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   داليل سبقت قيمت مسكن از تورم در 97

سياست هاي كالن پولي و مالي دولت، بازارهاي جايگزين )نظير بازار سرمايه، 
ارز، طال و. .(، نرخ س��ود بانكي، نقدينگي و تورم، تسهيالت بخش مسكن، هزينه 
س��اخت و مي��زان عرضه و تقاض��ا در بازار از جمله مولفه ه��اي اثرگذار بر قيمت 
مس��كن و پيش بيني آتيه بازار آن هس��تند. در يك س��و وجود اي��ن مولفه هاي 
مختلف تاثيرگذار و وابس��تگي تحوالت بازار مسكن به عوامل اقتصادي گوناگون 
و از س��وي ديگر مقاومت بيشتر بازار مس��كن نسبت به سياست هاي مالي دولت 
و نظام بانكي راه را براي پيش بيني دقيق آينده بازار مس��كن دش��وار مي كند. اما 
با نگاهي اجمالي به عوامل مذكور و نيز روند نوس��انات و تحوالت بازار مسكن در 
يك برهه زماني مشخص مي توان به نتايج قابل قبولي از پيش بيني آينده بازار آن 
دست يافت. از اين رو هر چند پيش  فرض هاي گوناگون منجر به پيش بيني هاي 
مختلف از بازار مسكن مي شود؛ اما در اين يادداشت با در نظر گرفتن ادامه روند 
رو به رشد كنوني بازار و نگاهي اجمالي به تحوالت آن در طول يك سال گذشته 

به نكاتي در خصوص آينده بازار مسكن اشاره مي شود. 
از اواسط سال 95 بود كه زمزمه هايي از تحرك بازار مسكن به گوش مي رسيد 
اما با اين وجود تا چند ماه اخير تحليلگران بازار مس��كن اعتقادي به جهش بازار 
مس��كن به سوي رونق نداشتند تا اينكه با توجه به گزارش هاي بانك مركزي در 
طول ماه هاي گذشته، حركت به سوي رونق در بازار مسكن مشهود شد. به طوري 
ك��ه در پنج ماهه دوم س��ال96، بازار مس��كن هم به لحاظ قيم��ت و هم تعداد 

معامالت صورت گرفته، رشد قابل توجهي را تجربه كرد. 
طب��ق گزارش بان��ك مركزي در طول يك ماه اخير، متوس��ط قيمت خريد و 
فروش يك مترمربع زيربناي واحد مس��كوني در شهر تهران 5.51 ميليون تومان 
بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.3درصد افزايش را نشان مي دهد. تعداد 
معامالت مس��كن نيز به رقم بيش از 18هزار واحد مس��كوني رسيده است كه به 

نسبت ماه مشابه سال قبل 17.7درصد رشد داشته است. 
همچنين در 11ماه امسال متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني معامله 
شده در شهر تهران 4.82ميليون تومان بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 10.1درصد افزايش قيمت را نش��ان مي دهد. حجم معامالت نيز نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل رشد 12.8درصدي داشته است. تمام اين ارقام ذكر شده 

بيانگر جهش قابل توجه بازار مسكن به سمت رونق واقعي آن است. 
الزم به ذكر اس��ت، طبق آمار ها حجم معامالت خريد و فروش آپارتمان هاي 
مسكوني به واسطه رشد قابل توجه قيمت در بهمن ماه نسبت به ماه قبل كاهش 
3.2 درصدي داشته است كه برخي كارشناسان اين كاهش حجم در معامالت را 
دال بر كاهش رونق بازار مس��كن مي دانند. اما بايد در نظر داشت كه اين كاهش 
حج��م معامالت با توجه به افزايش ميانگي��ن قيمت هر متر مربع آپارتمان و نيز 
نزديك��ي به ايام پايان س��ال طبيعي بوده و به مفهوم كاهش س��رعت رونق بازار 
معامالت مس��كن نيس��ت. با وجود اين نيز تعداد معامالت خريد مسكن در شهر 
تهران طي بهمن ماه امسال در ادامه پيشروي بازار مسكن در فاز رونق نسبت به 

بهمن ماه سال گذشته رشد چشمگيري را تجربه كرده است. 
در خصوص تحوالت بازار مس��كن در س��ال آتي نيز به نظر مي رس��د، ميزان 
افزايش قيمت مس��كن تابعي از نرخ رش��د تورم نقطه يي باش��د. اما در اين ميان 
نمي توان ميزان تقاضاي باال در بازار و كاهش عرضه مسكن به ويژه در متراژ هاي 
پايين و پرمتقاضي )پايين تر از 80 متر مربع زيربنا( و تاثير آن در افزايش قيمت 
مس��كن را ناديده گرفت. بنابراين با توجه به روند كنوني قيمت ها، ش��كل گيري 
رون��ق در بازار و افزايش تقاضاي خريد مس��كن )متاثر از سياس��ت هاي حمايتي 
دول��ت و نظام بانكي(، پيش بيني افزايش قيمت مس��كن حتي باالتر از نرخ تورم 

عمومي دور از انتظار نخواهد بود. 
جهت تش��ريح موضوع مي توان گفت كه در حال حاض��ر بازار عرضه و تقاضا 
مسكن از س��ه ويژگي به خصوص برخوردار است. نخس��ت آنكه بازار مسكن در 
بخش عرضه با بيش از 2ميليون واحد خالي روبه روس��ت. هرچند ركود چندساله 
معامالت در بخش مس��كن وجود اين واحد هاي خال��ي را در نتيجه عدم فروش 

آنها توجيه مي كند. 
ادامه در صفحه 11

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 15  صفحه 2 

 1- قرار اس��ت امروز، نظر ش��وراي 
نگهب��ان درباره اليحه بودجه س��ال 97 
رسما به مجلس اعالم  شود. براساس بند 
)ز( تبص��ره 7 ماده واحده اليحه بودجه، 
از س��ال آينده س��ازمان تامين اجتماعي 
مكلف خواه��د بود، تمام س��هم درمان 
از مجموع مأخذ كس��ر ح��ق بيمه را به 
حسابي نزد خزانه داري كل كشور بريزد. 
س��خنگوي  كدخداي��ي  عباس��علي 
ش��وراي نگهب��ان، ام��ا دي��روز در يك 
نشست خبري درباره ش��رعي و قانوني 
بودن تصميم مجلس براي منابع درمان 
تامين اجتماع��ي گف��ت: »اگر مصوبه يي 
خالف ش��رع يا قان��ون نباش��د چگونه 
مي ت��وان ب��ه آن اي��راد گرفت؟پيش تر، 
اين پول به حس��ابي ريخته مي ش��د كه 
جزو خزانه نبود و اكنون براساس قانون، 
به منظور نظارت بيش��تر، به خزانه واريز 
مي شود؛ يعني تغييري صورت نگرفته و 
هنوز همان قانون تامين اجتماعي رعايت 

مي شود.«
ح��دود 11 روز پي��ش، جمع��ي از 
تامين اجتماعي  بازنشستگان  و  كارگران 
ب��ا تجم��ع مقابل س��اختمان ش��وراي 
نگهب��ان، با اعالم مواضع مس��تدل خود 
درب��اره بند )ز( تبص��ره 7 اليحه بودجه 
سال آينده، از شوراي نگهبان درخواست 
كردند تا اين بند را تاييد نكند. همزمان 
نماين��دگان كارگ��ري و كارفرمايي در 
اعتراض به همين بن��د از تبصره اليحه 
بودج��ه جلس��ات كميته دس��تمزد را 
ت��رك كرده اند و به همين دليل وضعيت 
حقوق و دستمزد در سال 97 همچنان 

»نامشخص« است. 

2- سازمان تامين اجتماعي به عنوان 
بزرگ ترين بيمه گ��ر اجتماعي در ايران 
و خاورميانه، نقشي اساسي در بازتوزيع 
درآمدها و كاهش ش��كاف طبقاتي دارد. 
اين س��ازمان 18 خدم��ت گوناگون به 
افراد تحت پوش��ش خ��ود ارائه مي كند. 
ارائ��ه خدمات درمان��ي رايگان به حدود 
40 ميلي��ون نفر از بيمه ش��دگان اصلي 
ملك��ي  درمان��ي  مراك��ز  در  فرع��ي  و 
تامين اجتماع��ي، پرداخ��ت مس��تمري 
ب��ه ح��دود 2 ميلي��ون و 700 هزار نفر 
بازنشسته و مس��تمري بگير ازجمله اين 
خدمات اس��ت. از آنجا كه ارائه تمام اين 
خدمات از مح��ل اندوخته هاي كارگران 
در دوران اش��تغال ص��ورت مي گي��رد، 
كرامت انساني آنها حفظ مي شود و آنها 
نه بر سر سفره انواع كمك هاي دولتي و 
غيردولتي كه بر سر سفره دسترنج خود 

مي نشينند. 
3- حدود 95درصد از منابع سازمان 
تامين اجتماعي از محل دريافت حق بيمه 
)مشاركت مالي كارگران و كارفرمايان و 
دولت( تامين مي شود. مابقي اين منابع 
نيز از محل س��ود س��رمايه گذاري هاي 
تامين اجتماعي حاصل مي شود. براساس 
ياد  تامين اجتماع��ي، س��ازمان  قان��ون 
ش��ده موظف اس��ت »نه  بيست وهفتم« 
ح��ق بيمه دريافت��ي را ب��ه هزينه هاي 
بازنشس��تگان و  درماني بيمه ش��دگان، 
مس��تمري بگيران خ��ود تخصيص دهد 
كه »هف��ت  بيس��ت وهفتم« آن مربوط 
به هزينه هاي جاري درمان بيمه ش��ده 
و »دو بيس��ت وهفتم« آن مرب��وط ب��ه 
هزينه ه��اي درماني كارگ��ران در زمان 

بازنشستگي است. 
4- بي تردي��د، ام��وال و درآمدهاي 

س��ازمان تامين اجتماع��ي مرب��وط ب��ه 
بخش مش��خصي از جمعيت كشور و نه 
همه شهروندان ايران اس��ت. به عبارتي 
دقيق ت��ر، آنچن��ان ك��ه ط��ي دو دهه 
اخي��ر صاحب نظران بزرگ و برجس��ته 
تامي��ن اجتماعي اع��الم كرده اند، اموال 
تامين اجتماع��ي »حق الناس« اس��ت نه 
»بيت الم��ال«! در چني��ن ش��رايطي به 
اعتقاد برخي كارشناسان مصوبه مربوط 
به واريز سهم درمان تامين اجتماعي، نه 
»قانوني« و نه »ش��رعي« است. به ويژه 
آنكه بخش هايي از دولت طي چند ساله 
اخي��ر، به طور مش��خص از زمان اجراي 
ط��رح تحول س��المت در ارديبهش��ت 
س��ال 1393، با هدف تامين هزينه هاي 
اي��ن طرح، در پي الح��اق بخش درمان 
ب��ه وزارت بهداش��ت  تامين اجتماع��ي 
بوده اند. اين مصوبه همچنين از س��وي 
حقوقدانان و كارشناسان تامين اجتماعي 
مغاير با اص��ول 52 و 53 قانون ارزيابي 
مي ش��ود. به ب��اور حقوقدان��ان، دولت 
نمي توان��د درآمدهاي��ي ك��ه مربوط به 
خودش نيس��ت را به خزان��ه واريز كند، 
چراكه اين كار در واقع تعدي به حقوق 

افراد و مغاير با شرع و قانون است. 
5- در ش��رايطي دول��ت و گروه��ي 
از نماين��دگان مجل��س، به واريز س��هم 
درمان تامين اجتماع��ي به خزانه دولت 
راي داده اند كه اين س��ازمان در شرايط 
مالي مناسبي نيست. براساس آمارهاي 
موجود، از سال 1384 تاكنون، »شكاف 
س��ازمان  مص��ارف  كل  از  نقدينگ��ي 
تامين اجتماعي« روندي منفي در پيش 
گرفته اس��ت. در س��ال 1383، شاخص 
ش��كاف نقدينگ��ي از كل مص��ارف اين 
س��ازمان، مثبت 8درصد بوده است. اما 
اين شاخص در سال 1384 با 11درصد 
اف��ت به منفي 3درصد تن��زل يافته و با 
شيب به نسبت ماليمي در سال 1391 

به منفي 8درصد رسيده است. اين روند 
منفي اما از سال 1392 به بعد 2 رقمي 
شد و در سال 1393 به منفي 19درصد 
و در سال 1395 به منفي 23درصد بالغ 

شده است. 
يكي از داليل اساسي جهش شكاف 
س��ازمان  مص��ارف  كل  از  نقدينگ��ي 
اخير،  تامين اجتماع��ي طي س��ال هاي 
 اج��راي طرح تحول س��المت و افزايش 
تامين اجتماع��ي  درمان��ي  هزينه ه��اي 
به ش��مار مي رود. در عين حال، مس��اله 
تنگناي مالي تامين اجتماعي ريشه هاي 
عميق تر و موثرتر از طرح تحول سالمت 
يا عبور بدهي هاي دولت به اين سازمان 

از مرز 140هزار ميليارد تومان دارد. 
6- از اي��ن رو، متولي��ان طرح تحول 
س��المت بهتر اس��ت به ج��اي دريافت 
ياران��ه از كارگران،  تدبي��ر ديگري براي 
ادامه اجراي اين طرح بينديش��ند. طرح 
ياد شده اگرچه موجب شده كه بيماران 
و خانواده ه��اي آن��ان كمتر از گذش��ته 
دغدغه مالي داش��ته باشند، اما همزمان 
باعث افزايش هزينه هاي درمان و به ويژه 
افزاي��ش چش��مگير حقوق و دس��تمزد 
پزشكان ش��ده اس��ت. ناگفته نماند كه 
دولت و وزارت بهداشت در قبال سالمت 
و بهداش��ت كارگ��ران و بازنشس��تگان 
به عن��وان ش��هروندان اي��ران مس��وول 
هس��تند، اما هزينه خدمات درماني اين 
اقشار از سوي س��ازمان تامين اجتماعي 
ب��دون درياف��ت س��رانه درم��ان آنها از 
وزارت بهداشت صورت مي گيرد. در اين 
ش��رايط، در صورتي كه دولت نمي تواند 
هزينه هاي طرح تحول سالمت را تامين 
كند، بهتر اس��ت با مردم سخن بگويد و 
اجراي اين طرح را متوقف كند يا اينكه 
هزينه ها و همچنين ش��يوه تامين مالي 
اج��راي اين طرح را م��ورد بازبيني قرار 

دهد. 

مدير پيش��ين دفتر توت��ال در ايران 
گفت: قرارداد اين ش��ركت فرانس��وي با 
اي��ران در جريان بوده و راهي براي انتقال 

نقدينگي به ايران يافته شده است. 
ب��ه گزارش تارنماي وزارت نفت، »پير 
فابياني« برخ��ي چالش هاي كنوني براي 
جذب س��رمايه هاي خارجي را برشمرد و 
افزود: ايران بايد منعطف تر باشد، در توافق 

هر دو طرف نيازهايي دارند. 
وي افزود: برگزاري كنگره ها مي تواند 
در زمينه شناسايي چالش ها موثر باشد اما 
گفتن اينكه در آينده اوضاع بهتر مي شود، 
كافي نيس��ت و بايد ام��روز اقدام كنيم تا 

فردا بهتر ش��ود.  اين كارشناس فرانسوي 
با اش��اره به اينكه ايران بزرگ ترين ذخاير 
گاز جه��ان را دراختي��ار دارد، ادامه داد: 
قرارداد توت��ال با ايران براي توس��عه فاز 
11 پارس جنوبي در قالب كنسرس��يومي 
با مش��اركت ش��اخه بين المللي شركت 
ملي نفت چين )سي.ان.پي.س��ي.آي( و 
ش��ركت پتروپارس ايران در جريان است 
و به نظر مي رس��د اين شركت به توافقي 
مناس��ب دس��ت يابد.  فابياني، به سبب 
اكتش��اف هاي فزاين��ده در گاز جه��ان، 
وج��ود بازيگران متعدد و رقابت ش��ديد، 
دورنم��اي قيم��ت اي��ن كاال را نه چندان 

روش��ن توصيف كرد و ادامه داد: ايران در 
مذاكرات مربوط ب��ه پروژه هاي ال ان جي 
بايد اين واقعيت ها را درنظر داشته باشد.  
دوازدهم تيرماه نخس��تين قرارداد جديد 
نفتي در پس��اتحريم بين ش��ركت ملي 
نفت و كنسرسيوم بين المللي به رهبري 
ش��ركت نفتي توتال فرانسه براي توسعه 
ف��از 11 پارس جنوبي امضا ش��د.  ارزش 
ق��رارداد توس��عه ف��از 11 پارس جنوبي 
4ميلي��ارد و 800ميليون دالر اس��ت كه 
با به ثمر رس��يدن آن، روزانه 56ميليون 
مترمكعب )معادل 2 ميليارد فوت مكعب( 
به ظرفيت برداشت ايران از ميدان گازي 

پارس جنوب��ي مش��ترك با قط��ر افزوده 
مي شود.  اين قرارداد، نخستين قرارداد در 
قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي است 
كه پس از لغو تحريم ها امضا شد.  براساس 
اين قرارداد، يك كنسرسيوم بين المللي به 
رهب��ري توتال فرانس��ه ايجاد ش��ده كه 
شاخه بين المللي شركت ملي نفت چين 
و پتروپ��ارس اي��ران اعضاي ديگ��ر آن را 
تشكيل مي دهند.  س��هم توتال به عنوان 
رهب��ر اين كنسرس��يوم در اين ق��رارداد 
50.1درص��د اس��ت. ش��اخه بين المللي 
شركت ملي نفت چين و پتروپارس ايران 
نيز به ترتيب 30 و 19.9درصد سهم دارند. 

سرمقاله

  يارانه كارگران به دولت؟!
 مجيد اعزازي   

  اكبر رحمتي   دبير گروه مسكن و شهرسازي
كارشناس مسكن

يادداشت خبر

   وزير دفاع در ديدار فرمانده ناجا: 

 ناجا با كمترين هزينه براي نظام 
با اغتشاشگران برخورد كرد

امي��ر حاتمي گفت: ني��روي انتظامي با كمترين هزينه ب��راي نظام جمهوري 
اس��المي ايران توانست با اغتشاش��گران و بر هم زنندگان نظم اجتماعي برخورد 

كند. 
ب��ه گزارش ف��ارس به نقل از رواب��ط عمومي وزارت دفاع، امير س��رتيپ امير 
حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با حضور در ستاد فرماندهي نيروي 
انتظامي تصريح كرد: در اين چند ماهه اخير ناجا شأني متناسب با جايگاه درخور 
نظام جمهوري اس��المي از خود نشان داد و با اقتدار توأم با عقالنيت، هوشمندي 
و مظلومي��ت ب��ه موضوعات ضد امنيتي پرداخت و ب��ا كمترين هزينه براي نظام 
جمهوري اس��المي ايران توانست با اغتشاشگران و بر هم زنندگان نظم اجتماعي 

برخورد كند. 
وي خاطرنشان كرد: با توجه به توان خوبي كه در حوزه صنعت دفاعي كشور 
وج��ود دارد در اكث��ر حوزه ها نظير هواييم��ا، بالگرد، پهپاد، رادار، سيس��تم هاي 
ارتباطي، صنايع دريايي، س��الح و تجهيزات انفرادي و زرهي، صنايع الكترونيك 
و... مي تواني��م نيازمندي هاي ناج��ا را تامين كنيم و از اين بابت جاي هيچ نگراني 
نيس��ت.  حاتمي تصريح كرد: عالوه بر محصوالت موجود با توانمندي متخصصان 
متعهد صنعت دفاعي در كوتاه ترين زمان ممكن قادر هستيم، ايده هاي فرماندهان 

و نيازهاي آنها را به محصول تبديل و به نيرو ارائه كنيم. 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح يادآور ش��د: مفتخري��م كه بيش از 
200دفتر طراحي و توس��عه فناوري در صنعت دفاعي با مهارت و جامعيت كامل 
آمادگي دارند، نيازهاي نيروهاي مس��لح به خص��وص ناجا را دريافت و تبديل به 

محصول كنند. 
وي خاطرنش��ان كرد: همان گونه ك��ه در بيان حكيمانه مقام معظم فرماندهي 
كل قوا)مدظل��ه العال��ي( آمده اس��ت، وزارت دف��اع به عنوان معاون پش��تيباني 
فرماندهي معظم كل قواست و افتخار مي كنيم و وظيفه خود مي دانيم با اعتقادي 
راس��خ و عزمي جزم به تكليفمان در پشتيباني از نيروهاي مسلح ازجمله نيروي 

انتظامي عمل كنيم و به اين اداي تكليف مي باليم. 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افزود: با وجود همه تالش هاي مذبوحانه 
دشمن و توطئه هاي نظام سلطه، ملت هميشه در صحنه ايران اسالمي توانستند 
ب��ا بصيرت، آگاهي و دشمن شناس��ي و رهبري هاي داهيان��ه مقام معظم رهبري 
و تالش هاي دولت محترم بر دش��مني ها فائق ش��ده و راهبردهاي دش��من را با 

شكست مواجه كنند. 
حاتمي تصريح كرد: امروز جمهوري اس��المي ايران به بركت نظام مردم ساالر 
ديني خود و با وجود تمام دشمني ها توانسته مقتدر و سرافراز از آزمون ها بيرون  
آيد و اميدواريم به س��رعت مشكالت را مرتفع كرده و به قله هاي متعالي تر دست 
يابيم.  وي افزود: امروز خرسنديم كه نيروهاي مسلح سرافراز با درايت و قاطعيت 
توانس��ته اند تمام دش��مني ها را خنثي كرده و در منطقه ي��ي خاص و ناامن يك 

شرايط كامال امن و با ثبات را براي ملتمان فراهم كنند. 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح تاكيد كرد: تمام سعي و تالش دشمن 
در دسيس��ه هاي اخير ايجاد شكاف، شبهه افكني و القاي حس نااميدي در جامعه 
اس��ت اما مش��اهده كرديم كه ملت ايران اس��المي با هوش��ياري عمق توطئه را 
تشخيص دادند و صف خود را از بر هم زنندگان نظم اجتماعي جدا كردند و ناجا 

توانست به خوبي بر اغتشاشگران فائق شود. 
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پايان مهلت اجراي بسته سياست هاي كنترل بازار ارز

استقبال سرد از گواهي ارزي
 صفحه 4 

سخنگوي شوراي نگهبان مطرح كرد 

7 صفحه ايراد شوراي نگهبان 
به بودجه 97 

 صفحه 2 

جهان

اثر بومرنگي تدابير 
ترامپ در راه است

7

مدير پيشين توتال از يافتن راه انتقال نقدينگي به ايران خبر داد

قرارداد فاز 11 پارس جنوبي پابرجاست

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

رنا
: اي

س
عك

 1- قرار است امروز، نظر شوراي نگهبان درباره 
اليحه بودجه سال 97 رسما به مجلس اعالم  شود. 
براساس بند )ز( تبصره 7 ماده واحده اليحه بودجه، 
از سال آينده سازمان تامين اجتماعي مكلف خواهد 
بود، تمام س��هم درمان از مجموع مأخذ كسر حق 
بيمه را به حسابي نزد خزانه داري كل كشور بريزد. 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، 
اما ديروز در يك نشس��ت خبري درباره ش��رعي و 
قانوني ب��ودن تصميم مجلس ب��راي منابع درمان 
تامين اجتماع��ي گف��ت: »اگ��ر مصوبه ي��ي خالف 
ش��رع يا قانون نباش��د چگونه مي توان به آن ايراد 
گرفت؟پيش تر، اين پول به حس��ابي ريخته مي شد 

كه جزو خزانه نبود ...

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
مس��احت ش��هر تهران از 100كيلومترمربع در سال 
1335 به 730كيلومتر در شرايط فعلي رسيده يعني طي 
60 سال شهر 7.5برابر بزرگ تر شده است.  سيدمحسن 
طباطبايي مزدآبادي، دبي��ر و نايب رييس انجمن علمي 
اقتصاد شهري ايران در گفت وگو با »تعادل« با بيان اين 
خبر عنوان كرد كه ريشه بسياري از چالش ها و معضالت 
تهران ناش��ي از ناموزون بودن روند توس��عه يي اين شهر 
اس��ت.   به گفته وي در ش��رايط فعلي نيز اگر بخواهيم 
راه حلي براي اين معضالت و مشكالت ارائه دهيم بايد به 
ريش��ه ها نظر كرده و ابتدا دليل اين وضعيت را پيگيري 
كنيم.  اين مدرس دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه ويژگي 
تهران در مقايس��ه با شهرهاي بزرگ، كوتاه بودن دوران 
جمعيت پذيري، رشد و گسترش شديد آن به عنوان يك 

كالن شهر بزرگ ملي و منطقه يي است ...

 يارانه كارگران
به دولت؟!

 رشد 7.5 برابري تهران 
طي 60 سال

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

صفحه 13  

صنعت، معدن و تجارت

14

سناريوي مشتري گرايي
تدوي��ن الگ��وي كارآم��د نظ��ارت بر ب��ازار با 
توجه به نق��ش و وظايف نهادها و دس��تگاه هاي 
مرتب��ط ب��ا آن را مي ت��وان يك��ي از چالش هاي 
عم��ده بخش بازرگاني داخلي ن��ام برد. بر همين 
اس��اس براي مديريت بر بازار و مش��تري گرايي، 
نهادهاي مس��وول در اين زمينه باي��د بتوانند با 
در نظ��ر گرفت��ن تغييرات و تح��والت اقتصادي 
ش��امل تمركززدايي، گس��ترش فض��اي رقابتي، 
كاهش تصدي گ��ري دولت در ح��وزه مالكيت و 
مديريت بنگاه هاي اقتصادي و حركت به س��مت 
وظاي��ف حاكميتي بر پايه اص��ول ابالغي اقتصاد 
مقاومتي، به ط��ور كارا و اثربخش عمل كنند. اما 
اين در شرايطي است كه بدون نظارت و بازرسي، 
هيچ تضميني براي دس��تيابي ب��ه اهداف بهبود 
چرخ��ه اقتصادي كش��ور وجود ن��دارد. از طرفي 
تجربه كشورهاي توس��عه يافته با مكانيسم بازار 
آزاد نش��ان مي دهد، حمايت از مصرف كنندگان 
عمدتا از طريق مكانيسم بازار، محيط حرفه يي و 
استاندارد سازي صورت مي گيرد. از اين رو، چهار 
ه��دف آرماني براي مديريت و نظ��ارت بر بازار و 

هوشمند سازي آن قابل بيان است...

 مجيد اعزازي   



 برگ�زاري انتخابات هيات رييس�ه خب�رگان و 
كميسيون ها؛ايلنا| س��خنگوي هيات رييسه مجلس 
خبرگان رهبري از برگزاري اجالس��يه مجلس خبرگان 
در ۲۲ و ۲۳ اس��فندماه خبر داد و گفت: در اين اجالس 
انتخابات هيات رييسه خبرگان و كميسيون ها را داريم. 
حجت االسالم س��يد احمد خاتمي در نشست خبري از 
برگزاري اجالس��يه رس��مي خبرگان خب��ر داد و گفت: 
خبرگان روز ۲۴ اسفند به زيارت مرقد مطهر امام راحل 
خواهند رفت و س��پس ديداري ب��ا رهبر معظم انقالب 

خواهند داشت و از بيانات ايشان بهره مند مي شوند. 
 نابودي موشك هاي برد بلند امريكا و اروپا شرط 
مذاكره موشكي است؛ايسنا| سخنگوي ارشد نيروهاي 
مسلح در واكنش به صحبت هاي مقامات امريكا و بعضي 
كشورهاي اروپايي اظهار داشت: آنچه امريكايي ها از سر 
استيصال در خصوص محدودسازي توان موشكي ايران 
مي گويند، آرزوهاي دست نيافتني امريكايي ها و ناشي از 
ناكامي ها و شكست هاي منطقه يي آنها به حساب مي آيد. 
سردار سرتيپ پاسدار سيدمسعود جزايري افزود: چنانچه 
قرار بود، ارتقاي توان دفاعي كشورمان تحت تاثير برخي 
مذاكرات و مراودات سياسي و ديپلماسي واقع شود، امروز 
در وضعيتي نبوديم كه تا اين حد امريكا در برابر ايران در 
موضع ضعف قرار گيرد. معاون ستاد كل نيروهاي مسلح 
در ادامه تاكيد كرد: ش��رط مذاكره درباره موش��ك هاي 
ايران، نابودي سالح هاي هسته يي و موشك هاي برد بلند 

امريكا و اروپاست. 
 برگزاري نخس�تين همايش فرمان�داران دولت 
دوازدهم؛ايرنا| سخنگوي وزارت كشور گفت: نخستين 
همايش سراسري فرمانداران دولت دوازدهم هفته جاري 
به مدت سه روز از 15 تا 17 اسفند در وزارت كشور برگزار 
مي شود. سيد س��لمان ساماني با بيان اينكه پيش شرط 
تحقق اصل حاكميت قانون در جامعه، اشراف مجري به 
قوانين است، افزود: در اين همايش اولويت ها و برنامه هاي 
دولت در س��ال 97، تبيين و حوزه هاي تخصصي وزارت 
كشور )سياس��ي، امنيتي، اجتماعي، اقتصادي، عمراني( 
مطالب خود را به صورت كارگاه آموزشي بيان مي كنند. 
او خاطرنشان كرد: در نخستين همايش فرمانداران دولت 
دوازدهم، تمام قوانين، مق��ررات، اصول و قواعد حقوقي 

مورد نياز فرمانداران در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. 
 فرهاد رهبر به كميسيون آموزش مي رود؛ايسنا| 
يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از ورود 
اين كميس��يون به موضوع اخراج اساتيد دانشگاه آزاد و 
مشكالت اين دانش��گاه در هفته جاري خبر داد. فاطمه 
سعيدي درباره ورود كميسيون آموزش به موضوع اخراج 
اساتيد دانشگاه آزاد گفت: اين هفته از فرهاد رهبر، رييس 
دانش��گاه آزاد دعوت مي كنم تا با حضور در كميس��يون 
پاس��خگوي رفتار اين دانش��گاه در قبال برخي اساتيد و 
تمامي موارد مرتبط با اين دانشگاه باشد. او با بيان اينكه 
دانشگاه آزاد بايد به عنوان ميراث بزرگ آيت اهلل هاشمي 
نم��اد اعتدال و نه نگاه يك س��ويه باش��د، افزود: موضوع 
دانشگاه آزاد محدود و منحصر به اخراج يا تغيير وضعيت 
اساتيد نيست. اتفاقات ديگري نيز در اين دانشگاه درحال 

رخ دادن است كه بايد آنها را هم بررسي كنيم. 
 ط�رح اع�اده اموال نامش�روع مس�ووالن بايد 
پخته تر ش�ود؛ايرنا| مصطفي كواكبي��ان درخصوص 
طرح اعاده اموال نامش��روع مسووالن گفت: معتقدم اين 
طرح بايد پخته ش��ود. چون خودم موافق آن هستم اما 
موافق اينكه فقط اموال برگردد و كل سيستم ناكارآمدي 
فسادآميز داشته باشد، نيستم. اين نماينده مجلس افزود: 
اين مساله)اعاده اموال نامشروع مسووالن( مقدماتي الزم 
دارد و اينك��ه م��ا فقط بگوييم اموال مس��ووالن برگردد 
اما فس��اد به صورت سيس��تماتيك در جاي ديگر باشد، 
مش��كلي حل نمي ش��ود. او ادامه داد: به فرض اموال 5 
مسوول هم اعاده شد اما اساس سيستم نبايد فاسد باشد. 
 بودجه ۹۷ منطبق با سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
نيست؛تس�نيم| هيات عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام صبح ديروز 1۲ اس��فند ماه به رياس��ت 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي تش��كيل جلسه داد. در ادامه 
بررسي بودجه سال 97 مصوب مجلس شوراي اسالمي 
براي تطبيق با سياس��ت هاي كلي نظ��ام، موضوع عدم 
انطب��اق بودجه با برخي عناوين سياس��ت هاي كلي در 
هي��ات عالي نظ��ارت مجمع مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت. هي��ات عالي نظارت كه در جلس��ات قبل موارد 
مغايرت تبصره ها و بندهاي بودجه با سياست هاي كلي 
را مشخص و به ش��وراي نگهبان اعالم كرده بود در اين 
نشس��ت پس از بحث و بررس��ي اعضا و ارائه توضيحات 
نماين��ده دول��ت م��واردي از ع��دم انطب��اق بودجه با 

سياست هاي كلي را تصويب كرد.
 ظري�ف به ته�ران بازگش�ت؛تعادل| محمدجواد 
ظري��ف، وزي��ر امور خارجه پ��س از س��فري 5 روزه به 
كشورهاي اروپاي شرقي و بالكان براي ديدار و گفت وگو 
با مقام هاي عاليرتبه اين كش��ورها و نيز س��خنراني در 
همايش ه��اي تج��اري بامداد ش��نبه وارد تهران ش��د. 
ظريف از دوش��نبه گذشته)هفتم اس��فند ماه( به همراه 
هياتي بلندپايه سياسي و اقتصادي سفر دوره يي خود به 
صربستان، بلغارستان، كرواسي و بوسني را آغاز كرده بود. 

روي موج خبر

اليحه »اصالح بخشي از ساختار دولت« اين هفته در مجلس بررسي مي شود

ساختار دولت در پيچ و خم تفكيك و ادغام

سخنگوي شوراي نگهبان مطرح كرد 

۷ صفحه ايراد شوراي نگهبان به بودجه ۹۷ 

گروه ايران  
»همه پرس��ي و ايرادات شورا از بودجه« مهم ترين 
موضوعاتي هستند كه سخنگوي شوراي نگهبان روز 
گذش��ته در گفت وگو با رس��انه ها درباره آنها صحبت 
كرد. بنا به اظهارات س��خنگو؛ شوراي نگهبان بيش از 
7صفحه ايراد از بودجه استخراج كرده تا براي اصالح 
به اهالي بهارستان ارائه شود؛ ايراداتي كه عمدتا حول 
مح��ور موضوعاتي چون؛ برداش��ت از صندوق ذخيره 
ارزي، نحوه انتش��ار اس��ناد اوراق مشاركت و... مطرح 
ش��ده و نمايندگان يا بايد ب��راي حل آنها اقدام كنند 
يا اينكه در صورت اصرار بر مصوبه ش��ان؛ منتظر راي 

نهايي مجمع باشند. بعد از پايان چكش كاري بودجه 
توس��ط مجلس، بودجه 97 راهي شوراي نگهبان شد 
تا بعد از ارائه ديدگاه هاي كارشناس��ي، فرآيند نهايي 
مهم ترين سند مالي كشور به سرانجام برسد؛ در همين 
زمينه سخنگوي شوراي نگهبان از ارسال ۲6 ايراد در 
بندهاي مختلف اليحه بودجه سال 1۳97 كل كشور 
ب��ه مجلس خبر داد و گفت:»ايرادات ارس��الي نظرات 
غيررس��مي اين شوراس��ت و نظر مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام نيز امروز فرستاده مي شود.« 
در كن��ار بح��ث بودجه و ب��ا توجه ب��ه اظهارات 
رييس جمه��وري درب��اره اص��ل 59 قانون اساس��ي 

درخصوص همه پرسي، س��خنگوي شوراي نگهبان با 
بيان اينكه همه پرسي در دو اصل قانون اساسي بيشتر 
مطرح نيس��ت، گف��ت: اصل 59 و اص��ل 177 قانون 
اساس��ي به همه پرسي اش��اره دارد و به موجب اصل 
11۰ فرمان همه پرسي از اختيارات رهبري محسوب 
مي شود. در اظهارنظري كه صورت گرفت، سوال اين 
بود كه همه پرس��ي را سياسي نكنيد، شوراي نگهبان 

موافق همه پرسي است. 
كدخدايي در نشس��ت خبري روز شنبه در پاسخ 
به س��وال خبرنگاري درخصوص نظر شوراي نگهبان 
درباره برگزاري همه پرس��ي و رفران��دوم و اظهارنظر 
يكي از اعضاي ش��ورا درباره صالحي��ت اظهارنظر در 
اين خصوص عنوان كرد: اگر بگوييم ش��وراي نگهبان 
طرفدار همه پرسي است، كافي است؟ ما با همكارانمان 
اختالف نداريم، همه با هم يكدس��ت هستيم. شوراي 
نگهبان موافق همه پرس��ي است اما همه پرسي در دو 

اصل قانون اساسي بيشتر مطرح نيست. 
او با اش��اره به اص��ول 59 و 177 قانون اساس��ي 
عنوان كرد: به موجب اصل 11۰قانون اساسي، فرمان 
همه پرسي از اختيارات رهبري است و در اظهارنظري 
كه مي فرماييد احتماال سوال ما اين بود كه همه پرسي 
را سياس��ي نكنيد. دو اصل قانون اساس��ي مربوط به 
همه پرس��ي است و ش��وراي نگهبان در اين دو بحث 

آمادگي برگزاري همه پرسي را دارد. 

 ارسال ديدگاه ها به مجلس
كدخدايي در رابطه با روند بررس��ي بودجه 97 نيز 
گفت: با عنايت به اينكه بودجه مصوبه طوالني اس��ت 
و عموما زمان زيادي براي بررسي نياز دارد همزمان با 
فعاليت مجلس، كار بررسي بودجه 97 را آغاز كرديم و 

پس از آن هم در جلسه فوق العاده پنج شنبه بعدازظهر 
آن را جمع بن��دي كردي��م. نظرات ش��وراي نگهبان 
غيررس��مي است و نظرات مجمع تشخيص مصلحت 
را امروز صبح به صورت دستي دريافت كردم و پس از 
بررسي نظرات مجمع، نظر رسمي شوراي نگهبان به 

مجلس ارسال خواهد شد. 
او اف��زود: براي س��هولت در بيان ايرادات ش��وراي 
نگهبان را دس��ته بندي كرديم. معموال ايرادات مربوط 
به اصل 5۲ و 5۳ قانون اساس��ي ب��ود. ايراد اصل 5۲ 
مربوط به مواردي با اش��كاالت ماهيت غيربودجه يي 
است و ايراد اصل 5۳ مربوط به زماني است كه سقف 
يا رديف مش��خص نمي ش��ود. براي مثال كاري بدون 
مشخص ش��دن س��قف به دولت محول مي شود. در 
مواردي ب��ا ابهام مواجه بوديم. ب��راي مثال واژه هايي 
مانند خانواده هاي پردرآمد به كار برده شده كه معيار و 
ضابطه مشخص ندارد از اين موارد چندين مورد وجود 

داشت كه مورد سوال قرار گرفته است. 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان يكي از م��وارد داراي 
اش��كال را موضوع برداش��ت از صندوق توس��عه ملي 
دانس��ت و اظهار كرد: برداشت از صندوق توسعه ملي 
تابع شرايط و ضوابط است كه اعضاي شوراي نگهبان 
خواستار ذكر شرايط در اين مورد شدند. حدود يكي دو 
مورد اجازه انتشار اوراق براي تامين هزينه ها را گرفته 
ك��ه رقم هاي ذكر ش��ده در رديف ه��ا و اجزاي تبصره 
متفاوت است كه درخصوص تفاوت هاي موجود سوال 
شده اس��ت. ايرادات غالب ديگر مربوط به به كاربردن 
الفاظ غيرفارس��ي اس��ت كه با اصل 19 قانون اساسي 
مغاي��رت دارد. ايرادات ارس��الي به مجلس ش��امل 7 
صفحه مي شود كه مربوط به تذكرات واژه يي و انشايي 

و... است. اين ايرادات در ۲6 بند ارسال شده است. 

