��یر 
راس��ت گرد خیاب��ان ن��واب ب��ه 1۷ ش��هريور 
مشهد گش��وده شود، اما داس��تان اين مسجد و 
اهمی��ت تاريخ��ي آن چه بود؟ مرج��ان اكبري 

 سرپرس��ت مع��اون می��راث فرهنگ��ي خراس��ان رضوي اظهار ك��رد: اثر ثبتي موس��وم به 
»مس��جد حوض معج��ردار« واقع در خیابان ن��واب صفوي )پايین خیابان( مش��هد، ضلع 
جنوب غربي تقاطع نواب صفوي و شارستان رضوي قرار داشت كه توسط شهرداري تخريب 
ش��د.  او به ايسنا گفت: اين مس��جد در برهه هاي زماني مختلف به نام هاي مسجد خواجه 
بیك، مسجد رباط، مسجد حوض معجردار و مسجد صاحب الزمان )عج( شهرت داشته است. 
مسجد در حدود يك صدو هشتاد سال قبل زماني كه محمدشاه قاجار عازم تصرف هرات بود، 
وقف شده و قديمي ترين نشان و ردپاي مكتوب اين اثر به سال 1300 قمري در كتاب معتبر 
مطلع الشمس به قلم محمدحسن خان صنیع الدوله مشاهده شده است. سرپرست معاونت 
میراث فرهنگي خراسان رضوي افزود: به موقعیت اين مسجد نزديك به دروازه خیابان سفلي 
)پايین خیابان( اشاره مي شود كه روي يك باب حوض انبار واقع شده و كتیبه يي روي كاشي 
معرق زرد بسیار ممتاز به خط خوشنويس متبحر عصر صفويه، علیرضا عباسي، دارد. اكبري 
با بیان اينكه از طرف ديگر دبیران مش��هدي كه در سال 1313 خورشیدي مجموعه يي از 
آثار مشهد را به نام مكتب شاهپور گردآوري كردند، عنوان كرد: بنا به اهمیت، نام اين مسجد 
را ذكر كرده و نوش��ته اند: »اين مس��جد از ابنیه دوره صفويه شمرده شده و روي آب انباري 
نزديك به دروازه پايین خیابان در ضلع جنوبي خیابان صفوي واقع ش��ده است.  سرپرست 
معاونت میراث فرهنگي خراسان رضوي اظهار كرد: تخريب شبانه اين مسجد، صرفا با استناد 
به راي مقام عالي دادگاه عمومي حقوقي مش��هد مبني بر حكم به بطالن ثبت اثر مس��جد 
حوض معجردار توجیهي غیراصولي و دور از خردمندي ش��هري است كه انتظار مي رفت با 
وجود مسووالن فرهیخته و مدبر شهر مشهد، قوانین و موارد موصوف مالك عمل قرار گیرد 
و مردم شاهد روند پیشین تخريب آثار در بافت پیرامون حرم مطهر نباشند همچنین همدلي 

و همیاري گسترده تري با مسووالن دولتي حفظ آثار تاريخي داشته باشند. 

تاريخنگاري

ارتش در اروند
 بیست و هفتم دي 131۸، به دنبال ايجاد اختالف 
می��ان ايران و عراق در مورد تعیین حدود مرزي آبي 
دو كش��ور، نیروي دريايي ارتش اي��ران براي احقاق 
حق خود در اروندرود براس��اس معاهده سیزدهم تیر 
1316 هجري خورشیدي، وارد عمل شد و عراقي ها 

را به پشت مرزهاي مقرر در اين پیمان راند. 
می��زان حق مالكیت ايران و ع��راق از اروندرود از 
بیش از يك قرن پیش محل منازعه میان دو كش��ور 
بوده اس��ت. اي��ن اختالفات، اس��فند 1353 )1۹۷5 
می��الدي( با انعق��اد قرارداد الجزاير پاي��ان يافت، اما 

برخالف تصور اين پايان ماجرا نبود. 
می��ان  ق��راردادي  الجزاي��ر   1۹۷5 پیمان نام��ه 
كش��ورهاي ايران و عراق با وس��اطت الجزاير بود كه 
خ��ط مرزي ايران و ع��راق در آب ه��اي اروندرود را 

تعیین كرد. 
از اي��ن رو اين ق��رارداد به دلیل انتش��ار اعالمیه 
مشترك دو كشور در الجزيره كه پیش زمینه امضاي 
پیمان نامه شد و میانجي گري مقامات الجزاير در تمام 
مراحل، به پیمان الجزاير معروف شد؛ هر چند محل 
امضاي تمام پیمان ها و پیوس��ت ها و موافقتنامه هاي 

مرتبط در بغداد بوده است. 
اين قرارداد در اوج اختالفات مرزي میان ايران و 

عراق بر سر مالكیت آب هاي اروندرود با میانجي گري 
هواري بومدين ريیس جمهور الجزاير بین عباس��علي 
خلعتبري و سعدون حمادي، وزيران خارجه ايران و 
ع��راق و در حضور عبدالعزيز بوتفلیقه عضو ش��وراي 
انقالب و وزير امور خارجه الجزاير امضا ش��د. در اين 
معاهده مرز دو كشور در اروندرود بر پايه خط تالوگ 
تعیین ش��د. همچنین دو كشور موافقت كردند كه از 

»رخنه اخاللگران« در مرزهاي دو كش��ور جلوگیري 
كنند. 

پیمان الجزاير در زمان حكومت محمدرضا پهلوي 
و صدام بس��ته ش��د، اما كمتر از 6 س��ال بعد، صدام 
به ط��ور يك طرفه قرارداد الجزاير را پاره كرد و جنگ 
ايران و ع��راق، دومین جنگ طوالني قرن بیس��تم، 

شروع شد. 
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