 حاشيه هاي احمدي نژاد و موضع شوراي نگهبان
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سوالي در 
رابطه با نامه احمدي نژاد به مقام معظم رهبري درباره 
شوراي نگهبان هم اظهار كرد: اقدامات شوراي نگهبان 
تنها براساس اصول قانون اساسي و در چارچوب قانون 

اس��ت. اگر ش��خصي مطلبي دارد، مي توان��د آن را به 
صورت مس��تند اعالم كند، شايسته كشور نيست كه 

مطالبي در عرصه سياسي اينگونه اعالم شود. 
او همچنين در رابطه با بحث تعريف رجل سياسي 
و جمع بندي آن در شوراي نگهبان تصريح كرد: امكان 
دارد زماني براي ارائه جمع بندي تعريف رجل سياسي 
اعالم شود اما وقتي كه در اين زمان اين تعريف اعالم 
نش��د ما بايد چه كنيم؟ من بايد از خودم حرف بزنم 
كه ش��ما راضي ش��ويد؟ هنوز تعريف رجل سياس��ي 
در دس��تور كار ما قرار دارد ولي به جمع بندي نهايي 
نرسيده ايم. اما به جمع بندي نهايي نرسيدن به معناي 
تالش نكردن ما نيست، ما در كارگروهي كه در مجلس 
براي اين موضوع وجود دارد به نشست هاي خود ادامه 
مي دهيم.  س��خنگوي ش��وراي نگهبان در پاس��خ به 
س��والي مبني بر اينكه براس��اس اعالم دولت، تدوين 
اليحه جامع انتخابات به پايان رس��يده آيا شما با آنها 
در اين زمينه همكاري داشته ايد يا خير، گفت: شوراي 
نگهبان در همان كارگروه در مجلس با حضور نماينده 
دولت اين مس��ائل را بررسي مي كند. خوشحاليم كه 
دول��ت در اين جهت حركت مي كن��د و اميدواريم به 

زودي بحث قوانين انتخابات جمع بندي شود. 
كدخداي��ي در ادامه در پاس��خ به س��والي مبني 
بر اينك��ه دولت مطابق اصل ۴9 قانون اساس��ي بايد 
ثروت هاي غيرمش��روع را به صاحبان حق بازگرداند، 
آيا تاكنون اين قانون را دولت اجرا كرده است؟ اظهار 
كرد: تشخيص اينگونه موارد با دولت و مجلس شوراي 
اس��المي است و تنها ش��وراي نگهبان براساس قانون 

نسبت به مصوبات اين دو نهاد اعالم نظر مي كند. 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري 
مبن��ي بر اينكه در مصاحبه اخي��ر خود اعالم كرديد، 
احمدي نژاد ۳روز بعد از انتخابات س��ال ۸۸ از ش��ما 
درخواست تاييد انتخابات را داشت و اين موضوع شبهه 
وجود برخي مباحث در پشت پرده را ايجاد كرده است، 
گفت: از اينگونه پيشنهادات و درخواست ها نسبت به 
شوراي نگهبان هميشه بيان مي شود اما هر موضوعي 

كه وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد. 

گروه ايران  
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اين هفته اليحه 
تفكيك سه وزارتخانه را بررسي مي كنند؛ اليحه يي كه 
هيات دولت تنها چند روز پس از اعالم نتايج انتخابات 
دوازدهمين دوره رياس��ت جمهوري آن را تصويب و با 
قي��د دو فوريت به مجلس فرس��تاد. فوريت آن براي 
دولت از آن جهت بود كه مي خواس��ت دولت جديد را 
با ساختاري نو آغاز كند؛ آنچنان كه حسن روحاني در 
نخستين گفت وگوي تلويزيوني خود در قامت رياست 
دولت دوازدهم در شهريورماه به اين موضوع تاكيد كرد 
و گفت كه »دل مان مي خواس��ت قب��ل از آنكه وزرا را 
به مجلس معرفي كنيم اين اليحه )اصالح بخش��ي از 
ساختار دولت( به تصويب مجلس مي رسيد كه االن به 

تاخير افتاده است.«
س��خن از تفكيك س��ه وزارتخانه، صنعت معدن 
و تج��ارت، راه، مس��كن و شهرس��ازي و وزارتخان��ه 
ورزش و جوانان اس��ت. براس��اس اليح��ه دولت، بار 
ديگر وزارت بازرگاني تش��كيل مي شود، وزارت راه و 
ترابري به طور مستقل از وزارت مسكن و شهرسازي 
كار مي كند، همچنين سازماني با عنوان سازمان ملي 
جوانان زيرنظر رياست جمهوري تشكيل مي شود كه 
درواقع منفك شده از وزارت ورزش و جوانان است تا 
وزارتخانه فعلي تنها به امور ورزش��ي بپردازد. اما اين 
اليحه دولت كه با عنوان »اصالح بخش��ي از ساختار 
دول��ت« به مجلس ارائه ش��ده موافق��ان و مخالفان 
سرسختي دارد به خصوص تفكيك وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت كه واكنش هاي بسياري را برانگيخته 
است. برخي آن را بازگشت به عقب مي دانند، آنچنان 
كه پيش از اين ساختار دولت به شكلي بود كه دولت 

روحاني امروز اليحه آن را پيشنهاد داده است. 

 چرا ادغام؛ چرا تفكيك؟
 ام��ا اي��ن وزارتخانه ها در يكديگر ادغام ش��دند تا 
به برنامه هاي توس��عه كش��ور جامه عمل پوش��انيده 
ش��ود، آنجا كه در برنامه س��وم توسعه طرح ادغام دو 
وزارتخان��ه »صنايع و مع��ادن« و »بازرگاني« با هدف 
سياست گذاري هاي كالن و يكپارچه در حوزه صنايع و 

معادن و بازرگاني كشور مطرح شد و در برنامه پنجم 
توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفت؛ به طوري كه براساس 
م��اده 5۳ اي��ن قانون، دولت مكلف ش��د يك يا چند 
وزارتخان��ه را به  نح��وي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام 
كند كه تا پايان س��ال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها 
از ۲1 به 17 كاهش يابد. براس��اس اين قانون، وظايف 
و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت بايد 
به تصويب مجلس مي رسيد. در اين راستا، هيات دولت 
ادغام دو وزارتخانه »صنايع و معادن« و »بازرگاني« را 
در اواخر فروردين س��ال 9۰ تصويب ك��رد و تير ماه 
همان س��ال نيز وزارتخانه جدي��د »صنعت، معدن و 
تجارت« شكل گرفت. اگرچه اين ادغام تغيير آنچناني 
در عملكرد دولت در اي��ن حوزه ها ايجاد نكرد؛ اما باز 
هم بس��ياري ازجمله تعدادي از نمايندگان مجلس از 
اين تصميم حمايت مي كنند. س��خنگوي كميسيون 
كش��اورزي مجلس يكي از اين نمايندگان است. علي 
محمد شاعري ادعا مي كند پشت پرده احياي وزارت 

بازرگاني ردپاي وارداتچي ها ديده مي شود.

او معتقد اس��ت اگر مس��ووليت بخش بازرگاني از 
وزارت جهاد كش��اورزي جدا ش��ود، ضربه يي جدي 
به توليد داخل وارد ش��ده و زمينه هاي اشتغال مولد 
را در داخ��ل كش��ور از بين مي ب��رد، چراكه به گفته 
او بخ��ش بازرگاني زماني ك��ه وزارتخانه بود بيش از 
آنكه به س��مت ص��ادرات و حماي��ت از توليد داخل 
گام ب��ردارد در جه��ت واردات كااله��اي خارجي و 
محص��والت كش��اورزي توليد خارج به كش��ور اقدام 
مي كرد. به گفته اين نماينده مجلس »تفكيك بخش 
بازرگاني از وزارت جهاد سبب ايجاد رانت خواران ويژه 
و مافي��اي واردات��ي در اين وزارتخانه مي ش��ود كه با 
فش��ار بر وزارت بازرگاني اق��دام به اخذ مجوز واردات 
محصوالت كش��اورزي غيرضرور كرده و بازار داخلي 
را از محصوالت كشاورزي خارجي انباشته مي كنند و 

اين كار به زيان توليد داخل است.«
نگران��ي اين نماين��ده از آن بخش از اليحه دولت 
است كه براساس آن، قانون تمركز وظايف و اختيارات 
مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي 

لغ��و و كلي��ه وظاي��ف و اختي��ارات واگذار ش��ده به 
موجب اي��ن قانون به وزير جهاد كش��اورزي به وزير 
بازرگاني منتقل مي ش��ود. س��خنگوي هيات رييسه 
مجلس هم خردادماه امس��ال از شتابزدگي دولت در 
تصويب اين اليحه انتقاد كرده و گفته بود درراستاي 
كوچك س��ازي دولت، بحث تفكيك وزارتخانه ها بايد 
با مطالعه بيش��تري انجام شود، چراكه شتابزدگي در 
تصميم گيري ممكن اس��ت كش��ور را در آينده دچار 
چالش كند. از كالم بهروز نعمتي اين طور برمي آيد كه 
او هم از مخالفان ادغام است؛ چراكه عملكرد مديراني 
را م��ورد انتقاد ق��رار مي دهد كه به اعتق��اد او عادت 
كرده اند با تش��كيالت س��ابق كار كنند، در حالي كه 
دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع مي توانند در يكديگر 
ادغام باشند، اما بخش هاي مختلف اين وزارتخانه ها را 

با مديران كارآمد تقويت كرد. 

 تخصصي شدن؛ دليل موافقان
از سوي ديگر موافقان تفكيك نيز معتقدند ساختار 

فعل��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع اس��ت 
ن��ه ادغام به همين دليل تغيي��ر خاصي در رويكردها 
و پارادايم هاي اين وزارتخانه صورت نگرفته اس��ت. از 
اين رو از اليح��ه دولت حمايت مي كنند، به خصوص 
فع��االن بخش خصوص��ي و در راس آن، بازرگانان. تا 
آنج��ا كه يك عضو اتاق بازرگاني تهران تصميم دولت 
را عاقالنه تري��ن كاري مي خوان��د كه مي ت��وان براي 
اقتصاد كشور انجام داد. به گفته سيدحميد حسيني 
با اين تفكيك ها مي توان وظايف تخصصي را به عهده 

نهادهاي تخصصي گذاشت. 
به گفته او، تمام كشورهاي موفق و توسعه يافته در 
تجارت خارجي وزارتخانه تخصصي داشته و ديپلماسي 
تجاري س��اختارمندي دارند. اما ما در كشور متصدي 
مشخصي براي امور بازرگاني و تجارت خارجي نداريم. 
به طور مثال صادرات كشور از زمان ادغام وزارتخانه هاي 
صنايع و بازرگاني تا به امروز از ۴۰ميليارد نهايتا به ۴۳ 
ميليارد رسيده و بيشتر از آن نشده است. به اين دليل 
كه متصدي واقعي براي برنامه ريزي و توسعه تجارت و 

بازرگاني و افزايش صادرات نداريم. 
حس��يني اعتق��اد دارد همان گونه ك��ه بازرگاني 
در ادغ��ام با صناي��ع از بين رفت بخش مس��كن هم 
تحت الش��عاع وزارت راه و ترابري ق��رار گرفت. با اين 
تفكيك مي توان انتظار داشت هر بخش امور تخصصي 
خ��ود را به عهده بگيرند.  ب��ا اين همه، رييس مجلس 
مي گوي��د كه در صورتي اليحه تفكي��ك وزارتخانه ها 
در مجلس تصويب خواهد شد كه تمركز اهداف كلي 
وزارتخانه جديد روي توس��عه صادرات باش��د، چراكه 
ب��ه اعتقاد الريجاني اي��ن وزارتخانه ها باي��د بتواند با 
رونق صادرات كش��ور به اقتصاد كشور كمك كرده و 

حكايت هاي الزم را به توليدكنندگان ارائه دهند. 
ح��ال اين هفته اليحه دولت در اين باره در صحن 
علني مجل��س مطرح مي ش��ود ت��ا وزن نمايندگان 
موافق و مخالف مشخص شود؛ آنچنان كه نمايندگان 
مي گويند، احتماال مجلس ب��ا تفكيك وزارتخانه هاي 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و وزارت راه، مس��كن و 
شهرسازي مخالفت كند؛ در عين حال راي به تشكيل 
سازمان ملي جوانان و جدايي آن از وزارت ورزش دهد. 
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ايران2

در پي انتش��ار بخشي گزينشي از سخنان اسحاق 
جهانگيري در همايش روز جهاني آينده، دفتر معاون 
اول رييس جمهور با اش��اره به آنچه »فضاسازي هاي 
رس��انه يي در س��ايت ها و فضاي مج��ازي« خوانده، 
توضيحات��ي را در اي��ن خص��وص منتش��ر كرد كه 
مت��ن كامل آن به ش��رح زير اس��ت: »به دنبال اقدام 
غيراخالقي يك رس��انه در انتش��ار كليپ��ي ناقص از 
س��خنراني معاون اول محترم رييس جمهور در مورد 
مشكالت ناشي از سياست هاي معطوف به رشد باالي 
جمعيت در دهه 6۰ در كشور و فضاسازي ها و بازنشر 
آن در فض��اي مج��ازي، توضيحات زي��ر را به اطالع 

عموم ملت بزرگ و هوشمند ايران مي رساند: 
1- اين سخنراني روز پنج شنبه مورخ 96/1۲/1۰ 
در جمع تعدادي از اس��اتيد برجس��ته دانش��گاه ها، 
صاحب نظران و پژوهشگران و به مناسبت روز جهاني 

آينده در فرهنگستان علوم ايراد شده است. 
از  بخش��ي  در  آق��اي جهانگي��ري  ۲- جن��اب 
سخنراني خود در اين جلسه، از منظر آسيب شناسي 
برخ��ي ابرچالش ه��اي فراروي كش��ور نظي��ر؛ آب، 
محيط زيس��ت، جمعيت، موسس��ات مالي كه ناشي 
از عدم سياس��ت گذاري و برنامه ريزي هاي مناسب و 
بلندمدت در گذشته بوده و امروز به مشكالت بغرنج 
و پيچيده يي تبديل ش��ده است، اش��اره داشتند كه 
يكي از مس��ائل نظير جمعيت اگر همزمان به رشد و 
پيامدهاي افزايش جمعيت در آينده پرداخته نش��ود 

و برنامه ريزي ه��اي الزم براي ايجاد زيرس��اخت هاي 
متناس��ب ب��ا آن رش��د انجام نش��ود با مش��كالت 
روبه رو خواهيم ش��د. همان طوري كه متولدين دهه 
6۰ ب��ا باالترين نرخ رش��د جمعي��ت در آن دوره در 
تمام مراحل تحصيلي و ش��غلي همواره با مشكالت 
متع��ددي ازجمله كمبود مدرس��ه و كالس درس با 
وجود چند شيفته ش��دن مدارس مختلف و كمبود 
شغل مناسب مواجه بوده اند و اگر ضعف آينده نگري 
برطرف نش��ود در آينده و در دوره س��المندي نيز با 

مشكالتي روبه رو خواهند شد. 
۳- مع��اون اول محت��رم رييس جمه��ور بارها و 
در مناس��بت هاي مختلف نس��بت به برخي اقدامات 
غيركارشناسي امروز نيز كه مي تواند در آينده موجب 

بروز مشكالت براي كشور شود، هشدار داده اند. 
۴- با وجود فضاسازي و برخوردهاي غيرمسووالنه 
ب��ا اين س��خنان خيرخواهان��ه، مع��اون اول محترم 
رييس جمه��ور هم��واره بر ض��رورت اتخ��اذ رويكرد 
علمي و كارشناس��ي همراه با آينده نگري در مواجهه 
با مس��ائل جاري كش��ور تاكيد داشته و معتقدند كه 
دهه شصتي هاي عزيز بزرگ ترين سرمايه اجتماعي و 
ظرفيت بالقوه كش��ور براي رسيدن به توسعه موزون 

و پايدار هستند.
ضم��ن آنكه به فض��ل الهي و به هم��ت جوانان 
خوش��فكر و تحصيلك��رده ده��ه 6۰ ك��ه ب��ا وجود 
مش��كالت فراوان و كمبودهايي كه خود هيچ نقشي 

در ايجاد آنها نداش��ته و هميش��ه بار مشكالت ناشي 
از سياس��ت هاي روزمره و مقطعي و عدم آينده نگري 
مس��ووالن را بي��ش از ديگران بر دوش كش��يده اند، 

آينده ايران عزيز روشن و پر از اميد است. 

درپي حاشيه سازي برخي رسانه هاي منتقد انجام شد

دلجويي دفتر معاون اول رييس جمهور از دهه شصتي ها
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3 كالن
  تعرفه واردات خودروهاي 

هيبريدي اعالم شد
گمرك با اعالم اينكه جزئي��ات كامل تمام كاالهاي وارداتي 
در س��امانه جامع گمركي و پنج��ره واحد تجارت فرامرزي ثبت 
مي ش��ود، مقررات به روز شده يي از ش��رايط واردات انواع خودرو 

سواري منتشر كرد. 
براس��اس اعالم گمرك، حقوق ورودي خودروهاي هيبريدي 
بدين شرح اس��ت: تا ۱۵۰۰ سي س��ي حقوق ورودي ۲۵درصد 
ارزش گمرك��ي، از ۱۵۰۱ ت��ا ۲۰۰۰ سي س��ي حق��وق ورودي 
۴۵درص��د ارزش گمركي، از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي س��ي حقوق 
ورودي ۶۵درص��د ارزش گمركي و بيش��تر از ۲۵۰۰ سي س��ي 
حقوق ورودي ۱۰۰درصد ارزش گمركي را شامل مي شود.  اين 
گزارش مي افزاي��د: واردات خودرو مش��مول ۹درصد ماليات بر 
ارزش اف��زوده )از جمع ارزش گمرك��ي به عالوه حقوق ورودي(، 
۴درصد ماليات علي الحس��اب )از جم��ع ارزش گمركي به عالوه 
حقوق ورودي(، ع��وارض هالل احمر مع��ادل يك درصد حقوق 
ورودي، ۵درص��د از ارزش فوب به عن��وان عوارض خاص واردات 
خودرو و هزينه اس��تاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif مي شود.  
براس��اس اين گزارش، گواهي اس��قاط خ��ودرو جهت پالك هر 
خودرو ترخيص ش��ده، ضروري است و همچنين مصرف كمتر 
از ۵ ليتر در ۱۰۰كيلومتر چرخه تركيبي نياز به اس��قاط خودرو 
فرس��وده ندارد. هزينه يي براي اس��قاط خودرو تعيين نش��ده و 
خريد و اسقاط و ارائه گواهي اسقاط جهت شماره گذاري برعهده 
واردكننده است. عالوه بر اين، خودروهاي وارداتي به مناطق آزاد 
مشمول شرايط شماره گذاري )اسقاط خودرو( هستند.  براساس 
اعالم گمرك، منظور از س��واري شامل سواري معمولي، سواري 
استيش��ن و س��واري كار مطابق ماده يك آيين نامه راهنمايي و 
رانندگي و اصالحات بعدي آن )ظرفيت با راننده تا ۱۵ نفر( است. 
اي��ن گزارش مي  افزايد كه ۱۰درصد از ارزش گمركي خودرو 
طبق س��ند ترخيص جهت ش��ماره گذاري )عوارض راهنمايي و 
رانندگ��ي(، ۳درصد ارزش گمركي هنگام ش��ماره گذاري هزينه 
نقل و انتقال دارايي و عوارض ش��هرداري هنگام پالك بسته به 
نوع خودرو از ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان موردنياز اس��ت.  براساس 
اعالم گمرك، واردات خودروهاي سواري باالي ۲۵۰۰ سي سي و 
خودروهاي س��واري باالي ۴۰هزار دالر ممنوع است.  همچنين، 
براس��اس م��اده ۷۸ قان��ون امور گمرك��ي ام��كان ورود موقت 
خودروهاي باالي ۲۵۰۰ سي سي صرفا براي مسافران غيرمقيم 
ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور براي استفاده شخصي افراد 
ياد ش��ده وجود دارد.  طبق اعالم گمرك، واردات تمام خودروها 
در گام اول نياز به مجوز ثبت س��فارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دارد و براي تمام خودروهاي وارداتي مجوز ثبت سفارش 
قبل از اظهار به گمرك صادر ش��ده است. همچنين، قبل از اخذ 
مج��وز واردات، اخذ مجوز هاي چهار گان��ه نمايندگي از اصناف، 
مجوز استاندارد، بهينه سازي سوخت و محيط زيست الزامي است. 
طبق مقررات، عمر خودروهاي وارداتي از زمان ساخت آن نبايد 
بيش از يك سال گذشته باشد. همچنين، خودروهاي وارداتي بايد 

استاندارد هاي الزم را جهت ورود داشته باشند. 
براس��اس اين گ��زارش، دو گروه از پرداخت س��ود بازرگاني 
واردات خودرو معاف هستند كه اين معافيت ها شامل معافيت از 
پرداخت سود بازرگاني معادل ۳۰ ميليون تومان براي مجوزهاي 
جانبازان و همچنين معافيت از سود بازرگاني معادل ۳۰ميليون 

تومان براي مجوزهاي معلوالن بهزيستي مي شود. 

كالن

»تيمور رحماني« در يك مطالعه عوامل بروز تناقض نقدينگي را تبيين كرد

5عاملبيپوليبنگاهها
نقش غالب بانك هاي كشور واسطه گري مالي نيست

 گروه اقتصاد كالن |
در اقتص��اد اي��ران هم��واره از مش��كل محدوديت 
نقدينگي بنگاه ها به عنوان يكي از عوامل بازدارنده رشد 
و توسعه اقتصادي كش��ور ياد شده است به نحوي كه 
در بيش��تر پايش هاي فضاي كس��ب وكار كشور، عدم 
دسترس��ي به تامين مالي بيروني و ن��رخ باالي منابع 
استقراضي در صدر مشكالت بنگاه ها قرار دارد. از سوي 
ديگر در چند دهه گذشته در اقتصاد ايران شاهد رشد 
مداوم متغيرهاي پولي بوده ايم به نحوي كه متغيرهاي 
حج��م نقدينگ��ي و مانده بدهي بخ��ش غيردولتي به 
نظام بانك��ي در دوره زمان��ي ۱۳۹۳-۱۳۵۷ به ترتيب 
۳.۰۳۴و ۲.۴۵۹برابر ش��ده درحالي كه توليد ناخالص 
داخلي حقيقي كش��ور در همي��ن دوره زماني كمتر از 
دو برابر شده است. اين شواهد داللت دارد كه هر چند 
دسترس��ي عوامل اقتصادي به مناب��ع بيروني افزايش 
خيره كننده داشته است اما سطح فعاليت هاي اقتصادي 
كشور رشد اندكي ثبت كرده است. اين موضوع به يكي 
از مهم ترين چالش هاي حوزه سياست گذاري اقتصادي 
در كشور تبديل شده است. از يك طرف بنگاه ها تقاضاي 
تسهيل در دسترسي به تسهيالت بانكي و كاهش نرخ 
وام دهي دارند. از طرف ديگر شواهد چند دهه گذشته 
بيانگر آن است كه اين سياست يك مسكن كوتاه مدت 
بوده و قادر به حل ريشه يي مشكل محدوديت نقدينگي 

بنگاه ها نخواهد بود. 
يك پژوهش اقتصادي كه از سوي تيمور رحماني، 
عضو هيات علمي دانش��گاه تهران انجام شده با تحليل 
توصيفي داده هاي تجربي اقتصاد ايران برخي از عوامل 
به وجود آورنده اين ش��رايط را شناس��ايي كرده است. 
پژوهش ياد شده ۵ عامل عمده اين وضعيت را »فاصله 
گرفتن نظام بانكي از رسالت اصلي خود به عنوان نهاد 
واسطه گر مالي«، »عدم تناسب بين قدرت جذب منابع 
و اعطاي تسهيالت«، »تكيه بر منابع بانك مركزي براي 
اعطاي تس��هيالت«، »توزيع نامتناسب تسهيالت بين 
بنگاه ها« و »تقاض��اي باالي بنگاه ها براي جذب منابع 
بيروني« معرفي كرده اس��ت. يك��ي از گزاره هاي حائز 
اهميت در اين مقاله اين اس��ت كه گفته ش��ده »سهم 
تسهيالت پرداختي از كل دارايي هاي نظام بانكي كمتر 
از ۵۰ درصد است.« اين موضوع نشان مي دهد كه عمال 

نقش غالب اين نهاد واسطه گري نيست. 

 رابطه بين بخش مالي و حقيقي اقتصاد
ب��ه گزارش»تعادل« در چند دهه گذش��ته، حجم 

وسيعي از ادبيات اقتصادي به بررسي رابطه بين بخش 
مالي و حقيق��ي اقتصاد پرداخته اس��ت. يافته هاي به 
دست آمده حاكي از آن است كه رابطه بسيار تنگاتنگي 
ميان توس��عه بخش مالي و رش��د اقتصادي كش��ورها 
وج��ود دارد به اين ص��ورت كه متغيرهاي مالي هم در 
ش��كل دادن نوس��انات ادواري تولي��د ناخالص داخلي 
در دوره كوتاه م��دت از نقش مهمي برخوردار هس��تند 
و هم اينكه توس��عه يافتگي بخش مالي به عنوان يكي 
از پارامترهاي اصلي تاثيرگذار بر فرآيند رشد و توسعه 
اقتصادي كش��ورها در بلندمدت ش��ناخته شده است. 
بازار مالي امكانات الزم براي انتقال پس انداز اش��خاص 
حقيقي و حقوقي به س��اير اش��خاص كه فرصت هاي 
سرمايه گذاري مولد را در اختيار دارند و نيازمند منابع 
مالي هس��تند، فراهم مي آورد به اين ترتيب مهم ترين 
كاركرد نظام تامين مالي تخصيص بهينه منابع مالي به 
نيازمندي هاي وجوه مالي و فرصت هاي سرمايه گذاري 
مولد اس��ت. به طور كلي بخش مالي كارآمد از طريق 
اجراي صحيح ۳ فرآيند تجميع پس اندازها و تخصيص 
منابع، دستيابي به اطالعات و مديريت ريسك منجر به 
ارتقاي سطح كمي و كيفي سرمايه گذاري در اقتصاد و 
در نتيجه افزايش سرمايه سرانه و سرانجام بهبود سطح 
رفاه در جامعه مي ش��ود. بانك ها و نظام بانكي در كنار 
بازار س��رمايه و بيمه ۳ ركن اصلي بازارهاي مالي و در 
كل نظام تامين مالي را تشكيل مي دهند. الزم به ذكر 
است كه تسلط بازار پول يا بازار سرمايه در نظام تامين 
مالي نش��انه يي از ضعف يا قوت محس��وب نمي شود و 
هر دو نوع نظام تامين مالي در كشورهاي توسعه يافته 
مشاهده ش��ده اس��ت. بدنه اصلي ادبيات توسعه مالي 
تفكيك بين ساختار مالي اقتصادها را از حيث تكيه بر 
بازار پول يا بازار س��رمايه در درجه دوم اهميت دانسته 
و خدمات ارائه ش��ده توسط اين دو بازار مالي را مكمل 
يكديگ��ر ارزياب��ي مي كند. آنچه براي رش��د اقتصادي 
اهميت دارد، كيفيت خدمات، س��طح توس��عه يافتگي 
و كارايي سيس��تم مالي در ارائه خدماتي اس��ت كه در 
مراحل مختلف رشد و توسعه اقتصادي مورد نياز است. 
به عنوان مثال مي توان به كش��ور اياالت متحده امريكا 
به عنوان يك اقتصاد متكي بر بازار سرمايه و كشورهاي 
حوزه يورو به عنوان اقتصادهاي بانك محور اشاره كرد 
كه هر دو از توس��عه يافتگي بااليي در سيس��تم مالي 
برخوردارن��د درحالي كه نظام هاي مالي متفاوتي دارند 
در اقتصاد ايران تامين منابع مالي مورد نياز فعاليت هاي 
اقتصادي و طرح هاي س��رمايه گذاري همواره به عنوان 

يك��ي از دغدغه ه��اي اصلي سياس��تمداران اقتصادي 
كش��ور مطرح بوده است. شواهد آماري كشور در چند 
دهه اخير حاكي از آن اس��ت كه از يك سو متغيرهاي 
پولي با نرخ رشد بااليي درحال افزايش بوده اند و كشور 
دامنگير تبعات حاصله به ويژه نرخ تورم باال و نوسانات 
شديد اقتصادي بوده است. از سوي ديگر همواره كمبود 
نقدينگي و عدم دسترسي به منابع مالي خارج از بنگاه 
به عنوان عاملي كليدي براي نرخ سرمايه گذاري پايين 
و حتي مانعي براي تامين س��رمايه در گردش بنگاه ها 

مطرح بوده است. 
در اين خصوص پژوهشي از سوي معاونت اقتصادي 
وزارت  امور اقتصادي و دارايي كش��ور منتشر شده كه 
با بررس��ي نظام مالي اي��ران، عوامل اصلي بروز كمبود 
نقدينگ��ي بنگاه ها را مورد كنكاش قرار داده اس��ت. بر 
همين اساس نويس��نده مقاله)تيمور رحماني( در يك 
بخش به بررسي مولفه هاي توسعه نيافتگي نظام مالي 
ازجمله سيستم بانكي، بازار س��رمايه و بيمه پرداخته 
و س��هم هر يك از بازاراها در تامين مالي بخش توليد 

كش��ور را مورد بررسي قرار داده است. بخش ديگر اين 
مقاله به شناسايي عوامل بروز كمبود نقدينگي بنگاه ها 

اختصاص يافته است. 

 توسعه يافتگي نظام مالي كشور
در بخ��ش اول اين پژوهش به بررس��ي جوانبي از 
توس��عه يافتگي نظام مالي كش��ور پرداخته شده است. 
براس��اس اي��ن مطالعه ش��واهد مورد بررس��ي داللت 
مي كن��د كه نظام بانكي و بازار س��هام طي س��ال هاي 
گذشته رشدهاي قابل توجهي را تجربه كرده اند. براي 
مثال نسبت دارايي هاي بانكي به توليد ناخالص داخلي 
از ۶۳ درصد در س��ال ۱۳۷۷ به ۱۳۰درصد در س��ال 
۱۳۹۳ رس��يده است. همچنين نس��بت مانده بدهي 
بخ��ش غيردولتي به توليد ناخال��ص داخلي در فاصله 
س��ال هاي ۱۳۷۷تا ۱۳۹۳ تقريبا دو برابر ش��ده است. 
نسبت ارزش بازار سهام به توليد ناخالص داخلي نيز در 
دوره زماني ۱۳۹۳-۱۳۷۰ بيش از ۵ برابر ش��ده است. 
همچنين بررسي منابع نظام تامين مالي كشور داللت 

بر بانك محور بودن نظام تامين مالي دارد به گونه يي كه 
متوس��ط سهم تسهيالت پرداختي شبكه بانكي از كل 
منابع تامين مالي در دوره زماني ۱۳۹۳-۱۳۸۶ برابر با 
۹۷درصد بوده هر چند كه ش��واهد آماري حاكي از آن 
اس��ت كه سهم بازار سهام از تامين مالي كشور درحال 
افزايش اس��ت اما روند اين تغييرات به دليل مشكالت 

نهادي و ساختاري چندان سريع نيست. 
نويس��نده در ادام��ه اين بخش، تحوالت اساس��ي 
سياس��ت گذاري در حوزه پولي و اوراق بهادار كشور را 
مورد بررسي قرار داده و كاهش نرخ سود حقيقي منفي 
را به عنوان يكي از تحوالت سياس��ت گذاري در حوزه 
پولي كشور معرفي كرده است. به نوشته اين مقاله هنوز 
رفتار شوراي پول و اعتبار در تعيين نرخ سود از قاعده 

مشخصي پيروي نمي كند.

  تبيين عوامل بروز تنگناي مالي
در بخش دوم مطالعه حاضر به بررسي اين موضوع 
پرداخته ش��د كه چرا با وجود رشد فزاينده متغيرهاي 
پولي در اقتصاد ايران همچنان با مشكل تنگناي مالي 
مواجه هس��تيم. در اين مطالعه مهم ترين عوامل بروز 
تنگناي مالي از طرق عرضه و تقاضاي وجوه استقراضي 
مورد بررسي قرار گرفته است و يافته هاي به دست آمده 
آن دالل��ت ب��ر اين دارد كه هم در مي��زان منابع مالي 
فراهم ش��ده توس��ط نظام بانكي و هم در تخصيص و 
توزيع اين منابع نقص و ناكارآمدي وجود دارد. س��هم 
تسهيالت پرداختي از كل دارايي هاي نظام بانكي كمتر 
از ۵۰ درصد است. اين موضوع نشان مي دهد كه عمال 
تقش غالب اين نهاد واس��طه گري نيس��ت. همچنين 
براساس اين پژوهش شواهد حاكي از آن است كه رابطه 
متناس��بي بين قدرت جذب منابع و اعطاي تسهيالت 
توسط نظام بانكي كشور وجود ندارد به اين صورت كه 
بخش مهمي از تس��هيالت اعطايي شبكه بانكي كشور 
از محل بدهي به بانك مركزي تامين مالي شده است. 
همچنين آمارهاي مورد بررس��ي داللت دارد كه توزيع 
تس��هيالت بين بخش هاي مختلف اقتصادي و توزيع 
تس��هيالت بين بنگاه هاي موجود در هر بخش بس��يار 
نامتناسب و متمركز اس��ت و خود يكي از داليل مهم 
بروز تنگناي مالي در كشور است. از سوي ديگر بررسي 
اطالعات شركت هاي بورسي نشان مي دهد كه تقاضاي 
بنگاه ها براي منابع اعتباري به دليل هزينه نسبي پايين 
اين منابع در مقابل منابع درون سازماني بسيار بيشتر از 

كشورهاي با نظام مالي توسعه يافته تر است. 
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صكوك وقف، ابزار نوين 
تامين مالي امور خيريه

محمدحسن حقيقي    كارشناس اقتصادي  
صكوك وقف يكي از مهم ترين انواع صكوك 
غيرانتفاعي اس��ت كه براساس عقد صلح جهت 
انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر مي شود. 

يك��ي از چالش هايي كه ام��روزه در اقتصاد 
كش��ور مشاهده مي شود آن اس��ت كه برخالف 
گذش��ته، نهاد وقف به ان��دازه كافي مورد توجه 
عم��وم م��ردم و خيري��ن واقع نمي ش��ود و لذا 
اثرگذاري اين نهاد در پاس��خگويي شايس��ته و 

مناسب به نيازهاي عمومي كاسته شده است. 
هرچند بررس��ي داليل اين مس��اله نيازمند 
بحثي مس��تقل است، اما بدون ش��ك استفاده 
مناسب از ظرفيت بازارهاي مالي نوين مي تواند 

به تقويت جايگاه نهاد وقف كمك كند. 
صكوك وقف يكي از مهم ترين انواع صكوك 
غيرانتفاعي اس��ت كه براساس عقد صلح جهت 
انجام وقف پس از اتمام پروژه منتشر مي شود. 

در اين نوع صكوك، دارن��ده اوراق )مصالح( 
بخش��ي از اموال خود را براس��اس قرارداد صلح 
دراختي��ار باني )متصالح( ق��رار مي دهد تا باني 
با اس��تفاده از اين اموال )همراه با س��اير اموال 
صلحي( ط��رح عام المنفعه يي را احداث كرده و 
پس از اتمام، آن را از طرف صاحبان اوراق وقف 

شرعي كند. 
مهم تري��ن كاركرد صكوك وق��ف كه مزيت 
اصلي اين شيوه در مقابل وقف سنتي محسوب 
مي ش��ود، امكان مشاركت دادن خيرين با وجوه 

خرد است.
در واقع، در وقف س��نتي واقف الزم است از 
توانمندي مالي كافي جهت انجام وقف به صورت 
فردي برخوردار باشد. اما در صكوك وقف تمام 
اف��راد با حداقل مناب��ع مي توانند در انجام وقف 
مش��اركت كرده و در ثواب اين امر خير شريك 

شوند. 
بر اين اس��اس عموم مردم مي توانند با منابع 
بسيار كم، در انجام طرح هاي غيرانتفاعي مانند: 
س��اختن بيمارس��تان، مسجد، مدرس��ه و غيره 
شريك شوند. به عنوان مثال، مي توان فرض نمود 
كه سازمان اوقاف و امور خيريه قصد ساخت يك 

مدرسه در مناطق محروم را داشته باشد. 
براي اي��ن منظور با تدوي��ن اميدنامه، كليه 
هزينه هاي س��اخت، تجهيز و نگهداري مدرسه 
را برآورد كرده و زمان، مكان و دوره س��اخت و 
بهره برداري را مش��خص مي كند. آنگاه با تبديل 
هزينه كل ط��رح به اوراق بهادار وقف، آنها را از 
طريق يك بانك به دس��ت خيرين و نيكوكاراني 

كه قصد وقف دارند، مي رساند. 
مردم خير با خريد اين اوراق براس��اس عقد 
صل��ح، وجوه خود را به س��ازمان اوق��اف و امور 
خيريه مي پردازند تا س��ازمان مدرسه را با وجوه 
مردم س��اخته و از طرف آنها وقف شرعي كند. 
يكي از سواالتي كه در رابطه با اين اوراق مطرح 
مي شود آن اس��ت كه آيا صكوك وقف به عنوان 
ي��ك ابزار مالي داراي بازار ثانويه اس��ت؟ يعني 
آيا اگر خري��دار اوراق وقف پس از مدتي به هر 
دليل قص��د واگذاري اوراق به ش��خص ثالث را 
داش��ته باشد اين مس��اله به لحاظ شرعي مورد 

تاييد است؟
به نظر مي رسد در پاسخ به اين سوال بايد به 
تفاوت ماهوي صكوك وقف با س��اير انواع اوراق 
غيرانتفاعي )مثال صكوك قرض الحس��نه( توجه 
ش��ود. در صكوك قرض الحس��نه، خريدار اوراق 
به صورت موقتي قصد مش��اركت در امر خيريه 
را دارد و مطمئن است كه در سررسيد وجوهي 
كه صرف خريد اوراق كرده، بازپرداخت مي شود. 
اما در صكوك وقف خريدار اوراق قصد مشاركت 

دايم در امر خيري به نام وقف را دارد. 
ل��ذا همان طور ك��ه در عقد وقف ش��خصي 
پشيماني تاثير حقوقي ندارد، در اوراق وقف نيز 
باي��د به اين موضوع توجه ش��ود. در واقع، نبايد 
ام��كان واگذاري اوراق به اش��خاص ديگر فراهم 
باش��د؛ زيرا فرض آن اس��ت كه خريدار صكوك 
وقف، قصد مشاركت دايمي در انجام وقف روي 

يك پروژه خاص را دارد. 
ب��ر اين اس��اس، تش��كيل ب��ازار ثانويه براي 
صكوك وقف با ماهي��ت اين اوراق تعارض دارد 
و ل��ذا نمي توان براي صكوك وق��ف بازار ثانويه 

درنظر گرفت.

 خريد بلوك 17 درصدي
سهام بيمه البرز 

كنسرسيومي متش��كل از صندوق بازنشستگي 
كش��وري، موسسه صندوق بازنشس��تگي عشاير و 
روستاييان و صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي 
بلوك 17.34درصدي سهام بيمه البرز را با قيمت 

1۰47 ريال خريد. 
سهام شركت بيمه البرز بعد از يك بار شكست 
در واگ��ذاري باالخ��ره در روز ج��اري ۹۶ تعداد 
۶۹3 ميلي��ون و ۶۶۶ هزار و 777 س��هم معادل 
17.34درصد توسط س��ازمان خصوصي سازي به 
وكالت از دولت جمهوري اسالمي ايران به صورت 
يكج��ا و نقد ي��ا 3۰ درصد نقد و مابقي اقس��اط 
۶ماهه طي 4 س��ال به قيمت پاياني 1۰47 ريال 

واگذار شد. 
بر اس��اس اين گ��زارش، قيمت پايه هر س��هم 
بيم��ه البرز براي اين بل��وك مديريتي غيركنترلي 
مبل��غ 1۲7۵ريال تعيين ش��ده بود ك��ه با كاهش 
۲۲۸ريال��ي از س��وي كنسرس��يومي متش��كل از 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري، موسسه صندوق 
و روس��تاييان و صن��دوق  بازنشس��تگي عش��اير 

بازنشستگي تامين اجتماعي خريداري شد. 
اين كنسرس��يوم به طور مستقيم و غيرمستقيم 
هم اكنون مالك 33.۹3درصد از س��هام بيمه البرز 
اس��ت كه با تملك س��هم 17.34درص��دي دولت 
در اين س��هم به ۵1.۲7درصد س��هام كنترلي اين 
ش��ركت و در نهايت همه كرسي هاي هيات مديره 

دست مي يابند.

يادداشت

خبر

پايان مهلت اجراي بسته سياست هاي كنترل بازار ارز

استقبال سرد از گواهي سپرده ارزي

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد

افزايش نرخ سكه و ثبات قيمت ارز در صرافي ها
گروه بانك و بيمه 

قيمت انواع سكه روز شنبه در بازار تهران در حالي افزايش يافت 
كه نرخ دالر اعالم ش��ده صرافي هاي بانكي نس��بت ب��ه  آخرين روز 
كاري هفته گذش��ته ثابت ماند. صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را 
بدون تغيير قيمت نس��بت به پنج شنبه گذشته 4هزار و 4۶۹ تومان 
فروختند. همچنين هر يورو با رش��د 4۲ توماني در مدت مش��ابه ۵ 
هزار و 4۹1 تومان و هر پوند نيز با 13 تومان رش��د قيمت نس��بت 
به پنج ش��نبه گذشته به قيمت ۶ هزار و ۸13 تومان معامله شد.  به 
گزارش »تعادل« در بازار نرخ رسمي 1۵ ارز افزايش و ۲1 ارز كاهش 
يافته و بهاي 3 ارز هم تغييري نداش��ته است. دالر با 4 ريال كاهش 
373۲.۶ تومان، پوند با ۲۰1 ريال رشد ۵1۵1.۸ تومان و يورو با 4۵4 

ريال افزايش 4۵۹7.1 تومان ارزش گذاري شد. 
در ب��ازار طال نيز اون��س جهاني به 13۲۲ دالر رس��يده و باعث 
افزايش نرخ س��كه و طال در بازار ايران ش��ده اس��ت. هر قطعه سكه 
بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با 7 هزار و 3۰۰ تومان افزايش 
نس��بت به پنج شنبه گذش��ته يك ميليون و ۵۵۶هزار و 3۰۰ تومان 
فروخته ش��د. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۲هزار تومان 
رشد قيمت يك ميليون و ۵۲۲ هزار تومان معامله شد.  همچنين نيم 
سكه بهار آزادي با يك هزار تومان افزايش قيمت نسبت به پنج شنبه 
گذشته 7۶۶هزار تومان به فروش رسيد و ربع سكه 4۸۶هزار تومان 
قيمت خورد كه نس��بت به روز گذشته يك هزار تومان رشد داشت. 
س��كه گرمي در بازار بدون تغيير قيمت در مدت مش��ابه 3۲۶هزار 
تومان و هر گرم طالي 1۸عيار نيز با يك هزار و ۵۵۰ تومان افزايش 

14۸ هزار و ۵۵۰ تومان داد و ستد شد. 

 هفته اي يك ارز رمزنگاري مي شود
كارشناس��ان اقتصادي با بررسي دنياي ارزهاي مجازي متوجه 
شدند كه هر هفته يك ارز ديجيتال جديد به دنيا معرفي مي شود 
كه هزينه برق مصرفي آن بس��يار باالست.  به گزارش راشاتودي، 
تع��داد ارزهاي مج��ازي موجود در جهان به بي��ش از ۲ هزار ارز 

رمزنگار رس��يده اس��ت كه تقريبا هر هفته يك ارز ديجيتال پا به 
دنياي ارزهاي رمزنگار مي گذارد؛ اين در حالي است كه بيت كوين 
همچنان يكه تاز ارزهاي مجازي به لحاظ قيمت و محبوبيت است. 
بس��ياري از افراد در حال حاضر پس اندازهاي خود را به خريد 
ارزه��اي رمزنگار ص��رف كرده اند و در مقوله س��رمايه گذاران ارز 

رمزنگار قرار گرفته اند. 
اين ايده كه با متصل ش��دن رايانه ها ب��ه اينترنت مي توان ارز 
رمزنگار جديدي با س��ودآوري كالن ايجاد كرد، بس��يار جالب به 
نظر مي رس��د، اما هزينه برق مصرفي براي اس��تخراج ارز رمزنگار 
بسيار باالست. بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه ونزوئال به لحاظ 
قيمت برق، ارزان ترين مكان در جهان براي استخراج ارز رمزنگار 
محسوب مي شود. براي ايجاد يك واحد بيت كوين در ونزوئال فقط 
تقريبا به ۵3۰ دالر نياز است؛ اين قيمت كمتر از نصف هزينه يي 
است كه بايد در دومين كشور ارزان جهان براي ايجاد ارز رمزنگار 

يعني  ترينادا و توباگو با هزينه يك هزار و 1۹۰ دالر صرف كرد. 
همچنين در ازبكس��تان با صرف هزينه تقريبا يك هزار و 7۹۰ 
دالر مي ت��وان يك بيت كوين اس��تخراج كرد كه عنوان س��ومين 

كشور ارزان جهان را به خود اختصاص داده است. 
بر پايه اين گزارش، براي استخراج يك بيت كوين در كره جنوبي 
كه بزرگ ترين بازار ارز ديجيتال جهان را در اختيار دارد بايد ۲۶ هزار 
و 17۰ دالر هزينه شود و در كشورهاي اروپاي غربي هزينه استخراج 
بيت كوين 17هزار و ۵۶۶ دالر و اين رقم در بحرين 1۶ هزار و 773 

دالر برآورد شده است. 

 تضعيف دالر با سياست هاي جديد امريكا 
كارشناس��ان اقتصادي بر اين باور هس��تند كه سياست فعلي 
ترامپ براي افزايش تعرفه واردات به اين كشور، ارزش دالر را در 

برابر ارزهاي اصلي جهان تضعيف مي كند. 
ب��ه گزارش رويت��رز، در صورتي  كه طرح پيش��نهادي دونالد 
ترامپ رييس جمهور امريكا براي وضع تعرفه هاي س��نگين روي 

ف��والد و آلومينيوم وارداتي تصويب ش��ود، دالر با كاهش ارزش 
روبه رو خواهد ش��د. اين در حالي است كه طرح تعرفه هاي جديد 
بزرگ ترين ريس��ك احتمالي خروج س��رمايه از امريكا محسوب 
مي ش��ود و به رشد اقتصادي امريكا ضربه وارد مي كند؛ به عبارت 
ديگر براي كاهش كسري بودجه اياالت متحده تامين منابع مالي 

از طريق سرمايه ضروري است. 
به ط��ور كل بازارهاي ارز هيچ گونه دخالت تجاري و همچنين 
در پيش گرفتن سياست حمايتي را توسط دولت امريكا كه منجر 
به تضعيف دالر مي شود را بر نمي تابند. در حال حاضر امريكا در 
وضعيت بس��يار پرمخاطره يي به س��ر مي برد ك��ه علت آن ايجاد 
ريسك در س��رمايه هاي اين كش��ور به دنبال معرفي تعرفه هاي 
جدي��د و در پيش گرفتن سياس��ت حمايتي كه تاثير منفي روي 
رش��د اقتصادي آن دارد، نسبت داده مي شود. معرفي تعرفه هاي 
وارداتي جديد، تهديدي براي افزايش قيمت كاالهاي خارجي در 

امريكا و كاهش تقاضا و واردات است. 
بر همين اساس معرفي تعرفه هاي جديد توسط جورج بوش و 
بيل كلينتون در س��ال ۲۰۰۲ و 1۹۹۵ ميالدي باعث افت ارزش 
1۵ درصدي دالر ش��د.  بزرگ ترين ريس��ك براي دالر ريشه در 
خروج احتمالي س��رمايه دارد. اگر حساسيت ريسك به طرز قابل 
توجهي وخيم ش��ود، اين موضوع روي هرگونه مزيت كوتاه مدت 

دالر در مقابل بازاره��اي نوظهور كه مي تواند يك مامن مطمئن 
در آنجا باشد، به همراه خواهد داشت. 

در روز پنج ش��نبه دونالد ترامپ اعالم كرد كه در هفته آينده 
تعرفه ۲۵درصدي و 1۰درصدي براي فوالد وارداتي و آلومينيوم 
را معرف��ي خواهد كرد كه اين موض��وع منجر به كاهش دالر در 
برابر ارزهاي اصلي جهان و رس��يدن آن به كمترين رقم خود در 
بيش از ۲س��ال اخير در مقابل ين ش��د. تصميمات جديد ترامپ 
منجر به واكنش از س��وي مقامات كانادايي و اروپايي شده است؛ 
ضم��ن اينكه چيني ها پيش��گام موضع گيري در قبال سياس��ت 
ترام��پ هس��تند. تحليلگران اقتص��ادي بر اين باور هس��تند كه 
كس��ري حس��اب جاري و بودجه امريكا طي ۲ سال آينده بيش 
از ۸درص��د توليد ناخالص داخلي اين كش��ور خواهد بود و براي 
پ��ر كردن اين خأل امريكا نيازمند گرفتن وام از موسس��ات مالي 

بين المللي است. 
ب��ه گفته كارشناس��ان اقتصادي حدود ۶۰ درصد از كس��ري 
بودجه امريكا با سرمايه گذاري كشورهاي خارجي و شركت ها پر 
مي شود كه خروج سرمايه از اين كشور با وضع تعرفه هاي جديد 
مي توان��د اي��ن فرصت را از بين برده و دالر را به ورطه بكش��اند؛ 
ضمن اينكه كاهش رش��د اقتصادي ب��راي ارزش دالر يك روند 

نزولي را به دنبال خواهد داشت. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
مهل��ت دو هفته ي��ي ف��روش بس��ته س��ه گانه 
سياس��ت هاي بانك مركزي براي كنترل بازار ارز و 
جذب نقدينگي س��رگردان در بازار ارز و سكه اجرا 
ش��ده با پاي��ان يافتن فروش اوراق گواهي س��پرده  
ريالي با ن��رخ ۲۰ درصد به اتمام رس��يد و البته دو 
بخش از س��ه گانه اين سياس��ت كنترل ب��ازار ارز، 
يعني فروش اوراق سپرده ريالي مبتني بر نرخ ارز و 
پيش فروش س��كه همچنان ادامه دارد و يك بخش 
آن يعني اوراق گواهي سپرده ريالي با فروش بيش 

از 11۰ هزار ميليارد تومان متوقف شده است. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، براس��اس آخرين آمارها 
و برآوردهاي��ي ك��ه در مورد اين بس��ته س��ه گانه 
سياس��ت هاي جم��ع آوري نقدينگ��ي اعالم ش��ده، 
اوراق سپرده مبتني بر ارز با استقبال زيادي مواجه 
نش��ده و رقم پيش فروش س��كه نيز زياد نبوده اما 
رقم انتش��ار اوراق سپرده ريالي ۲۰درصدي بيش از 
11۰هزار ميليارد تومان برآورد ش��ده و طبق اعالم 
رييس كل بانك مركزي در دو هفته گذش��ته بيش 
از 11۰هزار ميلي��ارد تومان اوراق گواهي س��پرده 

ريالي فروخته شده است. 
در حال حاضر انتشار اوراق سپرده ريالي مبتني بر 
ارز ادامه دارد اما از آن استقبال چنداني نشده و رقم 
آن محدود بوده اس��ت. همچنين پيش فروش س��كه 
نيز ادامه خواهد داش��ت و تاكن��ون حدود 1۰۰هزار 
قطعه س��كه به فروش رسيده است. در طرح اول كه 
رقم آن يك ميليون تومان بوده بيش از ۵۶هزار قطعه 
به فروش رس��يد و در طرح دوم نيز بيش از 4۰هزار 
قطعه فروش رفته است. اما در مجموع اين دو راهكار 
يعني اوراق سپرده ريالي مبتني بر ارز و پيش فروش 
سكه، رقم اندكي را در مقايسه با انتشار اوراق سپرده 
ريالي ۲۰درصدي داشته اند و اگر 1۰۰ هزار سكه را 
با ميانگي��ن رقم يك ميليون توم��ان درنظر بگيريم 
حدود 1۰۰ميليارد تومان از پيش فروش سكه و رقم 
اندك ديگري پيش فروش اوراق ارزي نقدينگي جمع 

شده است. 
 گواهي سپرده ريالي از تاريخ ۲۸ بهمن 13۹۶ تا 
ميلي��ارد  ه��زار   1۰1 مع��ادل   13۹۶ اس��فند   3
تومان منتش��ر ش��ده و استقبال س��رمايه گذاران و 
سپرده گذاران عمدتا به سمت گواهي سپرده ريالي 
به عنوان يكي از ابزارهاي بازار پول بوده است. بر اين 
اس��اس اگر براي ۶ روز اول مبلغ 1۰1 هزار ميليارد 
تومان و باتوجه به اس��تقبال زياد روز پنج ش��نبه تا 
س��اعت 4 عصر در بانك ها را حداقل به اندازه نيمي 
از رق��م ۶ روز اول برآورد كنيم، اين رقم احتماال تا 
1۵۰ هزار ميليارد تومان قابل تصور اس��ت و شبكه 
بانكي فعال رقم را بيش از 11۰ هزار ميليارد تومان 
اعالم كرده كه در مقايسه با نقدينگي و سپرده هاي 
1۵۰۰ ه��زار ميلي��ارد تومان كش��ور تقريبا معادل 
1۰ درصد كل نقدينگي و س��پرده هاي بانك هاست. 
اما اي��ن رقم نمي تواند تمام نقدينگي س��رگردان و 
عالقه مند به س��ود باال و س��وداگري را نشان دهد، 
زيرا بخش��ي از اين پول 11۰ه��زار ميليارد توماني 
از حس��اب هاي كوتاه مدت و يك س��اله خارج شده 
و به سمت اوراق س��پرده ۲۰درصدي رفته است و 
همچنان بخش عمده ي��ي از نقدينگي عالقه مند به 
س��وداگري در بازار ارز و س��كه يا بخش هاي ديگر 
اقتصاد در حال گردش اس��ت و اگر اقدامات كنترل 
بازار ارز از طريق نيروي انتظامي و اعالم نرخ ارز در 
صرافي هاي مرتبط با بانك ها نباشد مشخص نيست 
كه چه ميزان نقدينگي براي س��وداگري و خريد و 

فروش جذب بازار ارز و سكه خواهد شد. 

 هزينه اضافي براي بانك ها 
بر اين اساس، اگر رقم انتشار اوراق سپرده ريالي 
را بين 11۰ تا 1۵۰ هزار ميليارد تومان فرض كنيم 
چي��زي حدود ۵ ت��ا 7 هزار ميلي��ارد تومان هزينه 
اضافي نس��بت به س��پرده يك س��اله 1۵درصدي، 
روي دوش بانك ها خواهد گذاش��ت كه اين رقم در 

مقايس��ه با هزينه 1۸درصدي ج��ذب پول در بازار 
بين بانك��ي براي بانك ه��ا به معناي زي��ان حداقل 
۲درصدي و در مقايس��ه با س��پرده هاي يك س��اله 
حداقل ۵ درصد هزينه بيش��تر اس��ت. در اين رابطه 
بانك ه��ا از بان��ك مركزي خواس��ته اند كه تدابيري 
براي جبران هزينه تحميل ش��ده به بانك ها درنظر 
بگي��رد و احتماال بايد اقداماتي در ب��ازار بين بانكي 
ب��راي كاهش هزينه بانك ها درنظر گرفته ش��ود تا 
برنام��ه قبلي بانك ها براي كاه��ش مطالبات معوق 
و هزينه ها، كاهش نرخ س��ود سپرده و تسهيالت از 
مس��ير خود خارج نشود و تمايل به نرخ سود باالتر 

بر بازار پول حاكم نشود. 
همچني��ن از آنجا كه اين هزينه اضافي انتش��ار 
اوراق س��پرده ريال��ي ۲۰درص��دي حداق��ل براي 
يك س��ال آينده ت��داوم خواهد داش��ت، هزينه يي 
به مرات��ب باالتر از كمب��ود منابع بانك ه��ا در بازار 
بين بانكي به صورت يك ش��به، يك ماهه و سه ماهه 
خواهد داشت. زيرا بانك ها هزينه 1۸ درصدي بازار 
بين بانكي را براي يك ش��ب تا س��ه م��اه پرداخت 
مي كنند، حال آنكه هزينه ۲۰درصدي سپرده ريالي 
براي يك س��ال ادام��ه دارد و فش��ار هزينه يي براي 
بانك ها در يك سال چند برابر هزينه بازار بين بانكي 

و سپرده هاي يك ساله خواهد بود. 
با تش��ريح نوسان در بازار ارز و رسيدن قيمت ها 
ت��ا مرز ۵۰۰۰ توم��ان و به دنب��ال آن انتقاداتي كه 
ب��ه بانك مركزي در رابطه با ع��دم كنترل بازار ارز 
وج��ود داش��ت، درنهايت اين بانك بع��د از مدت ها 
كه از نوس��ان و بي ثباتي در بازار مي گذشت، بسته 
سياس��تي س��ه گانه يي را اع��الم و ب��ه مرحله اجرا 
درآورد. در كنار انتش��ار اوراق گواهي سپرده ارزي 
و همچنين پيش فروش س��كه، انتشار اوراق گواهي 
س��پرده ريالي نيز در دستور كار بانك ها قرار گرفت 
كه س��ود ۲۰درص��دي را به متقاضي��ان اختصاص 
مي داد. از ۲۸ بهمن اين بسته اجرايي شد و پس از 

دو هفته اتمام يافت. 
گزارش هاي ميدان��ي و البت��ه آمارهاي اعالمي 
از س��وي بانك مركزي نش��ان داد كه در اين مدت 
اس��تقبال خوبي از اوراق گواهي ۲۰درصدي ش��د، 
به هر حال س��ودي كه ۵ درصد باالتر از سپرده هاي 
م��دت دار بانكي بود، محلي جذاب براي مش��تريان 
ش��بكه بانكي به حس��اب رفت. با وج��ود اين اعالم 
بانك ه��ا از اي��ن حكاي��ت دارد كه خري��د، بيش از 
اينك��ه ب��ه جذب مناب��ع جدي��د انجاميده باش��د، 
موجب جابه جايي حس��اب ها ش��ده است. به طوري 
كه مش��تريان ترجيح داده اند حس��اب هاي سپرده 
مدت دار 1۵ درصد يا حس��اب كوتاه مدت خود را در 
بانك ها بس��ته و آن را به سپرده مدت دار ۲۰ درصد 

تبديل كنند. 
با وجود اينك��ه آمار نهايي هن��وز درباره ميزان 

فروش اوراق س��پرده منتشر نش��ده ولي آمار هفته 
اول ك��ه رييس كل بانك مرك��زي از آن خبر داده 
بود نش��ان از فروش حدود 1۰۰ هزار اوراق گواهي 
سپرده داش��ت كه اين ميزان به طور حتم در هفته 
دوم و با افزايش اس��تقبال مي تواند تا همين اندازه 
افزايش پيدا كند. باتوجه به باالتر بودن سود سپرده 
۲۰درصدي نس��بت به س��ود تس��هيالت 1۸ درصد 
هزينه ه��اي تحميل ش��ده به بانك ها م��ورد تاكيد 
بود كه البته بانك ها از بانك مركزي س��اختار ايجاد 

راهكاري براي جبران اين هزينه شدند. 
ريي��س كل بانك مركزي قول داده بود كه بانك 
مركزي هزينه هاي ناش��ي از اج��راي طرح را تقبل 

مي كند. 
همچنين ميرمحمد صادق��ي مديركل اعتبارات 
بانك مركزي نيز در روزهاي قبل به بانك ها هشدار 
داده ب��ود كه اطالع��ات غلط به مش��تريان ندهند. 
وي گفته است: نرخ س��ود علي الحساب ساالنه اين 
گواه��ي ۲۰ درصد و پرداخ��ت آن در مقاطع ماهانه 
خواهد ب��ود. بازخريد قبل از سررس��يد گواهي ياد 
ش��ده در شعب بانك عامل، با نرخ 14 درصد ساالنه 
خواهد بود و پرداخت نرخ باالتر به هيچ وجه ممكن 
نيس��ت و با هرگونه تخلف در اي��ن زمينه، برخورد 
خواهد شد. همچنين بازفروش يا نقل و انتقال اين 

گواهي به غير به اشكال مختلف ممنوع است. 

 بسته سه گانه كوتاه مدت بود 
برخ��ي مس��ووالن بان��ك مركزي در پاس��خ به 
اي��ن انتقادها، كه بس��ته سياس��ت هاي پولي عمال 
دس��تاورد كاهش نرخ سود س��پرده به 1۵ درصد و 
تالش براي كاهش نرخ س��ود تس��هيالت را از بين 
مي ب��رد، معتقدند كه اين سياس��ت كوتاه مدت بود 
ت��ا بحران ب��ازار ارز را كنترل كن��د. اما بازهم جاي 
اين پرس��ش مطرح اس��ت كه بعد از يك سال، اين 
حج��م 1۵۰ هزار ميليارد تومان��ي جذب نقدينگي 
با نرخ ۲۰ درص��د را چگونه مي توان در بانك ها نگه 
داش��ت. زيرا عمده نقدينگي سرگردان كه به دنبال 
سوداگري و س��ود باالست در صورتي كه نرخ سود 
مورد انتظار را نداشته باشد جذب ساير بازارها مانند 
سكه و ارز مي شود. همچنين هنوز مشخص نيست 
كه چه بخش از نقدينگي موجود در شرايط التهاب 

ب��ازار ارز جذب ش��ده اس��ت زيرا ب��ه محض اعالم 
اين سياس��ت، حضور نيروي انتظامي و جمع آوري 
دالالن ب��ازار ارز و همچني��ن توقف خريد و فروش 
ب��ه نرخ هاي باالت��ر از نرخ اعالم ش��ده صرافي هاي 
مرتب��ط با بان��ك مركزي، را ش��اهد بوديم و بر اين 
اساس، معلوم نيست كه اثر انتشار بيش از 11۰هزار 
ميليارد تومان اوراق سپرده ريالي ۲۰درصدي تا چه 

حد در كنترل بازار ارز موثر بوده است؟
مع��اون اقتص��ادي بانك مرك��زي در اين زمينه 
گفت: بس��ته س��ه ضلعي تدابير بانك مركزي براي 
مديري��ت كوتاه مدت بازار ارز اس��ت و نمي توان آن 
را ب��ه معني شكس��ت بان��ك مركزي در سياس��ت 
كاهش نرخ سود دانست. سياست هاي پولي ماهيت 
كوتاه م��دت دارد و بان��ك مركزي اس��تراتژي هاي 
كل��ي درخصوص مبارزه با ت��ورم و تعيين نرخ هاي 
كليدي اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با 

متغير هاي بنيادين را مدنظر قرار مي دهد. 
قرباني تصريح كرد: بسته سه ضلعي در راستاي 
بس��ته التهاب زدايي به اج��را در آمد و پس از اينكه 
عملك��رد و تاثي��ر خود را داش��ته باش��د ب��ه پايان 
مي رس��د. اگر بانك مركزي اين اقدام��ات را انجام 
نم��ي داد التهابات و ج��و رواني ناش��ي از آن باعث 
مي شد سطح عمومي قيمت ها افزايش يابد و نتيجه 
اين امر نيز در مرحله بعد باعث افزايش نرخ تورم و 
نرخ سود بانكي مي ش��د. همچنين باتوجه به اينكه 
اين بس��ته كوتاه مدت است نمي توان از آن به عنوان 
شكس��ت سياس��تي بانك مركزي در نرخ سود ياد 
ك��رد. براس��اس مصوبه ش��هريور ماه ش��وراي پول 
و اعتبار نرخ هاي س��ود علي الحس��اب س��پرده هاي 
س��رمايه گذاري يك س��اله حداكثر 1۵ درصد و نرخ 
س��ود كوتاه مدت عادي روزشمار حداكثر 1۰ درصد 
براي س��پرده هاي جديد، از 11 ش��هريور ماه سال 
جاري اجرايي ش��د و اجراي اي��ن مصوبه نه تنها به 
معناي كاهش نرخ س��ود نبود بلك��ه تثبيت نرخ را 

مدنظر قرار داده بود. 
وي ادام��ه داد: بان��ك مرك��زي هر زم��ان الزم 
باش��د براي حفظ تعادل اقتصادي بس��ته سياستي 
تدوي��ن و آن را به كار مي گيرد و بر همين اس��اس 
پ��س از التهابات بازار بس��ته يي كوتاه مدت مد نظر 
قرار گرفت. تدابير بانك مركزي براي مديريت بازار 
ارز به معناي اس��تقرار در نظ��م و انضباط بود و در 
صورتي كه اين بس��ته اجرايي نمي ش��د التهاب در 

بازار ارز اثرات مخرب داشت. 
وي با بيان اينكه، مصوبه ش��هريور ماه ش��وراي 
پول و اعتبار نه تنها گامي در جهت تناسب بخشي 
نرخ ها بلكه گامي در جهت سياست بهبود سپرده ها 
بود كه براس��اس آن 1۰ واحد  درصد از سپرده هاي 
كوتاه مدت به بلندمدت تبديل ش��د، اظهار داشت: 
شرايط حاكم بر بازار ارز مي طلبيد كه بانك مركزي 

پاسخي در اين خصوص بدهد و مجموعه سياستي 
ب��راي اوراق گواه��ي ۲۰درص��دي درنظ��ر گرفته 
ش��د. سياس��ت هاي پولي ماهي��ت كوتاه مدت دارد 
و مالحظ��ات ايجاد مي كرد تا بان��ك مركزي طرح 

تدابير را براي مديريت بازار ارز اجرايي كند. 

 ماليات معامالت باالي 5 هزار دالر 
 از س��وي ديگر، براي كنترل معامالت بازار ارز، 
موضوع ماليات بر معام��الت باالي ۵ هزار دالر نيز 
در دستور كار قرار گرفته است. سيدكامل تقوي نژاد 
مع��اون وزير اقتص��اد تغيير در مق��ررات و توافق با 
بانك مركزي در زمينه ارائه اس��ناد خريد و فروش 
ارز باالي ۵ هزار دالر را منوط به ش��رايط اقتصادي 

كشور در سال آينده دانست. 
وي اف��زود: براس��اس آيين نامه اجراي��ي كه به 
تصويب وزراي امور اقتصادي و دادگس��تري رسيده 
اس��ت، اس��ناد خريد و فروش ارز ب��االي ۲۵ هزار 
دالر بايد به س��ازمان مالياتي ارائه ش��ود. براساس 
ش��رايط خاص اقتصادي كش��ور اين رقم به ۵ هزار 
دالر كاهش يافت ولي اينكه در سال ۹7 نيز همين 
مقررات باقي خواهد ماند يا خير؟  به شرايط اقتصاد 
كش��ور در س��ال آينده بازمي گ��ردد. در هر صورت 
تاكنون با همكاري بانك مركزي توانس��تيم در اين 
بخش اس��ناد مربوط به فعاليت ه��اي ارزي بيش از 

۵هزار دالر را دريافت كنيم. 
وي توضيح داد: طب��ق آيين نامه مصوب حداقل 
۲۵هزار دالر فروش در س��ال بايد اطالعات مالياتي 
ارائه مي شد اما به دليل شرايط اخير كشور و حضور 
دالالن ارز و همچني��ن فعاليت ه��اي نامطلوبي كه 
ص��ورت گرفت، با هماهنگي انجام ش��ده با وزرايي 
كه اختيار تصويب آيين نامه را داشتند مقرر شد كه 

رقم ۲۵ هزار دالر به ۵هزار دالر كاهش يابد. 

 رصد تراكنش هاي مشكوك
و برخورد با سوداگري ارز 

از س��وي ديگ��ر، س��اير اقدامات بان��ك مركزي 
شامل برخورد با دالالن بازار ارز، رصد تراكنش هاي 
بانكي، بلوكه كردن حس��اب دالالن، توقف خريد و 
ف��روش ارز به قيمتي باالتر از آنچه بانك مركزي به 
صرافي هاي بانك ها و مرتبط با ش��بكه بانكي اعالم 
مي كند، هدايت بازرگانان و صرافي ها به سامانه نيما 
و كاه��ش مراجعه حضوري متقاضي��ان به بازار ارز 
و صرافي ه��ا، ممنوعيت ثبت س��فارش واردات كاال 

به صورت دالري و... نيز ادامه دارد. 
در اي��ن زمينه، رييس كل بانك مركزي با اعالم 
اينكه رص��د تراكنش ه��اي مش��كوك بانكي براي 
ممانعت از رونق سوداگري در بازار ارز ادامه خواهد 
داش��ت، از ادامه برخورد با فعاليت هاي س��وداگرانه 
ارزي خبر داده و درخصوص يكسان س��ازي نرخ ارز 
گفت: براي يكسان س��ازي نرخ ارز نيازمند پيش نياز 
و مقدماتي هستيم كه اين مهم بايد عملياتي شود. 
س��يف در گفت وگو با خانه ملت ادامه داد: اينكه 
تخصيص ارز مبادله يي در حال محدود شدن است 
اقدامي در راس��تاي يكسان سازي نرخ ارز محسوب 
مي ش��ود، البت��ه بانك مرك��زي در راس��تاي انجام 
اين مهم ب��ه موضوعات ديگر مانن��د ارتقاي روابط 
بانكي در س��طح بين المللي توجه مي كند تا امكان 
دسترس��ي به مناب��ع مالي و تس��هيل مبادالت در 

سطح بين المللي بيشتر تسهيل شود. 
س��يف تصريح كرد: بانك مركزي و وزارت امور 
خارجه هماهنگي داش��ته اند تا روابط بانكي كشور 
در س��طح بين الملل��ي ارتق��ا ياب��د و در اين زمينه 
تالش هايي انجام ش��ده و ادامه خواهد داشت. رصد 
تراكنش هاي مش��كوك بانكي ادامه خواهد داش��ت 
تا از فعاليت هاي س��وداگرانه در بازار ارز جلوگيري 
ش��ود. همچنين با وزرات كش��ور و نيروي انتظامي 
و دس��تگاه هاي ذي ربط هماهنگي ها انجام ش��ده تا 
به ص��ورت جدي با فعاليت هاي س��وداگرانه در بازار 

ارز برخورد شود. 

بانك مركزي تنها به بسته سه گانه اوراق 
سپرده و پيش فروش سكه اكتفا نكرده 

و از طريق برخورد با دالالن، اعالم نرخ 
در صرافي هاي بانكي، ممنوعيت ثبت 
سفارش دالري و هدايت معامالت به 

سامانه نيما، به دنبال كنترل بازار ارز است
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5 بورس و فرابورس
به روز  رساني اپليكيشن بانك 

جامع اطالعات مالي ايران 
مديرعامل مركز مالي ايران از به روز رس��اني اپليكيشن 
بانك جامع اطالعات مال��ي خبر داد. مديرعامل مركز مالي 
اي��ران افزونه هاي جديد »اپليكيش��ن بانك جامع اطالعات 
مال��ي ايران« را تش��ريح ك��رد و گفت: پ��س از رونمايي از 
اين اپليكيش��ن در فروردين ماه سال جاري و انتشار نسخه 
انگليس��ي آن در آبان م��اه، هم اكن��ون مرك��ز مال��ي ايران 
قابليت هاي جديد و كاربردي ديگري را به اپليكيشن »بانك 
جامع اطالعات مالي ايران« اضافه كرده كه در آخرين به روز 
رس��اني آن براي كاربران قابل دسترس��ي است. به گزارش 
س��نا، به گفته مديرعامل مركز مالي ايران افزونه هاي جديد 
ش��امل »اضافه ش��دن نمودارهاي تغييرات سهام شركت ها 
براساس پارامترهاي مختلف، نمايش جدول عرضه و تقاضا، 
س��هامداران باالي يك درصد، پيام ناظر، اطالعيه هاي كدال 
و نمادهاي هم گروه س��هام« مي ش��ود. همچنين در بخش 
معامالت بورس ه��اي كااليي اطالعات معام��الت بازارهاي 
فيزيكي و مشتقه بورس هاي كااليي نيز اضافه شده و فعاالن 
بازارهاي مالي مي توانند در لحظه تحوالت بورس هاي كااليي 
را بررس��ي كنند. نقوي از برنامه ريزي مركز براي توس��عه و 
تكميل اين برنامه موبايل براي تس��هيل دسترس��ي فعاالن 
بازاره��اي مال��ي به اطالعات ش��ركت ها و نهاده��اي مالي 
به صورت متمركز خب��ر داد و اظهار اميدواري كرد: در نيمه 
اول سال ۹۷ افزونه هاي جديد اين اپليكشين به بازار معرفي 
ش��ود. الزم به ذكر است اپليكيش��ن »بانك جامع اطالعات 
مالي ايران »IFDB« نخس��تين اپليكيش��ن اطالع رساني 
 بازار مالي ايران اس��ت كه در 2 نس��خه اندرويد و iOS و به 
راي��گان  ب��ه  و  تولي��د  انگليس��ي  و  فارس��ي  زب��ان   2 

در دسترس كاربران قرار گرفته است. 

 نگاه�ي ب�ر عملكرد يك ماه�ه »وآتي«: 
گروه س��رمايه گذاري آتيه دماوند )س��رمايه گذاري 
آتي��ه دماوند( ص��ورت وضعيت پرتف��وي يك ماهه 
منتهي به 30 بهمن ماه ۹6 را حسابرسي نشده و با 
س��رمايه معادل 4 هزار و 500 ميليارد ريال منتشر 
كرد. عالوه بر اين، شركت با انتشار صورت وضعيت 
پرتفوي يك ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد ش��ده 
تعدادي از سهام شركت هاي بورسي را با بهاي تمام 
شده معادل 6۹ميليارد و 14۹ ميليون ريال و مبلغ 
مع��ادل 8۹ميليارد و 381 ميليون ريال واگذار كرد 
و از اي��ن بابت معادل 20 ميلي��ارد و 232 ميليون 
ريال سود شناسايي كرد. همچنين اين شركت طي 
ماه گذش��ته تعدادي از س��هام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده مع��ادل 120 ميليارد و ۷۷2 
ميلي��ون ريال خريداري كرد. افزون بر اين، »وآتي« 
در ابتداي دوره يك ماهه ياد ش��ده تعدادي از سهام 
چند ش��ركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 2 
ه��زار و 253ميليارد و 6۷3 ميلي��ون ريال و ارزش 
ب��ازار معادل ۷ه��زار و 306 ميليارد و 103 ميليون 
ريال در سبد سهام خود داشت. عالوه بر اين، بهاي 
تمام ش��ده اين ش��ركت طي اي��ن دوره معادل 51 
ميليارد و 623ميليون ريال افزايش يافت و در پايان 
دوره به مبلغ 2 هزار و 305 ميليارد و 2۹5 ميليون 
ريال رس��يد. افزون بر اين، در حالي كه ارزش بازار 
آن طي همين دوره معادل يك هزار و 45 ميليارد و 
۹۹2ميليون ري��ال كاهش يافت و در پايان دوره به 
مبل��غ 6 هزار و 260 ميلي��ارد و 111 ميليون ريال 

رسيد. 
  كسب 22 ميليارد سود واگذاري »ونفت«: 
سرمايه گذاري صنعت نفت صورت وضعيت پرتفوي 
يك ماهه منتهي به 30 بهمن ماه ۹6 را حسابرسي 
نش��ده و با س��رمايه معادل يك هزار و 650 ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين، ش��ركت با انتشار 
صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه خود اعالم كرد در 
دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از سهام شركت هاي 
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 110 ميليارد 
و 8۹5ميليون ري��ال و مبلغ معادل 133 ميليارد و 
844ميليون ري��ال واگذار كرد و از اين بابت معادل 
22ميليارد و ۹4۹ ميليون ريال سود شناسايي كرد. 
همچنين اين ش��ركت طي ماه گذش��ته تعدادي از 
س��هام چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
مع��ادل ۹1ميليارد و 244 ميلي��ون ريال خريداري 
كرد. اف��زون بر اين، »ونف��ت« در ابتداي دوره يك 
ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده مع��ادل 181 ميليارد و 624 
ميلي��ون ريال و ارزش بازار مع��ادل 20۹ ميليارد و 
۹۷0 ميليون ريال در س��بد س��هام خود داشت. در 
س��ويي ديگر، بهاي تمام شده اين شركت طي اين 
دوره مع��ادل 18 ميليارد و 31ميليون ريال كاهش 
ياف��ت و در پايان دوره به مبلغ 163ميليارد و 5۹3 
ميليون ريال رسيد. در حالي كه ارزش بازار آن طي 
همي��ن دوره معادل 3۷ ميليارد و 6۹4ميليون ريال 
كاه��ش يافت و در پايان دوره معادل 1۷2ميليارد و 

2۷6 ميليون ريال محاسبه شد. 
 انتش�ار پرتف�وي بهم�ن م�اه »ونيكي«: 
ش��ركت س��رمايه گذاري ملي ايران صورت وضعيت 
پرتف��وي يك ماهه منتهي ب��ه 30 بهمن ماه ۹6 را 
حسابرسي نشده و با سرمايه معادل ۷ هزار ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين، ش��ركت با انتشار 
صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه خود اعالم كرد در 
دوره يك ماهه ياد شده تعدادي از سهام شركت هاي 
بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 153 ميليارد و 
۹81 ميلي��ون ريال و مبلغ مع��ادل 210 ميليارد و 
606 ميلي��ون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 
56 ميليارد و 625 ميليون ريال سود شناسايي كرد. 
همچنين اين ش��ركت طي ماه گذش��ته تعدادي از 
س��هام چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
مع��ادل 204 ميليارد و 201ميليون ريال خريداري 
ك��رد. افزون بر اين، »ونيك��ي« در ابتداي دوره يك 
ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده معادل 13 هزار و 344ميليارد 
و 8۷۷ ميلي��ون ريال و ارزش بازار معادل 23هزار و 
262 ميليارد و 228 ميليون ريال در س��بد س��هام 
خود داش��ت. همچنين، بهاي تمام شده اين شركت 
طي اين دوره معادل 50 ميليارد و 220ميليون ريال 
افزاي��ش يافت و در پاي��ان دوره به مبلغ 13 هزار و 
3۹5 ميليارد و ۹۷ ميليون ريال رسيد. در حالي كه 
ارزش بازار آن طي همين دوره معادل 14۹ ميليارد 
و 432 ميليون ري��ال كاهش يافت و در پايان دوره 
معادل 23 هزار و 112 ميليارد و ۷۹6ميليون ريال 

محاسبه شد. 

خبر

رويخطشركتها

معاون توسعه بازار فرا بورس ايران تشريح كرد

اسناد خزانه اسالمي مشكل نقدشوندگي ندارد
تضامين محكمي براي اوراق خزانه وجود دارد و دولت يعني سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري كل كشور ضامن بازپرداخت هستند

معاون توس��عه بازار فرابورس ايران، بازار اس��ناد 
خزانه اسالمي در كش��ور را بازاري كامال نقدشونده 
خواند و گفت: ويژگي مش��خص اين اسناد در ديگر 
نقاط دنيا نيز اين است كه به لحاظ اعتباري باالترين 
رتبه اعتباري را دارند. اين مقام مسوول با بيان اينكه 
اسناد خزانه يكي از روش هاي موثري است كه دولت 
همچنان مي تواند براي بازپرداخت بدهي هاي خود از 
آن استفاده كند، گفت: در سال هاي اخير در بودجه 
مش��خصا ارقامي تحت عنوان اس��ناد خزانه اسالمي 
ديده مي ش��ود كه يك تاريخ مش��خص ب��ه عنوان 
سررسيد دارد و مي تواند يك  ساله يا دو ساله باشد. 
وي افزود: نقشي كه اس��ناد خزانه اسالمي مي تواند 
داشته باشد اين است كه دولت در مقابل بدهي هاي 
مسجل ش��ده يي كه نسبت به اش��خاص غيردولتي 
دارد و عمدتا مي تواند بابت انجام پروژه هاي عمراني 
توس��ط پيمانكاران باش��د به تناس��ب اين بدهي ها 
اس��نادي صادر مي كند و به طلبكاران خود مي دهد. 
غالمعلي پور با اشاره به اينكه در برخي شرايط دولت 
مي توان��د نقدي با پيمان��كاران تهاتر كند و گاهي از 
طري��ق اوراق بدهي اش را پرداخ��ت كند، گفت: در 
ش��كل اوراق راه هاي مختلفي وج��ود دارد؛ يك راه 
اين اس��ت كه دولت در بازار اوراقي را بفروشد و پول 
آن را ص��رف مواردي كند كه ني��از دارد؛ مثل اوراق 
مشاركتي كه حدود يك ماه پيش در فرابورس براي 
طرح برقي كردن قطار تهران- مشهد منتشر شد. به 
گفته وي اين اوراق، آگهي و پذيره نويس��ي مي شود 
و وجه حاصل از آن در محل مش��خصي متناسب با 
قوانين باالدس��تي صرف مي شود. غالمعلي پور ادامه 
داد: وج��ه دوم نيز به صورت اس��ناد خزانه اس��ت؛ 
در اين حال��ت دولت ب��راي بازپرداخت بدهي خود 
اس��نادي را صادر مي كن��د و در اختي��ار طلبكاران 
ق��رار مي دهد. رضا غالمعلي پور اظه��ار كرد: از آنجا 
كه تضامين بس��يار محكمي براي اوراق خزانه وجود 
دارد و خ��ود دولت يعني س��ازمان برنامه و بودجه و 
خزانه داري كل كشور ضامن بازپرداخت آن هستند، 
اين اوراق در تمامي اقتصادهاي دنيا كم ريسك ترين 

اوراق تلقي مي شوند. 

 ورق جايگزين طلب
وي با بيان اينكه درحال حاضر روي تابلو فرابورس 
انواع اس��ناد خزانه وجود دارد، گفت: اسنادي داريم 
كه ۷ماه تا سررس��يد آن باقي اس��ت و اسنادي هم 
وجود دارد كه حدود دو س��ال به سررسيد آن زمان 
باقي مانده اس��ت. معاون توسعه بازار فرابورس ايران 
توضيح داد: زماني كه دولت سازوكار اسناد خزانه را 
اس��تفاده مي كند، ممكن اس��ت به يك پيمانكار كه 
امروز طلب دارد، باب��ت طلب قطعي خود يك ورقه 
اسناد خزانه يك ساله دهد؛ عالوه بر اين درصدي نيز 
ب��ه عنوان حفظ قدرت خريد ي��ا جبران تورم به آن 
پيمانكار اضافه مي دهد ت��ا آن پيمانكار بابت تاخير 
در اين بازپرداخت متضرر نش��ود. غالمعلي پور ادامه 
داد: بعد از آنكه اي��ن اوراق به پيمانكاران تخصيص 
پيدا كرد، اس��امي پيمان��كاران از كانال بانك عاملي 
كه در س��ال هاي گذش��ته بانك ملي بوده اس��ت به 
فراب��ورس معرفي مي ش��وند؛ در فرابورس اس��امي 
تجميع مي ش��ود و اين اس��امي پس از بررسي هاي 
الزم در ش��ركت س��پرده گذاري س��پرده مي شود و 
بعد هم نماد معامالتي اس��ناد خزانه در فرابورس باز 
مي ش��ود. وي بيان كرد: پيمانكاري كه اسناد خزانه 
اس��المي به او تعل��ق گرفته دو راه پي��ش رو دارد؛ 
يكي آنك��ه اگر آن رقم نقدينگ��ي را در همان ابتدا 
نياز دارد، مي تواند اس��ناد خزان��ه خود را در بازار به 
فروش برساند و حالت دوم اين است كه اگر پيمانكار 
نمي خواهد اسناد خود را پيش از سررسيد بفروشد، 
دولت به اندازه ارزش اس��ناد خزانه به تمامي افرادي 
كه آخرين دارنده اين اس��ناد هس��تند در سررسيد 

اوراق پول پرداخت مي كند. بنابراين از اين جهت كه 
پيمانكاران اين امكان را دارند كه اوراق را تبديل به 
نقد كنند، بازار آن كامال نقدشونده است و قيمت آن 

نيز در بازار از مدل عرضه و تقاضا تبعيت مي كند. 

 تعيين تكليف بدهي هاي دولت 
ب��ه گفته غالمعلي پور، دولت از طريق اس��ناد خزانه 
به نوعي دارد بدهي هاي خود را تعيين تكليف مي كند؛ 
يعني بدهي هاي��ي كه دولت به ه��زاران پيمانكار بابت 
پروژه هاي عمراني در سطح كشور دارد، تعيين تكليف و 
همه آن در ارقام مختلف اس��ناد خزانه، تسويه مي شود؛ 
بنابراين دولت دقيقا مي داند كه در هر سررس��يد خاص 
چقدر بايد بابت هر اسناد خزانه پول بپردازد و عمال اين 
اس��ناد به انضباط مالي در دولت بسيار كمك مي كند. 
وي در تشريح اين موضوع گفت: شايد دولت در مواقعي 
ك��ه به خصوص با تنگن��اي مالي مواجه اس��ت، نتواند 
ب��ه پيمانكار پ��ول بپردازد؛ مثال بخواه��د با تاخير پول 
پيمان��كار را بدهد از طرفي پيمانكاران نيز به طور دايم 
درگير پروژه هاي عمراني هس��تند و نياز به تامين مالي 
دارن��د. بنابراين ايجاد بازاري كه پيمانكار در آنجا اوراق 
خود را بفروش��د به او كمك مي كند تا زودتر نقدينگي 
خود را دريافت كند. اين مقام مس��وول اظهار كرد: اگر 
از ديد بازار سرمايه و اقتصاد كالن به موضوع نگاه شود 
در ليست پيمانكاران تعداد زيادي از همين شركت هاي 
پذيرفت��ه  ش��ده در بورس ته��ران و فراب��ورس ايران را 
مي بيني��د ك��ه براي دول��ت و دس��تگاه ها و ارگان هاي 
دولتي كار انجام داده و طلبكار ش��ده اند و در مقابل آن 
اسناد خزانه يا ساير اوراق دولتي گرفته اند. غالمعلي پور 
در بي��ان ديگر مزيت هاي اس��ناد خزانه افزود: به كمك 
اس��ناد خزانه يك بدهي كه ش��ايد مدت ها مي توانست 
پرداخت نش��ود در قالب اوراق تسويه مي شود. عالوه بر 
اين پيمانكار در اين فرآيند هرگز به خاطر پول مشمول 
مش��كالت مالي و تعطيلي فعاليت خود نمي شود؛ يعني 
ش��ركت ها عمال به طل��ب خود رس��يده و تامين مالي 

كرده اند و رونقي هم در آنها رخ داده است. 

 ضرورت ايفاي به موقع تعهدات 
معاون توس��عه بازار فرابورس ايران در ادامه اين 
گفت وگو به مراحل انتش��ار اس��ناد خزانه اسالمي 
اش��اره كرد و گفت: در بازار س��رمايه 11مرحله از 
اسناد خزانه اس��المي از اخزاي شماره 1 تا اخزاي 
11 ك��ه مربوط به بودجه س��ال هاي ۹3، ۹4و ۹5 

اس��ت، منتشر شده و دولت در بازپرداخت تعهدات 
خود در مورد اوراقي كه منتش��ر كرده بدون تاخير 
عمل كرده اس��ت. غالمعلي پور با بي��ان اينكه اين 
اتفاق اعتماد خيلي خوبي در بازار ايجاد كرده است، 
افزود: طبيعتا با اتفاقاتي از اين دس��ت بس��ياري از 
گروه ه��اي جامعه به س��مت خريد اس��ناد خزانه 
پي��ش خواهند رفت. معاون توس��عه بازار فرابورس 
ايران سپس به اس��ناد خزانه يي كه اسفند پارسال 
با نماد س��خاب منتش��ر شد، اش��اره كرد و گفت: 
ابتدا معامالت س��خاب نه در بازار سرمايه بلكه در 
چند ماه اول س��ال در خود بانك انجام مي شد كه 
نرخ ه��اي تنزيلي در آنجا ب��ه دليل عدم وجود يك 

بازار منسجم و شفاف باال بود. 
غالمعلي پور در ادامه از رش��د درجه اعتباري دولت 
در بين س��رمايه گذاران بورس��ي خب��ر داد و گفت: با 
بازگشت اوراق س��خاب به بازار سرمايه، نرخ ها كاهش 
قابل  توجهي داش��تند و پيمان��كاران با تنزيل كمتري 
به پول خود رسيدند. به همين دليل بازار اسناد خزانه 
م��ا به دليل اينكه مرتب پيمانكاران اين امكان را دارند 
كه اس��ناد خزانه خود را تبديل به پول كنند يك بازار 
كامال نقد ش��ونده است. معاون توس��عه بازار فرابورس 
ايران اظهار كرد: اين نويد را به سرمايه گذاران مي دهيم 
كه دولت در زمينه بازپرداخت بدهي هاي خود در بازار 

سرمايه كوچك ترين تاخيري تاكنون نداشته است. 
وي افزود: درخصوص اوراق ديگر بسته به اينكه 
دولت با چه هدفي مي خواه��د تامين مالي كند، ما 
سراغ اوراق ديگر مانند مرابحه مي رويم. غالمعلي پور 
با بيان اينكه اوراق مرابحه برمبناي عقد مرابحه است 
و عقد مرابحه نيز براي خريد يك مورد خاص است، 
گفت: مثال اوراق مرابحه يي كه براي بيمه سالمت يا 
گندم منتشر شد برمبناي نيازهاي نقدينگي بود؛ اين 
اوراق براي بازپرداخت تعهدات دولت به كشاورزاني 
كه گندم توليد كرده و به دولت تحويل داده بودند، 
 منتش��ر ش��د. وي ادامه داد: عمال از اين عقدي كه 
تح��ت عن��وان مرابحه مط��رح بود، اوراقي منتش��ر 
و وجوه��ي جمع آوري ش��د؛ اين وج��وه نيز صرف 
پرداخت به كش��اورزاني ش��د كه گندم خ��ود را به 
دول��ت تحوي��ل داده بودند يا به همي��ن صورت در 
اوراق مرابحه بيمه سالمت، وزارت بهداشت توانست 
با استفاده از منابعي كه از اين اوراق جمع كرد، خرج 
يك س��ري تجهيزات و لوازم پزشكي و ساير مواردي 

از اين دست كند. 

 مزيت اوراق اجاره
معاون توس��عه بازار فرابورس ايران، سپس با اشاره 
ب��ه اوراق اجاره و برخي ويژگي هاي آن گفت: خاصيت 
اوراق اجاره اين اس��ت كه دولت يك دارايي را به عنوان 
مبناي انتشار اوراق قرار مي دهد و عمال اين دارايي را به 
نهاد واس��ط مي فروشد و دوباره اين دارايي را به صورت 
اجاره به ش��رط تمليك پس مي گي��رد. غالمعلي پور با 
بيان اينكه در بهمن و اس��فندماه سال گذشته از اوراق 
اجاره اس��تفاده ش��د، افزود: سال گذش��ته دولت براي 
تامين مالي آم��وزش و پرورش اوراقي منتش��ر كرد و 
مبالغ حاصل از اين اوراق صرف بازپرداخت بدهي هاي 
دولت به طلبكاراني شد كه در حوزه آموزش و پرورش 

بودند. 
 ب��ه گفته اين مقام مس��وول، جديدترين اوراق 
نيز اوراقي بود كه براي پروژه عمراني و برقي كردن 
قطار تهران-مش��هد استفاده شد و بخشي از منابع 
اين پروژه از طريق انتشار اوراق مشاركت بود. وي 
افزود: اوراق مشاركت دولت براي برقي كردن قطار 
تهران-مش��هد از سه شنبه 26 دي ماه به مدت سه 
روز كاري از طريق شبكه كارگزاران عضو فرابورس 
ايران به روش حراج پذيره نويسي شد. غالمعلي پور 
اظه��ار داش��ت: در اي��ن اوراق، س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور متعه��د تامين و تخصي��ص اعتبار 
به ش��مار م��ي رود و متعهد تس��ويه و پرداخت آن 
هم خزانه داري كل كش��ور خواهد بود. وي توضيح 
داد: در مورد اوراق مش��اركت، زيربناي انتشار اين 
اوراق، عقد مش��اركت اس��ت و دولت وجوه حاصل 
از ف��روش اوراق را صرف اجراي يك پروژه عمراني 
خاص مي كند. حال ممكن اس��ت خود دولت هم 
از مناب��ع ديگري ازجمله صندوق توس��عه ملي يا 
فاينان��س خارجي يا هر بخش ديگ��ري، آورده يي 
داشته باش��د. البته بخشي از اين اوراق هم مربوط 

به آورده دارندگان آن است. 

 تفاوت اوراق مشاركت با ساير اوراق 
معاون توس��عه ب��ازار فراب��ورس اي��ران اظهار 
داش��ت: تفاوتي كه اوراق مش��اركت با بقيه اوراق 
دارد در اي��ن اس��ت ك��ه س��ود پرداخت��ي به آن 
به صورت علي الحس��اب اس��ت و بعد از پايان مدت 
آن اوراق، محاس��به مي ش��ود كه آيا سود واقعي از 
آن س��ود علي الحساب بيش��تر يا كمتر بوده است. 
غالمعلي پور توضيح داد: اگر سود پرداختي بيشتر 

ب��ود، مابه التفاوت نيز حتما بايد ب��ه دارندگان آن 
اوراق پرداخت ش��ود و اگر كمتر باش��د، دارندگان 
اوراق، همان س��ود علي الحساب را گرفته اند. يعني 
محاس��بات دقيقي انجام مي شود و بسته به اينكه 
دول��ت يا هر ش��خصي در بخ��ش خصوصي با چه 
هدف��ي مي خواهند تامين مالي كنن��د، نوع اوراق 

منتشر شده تفاوت پيدا مي كند. 

 اوراق منفعت و كاربرد آن 
اين مقام مس��وول همچنين ب��ه اوراق منفعت 
و كاربرد آن در بازار س��رمايه اش��اره كرد و گفت: 
دستورالعمل اين اوراق مصوب شده و اوراق منفعت 
بر اين اس��اس ك��ه در آن برخي منافع آتي مبناي 
انتشار اوراق قرار مي گيرد، قابل انتشار است؛ مثال 
براي ش��ركت هاي هواپيمايي مي تواند مفيد باشد، 
به اين نحو كه منافع آتي آن صندلي هاي هواپيما 
در يك س��ال آينده باشد. يا مثال ظرفيت هتل در 
يك سال آينده يا عوارض آزادراه ها مي تواند مبناي 
انتشار اين اوراق باشد. معاون توسعه بازار فرابورس 
ايران توضيح داد: بس��ته به اينكه ش��ما براي چه 
موض��وع و چه حيطه فعاليتي مي خواهيد انتش��ار 
اوراق داشته باشيد و كجا مي خواهيد پول را خرج 
كنيد، مي شود دارايي هاي مختلفي را مبناي انتشار 
اوراق درنظر گرفت. غالمعلي پور با اش��اره به اينكه 
ما براي اوراق مختلف دس��تورالعمل داريم، گفت: 
خوش��بختانه در چند س��ال اخير، با فعاليت هاي 
كميت��ه فقهي و همتي كه در مجموعه اركان بازار 
سرمايه وجود دارد، دس��تورالعمل ها براي مقاصد 
مختل��ف تدوين ش��ده و انواع مختلف��ي از اوراق، 
قابليت انتشار پيدا كرده اند به نحوي كه هم دولت 
و هم ش��ركت هاي بخش خصوص��ي از انواع اوراق 

استفاده مي كنند. 
معاون توس��عه بازار فرابورس ايران همچنين در 
پاسخ به سوالي درخصوص سقف انتشار اوراق بدهي 
ب��راي دولت اظهار داش��ت: در قانون بودجه س��ال 
13۹6 براي نخستين بار كميته يي با نام كميته بند 
»ل« در تبصره 5 پيش بيني شده كه يكي از وظايف 
آن نظارت بر اين موضوع اس��ت كه س��قف انتشار و 
نرخ آن اوراق بدهي به چه ميزان باشد؛ زيرا هميشه 
اين دغدغه وجود دارد كه مسير انتشار اوراق نياز به 

بازنگري و مالحظه خواهد داشت. 
غالمعلي پ��ور ب��ا بيان اينك��ه به اعض��اي اين 
كميت��ه در قانون بودجه س��ال ۹6 اش��اره ش��ده 
اس��ت، گفت: كميته بند »ل«  تبصره 5 متش��كل 
از يك��ي از اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس با 
انتخاب مجلس است كه به عنوان ناظر حضور دارد. 
همچنين وزي��ر امور اقتصادي و دارايي، رييس كل 
بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه كل 
كشور، ديگر اعضاي اين كميته را تشكيل مي دهند. 
معاون توسعه بازار فرابورس ايران توضيح داد: غير 
از اي��ن چهار نفر، نمايندگان ديگري نيز در كميته 
بن��د ل تبصره 5 عضويت دارن��د؛ به عنوان مثال از 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، رييس اين سازمان 
در اي��ن كميته حض��ور دارد و عمال اين كميته بر 
انتشار اوراق نظارت بااليي دارد. وي افزود: اعضاي 
اين كميته بر نحوه انتش��ار اوراق، نرخ هاي سود و 
اينكه مكانيسم آنها چگونه باشد، نظارت مي كنند. 
همين طور در قس��مت ديگر بند »ل«، يك سقف 
نيز براي دولت تعيين ش��ده است كه دولت ساالنه 
در مجم��وع چق��در مي تواند اوراق منتش��ر كند. 
غالمعلي پ��ور با بي��ان اينكه در هم��ه دنيا چنين 
نهادها و مكانيس��م هايي وجود دارد كه نظارت بر 
انتشار اوراق دولتي را به عهده دارند، اظهار داشت: 
مش��ابه چنين  بندي در اليحه بودجه يي كه دولت 
براي س��ال 13۹۷ به مجلس پيش��نهاد كرده نيز 

درنظر گرفته شده است. 

ش��اخص كل قيم��ت و ب��ازده نق��دي بورس 
اوراق به��ادار تهران )تدپيكس( در پايان معامالت 
ديروز با كاه��ش 5۷3 واحدي روي رقم ۹۷ هزار 
و 388 واحد ايس��تاد. به گزارش فارس، شاخص 

كل ه��م  وزن ب��ا افزاي��ش 43واحدي ع��دد 1۷ 
ه��زار و 664 واحد را به نمايش گذاش��ت. عالوه 
بر اين، ش��اخص سهام آزاد ش��ناور نيز با كاهش 
5۹6 واح��دي ب��ه رق��م 104 ه��زار و 6۷۷واحد 

دس��ت يافت. افزون بر اين، ش��اخص بازار اول اما 
 درحالي با كاهش 503 واحدي به رقم 6۹ هزار و
 68 واحد دس��ت يافت كه ش��اخص بازار دوم با 
كاه��ش ۷13واحدي عدد 20۷ هزار و ۹65 واحد 

را به نمايش گذاشت. 
روز گذش��ته همچنين ش��اخص كل فرابورس 
)آيفكس( با كاهش 12 واحدي روي رقم يك هزار 
و 80واحد ايستاد. براساس اين گزارش، معامالت 
 سهام در نماد معامالتي شركت هاي فوالد مباركه با 

124 واح��د، پاالي��ش نفت اصفهان ب��ا 64 واحد 
و هلدينگ پتروش��يمي خليج ف��ارس با 56 واحد 
كاهش بيشترين تاثير منفي را بر برآورد شاخص 

كل بورس به نام خود ثبت كردند. 
در مقاب��ل معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي همراه اول با 21واحد، پتروش��يمي 
پرديس با 16 واحد و س��ايپا ب��ا 15واحد افزايش 
بيش��ترين تاثير مثبت را در محاس��به اين نماگر 
به دوش كش��يدند. در س��وي ديگ��ر، ارزش كل 

معامالت بورس ته��ران در حالي به بيش از 561 
ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست 
به دس��ت شدن بيش از 2 ميليارد و 410 ميليون 
س��هم و اوراق مالي قابل معامل��ه طي ۷5 هزار و 

2۹3 نوبت داد و ستد بود. 
بيش��ترين ارزش معام��الت در ب��ورس تهران 
شامل معامالت درون گروهي و كد به كد در نماد 
مخابرات اي��ران، فوالد خوزس��تان، بانك انصار و 

اوراق مشاركت مشهد بوده است. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

بورس  تهران 573 واحد ريخت

تحليلگران 

در صورت��ي ك��ه نقدينگي به س��مت توليد هدايت ش��ود، 
مي تواند تس��كيني براي اقتصاد باش��د و از اين رهگذر، صنايع 
و بنگاه هاي مختلف و در پي آن كليت بازار سرمايه رشد كنند. 
مهدي كاظمي اس��فه با اشاره به اين نكته كه اين روزها بازار 
س��هام روزهاي كم  رمقي را سپري مي كند، گفت: يكي از داليل 
رخداد اين موضوع بس��ته كنت��رل التهاب ارزي بانك مركزي با 
گواهي س��پرده 20درصدي اس��ت كه موجب شده تا بخشي از 
نقدينگ��ي از بورس به بازار پول حركت كن��د. به گزارش ايبنا، 
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بررسي وضعيت بازار سهام از 
چند جنبه اين موضوع را توجيه مي كند؛ نخس��ت اينكه قيمت 
سهام برخي شركت ها و نيز شاخص بورس در چند ماه گذشته 
از افزايش و رش��د قابل توجهي برخ��وردار بوده كه انتظار تداوم 
آن در اي��ن روزها دور از ذهن اس��ت. وي ادام��ه داد: عالوه بر 
اين برخي موارد ازجمله موضوع تمديد يا عدم تمديد »برجام« 
در بهار س��ال آينده نيز موجب ش��ده تا معامله گران با احتياط 
بيشتري نس��بت به سرمايه گذاري در بازار س��هام اقدام كنند، 
ضمن اينكه پيش بيني اينكه بازار سرمايه در ماه هاي آينده سود 
تضمين شده و بدون ريسكي همانند سپرده گواهي 20درصدي 
را نصيب معامله گران در بازار س��رمايه كند دور از ذهن اس��ت؛ 
بنابراي��ن مجموع��ه اين عوامل موجب مي ش��ود تا بخش��ي از 

نقدينگي از تاالر شيشه يي به سمت بانك ها روانه شود. 
همچنين اين تحليلگر اظهار داشت: هر چند با انتشار گواهي 

س��پرده 20درصدي دولت موفق شد جريان نقدينگي به سمت 
بازار سكه و دالر را كاهش دهد و جريان پول را به سمت بانك ها 
هدايت كند، اما اين تصميم براي ديگر بازارها ازجمله بازار سهام 
خبر خوبي نيس��ت. كاظمي اسفه تصريح كرد: به عنوان مثال در 
پي انتشار گواهي س��پرده 20درصدي توسط بانك ها اين روزها 
ش��اهد ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس و 
خروج نقدينگ��ي از صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت 
هس��تيم كه در كنار اين موضوع، افزايش نرخ سود اسناد خزانه 
و كاهش نرخ قيمت اين اوراق نيز در بازار سهام رخ داده است.

 اين كارش��ناس بازار سرمايه درخصوص تاثير تصميم بانك 
مركزي در بازگش��ت نرخ سود گواهي سپرده ها به 20درصد بر 
گروه بانكي گفت: اين اتفاق موجب شده تا نگراني بابت افزايش 
قيمت پول در اين صنعت بيش��تر ش��ود كه اين موضوع سبب 
ش��ده سهام گروه بانكي در بازار س��هام طي روزهاي گذشته با 

كاهش همراه شود. 
كاظمي اس��فه در ادامه با اشاره به اينكه دولت با افزايش نرخ 
بهره گواهي س��پرده ها به 20درصد، موفق شد جريان نقدينگي 
به سمت س��كه و دالر را كه موجب بروز هيجان در اين بازارها 
شده بود به سمت بانك ها هدايت كند، اذعان داشت: در صورتي 
كه اين نقدينگي به سمت توليد هدايت شود، مي تواند تسكيني 
ب��راي اقتصاد بوده و از اين رهگذر صنايع و بنگاه هاي مختلف و 

در پي آن كليت بازار سرمايه رشد كنند. 

كنترل التهاب ارزي دليل افت بورس
افزايش نرخ هاي جهاني و قيمت ارز در بازار داخلي شرايط 
خوب��ي را براي ش��ركت هاي صادرات محور به وج��ود آورده و 
پيش بيني مي ش��ود اين گ��روه در بهار س��ال آينده اطالعات 
خوبي براي انتشار داشته باشند. مصطفي اميدقائمي مديرعامل 
ش��ركت توس��عه مالي مهر آيندگان، درخصوص وضعيت بازار 
سرمايه در اس��فند ماه گفت: به طور كلي معموال بازار سرمايه 
در اسفند ماه شاهد فشار عرضه از سوي سرمايه گذاراني است 
كه قصد دارند در پايان س��ال سودهاي خود را شناسايي كنند 
ي��ا براي پرداخت هاي پايان س��ال نيازمند نقدينگي هس��تند 
كه اين ش��رايط كوتاه مدت اس��ت. وي با تاكيد ب��ر اينكه در 
اس��فند ماه حج��م عرضه هميش��ه در بازار افزاي��ش مي يابد، 
اف��زود: معموال در چند روز پايان س��ال تقاضا در بازار افزايش 
مي يابد و بازار س��رمايه با شرايط مثبتي به استقبال تعطيالت 
بهاره مي رود. به گزارش س��نا، نخس��تين مديرعامل فرابورس 
با تاكيد بر اينكه ش��رايط كلي صنايع در بازار س��رمايه خوب 
اس��ت، افزود: گزارش هاي ش��ركت ها مثبت و قابل قبول است 
و گزارش ش��ركت ها كه در ماه جاري منتشر مي شود، احتماال 
حاوي اطالعات خوبي خواهد بود كه مي تواند به رونق بيش��تر 
بازار كمك كند. مديرعامل ش��ركت توسعه مالي مهر آيندگان 
افزود: ش��ركت هاي فعال در صنعت مس، روي و فوالد از نظر 
صورت هاي مالي در ش��راط مطلوب تري نس��بت به قبل به سر 
مي برند و در ش��ركت هاي وابسته به نفت مانند پااليشگاهي ها 

و پتروش��يمي نيز مي توان ش��رايط بهتري را متصور بود. وي 
هدف گذاري سرمايه گذاران براي تغييرات پرتفوي را براي پس 
از تعطيالت عيد دانس��ت و افزود: افزاي��ش نرخ هاي جهاني و 
قيمت ارز در بازار داخلي ش��رايط خوبي را براي ش��ركت هاي 
صادرات محور به وجود آورده اس��ت و پيش بيني مي شود اين 
گروه در بهار س��ال آينده اطالعات خوبي براي انتش��ار داشته 

باشند.
اميدقائم��ي تصميم بانك مركزي ب��راي فروش 2 هفته يي 
گواهي س��پرده 20درصدي را باعث نوس��ان هاي بازار س��هام 
دانس��ت و افزود: زماني كه بازده بدون ريسك افزايش مي يابد 
بازار سهام با نوسان مواجه مي شود. مصطفي اميدقائمي با بيان 
اينكه بخشي از نقدينگي هاي جامعه در اين هفته جذب خريد 
اين اوراق ش��د، اف��زود: باتوجه به اينكه فروش اوراق س��پرده 
مقطع��ي بود در نتيج��ه تاثير بلندمدت و عميق��ي روي بازار 
سرمايه نداش��ت. وي با پيش بيني شرايط مثبت بازار سرمايه 
در 3 ماهه اول س��ال آينده گفت: به طور كلي س��ال ۹6 براي 
بازار سرمايه سال خوبي بود. افزايش نرخ ارز، رشد قيمت هاي 
جهاني محصوالت پايه و ش��رايط خ��وب صنايع داخلي، باعث 
مي شود چش��م انداز بازار ۹۷ مثبت باش��د. مديرعامل شركت 
توس��عه مالي مهر آيندگان در خاتمه پيش بيني كرد: در سال 
آين��ده گروه هاي معدني، فوالدي و پتروش��يمي ها را مي توان 

صنايع پيشرو و ليدر بازار دانست. 

فشار طبيعي عرضه در پايان سال 
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معضل قالي شويان چيست؟
پاي�گاه خبري ات�اق اصن�اف اي�ران| رييس 
اتحاديه قالي ش��ويان معتقد است، بزرگ ترين معضل 
اين اتحاديه فعاليت غيرمجاز كاس��باني اس��ت كه در 
روزهاي پاياني س��ال به ص��ورت غيرقانوني اقدام به 
جمع آوري فرش هاي م��ردم مي كنند و با مراجعه به 
قالي ش��ويي هايي خارج از حوزه اس��تحفاظي تهران، 
فرش ه��ا را مي ش��ويند و اي��ن مي��ان هزين��ه داللي 

برمي دارند. 
حميد محمدي با اشاره به وضعيت بازار واحدهاي 
صنفي قالي ش��ويي در روزهاي اخي��ر مي گويد: بازار 
نس��بت به سال گذشته خلوت تر اس��ت و روزها را با 
كس��ادي بازار مي گذراني��م. مردم مثل گذش��ته در 
روزهاي پاياني س��ال اس��تقبال نكرده اند و به جرات 
بيش از ۵۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته 

ميزان درآمد و مراجعه مردم كم شده است. 
محمدي در مورد قيمت ها و هزينه هاي قالي شويي 
هم مي گويد: از س��ال گذش��ته طبق دستورالعمل و 
ابالغيه يي كه به دس��ت ما رس��يد، قرار بر قيمت هاي 
رقابتي شد. در واقع اين خود واحدهاي صنفي هستند 
ك��ه قيمت گ��ذاري مي كنند و با توجه ب��ه امكانات و 
خدماتي ك��ه ارائه مي دهند از م��ردم هزينه دريافت 
مي كنند. اين تصميم در راستاي ايجاد مراقبت واقعي 
در بازار گرفته شده است و هر واحد براساس كارخانه، 
كارهاي تبليغاتي، نوع شست وش��و همچنين كيفيت 
مواد مورد استفاده براي خدماتش قيمت گذاري انجام 
مي دهد. همچنين اگر ش��كايتي از سوي مردم به ما 
برسد، وارد عمل مي شويم و به اين شكايت رسيدگي 

مي كنيم. 
 او در ادام��ه ب��ه معضل ه��اي اي��ن اتحادي��ه و 
مش��كالتي كه موجب نگراني واحدهاي قالي شويي 
شده است، مي گويد: بزرگ ترين مشكل ما كه آينده 
شغلي بسياري از واحدها را تهديد مي كند؛ فعاليت 
عده يي كاسب است كه با يك وانت و پخش تعدادي 
كارت تبليغات��ي در محله ه��اي مختلف، فرش هاي 
م��ردم را در محل��ه جمع آوري مي كنن��د و با خارج 
شدن از ش��هر تهران به قالي ش��ويي هاي شهرهاي 
اط��راف مراجع��ه مي كنن��د و در اين مي��ان هزينه 
داللي مي گيرند. دليل مراجعه به ش��هرهاي اطراف 
چون كرج يا قرچك اين اس��ت ك��ه اگر فرش ها را 
به قالي شويي  هاي تهران بدهند، همكاران ما تماس 
مي گيرند و نه  تنها فرش ها را نمي شويند بلكه هيچ 
مس��ووليتي در قبال م��ردم ندارند. محمدي در اين 
م��ورد مي گويد: باره��ا پيش آمده اس��ت كه وانتي 
فرش ها را جم��ع كرده و ديگر برنگردانده يا موجب 

خراب شدن فرش ها شده اند. 
ريي��س اتحاديه قاليش��ويان درم��ورد آمارهاي 
واحده��اي صنفي اي��ن اتحادي��ه در ش��هر تهران 
مي گويد: ۳۸۰واحد صنفي در تهران مشغول به كار 
هس��تند كه ۲۰درصد آنها با تكنولوژي روز فعاليت 
مي كنند و اس��تانداردهاي روز دنيا را دارا هستند. او 
مي گويد: طبق دستوري كه به ما ابالغ شده تا پايان 
فروردين ماه سال آينده هيچ گونه حق افزايش حقوق 
را نداري��م و قيمت ها ثابت باقي خواهد ماند. در آخر 
باز هم بايد بگويم كه پيگيري هاي بس��ياري كرديم 
تا بتوانيم با همكاري ق��وه قضاييه افرادي كه بدون 
حق عضويت و پرداخت ماليات و بيمه و ديگر موارد 
وارد كسب و كار ما ش��ده اند را از اين چرخه خارج 
كنيم؛ هرچند هنوز كسي با ما همكاري نكرده است. 

داليل گراني قيمت موز 
پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| نايب رييس 
اتحاديه فروش��ندگان ميوه و س��بزي معتقد اس��ت 
امس��ال نه تنه��ا كمبود مي��وه نخواهيم داش��ت كه 
محصوالت داخل��ي بيش از مصرفم��ان هم خواهد 
بود. اين روزها بازار به  ش��دت راكد اس��ت اسماعيل 
مرادي��ان در م��ورد خريد م��ردم در روزهاي پاياني 
س��ال مي گوي��د: بازار مي��وه معموال از ۲۵ اس��فند 
ماه ش��لوغ مي ش��ود و مردم براي خريد ميوه ش��ان 
در روزهاي پاياني س��ال به ميوه فروش��ي ها مراجعه 
مي كنن��د. به همين دليل اين روزها بازار به  ش��دت 
راكد اس��ت و روزهاي آرام��ي را مي گذرانيم. غير از 
چن��د ميوه خاص افزايش قيمتي هم نداش��ته ايم و 
تنها ميوه هايي چون موز گران شده است كه داليل 

خاص خودش را هم دارد. 
مرادي��ان در مورد افزايش قيم��ت موز مي گويد: 
۲ماه اس��ت كه قيم��ت موز تقريبا دو برابر ش��ده و 
به بيش از ۷هزار تومان رس��يده اس��ت. اين موضوع 
چن��د دلي��ل دارد؛ قيمت دالر باال رفت��ه و با توجه 
به خري��د موز از كش��ورهاي خارج��ي، قيمت اين 
ميوه با ب��اال رفتن ارز، افزايش پي��دا مي كند. دليل 
ديگر جشن كريسمس اس��ت كه موجب باال رفتن 
تقاضاي كش��ورهاي خارجي براي واردات موز شده 
است. موضوع ديگر كم شدن سهميه ما در بازارهاي 
جهاني است. در واقع موز مورد نياز ما از كشورهاي 
اك��وادور و فيليپين وارد مي ش��ود، اما كش��ور چين 
بخش قابل توجهي از س��هميه ما را گرفته اس��ت و 

اين كشورها، چين را در اولويت قرار داده اند. 
او درمورد كش��ت موز در داخل كشور مي گويد: 
در ايران تنها اس��تان سيستان و بلوچستان شرايط 
پرورش اين ميوه را دارد اما توليد موز در اين استان 
بسيار كم است و حتي براي مصرف مردم سيستان 
و بلوچس��تان هم كافي نيس��ت. در اينجا بد نيست 
به كمكاري مسووالن اش��اره كنم و حمايت نكردن 
از كش��اورزان اين خطه؛ چرا ك��ه آنها مي توانند در 
چنين ش��رايطي كمي به نياز داخلي كمك كنند و 

فشار را كم كنند. 
نايب رييس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و سبزي 
درم��ورد ميوه هايي كه به صورت رس��مي و قاچاق 
وارد كش��ور مي ش��ود هم مي گويد: ميوه هايي چون 
موز، نارگيل، آنان��اس، تمر هندي به صورت قانوني 
وارد مي ش��وند و هيچ ميوه  ديگري واردات رس��مي 
ندارد و اگر به دس��ت مصرف كننده برسد به صورت 
قاچاق وارد شده است. قاچاق ميوه هم به دليل نياز 
به كانتينرهاي بزرگ و حجم باال، موضوعي نيس��ت 

كه نمي توان پنهانش كرد. 
مرادي��ان با اش��اره به قيمت ميوه ه��ا و احتمال 
افزايش قيم��ت در روزهاي پاياني س��ال مي گويد: 
پيش بيني ما اين اس��ت كه قيمت ها ۱۰تا ۱۵درصد 
افزايش خواهند داش��ت. در واقع ب��ا افزايش تقاضا، 
قيمت مي��وه هم افزاي��ش پيدا خواهد ك��رد كه تا 
۱۵درصد منطقي و قابل پي بيني اس��ت. ما امس��ال 
كمب��ود ميوه نخواهيم داش��ت و تولي��دات داخلي 
بيش��تر از نيازمان هم هس��ت و نگراني از اين بابت 

وجود نخواهد داشت. 

بازار در آيينه رسانه 

در نشست كميسيون تسهيل  كسب  و كار اتاق تهران واكاوي شد

مصايب اجراي قانون مشاغل سخت
تعادل| 

»بررس��ي تبعات اجراي قانون مشاغل سخت و 
زيان آور در فضاي  كسب وكار« در دستور كار فعاالن 
اقتصادي قرار گرفت. به گفته مس��ووالن س��ازمان 
تامين اجتماعي، اين قانون از زمان اجرا تا به امروز 
۵۸ هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي 
بار مال��ي تحميل كرده و از آن س��و كارفرمايان را 
ني��ز با مش��كالت عديده يي مواجه كرده اس��ت. به 
طوري كه به واس��طه اج��راي چني��ن طرح هايي، 
ضريب پشتيباني س��ازمان تامين اجتماعي از ۷.۸ 
به حدود ۵.۸ رس��يده و اگر اين ضريب به كمتر از 
۵ برسد، اين س��ازمان دچار مشكل جدي مي شود. 
اي��ن درحالي بود كه مقرر ش��ده بود كه مش��اغل 
س��خت و  زيان آور ظرف دو س��ال استانداردسازي 
ش��وند. اعضاي كميسيون تس��هيل  كسب وكار اتاق 
تهران در نشس��ت اخير خود ب��ر اين باور بودند كه 
ت��داوم روند كنوني در س��خت و  زيان آور ش��مردن 
مش��اغل و تحميل بار مالي ناش��ي از آن به سازمان 
تامي��ن اجتماعي ديگر ممكن نيس��ت. ضمن اينكه 
در كش��ورهاي پيش��رفته عنوان س��خت و  زيان آور 
به هيچ ش��غلي اطالق  نمي ش��ود. همچنين مطابق 
بررس��ي ها، ساير كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته 
نيز درصدد افزايش س��ن بازنشس��تگي هستند؛ اما 
در ايران افراد با عنوان »مشاغل سخت و  زيان آور« 
حدود ۱۰تا ۱۵س��ال زودتر بازنشس��ته  مي شوند و 
ح��ق بيمه  نمي پردازند. از اين رو افراد با توس��ل به 
عنواني چون مشاغل س��خت و  زيان آور( بازنشسته 
و به س��ازمان تامين اجتماع��ي هزينه ۳۵۰ميليون 
توم��ان تحميل مي كنن��د. بر همين اس��اس بنا به 
پيش��نهاد نمايندگان بخش خصوص��ي، وزارت كار 
باي��د به واحدهاي توليدي  زيان آور فش��ار وارد كند 
تا به س��مت استانداردسازي حركت و شرايط خود 
را اصالح كنند؛ چراكه در اين صورت دايره مشاغل 
س��خت و  زيان آور محدود خواهد شد. از آن سو به 
كارگيري دوباره بازنشس��تگان نيز تخلف به ش��مار 

مي رود كه كارفرمايان بايد آن را رعايت كنند. 

 احصاي مشاغل سخت
ب��ه گزارش پاي��گاه خبري اتاق ته��ران، اعضاي 
كميس��يون تس��هيل  كس��ب وكار اتاق ته��ران در 
جديدترين نشس��ت خود به بررس��ي ايرادات قانون 
مش��اغل س��خت و  زيان آور و تبع��ات آن در فضاي 
 كس��ب وكار پرداختند و راهكار و پيش��نهادهايي را 
ارائه دادند. عضو س��نديكاي شركت هاي ساختماني 
ايران در اين باره و با اش��اره به اينكه مشاغل سخت 
و  زي��ان آور نخس��ت در ماده ۵۲ قانون كار س��پس 
در تبصره الحاقي م��اده ۷6 قانون تامين اجتماعي 
مورد اش��اره قرار گرفته است، گفت: ماده ۵۲ قانون 
كار ب��ار مال��ي ايج��اد  نمي كرد و صرفا به س��اعات 
كار  مي پرداخ��ت ام��ا در تبصره الحاق��ي ماده ۷6 
قان��ون تامين اجتماعي، تكاليفي ب��راي كارگران و 
كارفرمايان تعيين شده است. به اين ترتيب 4درصد 
به نرخ حق بيمه كه در زمان بازنشس��تگي پرداخت 
 مي شود، اضافه ش��ده ضمن اينكه اين قانون عطف 
به ماسبق نيز شده است. محمد تكلي با بيان اينكه 
اكنون مش��كالت اجرايي قانون مش��اغل س��خت و 
 زيان آور به  روز كرده است، افزود: درخواست ما اين 
است كه سخت و  زيان آور بودن مشاغل احصا شود 
تا كارفرما 4درصد حق بيم��ه اضافي در زمان ارائه 

ليست بيمه پرداخت كند. 
او ع��دم دع��وت از كارفرماي��ان در كميته هاي 
تش��خيص مشاغل سخت و  زيان آور و تعميم عنوان 

سخت و  زيان آور به همه گروه هاي شغلي را از ديگر 
مشكالت اين قانون عنوان كرد. 

در ادام��ه محمدرض��ا نجفي منش كه رياس��ت 
كميسيون تسهيل كسب وكار اتاق تهران را عهده دار 
اس��ت با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي ساالنه 
4۰هزارميليارد تومان مس��تمري پرداخت  مي كند، 
افزود: زماني اين س��ازمان منابع كاف��ي در اختيار 
داش��ت اما اكنون به مرز ورشكستگي رسيده است 
بنابراي��ن ت��داوم روند كنوني در س��خت و  زيان آور 
شمردن مش��اغل و تحميل بار مالي ناشي از آن به 
سازمان تامين اجتماعي ديگر ممكن نيست. ضمن 
اينكه در كشورهاي پيشرفته عنوان سخت و  زيان آور 
به هيچ شغلي اطالق  نمي شود. او با بيان اينكه ساير 
كش��ورها درصدد افزايش سن بازنشستگي هستند، 
افزود: در كشور ما افراد تحت عنوان مشاغل سخت 
و  زيان آور۱۰ الي ۱۵سال زودتر بازنشسته  مي شوند 
و حق بيمه  نمي پردازن��د. بنابه اظهارات او، اين امر 
باعث مي ش��ود هر فردي كه با توسل به اين عنوان 
بازنشسته  مي شود ۳۵۰ميليون تومان براي سازمان 
تامي��ن اجتماعي هزينه ايجاد  كند. اين افراد ضمن 
تحميل اي��ن هزينه به س��ازمان تامين اجتماعي و 

كارفرما همه به بازار كار باز مي گردند. 
صغرا علي آبادي، كارش��ناس خدم��ات بيمه يي 
معاون��ت  كس��ب وكار اتاق ته��ران هم ب��ا تاكيد بر 
اينكه مقرر بود، مش��اغل س��خت و  زيان آور، ظرف 
دو سال استانداردسازي شود، ادامه داد: افرادي كه 
در4۰سالگي بازنشسته  مي شوند، فرصت هاي شغلي 
ديگر را اش��غال  مي كنند. اين قانون از منظر ايجاد 
اشتغال در كشور نيز مشكالتي را ايجاد كرده است. 
از س��وي ديگر احمدرضا رعناي��ي، عضو انجمن 
صنايع همگن قطعه س��ازي خودرو كش��ور با اشاره 
به تجربه ش��خصي خود كه قانون مشاغل سخت و 
 زيان آور منجر به بازنشستگي پيش از موعد نيروي 
كار در واح��د تولي��دي متبوع او ش��ده، گفت: اين 
قان��ون انگيزه كارفرمايان ب��راي جذب نيرو و ايجاد 
اش��تغال در مشاغلي كه سخت و  زيان آور تشخيص 
داده ش��ده را از بي��ن  مي برد. درحالي ك��ه ما بايد 
كم��ك كنيم كه انگيزه كارفرمايان به اين داليل رو 

به تحليل نرود. در عين حال بايد به اين نكته توجه 
كنيم كه اگر صن��دوق تامين اجتماعي به وضعيت 
ورشكس��تگي برس��د، تبعات آن در وهله نخس��ت 

گريبانگير كارگران خواهد شد. 
در همين حال س��هيال جلودارزاده، عضو هيات 
نماين��دگان اتاق تهران و نماينده مجلس ش��وراي 
اسالمي به اين نكته اشاره كرد كه سخت و  زيان آور 
بودن برخي مش��اغل در ايران قابل انكار نيست. به 
گفته او كارخانجاتي وجود دارد كه به س��بك قرون 
وسطي اداره  مي ش��ود. درحالي كه اين نوع مشاغل 
در دنياي ام��روز وجاهتي ندارد. اما كارگري كه در 
اين واحدها فعاليت  مي كند، فرس��وده  مي شود. در 
عين حال در مواردي نيز از قانون مش��اغل س��خت 
و  زيان آور سوءاس��تفاده  مي شود اما اين دليل كافي 

براي به چالش كشيدن قانون نيست. 
جل��ودارزاده اظه��ار ك��رد: وزارت كار باي��د به 
واحده��اي توليدي  زيان آور فش��ار وارد كند كه به 
س��مت استانداردس��ازي حرك��ت كنند و ش��رايط 
خ��ود را اصالح كنند؛ به اين ترتيب دايره مش��اغل 
س��خت و  زيان آور محدود  مي ش��ود. ب��ه كارگيري 
دوباره بازنشس��تگان نيز تخلف اس��ت و اين را بايد 
كارفرمايان رعايت كنند. داريوش مهاجر، كارشناس 
اين كميسيون نيز پيش��نهاد تشكيل كارگروهي با 
حض��ور گروه هاي ذي نفع براي بررس��ي جامع اين 

مساله را مطرح كرد. 

 ضرورت طرحي جامع و آينده نگر
احمد مشيريان، معاون روابط كار وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي هم با اش��اره به اينكه مباحث 
مربوط به مش��اغل سخت و  زيان آور تنها منحصر به 
ماده ۵۲ قانون كار و ماده ۷6 قانون تامين اجتماعي 
نيست، ادامه داد: اين موضوع در يكي از قوانيني كه 
در س��ال ۱۳۳۷ به تصويب رسيده، وجود دارد و در 
مقاوله ه��اي بين المللي نيز مورد اش��اره قرار گرفته 
اس��ت. ضمن اينكه در س��ال هاي پ��س از پيروزي 
انقالب اس��المي اي��ن كارفرمايان بودن��د كه براي 
رهاي��ي از كارگران خود اجراي چني��ن قوانيني را 
مورد پيگيري قرار  مي دادند. مشيريان با بيان اينكه 

صدور حكم س��خت و  زيان آور بودن مشاغل منوط 
به بازديد كارشناسان و محرز شدن اين عنوان براي 
مشاغل اس��ت، ادامه داد: مشاغل سخت و  زيان آور 
از طريق استانداردس��ازي مشاغل بايد حذف شود. 
جز آنها كه ماهيتا س��خت و  زيان آور هستند. او به 
نمايندگ��ي از وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
اعالم آمادگي كرد ك��ه با نهادهاي ذي ربط ازجمله 
اتاق تهران جهت اصالح و رفع مش��كالت ناش��ي از 

اجراي اين قانون همكاري كند. 
همچني��ن قائم مق��ام وزي��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در ام��ور توليد ب��ه مراجع��ات صاحبان 
واحده��اي تولي��دي به وزارت صنع��ت براي حل 
مش��كالت ناش��ي از اجراي قانون مشاغل سخت 
و  زي��ان آور اش��اره ك��رد و گف��ت: به دلي��ل آنكه 
دولت وظايف حاكميتي خود را به درس��تي انجام 
 نمي دهن��د، س��نگيني اي��ن وظاي��ف روي دوش 
كارفرما و كارگران قرار  مي گيرد و آنان را نس��بت 
به آينده، وضعيت اشتغال و تامين اجتماعي نگران 
 مي كند. رضا رحماني اف��زود: چنانچه اتاق تهران 
بتواند با تكيه بر توان علمي و تجربي خود طرحي 
جام��ع و آينده نگ��ر تهيه كند ك��ه در آن دولت و 
مجل��س را قانع كند ك��ه در تصميمات آتي خود 
فش��ار را از روي دوش توليدكنن��دگان بردارن��د، 

بسياري از مشكالت برطرف  مي شود. 
در ادامه، محمد محم��دي كه به نمايندگي از 
س��ازمان تامين اجتماعي در اين نشس��ت حضور 
يافته بود با ارائه توضيحاتي گفت: س��ازمان تامين 
اجتماعي از زمان آغاز اجراي اين قانون ۲۱۸هزار 
نفر را بازنشس��ته كرده و سنوات ارفاقي به آنها به 
طور متوسط 9سال بوده است. در هيج جاي دنيا 
ب��ه كارگران در عدم پرداخت حق بيمه ۱۰س��ال 
ارف��اق  نمي كنن��د. ضمن آنكه اج��راي اين قانون 
ح��دود ۵6 هزارميلي��ارد توم��ان بار مال��ي ايجاد 
كرده اس��ت. او با اشاره به نظر برخي حاضران اين 
نشس��ت مبني بر اصالح قانون مش��اغل سخت و 
 زيان آور گفت: هر وقت در مجلس به دنبال اصالح 
قوانين رفته ايم، وضعيت بدتر ش��ده اس��ت. براي 
مثال مجل��س تصميم گرفته ك��ه رانندگان را در 

شمول مشاغل سخت و  زيان آور قرار دهد. يا پس 
از فروريزش س��اختمان پالسكو، شغل آتش نشاني 
نيز در ش��مول اين عن��وان قرار گرف��ت. معموال 
تصميماتي كه هيجاني و احساس��ي اتخاذ ش��ده 
براي س��ازمان تامي��ن اجتماعي ب��ار مالي ايجاد 
كرده و اين س��ازمان نيز ناگزير است، منابع مورد 
نياز براي اجراي اي��ن تصميمات را از جيب ديگر 

بيمه شدگان تامين كند. 
به گفته او به واس��طه اجراي چنين طرح هايي، 
ضريب پش��تيباني سازمان تامين اجتماعي از ۷.۸ 
به حدود ۵.۸ رس��يده اس��ت اگر اي��ن ضريب به 
كمتر از ۵ برس��د اين سازمان دچار مشكل جدي 
مي ش��ود. ضمن آنكه اگر اين سازمان در وضعيت 
مخاطره آمي��زي قرار گيرد، عواقب آن تنها متوجه 

سازمان نخواهد بود. 
محم��دي در ادام��ه ايراداتي به نح��وه اجراي 
قانون مش��اغل سخت و  زيان آور وارد كرد و گفت: 
قرار بود مشاغل س��خت و  زيان آور ظرف دو سال 
استانداردس��ازي ش��ود كه اين بخش از قانون به 
درس��تي اجرايي نش��ده اس��ت. يعني اگر كارگاه 
شامل اين قانون اس��ت، كارفرما بايد از آن اطالع 
داش��ته باش��د تا بتوان��د كارگاه خ��ود را به موقع 

استانداردسازي كند. 
در ادامه محمد اصابتي، كارش��ناس مش��اغل 
سخت و  زيان آور به فعاالن اقتصادي و كارفرمايان 
توصي��ه كرد كه اطالع��ات خ��ود را در مورد اين 
قوانين ارتقا ببخشند و در عين حال عناوين شغلي 
در بنگاه خود را اگر حائز شرايط سخت و  زيان آور 
است، مشخص كنند. محمد جعفريان، مشاور امور 
ماليات��ي اتاق اصناف هم با انتقاد از اينكه نماينده 
كارفرمايان در كميته هاي استاني جايگاهي ندارد، 
افزود: آنقدر ب��راي تامين اجتماع��ي تعهد ايجاد 
ش��ده كه اكنون ناگزير اس��ت، اموال خود را براي 
تامين منابع بفروشد. او با اشاره به انحالل شوراي 
عال��ي تامين اجتماع��ي در دولت هاي نهم و دهم 
از دول��ت يازدهم به دليل آنچ��ه غفلت از احياي 
اين شورا  مي خواند، انتقاد كرد. جعفريان همچنين 
از ض��رورت مديريت س��ازمان تامين اجتماعي به 
دس��ت صاحبان آن يعني كارگ��ران و كارفرمايان 

سخن گفت. 
در ادام��ه اي��ن نشس��ت »روند اص��الح قانون 
ماليات ب��ر ارزش افزوده« نيز مورد بررس��ي قرار 
گرف��ت. فريدون طاليي زاده، مش��اور امور مالياتي 
اتاق ته��ران در اين باره گفت: اص��الح اين قانون 
حدود دو س��ال اس��ت كه در مجلس در دس��ت 
بررس��ي اس��ت و هنوز به نتيجه نرسيده است. در 
واقع تصميم گي��ري در مورد انتخ��اب روش اخذ 
ماليات ب��ر ارزش افزوده ميان دو روش آبش��اري 
و آخرين حلقه به بن بس��ت رسيده است. سازمان 
امور ماليات��ي تبصره يي به م��اده 6 قانون بودجه 
س��ال ۱۳96 اف��زود و اين مج��وز را دريافت كرد 
كه از حلقه آخر مصرف كنندگان ماليات بر ارزش 
افزوده مقطوع دريافت كن��د و بدين ترتيب روش 
ماليات ستاني آبشاري با اين قانون موقت با چالش 
مواجه شده اس��ت. طاليي زاده اين اقدام سازمان 
ام��ور ماليات��ي را بدع��ت بدي توصي��ف كرد كه 
حتي تا ۵ س��ال قبل نيز عطف  به ماسبق  مي شود. 
او پيش��نهاد ك��رد ك��ه موضوع مالي��ات بر ارزش 
افزوده در كميته يي ب��ا حضور نمايندگاني از اتاق 
بازرگاني، دولت و مركز پژوهش هاي مجلس مورد 
بررسي قرار گيرد و نتايج اين نشست ها در اختيار 

نهادهاي مربوطه قرار گيرد. 

در ديدار با مقامات و تجار بوسني و هرزگوين مورد تاكيد قرار گرفت

آمادگي ايران براي لغو رواديد تجار »بوسنيايي«
رييس فدراس��يون واردات اي��ران ضمن انتقاد 
از ممنوعيت ثبت  س��فارش ب��ا دالر امريكا گفت: 
بيش از ۸۵ درصد واردات كشور در زنجيره توليد 
محصوالت داخلي و صادراتي مورد اس��تفاده قرار 
مي گي��رد و هرگونه نوس��اني در واردات اين اقالم 
مس��تقيم بر رونق يا رك��ود توليد اثر مي گذارد. از 
سوي ديگر اين تصميم ناگهاني، هزينه ها و تبعات 
خاص خود را به ش��كل دومينويي به بازار تحميل 

مي كند. 
 فرهاد احتش��ام زاد درخصوص بخشنامه اخير 
مبن��ي بر ممنوعيت ثبت س��فارش واردات با نوع 
ارز دالر امريكا اظهار كرد: اين كار موجب تشديد 
بي ثباتي فض��اي تجارت خارجي خواهد ش��د. او 
اف��زود: يكي از مهم ترين مطالب��ات فعاالن بخش 
خصوصي از دولت، ثبات و پايداري دستورالعمل ها 
و پرهيز از صدور بخشنامه هاي ناگهاني است ولي 
اقتص��اد هنوز بر مدار ابالغيه ه��اي غافلگيركننده 

سير مي كند. 
به گفته احتشام زاد در ۱۰ماهه گذشته حدود 
4۲.۸ميليارد دالر كاال وارد كشور شده و باالترين 
آمار واردات براس��اس كش��ور مبدأ ب��ه ترتيب از 
»چي��ن، ام��ارات، كره جنوب��ي، تركي��ه و آلمان« 
ب��وده اس��ت و حاال يك ب��اره و بدون مش��ورت با 
تشكل هاي اقتصادي بخش��نامه يي صادر مي شود 
كه با ممن��وع اعالم كردن ثبت س��فارش با دالر 
امريكا كل برنامه ريزي هاي بنگاه ها را تحت الشعاع 
ق��رار مي دهد. ريي��س فدراس��يون واردات ايران 
اظهار ك��رد: اگرچه ب��ه علت ت��داوم تحريم هاي 
امريكا و مشكالت دسترس��ي شبكه بانكي كشور 
ب��ه دالر امريكا، اتخاذ اين تصميم توس��ط دولت 
ش��ايد در راس��تاي مديريت تقاضاي دالر امريكا 
و ايجاد ش��فافيت مبادالت از طريق شبكه بانكي 
اجتناب ناپذير بوده باش��د اما موضوع اين است كه 
روند اجرايي چنين تصميمي صحيح نبوده است. 
او تصريح كرد: با وجود مواد ۲و ۳ قانون بهبود 
مس��تمر محيط كس��ب وكار كه دولت را در زمان 
اتخ��اذ تصميم��ات ملزم به اخذ نظر تش��كل هاي 
تخصص��ي و توج��ه به نظر آنه��ا مي داند و معاون 

اجرايي رييس جمهور نيز در انتهاي س��ال گذشته 
مجددا بر ضرورت اجراي اين قانون توس��ط دولت 
تاكي��د كردند اما نح��وه اجرا بخش��نامه اخير در 
وهله نخست معنايي جز بي توجهي به راي و نظر 
فع��االن اقتصادي و عدم اعتم��اد دولت به بخش 

خصوصي را به اذهان متبادر نمي كند. 
به گفته احتش��ام زاد عدم تطابق مكرر رفتار و 
گفتار دولت درخصوص اين بخش از قانون، ناقض 
شعار تدبير و اميد و منشأ ايجاد شائبه انجام صرفا 
نمايشي پوپوليستي در برابر بخش خصوصي است. 
او عن��وان كرد كه براس��اس قانون و روال منطقي 
مورد انتظ��ار، دولت بايد منطق تصميم گيري ها و 
سياس��ت گذاري هاي خود را پيش از ابالغ عمومي 
حداقل به تش��كل هاي تخصصي بخش خصوصي 
اع��الم و نظرخواهي كند تا پس از بررس��ي همه  
جانب��ه موضوع و اتخاذ راهكارها و تدابير احتمالي 
مقتضي، فع��االن اقتصادي بتوانند ب��راي اجراي 
تغيي��رات جديد و براس��اس برنامه يي زمان بندي 
ش��ده، خود را براي پياده س��ازي تغييرات تجهيز 
كنند كه متاس��فانه اينگونه نيس��ت. احتشام زاد با 
تاكيد بر اين نكته كه افس��وس از تجربيات قبلي 
درس نگرفته ايم، اظهار كرد: تجربيات قبلي مبني 
بر محدوديت ثبت سفارش از كشور امارات متحده 
عرب��ي و نيز تجربه محدودس��ازي دالر امريكا در 
سال هاي قبل نشان مي دهد، اين بخشنامه عالوه 
بر اينكه جو رواني مضاعفي حداقل در كوتاه مدت 

بر بازار تحميل مي كند، هزينه تمام ش��ده واردات 
را نيز افزايش مي دهد و س��بب مي ش��ود عالوه بر 
نوسان قيمت ارز، موضوع ديگري با عنوان ضريب 
تبديل ارزهاي مختلف به دالر نيز پر رنگ شده و 

به دغدغه هاي تجار اضافه شود. 
رييس فدراس��يون واردات اي��ران تصريح كرد: 
شايد هدف دولت از اين بخشنامه اين است كه با 
محدود كردن ثبت سفارش به ارزهاي غيردالري، 
فش��ار را از روي تقاضاي دالر امريكا كاهش دهد 
ولي نكته اساسي اين است كه حتي بدون احتساب 
نق��ش دالر امريكا در معامالت نفتي سراس��ر دنيا 
به عن��وان مبناي ارزش گذاري نف��ت و نيز بدون 
احتساب مش��كالت احتمالي فروشندگان خارجي 
در برابر درخواست واردكنندگان براي تغيير دالر 
امريكا در مب��ادالت ارزي، اين تصميم هزينه ها و 
تبعات خاص خود را به ش��كل دومينويي به بازار 
تحميل مي كند. او تاكيد كرد: اين سلسله علت و 
معلولي، دولت را ناچار به اتخاذ تصميمات ديگري 
ب��راي مديريت و مهار آثار اين بخش��نامه خواهد 
ك��رد كه در نهايت به تش��ديد مداخله گري دولت 
و دستوري شدن اقتصاد مي انجامد. احتشام زاد در 
پايان تاكيد كرد: بيش از ۸۵درصد واردات كشور 
در زنجي��ره توليد محصوالت داخل��ي و صادراتي 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند و هر گونه نوس��اني 
در واردات اي��ن اقالم مس��تقيم ب��ر رونق يا ركود 

توليد اثر مي گذارد. 

رييس فدراسيون واردات تشريح كرد 

تبعات دومينويي ممنوعيت ثبت  سفارش با دالر

تعادل|
اعض��اي هيات تج��اري ايران كه به سرپرس��تي نايب 
رييس اتاق ايران، وزير خارجه ايران را در سفر به كشورهاي 
صربستان، بلغارستان، كرواسي و بوسني همراهي مي كنند 
در چهارمين كش��ور با كارآفرينان و بازرگانان بوس��نيايي 
ديدار كردند. در اين ديدار بر لزوم توسعه همكاري تجاري 

و تسهيل رفت وآمد بين دو كشور تاكيد شد. 
 ب��ه گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، نايب رييس اتاق 
ايران در اين ديدار با اش��اره به اينكه امروز پا به سرزميني 
گذاش��ته ام كه سال ها مردم ايران را در كنار خود به عنوان 
حامي داش��تند، گف��ت: مردم بوس��ني و هرزگوين، ايران 
را ب��راي هميش��ه در حافظ��ه خود حف��ظ خواهند كرد. 
ايران از زمان اس��تقالل اين كشور، استقالل و هم زيستي 
مسالمت آميز همه اقوام در آن را به رسميت شناخته است. 
مس��عود خوانس��اري ادامه داد: صلح و آرامش در سراسر 
جهان به  خصوص كش��ور مسلمان بوس��ني و هرزگوين 
خواسته اصلي ايران است. اشتراكات تاريخي و مذهبي بين 
ايران و جمهوري بوسني و هرزگوين مي تواند نقطه اتصال و 

پيوند تاريخي- اقتصادي دو كشور به هم باشد. 
به گفته او همكاري مش��ترك اقتص��ادي و تجاري، 
كانون اصلي توجه دولتمردان دو كشور است. سفر هيات 
ق��وي و با ظرفيت باال از فعاالن بخش خصوصي ايران به 
اين كشور دليلي بر توسعه روابط اقتصادي في مابين است. 
خوانس��اري تاكيد كرد كه اكنون اقتصاد ايران در كانون 
توجه بين المللي است و با موقعيت ممتاز خود در منطقه 
و با تكيه  بر سرمايه انساني و زيرساخت مهم، فضاي امني 

را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم كرده است. رييس 
اتاق تهران تصريح كرد كه زمينه همكاري ميان دو كشور 
فراهم اس��ت و امروز بايد فرصت را غنيمت دانس��ته و از 
حمايت و اراده سياسي دولت ها بهره برداري الزم را كرد. 
خوانس��اري گفت: ما به عنوان بخش خصوصي در ايران 
معتقد هستيم كه در صنعت گردشگري، صنايع كشاورزي 
و صناي��ع تبديلي، خدمات فني و مهندس��ي و مديريت 
ش��هري و برنامه ريزي، صنعت س��اختمان، حمل ونقل و 
زيرس��اخت ج��اده و راه مي توانيم همكاري مش��ترك و 
مناس��بي با همتايان خود در بوسني و هرزگوين داشته 
باش��يم. او ادامه داد: ما مي توانيم با بهره گيري از ظرفيت 
كانون زنان بازرگان نس��بت به توانمندي اين قش��ر مهم 
فعاليت مشتركي انجام دهيم. همچنين صنعت حالل با 
توجه به جايگاهي كه در اقتصاد دنيا پيدا كرده ازجمله در 
زمينه صنعت غذايي و سالمت از سرفصل خوب همكاري 
دو كشور مي تواند باشد. بنا به اظهارات او، ايران و بوسني 
و هرزگوين براي توسعه همكاري اقتصادي نيازمند توسعه 
گردشگري و تردد بيشتر هستند. براي همين دو كشور 
بايد در راستاي تسهيل صدور رواديد و اتخاذ راهبرد لغو 
رواديد بينديشند. او ابراز اميدواري كرد در فصل جديدي 
از همكاري ها شاهد نقش��ه راهي باشيم كه در نهايت به 
همكاري اقتصادي، مشاركت در سرمايه گذاري و توسعه 
گردشگري بينجامد. به گفته نايب رييس اتاق ايران براي 
دو كش��ور با توجه به س��ابقه همكاري تاريخي از ابتداي 
اس��تقالل بوس��ني و هرزگوين، قابل  قبول نيس��ت كه 

مشكالتي براي مبادالت بانكي وجود داشته باشد. 
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7  جهان
  ائتالف برلوسكني

پيشتاز انتخابات ايتاليا
گ�روه جهان  آخرين نتايج نظرس��نجي هاي پيش از 
انتخابات سراس��ري امروز در ايتاليا نشان مي دهد كه اين 
كشور ش��كل گيري يك »پارلمان معلق« را شاهد خواهد 
بود و ائتالف راس��ت ميانه سيلويو برلوسكني، نخست وزير 
س��ابق ايتاليا كه در پي محكوميت فس��اد امكان در دست 
گرفتن قدرت را ندارد بيشترين بخت را براي تشكيل دولت 
خواهد داشت.  به گزارش رويترز در انتخابات امروز احتماال 
ائتالف متشكل از گروه هاي راست  ميانه بزرگ ترين بلوك 
پارلماني و جنبش 5  س��تاره، بزرگ ترين حزب مس��تقل 
خواهن��د بود. لوئيج��ي دي مايو، رهبر جنبش 5 س��تاره 
ديروز در راهپيمايي رم به حاميانش وعده داده كه پيروزي 
نزديك اس��ت و اين درحالي اس��ت كه رقب��اي اين حزب 
نگران گسترش محبوبيت تفكراتي هستند كه مغاير اصول 
متعارف اقتصادي، اجتماعي و سياس��ي در جامعه اس��ت. 
انتشار نتايج نظرسنجي هاي رسمي از چندي پيش متوقف 
شده اما احزاب بررسي هاي خود را اعالم مي كنند. دي مايو 
با استناد به نتايج يك نظرسنجي گفته، گروهش مي تواند به 
اكثريت پارلماني برسد اما در آخرين نظرسنجي هاي دولتي 
برآورد ش��ده بود كه دولت راست ميانه پيروز ميدان باشد. 
همچنين به نظر مي رس��د، حزب حاكم چپ  ميانه ايتاليا 
موسوم به حزب دموكراتيك نتوانسته روي بهبود متزلزل 
اقتصادي در پي بدترين ركود از جنگ جهاني دوم تاكنون 
س��رمايه گذاري كند و ائتالف تحت رهبري آن احتماال در 
جايگاه سوم قرار مي گيرد.  رهبران جناح راست  پنج شنبه 
به طور تصادفي فاش كردند كه پيروزي جنبش 5 س��تاره 
در جن��وب ايتاليا مي توان��د فرصت هاي آن��ان را به خطر 
بيندازد. جيورجيا ملوني، رييس حزب برادران ايتاليا در يك 
گفت وگوي خصوصي در جمع متحدانش در يك راهپيمايي 
مش��ترك زماني كه ميكروفونش روش��ن بود، گفت: »آنها 
عملكرد خوبي دارن��د، واقعا خ��وب.« رافائله فيتو، رييس 
حزب كوچك »ما با ايتاليا هستيم« هم گفت كه حمايت از 
حزب حاكم در جنوب »رو به افول« است.  پائولو جنتيلوني، 
نخست وزير ايتاليا جمعه با هشدار درباره اينكه ممكن است 
روند بهبود كش��ورش با نتايج اين انتخابات منحرف شود 
نس��بت به ظهور پوپوليس��ت ها موضعي محتاطانه گرفت. 
ماتئو رنتزي، رهبر حزب حاكم و نخست وزير سابق ايتاليا 
هم تاكيد كرد، ترجيح مي دهد اپوزيس��يون باشد تا اينكه 
ب��ا افراط گرايان متحد ش��ود. او در پايان كمپين انتخاباتي 
در زادگاه��ش در فلورانس گفت:»اگر مي خواهيد به ترس، 
ضد سياست و خشم راي  دهيد به ما راي ندهيد.« رهبران 
حزبي ايتاليا هر گونه ائتالف پس��ا انتخابات��ي با رقبا را رد 
كرده ان��د. با اين وجود ايتاليا در يافتن راهي براي خروج از 
بن بست سياسي سابقه يي طوالني دارد و به نظر مي رسد، 
بازارهاي مالي درحال حاضر چندان نگران چشم انداز يك 
نتيجه مغشوش نيستند. راي گيري از ساعت 7بامداد آغاز 
شد و تا ۱۱ش��ب ادامه خواهد داشت و نتايج اوليه پس از 

پايان راي گيري منتشر مي شود. 

  حضور بيش از ۱۱هزار
نظامي امريكايي در عراق

روزنامه العربي الجديد نوشته بيش از ۱۱هزار نظامي 
امريكايي در عراق هس��تند. اين نظاميان، مشاور، مربي، 
افسر رصد و تحويل اطالعات و مسوول فني و مسووالن 
ش��ركت هاي امنيتي هستند. پس از نيروهاي امريكايي، 
نيروه��اي بريتانيايي، اس��تراليايي، بلژيك��ي، كانادايي، 
دانماركي، فرانسوي، آلماني، ايتاليايي، هلندي، اسپانيايي 
و تركيه يي هس��تند. همچنين نظامياني از كش��ورهاي 
ديگر مثل سوئد و مجارس��تان نيز براي آموزش نظامي 

و حمايت لجستيكي در عراق هستند.  

 سفر وليعهد عربستان به قاهره
س��خنگوي رس��مي رياس��ت جمهوري مص��ر گفته 
عبدالفتاح السيس��ي يك شنبه ميزبان محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان خواهد بود. به نوشته اليوم السابع، سفر 
بن س��لمان به مصر سه روزه اس��ت. اين نخستين سفر 
محمد بن س��لمان به قاهره پ��س از انتصاب او به عنوان 
وليعهد عربستان در جوالي20۱7 است. بن سلمان پس 

از قاهره به لندن سفر خواهد كرد. 

 راي گيري انتخابات مجلس سنا 
در پاكستان

راي گيري براي انتخاب 52 نماينده از بين ۱3۱ نامزد 
كسب كرس��ي دور آتي مجلس سنا شنبه در پاكستان 
 برگ��زار ش��د. از ميان نامزدهاي انتخاباتي مجلس س��نا
۱2 نفر از ايالت سند، ۱2نامزد از ايالت پنجاب، ۱۱نفر از 
ايالت خيبرپختونخوا، ۱۱نامزد از ايالت بلوچستان، 4نفر 
براي پايتخت و 2نامزد نيز براي كرس��ي مناطق قبايلي 
مجلس سنا هستند. حزب مسلم ليگ نواز، حزب مردم 
و حزب تحريك انصاف بيش��ترين شانس را براي كسب 

كرسي هاي مجلس دارند. 

 روسيه كليد صلح با طالبان
رييس جمهوري پيش��ين افغانس��تان گفته روس��يه 
نقش تعيين كننده براي پاي��ان جنگ و آوردن صلح در 
افغانس��تان دارد. حامد ك��رزاي در مصاحبه با بلومبرگ 
گفته: »افغانستان وقتي مي تواند به صلح دست يابد كه 
تمام قدرت هاي بزرگ و همس��ايگان اين كشور در روند 
صلح حضور داش��ته باشند و روس��يه مي تواند به عنوان 
كليد صلح با طالبان باشد.« كرزاي تاكيد كرده كه امريكا 
بدون روسيه و ساير قدرت هاي بزرگ نمي تواند به جنگ 

افغانستان پيروز شود. 

 سرمايه گذاري ۱۱0ميليون دالري 
چين در تركيه

مدير بخش بين الملل گروه توليدي خطوط انتقال برق 
»زد تي تي« چين از س��رمايه گذاري ۱۱0ميليون دالري 
طي دو سال در تركيه خبر داده است. به گزارش آناتولي، 
اين ش��ركت چيني قصد دارد در مرحله اول 65ميليون 
دالر در تركيه س��رمايه گذاري كند كه اين مقدار ظرف 
2س��ال به ۱۱0 ميليون دالر خواهد رسيد. اين شركت 
قصد دارد، توليد خطوط انتقال برق براي استفاده در زير 

دريا را نيز به فهرست برنامه هايش اضافه كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

واكنش صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني به جنگ تجاري آمريكا

اثر بومرنگي تدابير ترامپ در راه است 

حركت اردوغان در سيري قهقرايي

تركيه، پاكستاني ديگر مي شود؟

گروه جهان 
رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه اين 
روزها تقريبا هيچ اعتباري در غرب ندارد و ديگر كاري 
نمانده كه بخواهد براي آس��يب رس��اندن به شهرت 
خود در غرب انجام دهد. او به تظاهرات مسالمت آميز 
در داخل و خارج تركيه حمل��ه، روزنامه ها را توقيف، 
همسايگان خود )سوريه( و غربي ها را تهديد و از كردها 
براي پيشبرد اهداف خود سوء استفاده كرده است. اما 

در روزه��اي گذش��ته اقدامات وخيم ت��ري هم انجام 
داده: رييس جمهوري تركيه در راهپيمايي در ش��هر 
قهرمان ماراس دختربچه 6 ساله  لرزاني را روي صحنه 
آورد كه لباس نظامي به تن داش��ت و به او گفت بايد 
به كشته شدنش افتخار كند. چنين سوء استفاده يي از 
كودكان معموال از گروه هاي افراطي انتظار مي رود، اما 
اردوغان رهبر يكي از متحدان مهم در سازمان پيمان 

آتالنتيك شمالي )ناتو( است. 

بلومبرگ در گزارش��ي انتقادي از سياس��ت هاي 
اردوغان مي نويس��د: به نظر مي رسد تركيه به تدريج 
به پاكس��تان شبيه مي شود؛ كشوري در حال سقوط 
كه قدرت نظامي حاكم در آن ديدگاهي سياس��ي را 
ترويج مي دهد كه نس��بت به منافع غرب رويكردي 

خصمانه دارد. 
البته تركيه هنوز به چنين نقطه يي نرسيده است. 
اكثريت ترك ها هنوز هم خواستار پيوستن به اتحاديه 
اروپا هس��تند. اقتصاد تركيه از پاكستان قوي تر است 
و بانك هاي اين كش��ور بيش��تر مورد اعتماد هستند. 
همچنين خالف ش��رايط موجود در پاكستان، فشارها 
براي تبديل كش��ور به جامعه يي مذهبي توسط رجب 
طي��ب اردوغ��ان رييس جمه��وري منتخ��ب صورت 
مي گي��رد و نه ارتش. در حقيقت ارتش تركيه تا پيش 
از اصالح��ات اخير اردوغان نيروي��ي بوده كه از طريق 
كودتاه��ا در حماي��ت از س��نت هاي س��كوالر كمال 
آتاتورك، موس��س تركيه مدرن عليه دولت منتخب، 
اق��دام مي كرده اس��ت. با اين حال به عقيده حس��ين 
حقاني سفير پيشين پاكستان در واشنگتن، اردوغان به 
 شيوه يي آسيب رسان الگوي پاكستاني را دنبال مي كند. 
حقان��ي در مصاحبه يي گفته رويك��رد اردوغان يادآور 
ديكتاتوري نظامي ضيا الحق در پاكستان در سال هاي 
۱978 تا ۱988 ميالدي است. اردوغان نيز همانند ضيا 
اصالحات��ي قانوني و اجتماعي صورت داده تا جامعه را 
بيشتر به سمت افراط گرايي سوق دهد. حقاني مي گويد: 
»اردوغان در تركيب ملي گرايي افراطي با مذهب گرايي 
از همان فرمول پاكستان استفاده مي كند. ضيا قوانين 
مذهبي را در كشورش حاكم و قانون اساسي را اصالح 
كرد، محققان و رهبران س��كوالر را به حاش��يه راند و 
نهادهايي را براي ترويج اسالمي س��ازي ايجاد كرد كه 
پس از او هم باقي ماندند. اردوغان نيز سعي دارد همين 

كار را در تركيه انجام دهد.«

واضح ترين وجه تشابه تركيه با پاكستان رويكرد 
كنوني آن نس��بت به جنگ سوريه است. اردوغان در 
ماه ژانوي��ه عمليات جديدي را علي��ه متحدان كرد 
امريكا در عفرين آغاز كرد و حتي با اينكه پيش تر از 
دشمنان دولت بشار اسد در دمشق حمايت مي كرد، 
در هفته هاي اول عمليات در عفرين براي پيش��برد 
خواس��ته هاي خ��ود تالش كرد ب��ه نيروهاي دولتي 
س��وريه نزديك ش��ود. اين دقيقا يك نمونه ديگر از 
رويكرد م��رزي پاكس��تان به جنگ تح��ت رهبري 
امريكا در افغانس��تان بود. ارتش پاكستان و نيروهاي 
اطالعاتي اين كش��ور در زمان جنگ در افغانستان با 
گروهي مش��هور به شبكه حقاني مدارا و حتي از اين 
گروه حمايت كردند تا اين گروه به ش��اهرگ طالبان 
افغانس��تان و ديگر تروريس��ت هايي كه به نيروهاي 
امريكايي و دولت منتخب در كابل حمله مي كردند، 
تبديل ش��ود. اين در حالي بود كه در گذش��ته و در 
زمان حمله اسالم گرايان عليه شوروي در افغانستان 
و حتي اخيرا در زمان حمالت عليه عناصر القاعده از 
سال 200۱، پاكستاني ها متحد مهم امريكا محسوب 
مي ش��دند. جاي تعجب نداش��ت كه وقت��ي امريكا 
درنهايت موفق ش��د اسامه بن الدن را ردگيري كند، 
او را در ش��هري )ابيتاباد( يافت كه آكادمي مش��هور 

نظامي پاكستان نيز در آنجا بود. 
بار ديگ��ر بايد اذعان كرد كه تركي��ه هنوز تا اين 
س��طح تنزل نكرده اس��ت؛ اما در همين مسير پيش 
م��ي رود. در نخس��تين س��ال هاي جن��گ داخلي در 
س��وريه پس از 20۱۱، مرز تركيه با اين كشور محلي 
ب��راي عبور نيروهاي جديد داعش ب��ود )در آن زمان 
گزارش هاي متعددي منتشر شد مبني بر اينكه دولت 
اردوغان از عناصر افراطي و حتي تروريس��تي مخالف 
دولت اس��د در س��وريه حمايت كرده و آنان را مسلح 
مي كند(. اريك ادلمان سفير پيشين امريكا در تركيه 

در اين باره مي گويد: »تركيه هنوز به پاكس��تان دوم 
تبديل نشده اس��ت، اما اگر به حركت در مسيري كه 
اردوغ��ان در آن گام نهاده ادامه دهد، اين چش��م انداز 

وجود دارد كه شبيه پاكستان شود.«
اين مس��اله چالش��ي جدي براي واشنگتن است. 
ب��ا اين حال، دولت امريكا هنوز س��عي نك��رده براي 
جلوگيري از حركت قهقرايي دولت تركيه شدت  عمل 
به خرج دهد. براي نمونه پس از آغاز عمليات ش��اخه 
زيتون در س��وريه )كه مورد اعتراض شديد دمشق و 
برخي كشورهاي همسايه قرار گرفت، ركس تيلرسون 
وزير امور خارجه امريكا، به كسب اطالع از برنامه هاي 
آنكارا از حمله به عفرين و سفر به تركيه اكتفا كرد. در 
اين ميان تهديدهاي اردوغان عليه امريكا به »نواختن 

سيلي عثماني در گوش واشنگتن« تعبير شد. 
شايد بتوان چنين چاره انديشي هاي كوتاه مدت را 
درك كرد اما اين دس��ت اقدام��ات نمي تواند جلوي 
فجايعي را كه آرام آرام در تركيه در حال وقوع است، 

بگيرد. 
بلومبرگ مي نويس��د: آنچه اهميت دارد اين است 
ك��ه بايد به عن��وان حداق��ل واكنش، ب��راي اردوغان 
خطوط قرمزي ترس��يم و اين پيام ارسال شود كه اگر 
رييس جمهوري تركيه كاري عليه امريكا انجام دهد، 
نمي توان��د همچنان روي روابط كنوني حس��اب كند. 
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه ش��واهد موجود از 
نزديك ش��دن روابط تركيه و پاكستان حكايت دارند. 
هفته گذشته در نشس��ت گروه ويژه اقدام مالي، نهاد 
بين الملل��ي مقابله با پولش��ويي، اين تركي��ه بود كه 
به پاكس��تان در مقابله با اق��دام امريكا در جهت قرار 
دادن برخي بانك هاي پاكس��تاني در فهرست نظارتي 
تروريس��م مالي، كمك كرد. باتوجه به مس��يري كه 
تركيه در آن پيش مي رود، به نظر مي رسد كه اميدوار 
است پاكستان روزي اين لطف  را برايش جبران كند. 

گروه جهان 
 صندوق بين المللي پول اعالم كرده تدابير حمايتي 
دونالد ترام��پ رييس جمهور امريكا، ب��ه اقتصاد اين 
كش��ور آس��يب مي زند. س��ازمان تجارت جهاني نيز 
هشدار داده اگر دونالد ترامپ براي فوالد و آلومينيوم 
وارداتي به امريكا تعرفه وضع كند، ممكن است باعث 
يك جنگ تجاري شود كه ضايعات اقتصادي فراواني 

در پي خواهد داشت. 
پ��س از آنكه دونال��د ترامپ تعرف��ه 25درصدي 
ب��راي واردات آلومينيوم و فوالد تعيين كرد، صندوق 
بين المللي پول هشدار داد اين اقدام نه تنها بر اقتصاد 
امري��كا بلكه بر اقتصاد جهاني هم تاثير منفي خواهد 
داش��ت.  گري رايس س��خنگوي صندوق بين المللي 
پول، با انتشار بيانيه يي اعالم كرده محدوديت واردات 
آلومينيوم و فوالد مي تواند براي فعاليت هاي اقتصادي 
كه زيرساخت آنها با اين فلزات با ارزش است، آسيب 
برساند. رايس همچنين با اشاره به اينكه ديگر كشورها 
هم براي تالفي اي��ن اقدام احتماال به محدوديت هاي 
وارداتي دس��ت مي زنند، تاكيد كرده است: »به جاي 
اين اقدام نسنجيده، امريكا و شركايش بايد براي رفع 
موانع تجاري ب��ا يكديگر كار كنند ت��ا مخالفت هاي 
تجاري خ��ود را در اين زمينه ب��دون نياز به اقدامات 

اضطراري برطرف كنند.«
به گزارش آسوشيتدپرس، دونالد ترامپ كه همواره 
علي��ه آنچه آن را معام��الت غيرعادالنه چين و ديگر 
كشورها توصيف مي كند موضع گيري كرده، پنج شنبه 
گفت درنظر دارد از هفته آينده براي واردات فوالد 25 
و براي واردات آلوميني��م ۱0درصد تعرفه وضع كند. 
روبرت��و آزودو مديركل س��ازمان تجارت جهاني گفته 
درباره طرح امريكا به ش��دت نگران است و يك جنگ 
تجاري به نفع هيچ كس نخواهد بود. وي گفته اس��ت: 
»از روي واكنش ه��اي اوليه به ط��رح امريكا مي توان 
گفت كه احتمال وقوع تنش بس��يار زياد است و ما از 

نزديك اين حوادث را دنبال خواهيم كرد.«
اتحاديه اروپا ضمن انتقاد از سياست هاي يكجانبه 
دول��ت امريكا گفت��ه درنظ��ر دارد درم��ورد فوالد، 
محصوالت كش��اروزي و كاالهاي ديگ��ر تعرفه هاي 
تالفي جويانه وضع كند. س��خنگوي كميسيون اروپا 

گفت��ه اس��ت: »در حالي ك��ه صنايع ما ب��ا اقدامات 
ناعادالنه به خطر خواهند افتاد ما دس��ت روي دست 

نخواهيم گذاشت.«
وزير اقتصاد فرانس��ه نيز گفته اين كشور با آلمان 
و بريتانيا در مورد چگونگي واكنش به تصميم امريكا 
مذاك��ره خواهد كرد. او هش��دار داده اس��ت: »امريكا 
باي��د بداند اكه اگر اين تصمي��م يكجانبه را اجرا كند 
با واكن��ش قوي، هماهنگ و يكپارچ��ه اتحاديه اروپا 
روبه رو خواهد شد.« ترامپ هميشه ادعا كرده افزايش 
توليدات كشورهاي ديگر باعث كاهش قيمت ها شده 
و با لطمه زدن به توليدكنندگان امريكايي وضعيتي به 
وجود آورده ك��ه وزارت تجارت امريكا آن را تهديدي 

براي امنيت ملي توصيف كرده است. 
گفت��ه ش��ده، توليدكنندگان ف��والد در آلمان كه 

ح��دود 4درصد از واردات امري��كا را تامين مي كند از 
وضع تعرفه هاي وارداتي به ش��دت ضرر خواهند كرد. 
زيگم��ار گابريل وزير خارجه آلمان، گفته طرح دولت 
امريكا »جاي نگران��ي جدي دارد« و وضع تعرفه هاي 
فراگي��ر به ضرر همه طرف ها خواه��د بود. او از دونالد 
ترامپ خواست در اين تصميم تجديدنظر كند و گفت 
جنگ تجاري بين كش��ورهاي متحد به هر دو طرف 
لطمه خواه��د زد. گابريل اف��زود: »اختالفات تجاري 
ش��ديد بين امريكا و اروپا به نفع هيچ يك از طرفين 
نيس��ت و طبق ضرب المثل قديمي وقتي دو طرف با 
يكديگر مي جنگند طرف سوم س��ود خواهد برد.« او 

مشخص نكرد منظورش از طرف سوم كيست. 
طبق آمارهاي س��نديكاي توليد ف��والد آلمان در 
مجموع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حدود 2۱درصد 

از واردات فوالد امريكا را تامين مي كنند و وزير خارجه 
آلمان گفته وضع تعرفه از س��وي امريكا هزاران شغل 
در كش��ورهاي اروپاي��ي را به خطر خواه��د انداخت. 
س��خنگوي آنگال مركل صدراعظم آلم��ان نيز گفته، 
وضع تعرفه وارداتي به تجارت بين المللي لطمه خواهد 
زد و امريكا با اقدامات يكجانبه نمي تواند موضوع توليد 
بيش از حد فوالد و آلومينيوم در سراسر جهان را حل 
كن��د. وي گفته: »دولت آلمان اين تصميم را به دقت 
مورد توجه ق��رار داده و تاثير آن ب��ر اقتصاد آلمان و 
اتحادي��ه اروپا را خواهد س��نجيد.« با اين همه بخش 
اروپايي اتاق بازرگاني امريكا كه نماينده ش��ركت هاي 
امريكايي اس��ت كه با اروپا معامله مي كنند اعالم كرد 
ب��ا نگراني هاي دونالد ترامپ در م��ورد توليد بيش از 
حد فوالد و آلومينيوم در س��طح جهان موافق اس��ت 

ول��ي افزود كه طرح رييس جمهور به نحو ناعادالنه يي 
كارخانجات اروپايي را هدف خواهد گرفت و در مورد 
توليد بيش از حد چين كه ريش��ه اصلي مشكل است 
كاري نخواهد كرد.« يكي از مس��ووالن اتاق بازرگاني 
امري��كا گفته چني��ن تصميمي به واكن��ش متقابل 
اتحاديه اروپا منجر خواهد شد كه مي تواند به فعاليت 

شركت هاي امريكايي در اروپا لطمه بزند. 

 آغاز جنگ وعده داده شده 
سي ان ان نوش��ته: هدف ترامپ از اعمال تعرفه بر 
واردات آلومينيوم و فوالد مي تواند نخس��تين شليك 
امريكا براي شروع جنگ تجاري در جهان باشد، چراكه 
س��اير كش��ورها از اقدام تالفي جويانه عقب نخواهند 
نشست. ديگر كشورها سالح خود را براي تالفي كردن 
اي��ن اقدام امريكا آماده مي كنن��د، اتحاديه اروپا وعده 
داده تا در صورت اجرايي ش��دن اين تعرفه ها، پوشاك 
جين، موتورس��يكلت هارلي داويدس��ون و نوشيدني 
امريكا را با تعرفه متقابل مواجه كند، سه برند كااليي 
ك��ه قلب امريكا را نش��انه م��ي رود و لطمه به اقتصاد 
داخلي امريكا وارد مي كند. چين نيز دس��ت به اقدام 
تالفي جويان��ه خواهد زد و بخش فناوري امريكا مانند 
»اپل« و »اينتل« را نش��انه مي رود. مكزيك و كانادا از 
صادركنندگان عمده فوالد به امريكا كه با اين كشور بر 
سر پيمان تجاري نفتا هم مشكل دارند، مي توانند در 
اين بخش فشارها بر واشنگتن را تشديد كنند؛ ديگر 
كش��ورها نيز در حال بررسي گزينه هاي كارآمد براي 

مقابله با سياست هاي يكجانبه گرايانه امريكا هستند. 
پاس��كال المي مديركل س��ابق س��ازمان تجارت 
جهان��ي، تفكر ترام��پ درباره جنگ تج��اري را يك 
اش��تباه خوانده و مي گويد: »ترامپ بر اين باور است 
كه تجارت يك بازي برد و باخت اس��ت، مانند جنگ 
ك��ه در آن ي��ك طرف مي برد و ديگ��ري مي بازد اما 
بيشتر مردم اين كره خاكي اعتقاد ندارند كه تجارت 
يك بازي برد و باخت است. آنها مي دانند كه تجارت 
آزاد ي��ك بازي برد-برد اس��ت و نه ي��ك بازي برد و 
باخت؛ فكر مي كنم ترامپ از مس��ير اقتصاد نوين كه 
در سراسر جهان بنابر تغيير ارزش هاي جهاني بسته 

شده، فاصله گرفته است.« 

 درآمد 210 ميليون دالري
كره شمالي از ارز مجازي

 گشايش اجالس كنفرانس
مشورت سياسي خلق چين 

 كاهش كاركنان سفارت امريكا
در كوبا دايمي شد

گروه جهان 
 اجالس ساالنه كنفرانس مشورت سياسي خلق چين بزرگ ترين مرجع رايزني اين 
كشور شنبه به وقت محلي در تاالر بزرگ خلق پكن آغاز به كار كرد. يكي از اصلي ترين 
دستوركارهاي اين اجالس انتخاب كادر رهبري جديد از جمله رييس جديد كنفرانس 
مش��ورت سياس��ي خلق چين اس��ت. رويترز به نقل از »وانگ گوا چينگ« سخنگوي 
كنفران��س، نوش��ته اين اجالس كم��ي طوالني تر از موارد قبلي اس��ت و تا ۱5 مارس 
ادامه خواهد يافت. انتخاب كادر رهبري كنفرانس، تصويب منشور جديد اين مجمع و 
رسيدگي به پيشنهادهايي درباره توسعه اقتصادي و اجتماعي سراسر كشور اهم وظايف 
اجالس س��االنه است. قرار است گزارش كار كميته دايمي كنفرانس مشورت سياسي 
خلق چين در جريان اين نشس��ت قرائت ش��ود و به دنبال آن نمايندگان پيشنهادهاي 
مرتبط را بررس��ي كنند. يكي از ديگر وظايف مهم نمايندگان بررسي اصالحات قانون 
اساس��ي و گزارش كار دولت و همچنين قانون جديد نظارت و مبارزه با فس��اد اس��ت 
كه تصويب نهايي آن بايد در اجالس س��االنه كنگره ملي كه از روز پنجم مارس آغاز 
مي شود، انجام شود. كنفرانس مشورت سياسي خلق چين با نزديك با بيش از دو هزار 
نماينده يي كه دارد يك ارگان چندمنظوره رايزني و مشورتي تحت رهبري حزب است 
كه مصداقي از تالش هاي چين براي ارتقاي دموكراس��ي در كش��ور محسوب مي شود. 
نمايندگان اين كنفرانس كه از سراس��ر چين به پكن آمده اند بايد روي پيشنهادهايي 
كار كنند كه براي اصالح قوانين ازسوي مردم، كارشناسان سياسي و احزاب و گروه هاي 
مختلف مطرح شده و سپس به دنبال بررسي ها دراختيار كنگره ملي خلق قرار مي گيرد 
تا در قانون گذاري بهتر از آنها اس��تفاده ش��ود. اين اجالس در شرايطي برگزار مي شود 
كه زمزمه ها مبني بر رياست جمهوري مادام العمري شي جين پينگ به گوش مي رسد 
به ويژه اينكه بس��ياري از گزينه هايي كه در سال هاي اخير مي توانستند رييس جمهور 
و دبيركل حزب حاكم باشند به تدريج از دور خارج شده و شماري نيز به جرم و اتهام 
فساد مالي دستگير و محاكمه شده اند. گفته شده، با اجرايي شدن اصالحات پيشنهادي 
حزب كمونيس��ت چين، رييس جمهور و مع��اون رييس جمهوري ديگر محدود به يك 
دوره پنج ساله نخواهند بود و با اين حساب ديگر تا مدت ها هيچ كس در چين درباره 

جانشين رييس جمهور فعلي اظهارنظر نخواهد كرد. 

گروه جهان 
كره جنوبي مدعي ش��ده كره ش��مالي با وجود تحريم هاي بين المللي موفق به كسب 
درآمد 2۱0ميليون دالري از ارز مجازي ش��ده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري يونهاپ، 
كره ش��مالي در س��ال گذش��ته ميالدي در ش��رايطي كه مورد تحريم قرار گرفته بود از 
طريق تبادالت با ارز »بيت كوين« توانس��ته به اين درآمد دس��ت ياب��د. در اين گزارش 
آمده، كره شمالي احتماال ۱۱هزار بيت كوين را از طريق معامالت معدني يا با هك كردن 
رايانه يي به دس��ت آورده و بر درآمد ارزي خود حين تحريم ها افزوده اس��ت. خبرگزاري 
كره جنوبي نوش��ته، منابعي اطالعات مربوط به معامالت ارزي مجازي كره ش��مالي را از 
آژانس امنيت ملي امريكا به دس��ت آورده اند كه بر اس��اس محاسبات آنها رقم به دست 
آمده تا پايان سال گذشته ميالدي معادل 2۱0ميليون دالر بوده است. بنا بر اين گزارش، 
پس از آنكه جامعه بين المللي و شوراي امنيت تحريم هاي گسترده يي عليه كره شمالي 
در نظر گرفتند، اين كشور استفاده از ارزهاي مجازي را بيشتر كرده تا بتواند منابع مالي 
كافي براي برنامه تسليحاتي اتمي خود داشته باشد. گفته شده، استفاده و معامله ارزهاي 
ديجيتالي در كشورهاي ژاپن و كره جنوبي نيز انجام مي شود و دولت هاي اين دو كشور 
براي توقف آن تالش زيادي نكرده اند. كره شمالي تحت فشارهاي اقتصادي فزاينده يي از 
س��وي امريكا قرار دارد و واشنگتن به  تازگي مجموعه يي از تحريم هاي فلج كننده عليه 
اين كش��ور اعمال كرده است. قرار اس��ت براي حل و فصل مساله هسته يي شبه جزيره 
كره »مون جائه اين« رييس جمهور كره جنوبي فرس��تاده يي را به كره ش��مالي اعزام كند 
و او اي��ن موضوع را به دونالد ترامپ همتاي امريكايي خود اطالع داده اس��ت و دوطرف 
موافقت كرده اند كه گفت وگوهاي دو كره ادامه يابد تا به تدريج به خلع س��الح هسته يي 
پيونگ يانگ منجر شود. »بونگ يونگ شيك« محقق دانشگاه يانسه در اين باره مي گويد: 
»هدف نهايي كره شمالي حفظ بقا و امنيت خود است. اگر سالح  هسته يي و موشك هاي 
قاره پيما بقاي حكومت را تضمين نكند و عمال به تدريج هدف نهايي آن را تهديد كند، 
حكومت از س��الح  هسته يي و موش��ك هاي خود دست مي كشد. هدف اصلي استراتژي 
فشار حداكثري كه دولت ترامپ عليه كره شمالي در پيش گرفته هم همين است.« گفته 
شده، كيم جونگ اون رهبر كره شمالي تالش كرده به سئول اطمينان دهد كه موشك هاي 

او كره جنوبي را هدف نخواهند گرفت، بلكه مهاجمان امريكايي را نشانه مي گيرند. 

گروه جهان 
امريكا اعالم كرد كه تصميم خود براي كاهش نزديك دو س��وم كارمندان سفارت 
امري��كا در هاوانا را دايمي كرده اس��ت. به گ��زارش رويترز، كاه��ش دايمي كاركنان 
س��فارت امريكا در هاوانا بر روابط دو كش��ور همچنين خانواده هاي كوبايي- امريكايي 
ني��ز تاثيرگذار خواهد ب��ود. تنش در روابط امريكا و كوبا پس از آن ش��دت گرفت كه 
ديپلمات ه��اي امريكاي��ي هدف حمالت ناش��ناخته به اصطالح صوتي ق��رار گرفتند 
كه ش��نوايي و س��المت آنها را تحت الش��عاع قرار دادند. دولت كوبا هر گونه دخالت يا 
اطالع داش��تن از اين حمالت را رد مي كند. براساس قوانين امريكا، وزارت خارجه اين 
كش��ور بايد در مدت 6 ماه درباره بازگردان��دن ديپلمات هايش از هاوانا تصميم بگيرد. 
ضرب االجل تعيين ش��ده تا چند روز آينده به پايان مي رس��د. در همين راستا وزارت 
خارجه امريكا اعالم كرده است: »اين سفارتخانه فعاليت خود را با كم ترين پرسنل براي 
انجام كارهاي كنس��ولي و ديپلماتيك ادامه خواهد داد.« براساس اين بيانيه كاركنان 
سفارت امريكا نمي توانند اعضاي خانواده را به همراه خود به كوبا ببرند. وزارت خارجه 
امريكا همچنين بار ديگر درباره س��فر به كوبا به ش��هروندان خود هش��دار داده است. 
براس��اس اين هشدار، مسافران امريكايي ممكن است با »حمالت عليه سالمت« خود 
مواجه ش��وند. در همين حال اس��پوتنيك گزارش داد ك��ه فيزيكدانان اياالت متحده 
امريكا راز موجوديت تسليحات »اولتراسونيك« كوبا را افشا كردند. دانشمندان اياالت 
متحده و چين مي گويند، سالح هاي اسرارآميز ماوراي صوت اياالت متحده كه كاركنان 
س��فارت امريكا در كوبا در مورد آن شكايت كرده بودند در اصل وجود خارجي ندارند. 
نويسندگان مقاله نوش��ته اند كه حتي اگر ماهيتي ماوراي صوت به كارمندان سفارت 
آسيب رسانده باشد، منبع آن سالح هاي اولتراسونيك نيست بلكه اين آسيب از تعامل 
متقابل دو س��يگنال اولتراس��ونيك ناشي شده اس��ت. به عبارت ديگر هيچ كسي قصد 
آسيب رس��اندن به ديپلمات ها را نداش��ته و همه  چيز به طور تصادفي صورت گرفته 
است. به گزارش برخي منابع خبري در سال 20۱6،  24 ديپلمات امريكايي و اعضاي 
خانواده آنها به دليل حمله با س��الح هاي ناش��ناخته فراصوتي در كوبا دچار مشكالت 
جس��ماني جدي ش��دند كه اين موضوع به خروج ديپلمات ه��اي امريكايي و برخي از 

كاركنان سفارت امريكا از كوبا منجر شد. 
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 بازار تخم مرغ سال ديگر 

متعادل مي شود
مديركل دفتر امور طيور وزارت كشاورزي اعالم كرد كه 
اقدامات بس��ياري در راستاي جبران كسري توليد تخم مرغ 
ناشي از بيماري آنفلوآنزا صورت گرفته و اگر مشكل تازه يي 
در سال آينده به وجود نيايد، توليد و بازار تخم مرغ متعادل 
مي شود و نگراني بابت بازار شب عيد اين محصول نيز وجود 
ندارد.  حبيب اميني در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با توجه 
به بروز و ش��يوع بيماري آنفلوآن��زاي فوق حاد پرندگان كه 
از س��ال گذش��ته گله هاي مولد را هدف ق��رار داد اقدام به 
جايگزيني گله هاي مولد براي جبران كسري به وجود آمده 
كردي��م كه در اين زمينه جوجه ريزي افزايش پيدا كرد و از 
۲۵ ميليون قطعه در س��ال ۱۳۹۵ به ۴۵ ميليون در س��ال 
۱۳۹۷ خواهد رس��يد.  وي با اش��اره به اقدامات در راستاي 
ترميم مزارع مرغ مادر گفت: ۷۰ درصد از كس��ري توليد از 
محل افزايش س��ن گله هاي مولد صورت گرفت و مابقي آن 
نيز از طريق واردات تامين مي ش��ود ك��ه البته اين اقدام در 
سال  آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد. البته در راستاي جبران 
كس��ري مواجه شده در سال آينده حداقل بايد پنج ميليون 
قطعه جوجه ريزي انجام شود كه اين ميزان در سال گذشته 
حدود ۳ تا ۳.۵ ميليون قطعه بود.  مديركل دفتر امور طيور 
وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد: اگر اتفاق خاصي نيفتد و 
مجدد شاهد افزايش شيوع بيماري آنفلوآنزاي در سال آينده 
نباشيم، برنامه ريزي ها به گونه يي صورت گرفته كه تعادل به 
بازار تخم مرغ باز خواهد گذشت، چراكه توليد اين محصول 
در راستاي حفظ و ترميم جمعيت ۶۵ ميليون قطعه يي مرغ 

تخم گذار به شرايط طبيعي خود باز خواهد گشت. 
امين��ي با بيان اينكه مردم نگران تامين بازار ش��ب عيد 
تخم مرغ نباش��ند، ادامه داد: گرچه تلفاتي در سال گذشته 
داش��ته ايم اما با توجه به نزديك شدن به اواخر سال تقاضا 
و مصرف تخم مرغ كمتر مي ش��ود و هم اكنون رو به كاهش 
اس��ت و با توجه به ترميم گله هاي مولد و واردات تخم مرغ 
پيش بيني مي ش��ود كه در س��ال آينده با مش��كلي مواجه 
نش��ويم.  وي گفت: با توجه به مص��رف ۶۵ تا ۷۰ هزار تني 
تخم م��رغ در هر م��اه و توليد و تامي��ن ۸۷۷ هزار تني اين 
محصول كه ب��ا پيش بيني ۹۵۱ هزار تن��ي آن فاصله دارد 
اقداماتي در راس��تاي تامين و جايگزيني انجام شد و كمبود 
۱۶۰هزار تني تخم مرغ از طريق افزايش سن گله ها و توليد 
تخم مرغ به ميزان ۹۰ هزار تن و عدم صادرات اين محصول 

به ميزان ۷۰ هزار تن جبران شده است. 
مديركل دفتر امور طيور وزارت جهاد كشاورزي همچنين 
در خصوص وضعيت بازار مرغ و تخم مرغ اظهار كرد: بازار اين 
محص��والت پروتئيني تابع عرضه و تقاضا بوده و با توجه به 
باالتر رفتن ميزان مص��رف اين محصوالت در نيمه دوم هر 
سال، درصدديم تا جوجه ريزي را به گونه يي انجام دهيم كه 
توليد و بازار تخم مرغ متعادل شود اما قيمت اين محصول در 
حال حاضر با شرايط عادي متفاوت است و مي توان گفت در 
وضعيت عادي هر شانه تخم مرغ ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان قيمت 

دارد كه هم اكنون شرايط كامال متفاوت است.

   درخواست گندمكاران
از روحاني

با وجود گذشت حدود ۶ماه از آغاز سال زراعي جديد، هنوز 
خبري از اعالم نرخ خريد تضميني گندم نيست و كارشناسان 
معتقدند دولت قصد دارد با فش��ار بر توليدكنندگان، قيمت 
ن��ان را افزايش ندهد.  در حالي كه به روزهاي پاياني س��ال 
۹۶ نزدي��ك مي ش��ويم هنوز خب��ري از اعالم ن��رخ خريد 
تضميني گندم نيس��ت و با وجود آنكه ح��دود ۶ ماه از آغاز 
سال زراعي جاري مي گذرد، تعلل دولت در اين زمينه موجب 
سردرگمي كشاورزان و توليدكنندگان شده است.  گندم يكي 
از محصوالت استراتژيك كش��ور ماست كه مكانيسم خريد 
تضميني مشروط بر اينكه قيمت پيشنهادي از سوي دولت 
منصفانه باش��د و به موقع نيز اعالم شود، حجم مكفي توليد 
س��ال آينده را تضمين مي كند؛ دو شرطي كه متاسفانه طي 
سال هاي اخير، دولت به درستي آنها را رعايت نكرده و موجب 
نارضايتي كشاورزان شده است. عوامل متعددي موجب شده 
سياست »خريد تضميني گندم« بخشي از اثرگذاري خود را 
از دست بدهد و از اهداف خود فاصله بگيرد؛ تاخير دولت در 
اعالم نرخ هاي خري��د تضميني، افزايش ناچيز قيمت خريد 
تضميني بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت ديرهنگام 

مطالبات كشاورزان از جمله اين عوامل هستند. 
چندي پيش عباس كش��اورز معاون ام��ور زراعت وزارت 
جه��اد كش��اورزي درب��اره اينكه چ��را دولت اي��ن همه در 
اعالم ن��رخ خريد تضميني گندم تاخي��ر دارد؟ گفت: اعالم 
ن��رخ خريد تضميني گندم با قيمت نان گره خورده اس��ت؛ 
بنابراي��ن ش��وراي اقتصاد همچنان در حال بررس��ي قيمت 
پيشنهادي خريد تضميني گندم و تصويب آن است.  معاون 
امور زراعت وزير جهاد كش��اورزي اف��زود: براي ايجاد تعادل 
در قيمت خريد تضمين��ي گندم و قيمت نان، دولت نياز به 
بررسي بيش��تري در تعيين نرخ خريد تضميني گندم دارد 
و از آنجا كه سرنوشت گندم با نان گره خورده است موضوع 
براي دولتمردان س��خت تر شده است.  وي تاكيد كرد: به هر 
حال قيمت خريد تضميني گندم را شوراي اقتصاد با در نظر 
گرفتن همه جوانب اعالم خواهد كرد.  عليقلي ايماني رييس 
بنياد توانمندسازي گندمكاران ايران نيز در همين زمينه به 
مهر گفت: با وجود آنكه قانون محكمي در اين راس��تا وجود 
دارد، س��ال گذشته دولت در واقع در حق كشاورز ظلم كرد 
و با وجود ت��ورم ۱۰درصدي فقط ۲.۴درصد قيمت گندم را 
افزايش داد، ضمن اينكه ش��نيده ها حاكي از آن است امسال 
ه��م افزايش قيمتي در اين زمينه اتف��اق نمي افتد؛ بنابراين 
دولت مي خواهد فش��ار را بر توليدكنندگان وارد كند تا نان 

ارزان به دست مصرف كننده برسد. 
وي افزود: گندمكار هم يك فعال اقتصادي است و درست 
نيست كه ما به هر دليلي او را دچار سردرگمي كنيم چرا كه 
اين فعال اقتصادي در فضاي همين كشور كه مسووالن اعالم 
مي كنند تورم آن ۹ درصد و در روس��تاها و بخش كشاورزي 
بيش��تر هم هس��ت، زندگي مي كند؛ بنابراين اي��ن تورم بر 
آنان نيز تحميل مي ش��ود بنابراين مسووالن چگونه تصميم 
مي گيرند نرخ محصوالتي كه تابعي از هزينه هاست، افزايش 
پيدا نكند.  رييس بنياد توانمندسازي گندمكاران تصريح كرد: 
با تمام تواني كه در بخش كش��اورزي وجود دارد متاس��فانه 
تا زماني كه وارد كننده هس��تيم صداي كسي از نبود منابع، 
كيفي��ت كاال و... در نمي آي��د اما به محض اينكه توليدي در 
كشور رونق پيدا مي كند با ابزارهاي مختلف سعي در نابودي 
آن داريم. ما در گندم كه جزو كاالهاي اس��تراتژيك اس��ت، 
خودكفا شديم و با توجه به فضاي اقتصادي كشور، توليدي 
كه جريان دارد بايد اس��تمرار داشته باش��د.  ايماني با بيان 
اينكه در اقتصاد مقاومتي كه جزو سياست هاي ابالغي مقام 
معظم رهبري اس��ت، تاكيد شده نگاه دولت و سياست هاي 
دولتي به بخش كشاورزي حمايتي باشد، همان طور كه همه 
جاي دنيا به همين صورت است كه بخش كشاورزي توسط 
دولت ها حمايت مي شود، گفت: متاسفانه در تصميم گيري ها 

نگاه بخش خصوصي لحاظ نمي شود. 

اخبار

ورود بانوان به ورزشگاه ها

از درخواستي گروهي تا مطالبه عمومي

 تاريخ يك اتفاق
زنان ايراني در طول س��ي و اندي س��ال گذشته 
باوج��ود تم��ام منازع��ات درب��اره حض��ور زنان در 
در  جس��ته وگريخته يي  حضوره��اي  ورزش��گاه ها، 
ورزش��گاه ها داش��ته اند؛ چه از طري��ق راهكارهاي 
قانوني و چه با ترفندهايي نظير مردپوشي يا تشويق 

تيم ملي با پرچم حريف!
نخس��تين تجربه حضور دختران در استاديوم و 
تماش��اي فوتبال در مقدماتي ج��ام جهاني ۲۰۰۶ 
رقم خورد، زماني كه دختران »كمپين استاديوم« با 
روسري هاي سفيد كنار در ورودي استاديوم آزادي 
تجمع كردند تا ش��ايد بتوانند بازي را تماشا كنند، 
هنگامي كه رييس جمهور وقت ايران، س��يدمحمد 
خاتمي با هيات همراه از در اصلي مجموعه ورزشي 
آزادي عب��ور كرد و با تجمع دختران روبه رو ش��د، 
اج��ازه حضور آنها در ورزش��گاه را تنه��ا براي يك 
مس��ابقه صادر ك��رد. همچنين چه��ار دختر ايراني 
در قالب همبس��تگي با زنان كره يي در سال ۱۳۷۸ 

توانستند وارد ورزشگاه آزادي شوند. 
اما در كنار اين حضورهاي رس��مي و اعالمشده 
»مردپوش��ي« ترفند دايمي ورود به ورزشگاه هاست 
و تاكن��ون گزارش ه��اي بس��ياري مبني ب��ر حضور 
غيرمجاز دختران مردپوش در ورزش��گاه ها منتشر 
شده اس��ت، فيلم هايي نظير فيلم »آفسايد« نيز به 

بازنمايي اين دختران پرداخته اند. 
آخري��ن راهكار استفاده ش��ده توس��ط زنان در 
خردادم��اه ۱۳۹۳ در جريان ب��ازي واليبال ايران و 
برزي��ل رخ داد، زماني ك��ه برخي زنان با خواهش و 
تمنا همراه خانواده هاي برزيلي وارد س��الن شدند و 
با لباس و پرچم برزيل تيم ملي واليبال را تش��ويق 
كردند. ش��بنم يكي از دخترهايي اس��ت كه با اين 
ترفند كنار برزيلي ها بازي ايران را ديد، گفت: »اگر 
بدون پرچم و لباس برزيل و اين كارها مرا به سالن 
راه مي دادند، چه مي شد؟ چه اتفاقي مي افتاد؟ اصال 
مگر من كه بين برزيلي ها در س��الن بازي را تماشا 

كردم، اتفاقي افتاد؟« 
نخستين تالش و چاره انديشي سياسي براي تبديل 
صورت ه��اي غيرقانوني و غيرقابل كنترل حضور زنان 
در ورزش��گاه ها به صورت هاي قانوني در سال ۱۳۸۵ 
صورت گرفت. رييس جمهور وقت آن زمان با ارس��ال 
نامه يي به رييس سازمان تربيت بدني خواستار فراهم 
كردن امكانات حضور زنان در وزرشگاه ها شد؛ در اين 
نامه اشاره شده بود كه »برخالف تصور و تبليغ عده يي 
تجربه نش��ان داده اس��ت كه حضور انبوه خانواده ها و 
بان��وان در محيط ه��اي عمومي س��المت و اخالق و 
عفاف را در آن محيط ها حاكم كرده اس��ت.« اين نامه 
با اظهارنظرهاي متفاوتي در ميان مس��ووالن كشور، 
نمايندگان مجل��س و خبرگزاري هاي خارجي همراه 

شد و با مخالفت صريح گروهي از روحانيون قم روبه رو 
شد. نهايتا در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵ سخنگوي دولت، 
در پاسخ به خبرنگاري گفت: »رهبر معظم انقالب در 
اي��ن خصوص فرموده اند كه به منظ��ور احترام به نظر 
مراجع عظام مبني بر عدم حضور بانوان در ورزشگاه ها، 
دول��ت در دي��دگاه خود نس��بت به حض��ور زنان در 
ورزشگاه ها تجديدنظر كند. لذا در اين خصوص طبق 

دستور رهبري عمل خواهد شد«. 
در دولت يازدهم نيز پس از ممانعت از ورود بانوان 
ايران��ي در مس��ابقه ميان تيم هاي اي��ران و برزيل در 
ليگ جهاني ۲۰۱۴ و حضور برخي از آنها با همكاري 
برخي از برزيلي ها و ايتاليايي ها و نهايتا دستگير شدن 
برخي، موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها به موضوعي 
سياس��ي تبديل ش��د. همان زمان مع��اون امور زنان 
رياست جمهوري، ش��هين دخت موالوردي در جلسه 
هي��ات دولت به اين موضوع اعتراض كرد. پس از اين 
اعتراض، رييس جمه��ور به معاون ام��ور زنان و وزير 
ورزش و جوانان ماموري��ت داد تا موضوع را از جهات 
مختلف بررسي كنند و نهايتا طرح پيشنهادي »حضور 
بانوان و خانواده ها در وزرشگاه ها« توسط وزارت ورزش 

و جوانان به دولت ارائه شد. 
موض��وع حضور زنان در ورزش��گاه ها بر اس��اس 
ب��ه  و ذي ربط��ان  مناف��ع ذي نفع��ان  و  رويك��رد 
صورت ه��اي متفاوت��ي مط��رح مي ش��ود و تفاوت 
يا تع��ارض مناف��ع گروه ه��ا، موجب ش��كل گيري 
تضادهاي��ي در اين عرصه مي گ��ردد، آنچه در ادامه 
مي آيد م��روري بر داليل موافقان و مخالفان حضور 

زنان در ورزشگاه هاست. 

 مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها
بيش��تر مخالفت ه��ا درب��اره حض��ور زن��ان در 
ورزشگاه ها حول فضاي اخالقي نامناسب ورزشگاه ها 
ش��كل گرفته است و اينكه در چنين فضايي حرمت 
زنان از س��وي جنس مخالف رعايت نمي ش��ود؛ بر 
اس��اس اين ادعا، جامعه  س��نتي در صف مخالفان 
حض��ور زنان در ورزش��گاه ها قرارگرفته و توانس��ته 
برخ��ي مراجع تقليد را نيز با خود همراه كنند. اين 
گروه از اس��تدالل هايي ديگري نظير اينكه ورود به 
ورزشگاه ها مساله اصلي زنان در جامعه ايران نيست، 
بهره مي گيرند. تعدادي از نمايندگان مجلس نيز با 
همين استدالل حضور در ورزشگاه ها را درخواست 
يك سري از زنان دانسته و اعالم كردند نبايد فريب 

بزرگنمايي رسانه يي را خورد. 

 موافقان حضور زنان در ورزشگاه ها
سال هاس��ت ك��ه گروه��ي از زن��ان و دختران 
مي خواهند براي تماش��اي مس��ابقات ورزش��ي به 
ورزشگاه بروند، اين گروه از زنان عالقه مند به دنبال 

كردن رويدادهاي ورزشي به دليل عالقه شخصي و 
به مثابه  يك نوع مصرف فرهنگي و فراغتي هستند. 
در اي��ن گروه، افرادي نيز حض��ور دارند كه خود يا 
يكي از اعضاي نزديك خانواده شان، فعاليت ورزشي 
خاصي را به صورت حرفه يي دنبال مي كنند و حضور 
در مس��ابقات زنده  آن در س��طوح مختلف به يكي 
از ضروريات حرفه يي و عاليق ش��خصي آنان تبديل 
شده  است. برخي ديگر از اين زنان نيز براي تشويق 
خان��واده خود )به وي��ژه كودكان( ب��راي حضور در 
ميادين ورزشي و انجام يك تفريح سالم و پرهيجان 

خانوادگي عالقه مند هستند. 
در  زن��ان  حض��ور  مطالبه گ��ران  و  مدافع��ان 
ورزشگاه ها، در پاس��خ به دغدغه ها و استدالل هاي 
مخالفان از تغيير فضا در هنگام حضور زنان صحبت 
مي كنند، نظري كه ش��واهد ميداني نيز آن را تاييد 
مي كنند. كافي است پاي حرف برخي از تماشاگران 
مرد بنش��ينيد ت��ا از خاط��رات خود از اس��تاديوم 
صحب��ت كنند مي توانيد با گوش خودتان بش��نويد 
ك��ه چن��د مرتبه دختران را با لباس��ي پس��رانه در 
صندلي هاي كنار خود در ورزشگاه شناسايي كردند 
و البته مواظب بودند دس��تگير نشوند. »و. م« يكي 
از تماش��اگران مخفي بازي اس��تقالل و برق شيراز 

درباره تجربه حضور در استاديوم آزادي مي گويد: 
»دو طرف��ش را خويش��اوندانش پ��ر مي كنند تا 
كسي متوجه حضور او نش��ود؛ اما ديالوگ هايي كه 
بين او و پسران شكل مي گيرد و تن صدايش باعث 
مي شود چند نفر از تماش��اگران غريبه بفهمند كه 
او دختر اس��ت و مخفيانه به ورزش��گاه آمده است. 
پس از آنكه فهميدند من دخترم اصال اتفاق خاصي 
نيفتاد. البته پيش از اينكه بفهمند من پسر نيستم 
به راحتي فحاش��ي مي كردند ولي پس از آن احترام 
من را نگه مي داش��تند و اگر كسي هم از سكوهاي 
آن طرف تر فحاش��ي مي كرد، يك جوري س��اكتش 

مي كردند« )روزنامه اعتماد(. 
منافع اي��ن گروه، ش��خصي و حرفه يي توصيف 
مي شود و از آنجا كه گروه كوچكي از زنان هستند، 
معموال صدايش��ان شنيده نمي ش��ود و به اصرار بر 
دس��تيابي به هدفي غيرضروري متهم مي گردند. از 
س��وي ديگر همين گروه، هدف غايي مخالفت هاي 
شديد يا پيگيري مطالبات گروه هاي ديگر هستند. 
بس��ياري نيز بر اين باورند كه مس��اله اساس��ا 
مرب��وط به زنان نمي ش��ود، »زن« مجاز از يك امر 
جديد اس��ت كه هنجارهاي پيشين را نفي مي كند 
و از همين ديدگاه است كه مي توان مقابله  سياسي 
با آن را توجيه كرد. اين امر موضوع جديدي است 
كه گروه هاي فش��ار را فعال تر كرده و ابزاري براي 
اب��راز وج��ود و مخالفت ب��ا دولت در دس��ت آنان 

گذاشته است. 

وزارت ورزش و جوان��ان ني��ز در صف ذي نفعان 
حض��ور زن��ان در ورزش��گاه ها ق��رار دارد. ريي��س 
فدراس��يون واليبال كش��ور در اين باره گفته است: 
»اگر زن ها به ورزش��گاه نروند، به احتمال زياد، سال 
آين��ده ميزباني بازي هاي مهم��ي مانند فينال ليگ 
جهاني ي��ا رقابت هاي جهان��ي در رده هاي مختلف 

سني را به ما نمي دهند«
بنابراين اي��ن نهاد دولتي از ي��ك طرف وظيفه  
تروي��ج ورزش در مي��ان اقش��ار مختلف م��ردم را 
برعه��ده دارد و از س��وي ديگ��ر، هزينه س��نگيني 
در ابع��اد بين المللي به دليل ع��دم حضور زنان در 
ورزش��گاه ها خواهد پرداخت، در صف موافقان ورود 

زنان به ورزشگاه ها قرار دارد. 
ام��ا از دو گروه گفته  ش��ده ك��ه بگذريم، اكنون 
حض��ور زنان در ورزش��گاه ها تبديل ب��ه مطالبه يي  

عمومي شده است. 

 حضور در ورزشگاه به عنوان مطالبه اي عمومي
اكن��ون حضور زنان در ورزش��گاه ها تبديل به 
مطالبه يي عمومي شده اس��ت، اين گزاره، عموم 
جامع��ه را در جايگاه يك��ي از ذي نفعان مهم در 
اين زمينه مي نش��اند. شواهدي در اين باره وجود 
دارد ك��ه در مراجع��ه به ش��بكه هاي اجتماعي و 
اظهارنظره��اي عمومي كه در اين باره مي ش��ود، 
نمود مي يابد. در بستر جامعه كنوني با ارتباطات 
گسترده جهاني، عدم حضور زنان در ورزشگاه ها 
براي بخش زيادي از جامعه زنان توجيهي ندارد. 
اين گروه ش��هروندان عمومي ش��ايد خود، هرگز 
در هي��چ ورزش��گاهي به هم��راه خان��واده خود 
حضور نيابند اما از منظر تالش براي زيس��تن در 
جامعه ي��ي مدني كه حقوق همه  ش��هروندان آن 
به ص��ورت برابر رعايت مي ش��ود، منتقدان جدي 
نگاه واپس گرايانه نسبت به اين موضوع هستند. 

اكنون جمعيت بزرگي از ش��هروندان، حضور 
زنان با پاس��پورت خارجي را توهيني آش��كار به 
زنان ايراني مي دانند و حقوق اوليه  انس��اني زنان 
براي حضور در ورزش��گاه ها را از حكومت طلب 

مي كنند. 
طرح ه��اي ارائ��ه  ش��ده در معاون��ت زن��ان 
رياس��ت جمهوري، وزارت ورزش و جوان��ان ي��ا 
نهادهاي مش��ابه، به پش��توانه حضور اين مطالبه  
فراگير در عرصه عمومي ارائه مي ش��ود. گروهي 
از منتقدان بر اين باورن��د كه »مطالبه  عمومي« 
تنها دس��تاويزي اس��ت براي بهره كش��ي از يك 
خواس��ته عموم��ي ب��راي گ��ذر از تنگناي��ي كه 
فدراس��يون واليبال با برگزاري مسابقات زيرنظر 
FIVB پيدا كرده اس��ت. اگرچ��ه مطالبه حضور 
زنان در ورزشگاه ها در جامعه وجود دارد اما دليل 

توجه به آن، فش��ارهاي خارجي است و نه توجه 
مسووالن به اين مطالبات عمومي و مردمي. 

 راهكارهاي سياستي
راهكاره��اي زير مي توانند در حل اين مناقش��ه 

سودمند باشند: 
 مناس��ب تر اس��ت ك��ه به جاي تاكي��د بر واژه 
»بان��وان« در اين ط��رح روي واژه »خانواده« تاكيد 
ش��ود و از تخصيص جايگاهي »خانوادگي« صحبت 
به ميان  آيد، همان طور كه در گذر تاريخي تماشاي 
فيلم توس��ط زنان در س��ينماها، جايگاه خانوادگي 

تعريف  شده بود. 
 تش��كيل »باش��گاه بان��وان ه��وادار ورزش« 
مي تواند زمينه هاي مناس��بي را براي حضور بانوان 
در ورزش��گاه ها و اس��تاديوم ها فراه��م آورد، چ��را 
ك��ه قوانين باش��گاهي و ه��واداري مي تواند زمينه 
قانونمندي مورد نياز در اين زمينه را فراهم آورد. 

ع��الوه بر اين باي��د به اين نكت��ه توجه كرد كه 
حضور زنان در ورزش��گاه ها مانند بسياري از موارد 
فرهنگي كش��ور درگير مناقش��ات سياس��ي شده و 
بي��ش از هر چيز نيازمند عادي س��ازي اس��ت، چرا 
كه در باب حضور زنان در مس��ابقات واليبال تجربه 
نشان مي دهد كه تا چندي پيش زنان مي توانستند 
در س��الن هاي واليبال و بس��كتبال حاضر ش��وند و 
رقابت مردان را از نزديك ش��اهد باشند، اما پس از 
كسب موفقيت هاي جديد از سوي تيم ملي واليبال 
كش��ورمان و حض��ور در رقابت هاي لي��گ جهاني 
حضور بانوان در س��الن واليبال حساس��يت برانگيز 
ش��د. منع قانوني نيز براي ورود زنان به استاديوم ها 
وجود ندارد و كش��ور هيچ ن��ص صريح قانوني براي 
ع��دم ورود زن��ان به اس��تاديوم ها و ورزش��گاه ها را 
ندارد. لذا اين مس��اله مساله يي غيرقابل حل نيست 
و حتي مي تواند در سالم س��ازي فضاي ورزشگاه ها 
و استاديوم ها مفيد باشد. نظر رييس هيات واليبال 
ته��ران، محم��د نوري نيز اين اس��ت ك��ه »حضور 
بانوان فضاي س��الن هاي واليب��ال را تعديل مي كند 
و وج��ود بانوان در س��الن خيلي تاثيرگذار اس��ت و 
به مس��ابقات نظم مي دهد. به نظ��رم در بازي هايي 
كه حساس��يت كار زياد اس��ت و ممكن است تنش 
ه��م روي دهد حضور خانم ها موجب مي ش��ود كه 

فضا تعديل شود.«
همچني��ن باي��د در نظر داش��ت، تصميم گيري 
درباره اين موضوع نيازمند همگرايي ميان نهادها و 
سازمان هاي مختلف در كشور است و تنها نمي توان 
با تكيه  بر نيروي قوه مجريه اين مس��اله را حل كرد 
و بايد قواي ديگر نيز در حل اين مساله سهيم شوند 

تا همراهي آنها سبب همدلي و نزديكي آرا شود.
منبع: شمس 

پرونده

نرگس آذري  معصومه تقي زادگان 
حض�ور زن�ان در ورزش�گاه ها به 
موضوعي حساس در عرصه  فرهنگي 
و ورزشي جامعه تبديل شده و بخش 
زيادي از منازعات سياسي در ايران را 
پيرامون خود شكل داده است. سابقه 
ممنوعيت ورود زنان به ورزش�گاه ها 
در ايران به س�ال هاي بع�د از انقالب 
س�ال ها  آن  در  مي رس�د،  اس�المي 
راس�تاي سياس�ت هاي حكومت  در 
جمهوري اسالمي مبني بر جداسازي 
زن و مرد و ديدگاه هاي مراجع تقليد 
ش�يعه در اي�ن ب�اره، ورود زن�ان به 
ورزشگاه ها محدود شد. در سال هاي 
دهه هفتاد و هش�تاد اي�ن موضوع با 

درخواست زنان براي ديدن بازي هاي 
ورزشي خصوصا فوتبال جدي تر شد 
و فش�ار كنفدراس�يون هاي ورزشي 
آسيايي و جهاني براي پايان دادن به 
اين ممنوعيت ابع�اد تازه تري به اين 
موضوع داد. تبديل خواس�ت »ورود 
به ورزش�گاه ها« از مطالبه گروهي به 
مطالبه عمومي و مدن�ي در ايران به 
همراه فش�ارهاي بين المللي كه خود 
را در قال�ب از دس�ت دادن فرص�ت 
ميزباني مس�ابقات بين المللي نشان 
مي دهد، س�بب شده است تا روساي 
دولت ه�اي متف�اوت در ايران تالش 
كنند ت�ا راهكاري قانون�ي براي اين 

امر بيابند.

جايزه ادبي براي نپذيرفتن جوايز ادبي 

سارتر چه بر سر جايزه نوبل آورد؟
مولف: اورسوال لو گويين   مترجم: هوشمند دهقان 

پاريس ريويو   نخس��تين بار كه با »جايزه س��ارتر« آشنا شدم 
وقتي بود كه سرگرم خواندن صفحه »قابل توجه!«، يعني صفحه 
پاياني و خواندني تايمز ليترري ساپليمنت، با امضاي »جي. سي« 
بودم. آوازه جايزه كه از نام نويس��نده يي گرفته ش��ده در س��ال 
۱۹۶۴ از دريافت جايزه ادبي نوبل امتناع ورزيد، دارد به سرعت 
بر س��ر زبان ها مي افتد يا به هر تقدير شايسته است كه اين چنين 
ش��ود؛ چنانكه جي. س��ي در ش��ماره ۲۳ نوامبر ۲۰۱۲ نش��ريه 
تايمز نوش��ت »منزلت جايزه ادبي س��ارتر آنقدر رفيع است كه 
نويس��ندگان در سراسر اروپا و امريكا به اميد آنكه نامزد دريافت 
اين پاداش بش��وند از گرفتن جوايز ديگر خودداري مي كنند«. او 
با مباهاتي فروتنانه افزود: »تابه حال كسي از گرفتن خود جايزه 

سارتر امتناع نورزيده است«. 
الرن��س فلينگتي، كه از دريافت پ��اداش ادبي پنجاه هزاريورويي 
بخش مجارستان »جايزه پن« خودداري كرد، به تازگي نامزد دريافت 

جايزه سارتر شده است. 
اين پاداش تاحدودي توس��ط حكومت س��ركوبگر مجارس��تان 
پرداخت مي شود. فلينگتي مودبانه پيشنهاد داد كه آن پاداش براي 
تخصيص بودجه يي در جهت »انتشار كتاب هاي نويسندگان مجاري« 
صرف شود »كه آثارشان از آزادي كامل بيان حمايت مي كند«. قهرا 
به اين قضيه فكر مي كنم كه بد نبود مو يان همچنين مي كرد، ولي 

بعيد به نظر مي رسد. 
امتناع سارتر از دريافت جايزه نوبل با استنكافش از پيوستن به 
لژيون دونور و سازمان هاي مشابه ديگر، مطابقت داشت و مشخصه 
شخصيت اگزيستانسياليس��ت، پيچيده و غيرانعطاف پذيرش بود. 
س��ارتر اظهار داش��ت كه »فرق اس��ت ميان آنكه نوشته هايم را با 
نام ژان پل س��ارتر امضا كنم يا اينكه آنها را تحت عنوان ژان پل 
س��ارتر، برنده جايزه نوبل، بنگارم«. به باور س��ارتر »يك نويسنده 
باي��د از گرايش به نهادي خ��اص حذر كند«. البته او در آن موقع 
آدم سرشناس��ي بود، منتها براي استقالل شخصي خودش ارزش 
قائل بود )بااين حال، بر من معلوم نيس��ت كه او چطور اس��تقالل 
ش��خصي را با گرايش��ش به مائويس��م س��ازش داد( . س��ارتر به 
موسس��ات و نهادها اجازه نداد كه او را به تصاحب خود درآورند؛ 
باوجوداين به خيزش هاي مردمي ملحق شد و به خاطر همراهي با 
توده مردم در نافرماني مدني و حمايت از اعتصاب هاي مه ۱۹۶۸ 
بازداشت شد، هرچند كه رييس جمهور مارشال دوگل سريعا او را 

بخش��يد و طي عبارتي باش��كوه و فرانسوي مابانه اظهار داشت كه 
»هرگز كسي ولتر را بازداشت نمي كند«. 

اي كاش جاي��زه س��ارتر براي امتن��اع از پذيرفت��ن جايزه، به 
ي��اد يكي از قهرمانان مورد احترام من، جايزه بوريس پاس��ترناك 
ناميده ش��ده بود. منتها اين امر ش��دني نبود، چون پاسترناك با 
اختيار خودش از دريافت جايزه نوبلش در ۱۹۵۸ خودداري نكرد. 
وي ناچار ب��ود كه اين كار را بكند. اگر پاس��ترناك براي دريافت 
جايزه اقدام مي كرد، حكومت ش��وروي بي درنگ و ازخداخواسته 
او را دس��تگير مي كرد و به يك گوالك )اردوگاه كار اجباري( در 

سيبري مي فرستادش تا در سكوتي ابدي جان بكند. 
من هم زماني از پذيرفتن ي��ك جايزه ادبي امتناع كردم. گرچه 
دالي��ل م��ن ناچيزتر از داليل س��ارتر بود ولي به آنه��ا بي ربط هم 
نبود. آن وقت ها بحبوحه س��ردترين و احمقانه ترين روزهاي جنگ 
س��رد بود، زماني كه حتي قلمرو كوچك اس اف به لحاظ سياس��ي 
دسته بندي شده بود. همان روزها داستان من با عنوان خاطرات ُرز 
جايزه نبوال را به خود اختصاص داد، جايزه يي كه توس��ط »انجمن 
نويسندگان داستان هاي علمي-تخيلي امريكا« اهدا مي شود. تقريباً 
همان زمان، اين انجمن استانيسالو لم، داستان پرداز لهستاني، را از 
عضويت افتخاري اش محروم كرد. در آن اوقات، گروهي از مبارزان 
جنگ س��رد اعتقاد داشتند كسي كه در پشت پرده آهنين زندگي 
مي كند و درباره داس��تان هاي علمي-تخيلي امريكايي گس��تاخي 
نش��ان مي دهد، قاعدتا يك موش كمونيس��ت است كه با اس. اف. 
دبليو. اي )انجمن نويسندگان داس��تان هاي علمي-تخيلي امريكا( 
س��نخيتي ندارد. آنها از تبصره يي قانوني اس��تفاده كردند تا او را از 
عضويتش محروم سازند و بر اجراي تبصره مزبور اصرار ورزيدند. لم، 
فردي سرس��خت و پرنخوت و گهگاه غيرقابل تحمل و درعين حال، 
نويس��نده يي ش��جاع و تراز اول بود و با استقاللي مطلب مي نوشت 
كه از كسي كه در لهستان تحت حكومت شوروي مي زيست انتظار 
نمي رفت. من از س��تم و اهانت زش��ت و تنگ نظرانه يي كه انجمن 
اس. اف. دبليو. اي بر او روا داشته بود خيلي عصباني شدم. از همين 

رو عضويتم را لغو كردم و پيش خود فكر كردم كه شرم آور خواهد 
بود از دست كساني كه به تازگي از خود عدم تسامح سياسي نشان 
داده بودند، به خاطر نوشتن داستاني در باره تسامح سياسي، جايزه 
دريافت كنم و كمي قبل از آنكه برندگان جوايز اعالم ش��وند كتابم 
را از مسابقه نبوال بيرون كش��يدم. مسووالن اس. اف. دبليو. اي مرا 
دع��وت كردند تا از من بخواهند كه از تصميم خود منصرف گردم، 
چون درواقع داس��تان من برنده شده بود. اما براي من ممكن نبود 
كه به خواس��ته آنان عمل كنم. به مصداق طنز تلخي كه در انتظار 
تمام كساني است كه براس��اس اخالقياتي رفيع قيافه يي اصيل به 
خ��ود مي گيرند، درنتيجه جايزه من به نفر دوم آيزاك آس��يموف، 

سردسته مبارزان جنگ سرد، رسيد. 
آنچه امتناع ناچيز مرا به خودداري عظيم سارتر مربوط مي سازد 
اين احس��اس اس��ت كه پذيرفتن جايزه يي كه يك موسس��ه اهدا 
مي كن��د به منزله همكاري با آن نهاد و تجس��م آن اس��ت. س��ارتر 
براس��اس ي��ك اصل عام از پذيرفتن جايزه س��ر ب��از زد، حال آنكه 
عكس العمل من يك اعتراض خاص بود. منتها من در اين بدگماني 

س��ارتر كه بر خود روا نمي دانس��ت كه از چيزي جز خودش كسب 
هوي��ت كن��د با وي همدل هس��تم. س��ارتر معتقد بود برچس��ب 
موفقيت بزرگي كه جايزه نوبل بر پيش��اني نويس��نده مي چسباند 
چهره او را پنهان مي نمايد. نوبليست ش��دن او مرجعيتش به عنوان 
س��ارتر را تحت الش��عاع قرار مي داد. البته اي��ن دقيقا همان چيزي 
اس��ت كه دس��تگاه تجاري فروش و پاداش از خدا مي خواهد: نام، 
همچون محص��ول. يا به عبارتي ُمهر تضمي��ن زدن بر موفقيتي كه 
فروختني اس��ت: »برنده جايزه نوبل: فالن و بهمان... «، »نويسنده 
پرفروش ترين كتاب ها: چنين و چنان... «، »سي هفته در فهرست 
نويسندگان پرفروش از ديد نيويورك تايمز«، »جين دي برنده۵... 

جان. كيو مك آرتور نابغه... «. 
البته در اصل، مقصود و نيت بنيان گذاران اين دس��ت از جوايز 
اين نبود، اما حاال اينگونه پاداش ها به اين شيوه استفاده مي شوند. 
جايزه به عنوان راهي براي احترام به يك نويس��نده ارزشي واقعي 
دارد، اما هنگامي كه كاپيتاليسم شركت هاي عمده آن را به عنوان 
طريق��ي براي بازاريابي به كار مي برد، و زماني كه جايزه دهندگان 
از آن همچون ترفندي سياس��ي اس��تفاده مي كنن��د، ارزش اين 
جوايز ضايع مي گردد و هرچه جايزه يي بيش��تر معتبر و ارزشمند 

باشد، بيشتر در معرض تباه شدن قرار مي گيرد. 
بااين همه، خش��نودم كه ژوزه ساراماگو، كس��ي كه در هواداري از 
ماركسيس��م سرسخت تر از س��ارتر بود، صالح ندانست كه از دريافت 
جايزه نوبل خودداري كند. او مي دانست كه هيچ چيز، حتي موفقيت، 
نمي تواند به سازش وادارش كند و هيچ موسسه يي قادر نيست كه وي 
را به سمت خود متمايل گرداند. هميشه چهره خودش بود كه به وي 
وجهه مي بخش��يد. كميته جايزه نوبل در ادبيات، با وجود بسياري از 
انتخاب هاي عجيب و غريب و سهو و خطاهايي كه براي گزينش آثار 
ادبي مرتكب مي شود، همچنان به ارزش هايي عالي پايبند است، درست 
به خاطر آنكه اين كميته هويتش را از نويس��ندگاني نظير پاسترناك، 
شيمبورسكا و ساراماگو كسب مي كند و با آنان همدلي نشان مي دهد 

يا دست كم سوسويي مي زند كه از چهره آنان بازتابيده است. 
مع الوصف، اعتقاد دارم كه جايزه سارتر براي امتناع از دريافت 
جاي��زه، به مثابه جايزه يي ارزش��مند و بهن��گام و مهم تر از آن به 
عنوان جايزه يي بس��يار سالم كه به لوث استثمار آلوده نشده، بايد 
به رسميت شناخته شود. اي كاش كسي واقعاً نفرت انگيز جايزه يي 
به من اعطا كند، تا بتوانم ش��انس به دست  آوردن جايزه سارتر را 

داشته باشم. 

  براي يك نويسنده ادبي چه افتخاري باالتر از 
بردن جايزه نوبل؟ برخي نويسندگان سال ها به پاي 
كاغذ و قلمشان عرق مي ريزند، اما حتي اسمشان 

جزو نامزدهاي اين جايزه هم نوشته نمي شود. 
اما ژان پل سارتر در زمان خودش از اين قماش 

نويسنده ها نبود؛ او نه براي گرفتن آن اشتياقي 
داشت و نه وقتي برنده اش شد آن را پذيرفت. اين 

كار او باعث شد جايزه يي ادبي به نام او تاسيس 
شود تا نويسندگان، به هواي بردن »جايزه سارتر« 

»جايزه نوبل« را قبول نكنند
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هشدار به بيمه گران ايراني براي ارزيابي كفايت ذخاير

ذخيره 7.23 ميليارد دالري صنعت بيمه در ايران
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 

 هم اكن��ون، صنعت بيمه اي��ران 33.3 تريليون 
توم��ان مع��ادل 7.23ميلي��ارد دالر ذخاير دارد كه 
انتظار مي رود طي س��ال مالي آت��ي، فزوني يابد و 
اين درحالي است كه ناظر بيمه نيز به توجه بيشتر 
به ارزياب��ي كفايت ذخيره تاكي��د دارد به طوري كه 
پرداخ��ت خس��ارت در س��ال مالي ج��اري، به طور 
بي س��ابقه يي افزايش يافته است زيرا حوادث عمده 

متعددي در آن به وقوع پيوسته است. 
به گ��زارش »تعادل«، آتش س��وزي كه موجب 
تخريب كامل ساختمان تجاري پالسكو در جنوب 
تهران شد، زلزله 7 ريش��تري در استان كرمانشاه، 
روي داد، دو مورد از خس��ارت هاي عمده يي است 
كه در س��ال جاري، بازار بيمه اي��ران را تكان داده 

است. 
آتش سوزي در پالس��كو، خسارت اقتصادي بالغ 
ب��ر 15تريليون ريال به همراه داش��ت كه در حدود 
400ميلي��ارد ري��ال آن تحت پوش��ش بيم��ه بود. 
همچني��ن بيمه گران ايراني تاكن��ون 833 ميليارد 
ريال براي خسارت هاي زلزله كرمانشاه پرداخته اند 
و پيش بيني مي ش��ود آخرين ارقام به 1.7 تريليون 

ريال برسد 
حادثه سانچي نيز در 16 دي ماه سال جاري به 
عنوان يك خس��ارت بزرگ مطرح است. تانكر نفتي 
ايران كه در درياي شرق چين به سمت كره جنوبي 
در حال حركت بود با يك كشتي چيني به گونه يي 
برخورد نمود كه س��بب انفجار و كشته شدن تمام 
32 خدمه آن ش��د. 33 نفر از اي��ن خدمه ايراني و 

مابقي از كشور بنگالدش بودند. 
بيمه گران ايران، مس��وول پوش��ش 33 درصد 
از خس��ارت 32 ميليون دالري سانحه تانكر نفتي 
هس��تند. ديگر بيمه گ��ر ايراني كه پوش��ش بيمه 
زندگ��ي بالغ بر يك ميليارد ري��ال براي هر يك از 
اعض��ا خدمه ايراني برعهده دارد، در حال پرداخت 
غرام��ت ب��ه بازمان��دگان آنها اس��ت ديگ��ر آنكه، 
قانون گ��ذاران، صنعت بيمه را از يك قانون بودجه 
مع��اف نموده اند كه براس��اس آن از س��پرده هاي 

بانكي، بهره يي كسب نشود. 
با درنظر داش��تن اي��ن نكته كه ش��ركت  هاي 
بيمه به عنوان موسس��ات مالي و اعتباري پذيرنده 
ريس��ك و يك پايگاه اجتماع��ي براي عموم مردم 
از نظر س��المت س��اختار مالي و توانگ��ري حايز 
اهميت هس��تند و بروز هرگونه مش��كالت مالي و 
رسوايي در اينگونه ش��ركت  ها نه تنها سهامداران 
آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلكه بسياري از 
افراد جامعه ش��امل بيمه گذاران و ساير ذي نفعان 
از آن متاثر خواهند ش��د، از اي��ن رو تدوين اصول 
حاكميت شركتي براي ش��ركت  هاي بيمه به ويژه 
باتوجه به گس��ترش فعاليت ش��ركت  هاي متعدد 
بيمه يي و نمايندگي هاي آنها، در چند س��ال اخير 
و واگذاري بخش عمده س��هام ش��ركت  هاي بيمه 
دولتي ب��ه بخش خصوصي و عم��وم مردم، امري 

اجتناب ناپذير است. 
 آن ط��ور ك��ه فعاالن صنع��ت بيم��ه مي گويند 
باتوجه به ش��رايطي كه حاكميت شركتي مي تواند 
ايج��اد كند، به نظر مي رس��د كه صنع��ت بيمه، در 
صورتي كه قوانين و مقررات حاكميت ش��ركتي در 
آن تدوي��ن و اعمال ش��ود، مي تواند آث��ار مثبتي را 
دراين حوزه و س��اير بخش هاي اقتص��ادي با خود 

همراه كند. 

 ذخاير فني و نرخ رشد  ساالنه 32 د رصد ي 
همچنين روند  منابع سرمايه گذاري صنعت بيمه 
كشور طي س��ال هاي 94-87 نشان مي دهد ، سهم 
نس��بي ذخاير فني د ر تامين منابع س��رمايه گذاري 
بيش��تر از حقوق صاحبان س��هام اس��ت. همچنين 
مي��زان مناب��ع س��رمايه گذاري با رش��د  متوس��ط 
32د رصد  د ر س��ال از س��طح 3هزار و 150ميليارد  
تومان د ر س��ال 87 به 22هزار و 38 ميليارد  تومان 

د ر س��ال 94 رسيد ه اس��ت كه از اين ميزان حقوق 
صاحبان س��هام و جم��ع ذخاير فني د ر س��ال 94 
نس��بت به س��ال 87 هر كد ام به طور متوس��ط 27 
و 34د رصد  رش��د  ساالنه د اش��ته اند . د ر منابع قابل 
س��رمايه گذاري ب��راي س��ال 94 حق��وق صاحبان 
س��هام نسبت به سال قبل 101د رصد  و ذخاير فني 
س��هم نگهد اري نسبت به سال قبل 33د رصد  رشد  
د اشته اس��ت كه مهم ترين د ليل رشد  قابل مالحظه 
د ر حقوق صاحبان س��هام ناش��ي از تجد يد  ارزيابي 
د ارايي هاي ثابت ش��ركت هاي بيمه د ر س��ال مزبور 
بود ه است. سرمايه گذاري انجام شد ه توسط صنعت 
بيمه از 2هزار و 784 ميليارد  تومان د ر سال 1387 
به 13ه��زار و 910ميليارد  تومان د ر س��ال 1395 

افزيش يافته است. 
ذخاي��ر فن��ي هم��واره بيش��تر از 60د رصد  كل 
منابع س��رمايه گذاري را به خ��ود  اختصاص د اد ه و 
د ر س��ال 93 و 94 به ترتي��ب 82 و 76د رصد  كل 
س��رمايه گذاري از محل ذخاير فني بود ه است. نرخ 
رش��د  س��االنه س��رمايه گذاري ها طي د وره 7 ساله 

تقريبا 32د رصد  است.
مقد ار خريد  د ارايي هاي ثابت مشهود  و نامشهود  
نس��بت به كل مصارف سرمايه گذاري د ر د وره مورد  
بررس��ي به طور متوس��ط تقريبا 27د رصد  بود ه كه 
تا س��ال 91 تقريبا همواره زير 20د رصد  و از س��ال 
91 ت��ا 94 همواره بيش��تر از 30د رص��د  كل منابع 
سرمايه گذاري جهت خريد  د ارايي هاي ثابت مشهود  

و نامشهود  استفاد ه شد ه است.
طي د وره مورد  بررس��ي، مبلغ س��رمايه گذاري 
د ر ابزاره��اي پول��ي و مال��ي 88.16د رص��د  و وام 
كاركنان 26، 41د رصد  افزايش يافته اس��ت. رشد  
س��رمايه گذاري د ر سهام ساير ش��ركت ها د ر د وره 
مورد  مطالعه اين طرح 25.09د رصد  و رشد  ميزان 
س��رمايه گذاري د ر وام پرد اخت��ي ب��ه بيمه گذاران 
بيمه هاي زند گي از محلي ذخاير رياضي د ر 3 سال 
اخي��ر 51، 37د رصد  بود ه كه نش��ان دهنده توجه 
ش��ركت هاي بيمه به سرمايه گذاري د ر اين د ارايي 

بود ه است. 

ميزان اس��تفاد ه از منابع ابت��د اي د وره د ر خريد  
هر ي��ك از اقالم پرتف��وي س��رمايه گذاري صنعت 
بيم��ه طي س��ال هاي 95-1387جهت مقايس��ه با 
محد ود يت هاي كمي آيين نامه 60 نش��ان مي دهد  
ك��ه ش��ركت هاي بيمه فع��ال د ر صنع��ت بيمه د ر 
س��ال هاي مورد  مطالعه د ر ه��ر د ارايي چند  د رصد  

سرمايه گذاري انجام د اد ه اند . 
آنچه مش��خص اس��ت بخش عمد ه ي��ي بالغ بر 
75د رصد  س��بد  سرمايه گذاري ش��ركت هاي بيمه، 
به 3 د ارايي س��پرد ه هاي بانكي و اوراق مش��اركت، 
د ارايي ه��اي ثابت و س��هام ش��ركت هاي بورس��ي 

اختصاص يافته است. 
 البته محد ود يت اعمال شد ه د ر آيين نامه مبني 
ب��ر حد اقل س��رمايه گذاري تا 30د رص��د  كل منابع 
قابل س��رمايه گذاري د ر س��پرد ه هاي بانكي و اوراق 
مشاركت و همين طور حد اكثر تا 40د رصد  د ر سهام 
ش��ركت هاي بورسي هيچ كد ام محد ود كنند ه نبود ه 
است. د ر مقابل طبق د اد ه هاي موجود  از سال 91تا 
95 ش��ركت هاي بيم��ه گرايش به س��رمايه گذاري 
د ر د ارايي هاي ثابت مش��هود  و نامش��هود  د اشته اند  
كه د ر اين س��ال ها از س��قف 30د رصد  نيز تخطي 
كرد ه اند . بازد ه پرتفوي س��رمايه گذاري شركت هاي 
بيم��ه از 6.9 د رص��د  د ر س��ال 1387 به 19د رصد  
د ر س��ال 1392 رس��يد ه اس��ت. ط��ي س��ال هاي 
1387تا 1392 بيش��ترين نرخ رش��د  بازد ه مربوط 
به س��رمايه گذاري د ر سهام ش��ركت ها بود ه است. 
با مقايس��ه ب��ازد ه س��رمايه گذاري د ر س��پرد ه هاي 
بانكي كه يك د ارايي بد ون ريس��ك اس��ت و بازد ه 
سرمايه گذاري د ر سهام شركت ها متوجه مي شويم 
كه سرمايه گذاري د ر سهام شركت ها با وجود  اينكه 
د ارايي ريس��ك د ار محسوب مي شود  و بايد  براساس 
اصول اوليه سرمايه گذاري، بازد ه آن باالتر از د ارايي 
بد ون ريسك باش��د  ولي د ر سال هاي 87، 88، 90 
و 91 از د وره زمان��ي م��ورد  مطالع��ه، اين موضوع 
بالعك��س بود ه و بازد ه س��پرد ه هاي بانك��ي باالتر از 
بازد ه س��رمايه گذاري د ر سهام شركت ها بود ه است. 
د ر همه س��ال ها به غير از سال 1390 بازد ه حاصل 

از پرتفوي س��رمايه گذاري ش��د ه د ر بازار س��رمايه 
كمتر از بازد ه بازار س��رمايه بود ه د ر نتيجه مي توان 
اد عا كرد  كه عملكرد  ش��ركت هاي بيمه د ر مد يريت 
پرتفوي س��رمايه گذاري شد ه د ر بورس اوراق بهاد ار 
د ر اين س��ال ها ضعيف بود ه اس��ت. بازد ه بورس د ر 
س��ال 1389 نس��بت به س��ال ماقبل خود  افزايش 
يافت��ه و از 58.4 د رصد  د ر س��ال 1388 به س��طح 
88.3د رصد  د ر س��ال 1389 رسيد ه است اما بازد ه 
س��رمايه گذاري د ر ش��ركت هاي بورسي موسسات 
بيمه د ر سال 1389 نسبت به سال 1388 به جاي 
افزايش از س��طح 19.4د رصد  به سطح 18.8د رصد  
كاهش يافته است. بنابراين براساس اين مشاهد ات 
نيز مي توان نتيجه گرفت كه موسس��ات بيمه حتي 
د ر مد يري��ت كل پرتف��وي س��رمايه گذاري هم د ر 
س��ال 1389 عملكرد  مناسبي از منظر كسب بازد ه 

ند اشته اند . 
نظ��ارت ب��ر س��رمايه گذاري مناب��ع د ر اختيار 
ش��ركت هاي بيم��ه يك��ي از د غد غه هاي اساس��ي 
نه��اد  ناظر بيمه اس��ت ك��ه به د ليل تاثي��ر آن بر 
توانگري مالي و توان ايفاي تعهد ات، رعايت حقوق 
بيمه گذاران، پوش��ش هزينه هاي عملياتي شركت 
بيمه و س��ود آوري ش��ركت بيمه اهمي��ت زياد ي 
د ارد . اين پژوهش براي د ستيابي به اصول علمي و 
حرفه يي نظارت بر سرمايه گذاري شركت هاي بيمه 
با اس��تفاد ه از د يد گاه هاي مراجع بين المللي مانند 
 IAIS، مطالع��ه تجربه نظ��ارت و مقررات گذاري 
كش��ورهاي د يگر د ر حوزه بيمه همچنين بررسي 
اجمالي موضوع د ر حوزه بانكد اري، بازار س��رمايه 
و صندوق هاي بازنشس��تگي تالش��ي جد ي انجام 

شد ه است.
پرتفوي سرمايه گذاري موسسات بيمه بايد  د اراي 
3ويژگي امنيت، نقد شوند گي و متنوع بود ن باشد  و 
ش��ركت هاي بيمه بايد  د ر تصميمات سرمايه گذاري 
خ��ود  آنها را مورد  توجه ق��رار د هند . ويژگي امنيت 
پرتف��وي با محد ود  كرد ن س��طح پذيرش ريس��ك 
توسط ش��ركت بيمه د ر فعاليت س��رمايه گذاري و 

متنوع سازي پرتفوي آن تامين مي شود . 

 5 سطح توانگري مالي
ج��دول توانگ��ري مال��ي ش��ركت  هاي بيمه بر 
اس��اس صورت هاي مالي حسابرس��ي شده پارسال 
اين ش��ركت  ها تنظيم شده است. طبق اين بررسي 
شركت  هاي بيمه آس��يا، البرز، ملت، سامان، نوين، 
پاس��ارگاد، كارآفرين، ما، س��رمد، اتكايي ايرانيان، 
اميد، ايران معين، آس��ماري و اتكايي امين از سطح 
يك توانگري مالي برخوردارند. ش��ركت  هايي كه در 
س��طح يك توانگري و وضعيت مطل��وب قرار دارند 
نسبت توانگري آنها برابر 100 درصد و بيشتر است. 
 7 ش��ركت بيم��ه در س��طح 2 توانگ��ري مالي 
هس��تندن و شركت  هاي دانا، معلم، پارسيان، رازي، 
س��ينا، كوثر و تعاون در سطح 2 توانگري مالي قرار 
گرفته اند؛ نس��بت توانگري مالي س��طح 2 بيش از 
70درصد و كمتر از 100درصد است. هيچ شركتي 
در س��طح 3 نيست و نس��بت توانگري مالي سطح 
3 بي��ش از 50درصد و كمتر از 70درصد اس��ت و 
برابر مقررات موجود ش��ركت  هايي كه در اين سطح 
قرار مي گيرند، موظفند عالوه بر اعالم برنامه ترميم 
وضعيت مالي 2 س��ال به تفكيك هر س��ال برنامه 
افزايش سرمايه براي 2 سال آتي را نيز ارائه كنند. 
3 شركت بيمه در سطح 4 توانگري قرار دارند 
و نسبت توانگري مالي سطح 4 بيش از 10 درصد 
و كمتر از 50 درصد اس��ت. ش��ركت  هايي كه در 
س��طح چهار ق��رار مي گيرند، باي��د برنامه ترميم 
وضعيت مالي و برنامه افزايش س��رمايه براي سال 
آين��ده ارائه و تمهيدات الزم براي ارتقاي س��طح 
توانگ��ري خ��ود را ارائ��ه كنند. در بررس��ي بيمه 
مركزي س��ه ش��ركت بيمه ايران، دي و ميهن در 

سطح چهار توانگري مالي قرار دارند. 
 بيمه حافظ در سطح 5 توانگري قرار گرفته و 
نسبت توانگري مالي س��طح 5 كمتر از 10درصد 
است و چنانچه نسبت توانگري يك موسسه بيمه 
در اين س��طح باش��د، بيمه مركزي مجاز اس��ت 
پروان��ه فعاليت آن را در يك يا چند رش��ته بيمه 
تعليق يا ابطال كند. به مردم و بيمه گذاران توصيه 
مي ش��ود به سطح توانگري مالي شركت  هاي بيمه 
كه توسط بيمه مركزي تاييد شده است، به عنوان 

معيار اصلي انتخاب بيمه گر خود توجه كنند. 
اص��ول حاكمي��ت ش��ركتي در صنع��ت بيمه 
ب��راي  را  و صحي��ح  مي توان��د مس��ير درس��ت 
ش��ركت  هاي بيمه يي نش��ان دهد تا ش��ركت  ها، 
در سياس��ت گذاري ها، تصميم��ات دقيق ت��ري را 
اعم��ال كنند اما از آنجايي ك��ه صنعت بيمه يك 
ب��ازار رقابتي اس��ت، اص��ول و آيين نامه هايي كه 
دربحث حاكميت ش��ركتي قرار است لحاظ شود، 
نباي��د به گونه يي تعريف ش��ود كه در بحث تعرفه 
و قيمت گذاري ه��ا، اعمال نظر مس��تقيم ش��ود يا 

انحصار دراين بخش ايجاد شود. 
با توجه به الزام قانوني شركت هاي بيمه به تهيه 
صورت هاي مالي خود طبق نمونه مصوب شوراي 
عال��ي بيمه، مقدمات الزم جهت تهيه صورت هاي 
مالي منطب��ق با اس��تانداردهاي بين المللي انجام 
شده اس��ت. تكميل و اصالح تدريجي صورت هاي 
مالي و الزام كفايت ذخاير بيمه يي مرتبط با قانون 
بيمه شخص ثالث بايد در مرحله اول انجام شود تا 
صنعت بيمه كش��ور بتواند همسو با استانداردهاي 
بين المللي گزارش��گري مال��ي IFRS صورت هاي 

مالي خود را اعالم كند. 
 IFRS اصالح صورت ه��اي مالي ي��ا بازبيني 
پنجره جديدي براي س��ودآوري بيمه گران خواهد 
گش��ود در هفته ه��اي اخي��ر هي��ات بين المللي 
الزامات خود  استانداردهاي حس��ابداري، بازبيني 
در رابط��ه با قراردادهاي بيمه يي را منتش��ر كرد. 
الزام��ات جديد تا س��ال 2021 اجرا خواهد ش��د 
و جايگزين��ي ب��راي اس��تانداردهاي بين الملل��ي 
گزارش گيري مالي IFRS2 فعلي خواهد ش��د كه 
در سال 2004 به عنوان سلسله اقدامات موقت به 

تصويب رسيده بود. 

عملكرد شبكه بانكي در پايان آذرماه 96 در استان هاي كشور نشان مي دهد

كاهش رشد مانده تسهيالت نسبت به رشد سپرده ها
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 

مانده كل س��پرده ها در پايان آذرماه 96 بالغ بر 
1481 ه��زار ميليارد تومان و مانده كل تس��هيالت 
بانك ها نيز بالغ ب��ر 1114هزار ميليارد تومان بوده 
كه نشان مي دهد، غول نقدينگي و پول رشد زيادي 
داش��ته است و نزديك به 1500هزار ميليارد تومان 
نقدينگي و س��پرده در بانك ها موجود اس��ت كه از 
اي��ن مقدار به مي��زان بيش از 1100ه��زار ميليارد 
توم��ان تس��هيالت بانك��ي پرداخت ش��ده و بدهي 
م��ردم و فعاالن اقتصادي ب��ه بانك ها به رقم بزرگ 
1114ه��زار ميلي��ارد توماني در پايان آذر رس��يده 
اس��ت و پيش بيني مي شود كه تا پايان سال 96 نه 
تنها نقدينگي و سپرده هاي بانكي از مرز 1500هزار 
ميليارد تومان عبور كند بلكه بدهي مردم به بانك ها 
نيز به 1200هزار ميليارد تومان نزديك خواهد شد 
ك��ه البته اين ارقام ب��زرگ، در صورت بهبود فضاي 
كسب و كار مي تواند در جهت رشد سرمايه گذاري، 

توليد و اشتغال به كار گرفته شود. 
به گزارش »تعادل« وضعيت كل مانده سپرده ها 
و تس��هيالت ريال��ي و ارزي بانك ه��ا و موسس��ات 
اعتباري به تفكيك استان در پايان آذرماه 96 نشان 
مي دهد كه مانده كل سپرده ها در پايان آذرماه 96 
بال��غ بر 1481هزار ميليارد تومان بوده كه نس��بت 
به مدت مشابه س��ال قبل 267هزار ميليارد تومان 
مع��ادل 22 درصد و نس��بت به اس��فند 95 معادل 
208 ه��زار ميليارد تومان ي��ا 16.4درصد افزايش 

داشته است. 
همچنين بيشترين مبلغ سپرده مربوط به استان 
ته��ران با 871 هزار ميلي��ارد تومان بوده كه معادل 

59 درصد كل سپرده هاي كشور است. كمترين رقم 
نيز مربوط به كهگيلوي��ه و بويراحمد معادل 3150 
ميلي��ارد تومان بوده اس��ت. به عب��ارت ديگر تهران 
بيش از تمام اس��تان هاي كشور سپرده جذب كرده 
اس��ت و اكثر ش��ركت ها و فعاالن اقتصادي ترجيح 
داده ان��د به دالي��ل مختلف پول خود را در اس��تان 

تهران سپرده گذاري كنند. 
 مان��ده كل تس��هيالت بانك ه��ا ني��ز بال��غ بر 
1114هزار ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت 
مش��ابه پارس��ال معادل 185هزار ميليارد تومان يا 
20درصد رش��د كرده اس��ت. يعني رشد تسهيالت 

كمتر از رشد سپرده ها بوده است. 
اي��ن رقم در مقايس��ه با اس��فند 95 نيز معادل 
127هزار ميليارد تومان يا 12.9درصد رش��د كرده 
كه كمتر از رشد سپرده ها در 9 ماهه اول سال است 
و اين موضوع نش��ان مي دهد ك��ه تمايل بانك ها به 
پرداخت تسهيالت كمتر از رشد سپرده ها بوده است. 
بيش��ترين مبلغ مربوط به استان تهران با مانده 
696 هزار ميليارد توم��ان يعني معادل 62.5درصد 
تس��هيالت دريافتي كش��ور و كمتري��ن مربوط به 
كهگيلويه و بويراحم��د معادل 3930ميليارد تومان 
بوده اس��ت. به عبارت ديگر تقريبا به اندازه 3 واحد 
درصد بيش از س��هم خ��ود در جذب س��پرده ها از 

پرداخت تسهيالت سهم داشته است. 
همچنين نس��بت تسهيالت به س��پرده ها بعد از 
كس��ر س��پرده قانوني معادل 83.7درصد بوده كه 
نس��بت به پارسال و پايان س��ال 95 معادل يك و 
3 واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد يعني تمايل 
بانك ها به پرداخت تس��هيالت كاهش يافته اس��ت. 

اي��ن نس��بت در ته��ران 88.2 درصد اس��ت كه از 
ميانگين كش��وري باالت��ر اس��ت و در كهگيلويه و 

بويراحمد 140 درصد است. 

 سهم تسهيالت از سپرده ها 
سهم تسهيالت از سپرده ها نيز نشان مي دهد كه 
از رقم 1481هزار ميليارد توماني س��پرده ها، معادل 
75.2 درصد بوده است. به عبارت ديگر معادل 24.8 
از س��پرده ها را س��پرده قانوني و ذخيره احتياطي يا 
س��قف اعتب��اري براي تامي��ن نقدينگي م��ورد نياز 
بانك ها تشكيل داده است و بانك ها معادل 150هزار 
ميليارد تومان يا 10.12درصد سپرده ها را به عنوان 
س��پرده قانوني در نظر گرفته اند و س��پرده ها بعد از 
كسر سپرده قانوني به رقم 1331هزار ميليارد تومان 

رسيده است. 
همچني��ن از مبل��غ 1331هزار ميلي��ارد تومان 
س��پرده بعد از كسر سپرده قانوني 150هزار ميليارد 
توماني، مع��ادل 217هزار ميلي��ارد تومان به عنوان 
ذخيره احتياطي و اجراي سياست سقف اعتباري در 
نظر گرفته ش��ده تا در صورت مراجعه سپرده گذاران 
قادر به تامين نيازهاي مراجعه كنندگان و مش��تريان 

بانك ها باشند. 
بر اين اس��اس س��هم ذخيره احتياطي نقدينگي 
بانك ه��ا مع��ادل 14.65درص��د و س��پرده قانون��ي 
10.12درصد كل س��پرده ها بوده و روي هم معادل 
367هزار ميليارد تومان معادل 24.8درصد سپرده ها 
به عنوان س��قف اعتباري و سپرده قانوني در بانك ها 
و بان��ك مركزي موجود بوده و به عنوان تس��هيالت 
پرداخت نشده و درمجموع 75.2درصد سپرده ها به 

صورت تسهيالت پرداخت شده است. رشد تسهيالت 
20درص��دي يك س��ال منته��ي ب��ه آذر 96 نيز در 
مقايس��ه با رشد 22درصدي س��پرده ها در اين دوره 
نش��ان مي دهد كه سرعت تس��هيالت دهي بانك ها 
كمتر از رش��د س��پرده هاي بانكي بوده اس��ت. اين 
موضوع در 9ماهه اول سال 96 نيز تشديد شده و در 
شرايطي كه رشد سپرده ها در اين 9 ماه 16.4درصد 
بوده اما رش��د تس��هيالت 12.9 درصد و 3.5 واحد 

درصد كمتر بوده است.
وضعيت اس��تان ها نيز نش��ان مي دهد كه بعد از 

اس��تان تهران كه حدود 60 درص��د منابع بانكي را 
جذب كرده، اس��تان هاي اصفهان، خراسان رضوي، 
مازندران، فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي، البرز، 
گي��الن، كرم��ان، آذربايجان غرب��ي و كرمانش��اه در 
رتبه هاي بعدي از دوم تا دوازدهم جذب منابع شامل 
س��پرده و تس��هيالت بوده اند. همچنين استان هاي 
سيستان و بلوچستان، كردس��تان، سمنان، اردبيل، 
زنج��ان، خراس��ان جنوبي و ش��مالي، كهگيلوي��ه و 
بويراحمد، ايالم، چهارمحال و بختياري در رتبه هاي 

21 تا 31 از نظر جذب منابع بانكي قرار داشته اند. 

افزايش اثربخشي بسته پولي 
با اقدامات تكميلي

مهدي هاديان  كارشناس بانكي  
ب��راي جلوگيري از افزاي��ش نقدينگي، ضروري 
اس��ت بانك ها حداكثر طي دو دوره 6 ماهه نسبت 
به فروش دارايي  هاي مازاد و كاهش بدهي به بانك 

مركزي اقدام كنند. 
بان��ك مرك��زي در ش��هريور ماه س��ال جاري در 
راس��تاي ايجاد رون��ق و حمايت از توليد و اش��تغال 
اقدام به كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در سطح 
15درصد كرد. ب��ا اين وجود بازارهاي رقيب كه طي 
دو سه س��ال قبل از آرامش نس��بي برخوردار بودند 
در كمتر از 6 ماه با تحوالت متعددي رو به رو ش��د. 
به��اي دالر در بازار آزاد ب��ا افزايش  هاي پي در پي از 
دامنه 3600-3800 به دامن��ه 4800-5000تومان 
منتقل ش��د؛ مس��كن در بعضي مناطق ش��هر تهران 
ب��ا افزايش  ه��اي 20ت��ا 30درص��دي در قيمت  هاي 
فروش��نده و كاهش عرضه مواجه ش��د؛ شاخص بازار 
س��هام نيز ط��ي اين مدت با نزديك ش��دن به كانال 
100هزار واحدي رش��د حدود 20درصدي را تجربه 

كرد. 
به عبارت ديگر هر چند كه يكي از اهداف كاهش 
نرخ س��ود حمايت از توليد و اشتغال بوده است اما به 
دليل نامساعد بودن فضاي كسب وكار، وجود فاصله 
باال بين نرخ  هاي سود سپرده و تسهيالت و نبود ساير 
اقدامات تكميلي ب��راي اثرگذاري و هدايت وجوه در 
عمل منابع مالي با انگيزه هاي س��وداگرانه به س��مت 
بازار دارايي  ها منتقل ش��د. اين تحوالت حاكي از آن 
است كه براي افزايش اثربخشي سياست ها و كاهش 
آث��ار جانبي نامطل��وب بايد به الزام��ات آنها و انجام 

اقدامات تكميلي توجه كافي داشت. 
در بين تحوالت فوق، افزايش  هاي مس��تمر نرخ 
ارز ك��ه در بهم��ن ماه به وقوع پيوس��ت در صورت 
ع��دم مداخله به موقع دولت، نظام ارزي كش��ور را 
با چال��ش جدي مواج��ه مي كرد. چراك��ه افزايش 
شديد نرخ ارز عالوه بر ايجاد بي ثباتي مالي در بازار 
دارايي  ه��ا، توانايي مخدوش كردن دس��تاوردهاي 
كاه��ش نرخ ت��ورم را دارد و بعضا ممكن اس��ت با 
افزايش هزينه توليد، كاهش عرضه و اشتغال را نيز 

به همراه داشته باشد. 
بر اين اس��اس سياس��ت گذار پولي ب��راي كنترل 
افزايش  هاي افسارگسيخته بهاي ارز، بسته سياستي 
خود را اعالم كرد كه شامل انتشار گواهي  هاي سپرده 
ريال��ي و ارزي همچني��ن پيش فروش س��كه بود. از 
ويژگي  هاي اصلي اين بسته، افزايش رسمي نرخ سود 
ساالنه به س��طح 20درصد براي تبديل منابع جاري 
و كوتاه  م��دت س��پرده بانك ها و افزاي��ش ماندگاري 
آنهاست؛ به واسطه اين سياست طي يك هفته بهاي 

دالر به دامنه 4400-4500 كاهش يافت. 
ب��ا اين ح��ال مس��ائل و نكاتي وج��ود دارد كه 
به نظر مي  رس��د بايد با اين سياس��ت همراه شود. 
نكته اول اينكه قبل از اجراي سياس��ت كاهش نرخ 
س��ود به 15درصد، اغلب منابع كوتاه مدت بانك ها 
به س��پرده هاي يك س��اله با نرخ ب��االي 20درصد 
تبديل ش��د و موعد سررسيد آنها اوايل شهريور 97 
خواهد بود. ثانيا س��پرده هاي جديدي كه طي دوره 
ش��هريور 96 تا بهمن 96 با ن��رخ 15درصد جذب 
ش��ده  اند اكن��ون درحال تبديل ش��دن ب��ه گواهي 
س��پرده با ن��رخ 20درصد اس��ت و سررس��يد آنها 
اوايل اس��فند 97 خواهد بود. ثالثا از اس��فند 96 تا 
ش��هريور 97 و از ش��هريور 97 تا اسفند 97 نيز به 
واسطه  رش��د نقدينگي منابع جديدي)بين 200تا 
300هزارميلي��ارد تومان( ايجاد خواهد ش��د كه بر 
س��پرده هاي سررسيد شده، انباشته مي شود. لذا در 
صورت عدم تمديد نرخ س��ودهاي ج��ذاب، امكان 
ايجاد چالش در دو مقطع اواسط و انتهاي سال 97 
وج��ود دارد. حال چه بايد كرد تا بار ديگر بازارهاي 

دارايي دچار روندهاي بي ثبات نشود؟
در پاس��خ به اين سوال مي توان اين طور مطرح 
كرد كه يكي از معضالت اساسي شبكه بانكي، وجود 
حج��م بااليي از دارايي  هاي منجمد در قالب امالك 
و مس��تغالت مازاد است كه طي 4سال گذشته آثار 
خود را ب��ر بروز تنگن��اي مال��ي و محدوديت  هاي 
اعتباري نمايان كرده اس��ت. طي اين سال ها براي 
خ��روج بانك ه��ا از بن��گاه داري و ف��روش امالك و 
مس��تغالت مازاد، جداول زماني متعددي ارائه شده 

ولي در عمل اتفاق معناداري نيفتاده است. 
به واس��طه وج��ود تنگناه��اي مالي و ال��زام به 
پرداخت سودهاي باالي 20درصد به سپرده  گذاران، 
بدهي بانك هاي تجاري ب��ه بانك مركزي از حدود 
5 هزارميلي��ارد تومان در س��ال 92 به بيش از 60 
هزارميليارد تومان در ش��هريور 96 بالغ شده است؛ 
ب��ه نحوي كه اكنون حدود يك س��وم از پايه پولي 
سهم بدهي بانك هاي تجاري به بانك مركزي است. 
ب��ا در نظر گرفت��ن بدهي 48هزارميلي��ارد توماني 
بانك هاي تخصصي، اين س��هم مع��ادل 56 درصد 
خواهد ش��د. به عبارت ديگ��ر، پايه پولي به صورت 
منفعل به واس��طه مشكالت ش��بكه بانكي درحال 
انبس��اط اس��ت و با ضريب فزاينده س��بب افزايش 

نقدينگي مي شود. 
ب��ا وجود اين تهديد طي 6 ماه گذش��ته كاهش 
نرخ س��ود سپرده و افزايش نرخ ارز به طور همزمان 
زمينه افزايش چش��مگير بهاي مس��كن و رونق آن 
را فراهم كرده اس��ت. بنابراين به عنوان نخس��تين 
اقدام تكميلي ضروري اس��ت ك��ه وزارت اقتصاد و 
بانك مركزي از فرصت فراهم شده، نهايت استفاده 
را ب��رده و ب��ا تعيي��ن ضرب االجل ط��ي 2دوره 6 
ماهه بانك ه��ا را ملزم به ف��روش دارايي هاي مازاد 
نمايند. در شرايط كنوني عطش بازارها براي جذب 
دارايي  ها فراتر از آن اس��ت كه بيان عوامل تكراري 
مانند ركود بازار يا نبود مش��تري بتواند مانع فروش 
اي��ن دارايي  ها ش��ود. به عبارت ديگ��ر حل معضل 
دارايي  ه��اي منجمد تنها نيازمند عزم جدي و اراده 

پيگير در فروش آنهاست. 
در مرحله بعد، منابع حاصل از واگذاري و فروش 
دارايي  هاي مازاد توسط بانك مركزي جمع آوري و 
در مقاب��ل بدهي بانك ها به بان��ك مركزي كاهش 
يابد. همچنين از آنجا كه ممكن اس��ت در سررسيد 
سپرده ها، بانك ها نياز به استقراض از بانك مركزي 
داشته باشند، مي توان خطوط اعتباري جديد را تنها 
براي بانك هايي در نظ��ر گرفت كه اقدام به فروش 
دارايي  هاي مازاد كرده  اند. تحت اين ش��رايط از يك 
سو بي  ثباتي مالي بانك ها كاهش مي  يابد و از سوي 
ديگر از افزايش  پايه پولي و انباشت شديد نقدينگي 

و تكرار جهش  هاي ارزي جلوگيري مي شود. 

يادداشت

رشد تسهيالت 20درصدي يك سال منتهي به آذر 96 نيز در مقايسه با رشد 22درصدي 
سپرده ها در اين دوره نشان مي دهد كه سرعت تسهيالت دهي بانك ها كمتر از رشد 

سپرده هاي بانكي بوده است. اين موضوع در 9ماهه اول سال 96 نيز تشديد شده و در 
شرايطي كه رشد سپرده ها در اين 9 ماه 16.4درصد بوده اما رشد تسهيالت 12.9درصد و 

3.5واحد درصد كمتر بوده است

                                                                                                      

با درنظر داشتن اين نكته كه شركت  هاي بيمه به عنوان موسسات مالي و اعتباري پذيرنده ريسك و يك پايگاه اجتماعي براي عموم مردم از 
نظر سالمت ساختار مالي و توانگري حايز اهميت هستند و بروز هرگونه مشكالت مالي و رسوايي در اينگونه شركت  ها نه تنها سهامداران 
آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلكه بسياري از افراد جامعه شامل بيمه گذاران و ساير ذي نفعان از آن متاثر خواهند شد، از اين رو تدوين 
اصول حاكميت شركتي براي شركت  هاي بيمه به ويژه باتوجه به گسترش فعاليت شركت  هاي متعدد بيمه يي و نمايندگي هاي آنها، در چند 

سال اخير و واگذاري بخش عمده سهام شركت  هاي بيمه دولتي به بخش خصوصي و عموم مردم، امري اجتناب ناپذير است
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دانشوفن10
  تجهيز عينك هاي آفتابي

به دوربين دو گانه 
انگجت   ش��ركت اسنپ كه قبال عينك هاي آفتابي 
با قابليت عكاس��ي و فيلمبرداري عرض��ه كرده بود، اين  
بار عينك آفتابي تازه يي با فناوري دوربين دوگانه عرضه 
كرده است. نسل اول اين عينك آفتابي كه نسل تازه يي از 
عينك هاي اسپكتكلز محسوب مي شود، چندان پرفروش 
نبود و حاال شركت س��ازنده قصد دارد با ارتقاي سخت 
افزاري ب��ر ميزان عالقه من��دان ب��ه آن بيفزايد. عينك 
يادش��ده كه قرار است پاييز سال آينده به بازار بيايد، دو 
س��ال بعد از توليد نسل اوليه عينك اسپكتكلز طراحي 
شده و از نظر ظاهري تفاوت زيادي با آن ندارد و تنها در 
رنگ ه��اي متنوع تري به بازار مي آيد. اما اين عينك تازه 
ضد آب است و لذا در كنار دريا و استخر هم قابل استفاده 
است. تجهيز اين عينك به فناوري دوربين دوگانه موجب 
مي ش��ود تا بتوان از آن ب��راي تهيه عكس هايي با عمق 
كانون��ي متفاوت اس��تفاده كرد. امري كه با اس��تفاده از 
دوربين هاي عادي ممكن نيست. قيمت اين عينك هاي 

آفتابي پيشرفته هنوز اعالم نشده است. 

  افزوده شدن تماس صوتي
و ويدئويي به »اينستاگرام«

انگج�ت   بررس��ي برخي كدنويس��ي هاي جديد در 
اينستاگرام نشان مي دهد كه احتماال امكاناتي مانند تماس 
صوتي و ويدئويي در آينده نزديك به اين شبكه اجتماعي 
چند رس��انه يي افزوده مي ش��ود. بررس��ي هاي تخصصي 
روي كدهاي جديد اينس��تاگرام توسط چند برنامه نويس 
مطلع نش��ان دهنده طراحي آيكون هاي تازه يي براي اين 
شبكه اجتماعي اس��ت كه تماس ويدئويي و صوتي را در 
نس��خه اندرويدي آن ممكن مي كند. اينس��تاگرام از هر 
گونه اظهارنظر در مورد اخبار منتش��ر شده در اين زمينه 
خودداري كرده ولي با توجه به اضافه شدن قابليت هاي ياد 
شده به برخي برنامه هاي رقيب انجام چنين كاري توسط 
اينستاگرام دور از تصور نيست. تغيير ياد شده اينستاگرام 
را به رقيبي جدي براي اسنپ چت مبدل مي كند كه يكي 
از محبوب ترين ش��بكه هاي اجتماعي مورد استفاده نسل 
جوان در بس��ياري از كشورهاي جهان است. همچنين با 
اين تحول بسياري از برنامه هاي گپ موبايلي مانند واتس 

آپ و تلگرام هم رقيب تازه يي پيدا مي كنند. 

  كنترل امنيت دامنه ها
با سايت معمولي

پي س�ي ورلد  بس��ياري از مردم عادي براي بررسي 
سوءاس��تفاده هاي احتمالي از ايميل هاي خود از امكانات 
سايتي به نام Have I Been Pwned استفاده مي كنند 
و حاال دامنه اس��تفاده از اين سايت به چند دولت كشيده 
شده است. در سال هاي اخير ده ها سازمان و شركت بزرگ 
خصوصي نيز به استفاده از سايت يادشده متوسل شده اند 
و حاال مش��خص ش��ده دولت هاي انگليس و استراليا هم 
ازجمله مش��تريان Have I Been Pwned هس��تند. 
تروي هانت مالك س��ايت ياد شده در اين مورد مي گويد: 
بسياري از مردم از س��ايت من براي بررسي سوءاستفاده 
از ايميل هاي خود در س��ايت هاي هك ش��ده، اس��تفاده 
مي كنن��د و دولت هاي انگليس و اس��تراليا ه��م در زمره 
اس��تفاده كنندگان از اين خدمات هستند. وي در توضيح 
بيشتر اين مطلب مي گويد: ش��وراهاي محلي، موسسات 
بهداشتي و درماني، ش��ركت هاي مخابراتي و ارائه دهنده 
خدمات زيرساخت و... ازجمله مجموعه هايي هستند كه 
براي بررسي امنيت خود به همين شيوه متوسل شده اند. 
استفاده از خدمات يك سايت معمولي براي حفظ امنيت 
توس��ط دولت هاي انگليس و استراليا در شرايطي صورت 
مي گيرد كه در هر دو كش��ور س��ازمان هاي بزرگ دولتي 
با بودجه هاي كالن در زمينه حفظ امنيت سايبري مردم 
و دولت فعال هس��تند ولي ظاهرا استفاده از اين خدمات 

رايگان براي اين دو دولت مقرون به صرفه تر است. 

 آمادگي فرانسوي ها براي 
حضور در اپراتور فيبر نوري 

تارك هلمي از مديران اين ش��ركت با اشاره به اينكه 
براي اجراي پروژه فيبر نوري تاكنون مذاكره هايي صورت 
گرفته اس��ت، گفت:  ما اين آمادگ��ي را داريم تا صد در 
صد اين پروژه را از اجرا تا ديزاين و طراحي شبكه انجام 
بدهيم. در اين خصوص نيز مذاكره صورت گرفته اس��ت 
ولي هنوز با طرف ايراني به نتيجه نرسيده ايم. وي با اشاره 
به اينكه نكس��انس بزرگ تري��ن توليد كننده فيبر نوري 
و س��يم و كابل در دنياس��ت،  گفت: محصوالت شركت 
نكسانس مطابق با به روز ترين استانداردهاي جهان است. 
همچنين جزو معدود شركت هاي توليدكننده كابل هاي 
فش��ار قوي با ظرفيت ه��اي انتقال باالس��ت كه ضمن 
س��ازگاري با محيط زيس��ت داراي باالترين رتبه ميزان 
ايمني در جهان اس��ت. وي گفت: فيبر نوري در ايران به 
طور كامل اجرايي نشده و ما مي توانيم به عنوان شركتي 
كه داراي اين تخصص اس��ت با مس��ووالن وارد مذاكره 
شويم وكش��يدن فيبر نوري را در تمام نقاط ايران انجام 
دهيم. اين درحالي است كه فيبر نوري در برخي استان ها 

و مناطق كشور به صورت پايلوت اجرايي شده است. 

  به  روز رساني »واتس آپ«
براي ويندوز منسوخ شد

فون آرنا  شايد برايتان جالب باشد كه هنوز اپليكيشن 
پيام رس��ان واتس آپ براي سيستم عامل ويندوز فون كه 
درحال منس��وخ شدن اس��ت، نسخه به روزرس��اني ارائه 
مي دهد. نس��خه آزمايشي و بتاورژن 2.18.30 اپليكيشن 
پيام رس��ان واتس اپ به تازگي براي سيستم عامل ويندوز 
فون ارائه ش��ده اس��ت كه قابليت هاي جديد و جذابي به 
اين پيام رس��ان افزوده شده است. يكي از اين قابليت هاي 
جديد، امكان ارس��ال و انتشار موقعيت مكاني زنده و آني 
براي دوس��تان و مخاطبان اس��ت كه تاكن��ون تنها براي 
سيس��تم هاي عام��ل اندرويد و iOS ارائه و عرضه ش��ده 
بود. مدت هاست كه واتس اپ با افزايش محبوبيت تلگرام، 
ب��ه رقابت تنگاتنگي با اين پيام رس��ان آبي رنگ پرداخته 
اس��ت و طي چند ماه اخير به افزودن قابليت هاي مشابه 
آن اقدام كرده اس��ت. حاال گزارش ها حاكي است كه اين 
نسخه آزمايش��ي و بتا از واتس آپ عالوه بر اضافه كردن 
قابليت ارسال موقعيت مكاني زنده به كاربران ويندوز فون 
امكان مي دهد ك��ه در گروه هايي كه عضو آن هس��تند، 
بتوانند سرچ كنند و متن، مطلب و پست مورد نظر خود 

را دوباره بيابند. 

اخبار

كنترل پيامك هاي تبليغاتي مزاحم تا دو ماه آينده

ارسال پيامك بدون اجازه مشترك ممنوع شد
گروه دانش و فن  

 كميس��يون تنظيم مقررات ارتباط��ات، مقررات 
جديدي براي ارائه خدمات محتوايي پيامكي تصويب 
كرد كه بر مبناي اين مصوبه، ارسال پيامك بدون اخذ 
اجازه قبلي از مشترك توسط اپراتورها ممنوع شد. از 
سوي ديگر وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره 
به دستورالعمل س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي در موض��وع كنترل پيامك ه��اي تبليغاتي 
مزاحم، از يك زمان بندي حداكثر دو ماهه براي اجراي 

اين دستورالعمل تعيين شده، خبر داد. 
وي افزود: درحال حاضر هم كنترل ها نس��بت به 
حذف شماره هاي مزاحمت تبليغاتي بيشتر شده است 
ام��ا برخي از اين مزاحمت ه��ا از طريق خطوط تلفن 
همراه ش��خصي اس��ت كه حجم زيادي دارند و البته 
كنترل همه آنها نياز به زمان دارد. وي با ابراز اميدواري 
از پياده س��ازي س��امانه هاي اپراتوره��ا ب��راي كنترل 
تبليغات پيامكي بر ضرورت حفظ حريم ش��خصي و 
شهروندي ش��هروندان تاكيد كرد. كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات، با توجه به گس��ترش ارائه خدمات 
محتوايي پيامكي از طريق شبكه هاي ارتباطي، مصوبه 
قبلي خود در مورد مقررات ارائه اين خدمات از سوي 
اپراتورهاي موبايل را در چارچوب سياست هاي تعيين 

شده در مصوبه شوراي عالي فضايي بازنگري كرد. 
در اين مصوبه، انواع خدمات پيامكي انبوه ش��امل 
پيامكهاي تبليغاتي، اطالع رساني و اضطراري مي شود 
كه از طريق فرس��تنده مشخص با امكان ارسال بدون 
درخواست قبلي مشترك بر بستر شبكه هاي ارتباطي 
ارسال و بدون پرداخت هر گونه وجه از مشترك توسط 
مشترك دريافت مي شود. در همين حال انواع خدمات 
پيامكي ارزش افزوده نيز شامل پيامك هاي تراكنشي، 
اس��تعالمي و پيامكي س��اير)محتواهايي نظير خبر، 
فرهنگي و هنري، مذهبي، علمي و آموزشي، بهداشت 
و سالمت، مسابقات، بازي و سرگرمي( خواهد بود كه 
مشترك بنا به درخواس��ت خود، آن را دريافت كرده 
و اپرات��ور مجاز به دريافت هزينه آن اس��ت. بر مبناي 
مقررات جدي��دي كه در مصوبه كميس��يون تنظيم 
مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات 
پيامكي انبوه اطالع رس��اني و تبليغاتي و ارزش افزوده 

بدون اخذ اجازه قبلي از مشترك ممنوع است. 
بر اين اساس اپراتور تلفن همراه موظف است براي 
اخذ اجازه از مشترك، نسبت به ايجاد و ارائه سامانه يي 
با قالب واحد برابر ضوابط اعالمي رگوالتوري اقدام كند. 
همچنين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
موظف شده حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ 

اي��ن مصوبه، ضوابط و قالب س��امانه مذكور را تعيين 
و ب��ه اپراتور ها ابالغ كند. در همين حال اپراتورها نيز 
موظفند حداكثر يك ماه پس از ابالغ ضوابط س��امانه 
توسط رگوالتوري نسبت به پياده س��ازي و راه اندازي 
س��امانه مذك��ور اقدام كنن��د. اين س��امانه بايد قابل 
دسترس و استفاده براي همه مشتركان باشد. پس از 
راه اندازي و فراگيري سامانه اشاره شده، بنابر تشخيص 
و ابالغ رگوالتوري، اين سامانه مي تواند جايگزين ساير 

سامانه هاي قبلي نظير سامانه 800 شود. 

 ارسال پيامك هاي اضطراري تابع مقررات خاص
برمبناي مقررات مصوب ش��ده، ارس��ال خدمات 
پيامك��ي انبوه اضط��راري تاب��ع دس��تورالعملي كه 
رگوالت��وري تهيه و ب��ه تصويب كميس��يون تنظيم 
مق��ررات ارتباطات خواهد رس��يد، ب��وده و اپراتور يا 
مش��ترك نمي توانند مانع ارس��ال يا دريافت خدمات 

پيامكي انبوه از نوع اضطراري شوند. 
در تبصره ديگر اين مصوبه آمده است كه سازمان 
تنظي��م مقررات و ارتباط��ات راديويي، حداكثر ظرف 
مدت 3ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه ملزم به تدوين 

دس��تورالعمل تعيين حدود و ثغور ش��رايط بحران و 
اضط��رار و مراجع ذي ربط جهت ط��رح و تصويب در 

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خواهد بود. 
از س��وي ديگ��ر اپراتور موظف اس��ت در ارس��ال 
خدمات پيامكي ارزش افزوده تراكنشي نسبت به اخذ 
تاييديه از مشترك اقدام كند. همچنين اخذ تاييديه 
مجدد از مشترك در تمديد ارائه اين خدمات ضروري 
اس��ت. ضوابط و نحوه اخذ تاييديه توسط رگوالتوري 

تعيين و ابالغ خواهد شد. 
در همين حال در ارس��ال خدمات پيامكي ارزش 
افزوده استعالمي، ارسال پيامك به مشترك براي هر 
پيامك صرفا بر اس��اس درخواست مشخص مشترك 

بايد صورت گيرد. 
ارائه كنندگان خدمات پيامكي ارزش افزوده س��اير 
نيز بايد در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، 
مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي را به 
ارائه كننده خدمت ارتباطي)اپراتور( ارائه كنند. رعايت 
اين بند براي اپراتور ارائه كننده خدمت پيامكي ارزش 
افزوده س��اير نيز الزامي اس��ت. تامين شرايط اين بند 
براي آن دسته از ارائه كنندگان خدمات پيامكي ارزش 

افزوده ساير كه از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و 
ارائه خدمت كرده اند حداكثر ظرف مدت 3ماه از تاريخ 

ابالغ اين مصوبه الزامي است. 

 پيامك انبوه رايگان است
مطابق با اين مصوبه، خدم��ات پيامك انبوه براي 
مش��تركان رايگان و بدون پرداخت ه��ر گونه هزينه 
است. تعرفه خدمات ارزش افزوده پيامكي استعالمي 
و تراكنش��ي، با پيش��نهاد ش��خص حقوقي ذي ربط 
ارائه كنن��ده خدم��ت پيامك��ي مربوطه به س��ازمان 
رگوالت��وري و پ��س از بررس��ي س��ازمان و تصويب 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تعيين خواهد شد. 
اش��خاص حقوقي ارائه كننده خدمات اس��تعالمي 
موظفن��د، تاييدي��ه الزم را درب��اره تعرفه هاي فعلي 
خدمات خود، حداكثر ظرف مدت 3ماه از تاريخ ابالغ 
اين مصوبه دريافت كنند. اپراتورها هم موظفند در اين 
خصوص اطالع رس��اني كافي را به اش��خاص حقوقي 
ارائه كننده خدمات پيامكي اس��تعالمي طرف قرارداد 
انجام دهند. تعرفه خدمات ارزش افزوده پيامكي ساير 
براساس ش��رايط بازار تعيين مي ش��ود. براي رعايت 

حقوق مصرف كننده، ش��روع ارائه خدمات الزاما بايد 
پس از اطالع رس��اني به مش��ترك و اخذ تاييد از وي 
در رابطه با تعرفه و س��اير ش��رايط هر خدمت باشد و 
ارائه كنن��ده خدمات پيامكي موظف اس��ت تا با اخذ 
تاييديه مجدد از مشترك نسبت به اطالع مشترك از 
هزينه و ساير شرايط هر خدمت اطمينان حاصل كند. 
ارائه كنندگان خدمات پيامكي و اپراتورها مي توانند 
نس��بت به اتخاذ روش هاي مناس��ب جهت تش��ويق 
مشتركان به دريافت خدمات پيامك انبوه يا خدمات 
ارزش افزوده ساير با لحاظ اطالع رساني كافي در رابطه 
با روش هاي تش��ويقي به مش��ترك و اخذ تاييديه از 
وي اق��دام كنند. همچني��ن اپراتورها موظفند پس از 
اخذ تاييديه ه��اي الزم از س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباط��ات راديويي هري��ك از خدمات پيامكي ارزش 
افزوده پيامكي و انبوه را از محدوده هاي  شماره گذاري 
معين و متمايز)سرش��ماره مشخص( قابل تشخيص 
براي مشتركان ارس��ال كنند. از سوي ديگر اپراتورها 
موظفن��د ظرف م��دت يك م��اه از تاريخ اب��الغ اين 
مصوبه، سامانه تشخيص ارسال پيامك انبوه از طريق 
 SIMBox شماره هاي ش��خصي كه عموما از طريق
ارسال مي شوند را برابر ضوابط ابالغي سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي راه اندازي و ارسال اينگونه 
پيامك ها را در شبكه خود متوقف كنند. اپراتور و كليه 
طرفين قراردادهاي آنه��ا در ارائه خدمات پيامكي به 
مش��تركان، ملزم به رعايت قواعد و مقررات بي طرفي 
خواهن��د بود. اپراتورها موظفند تا دسترس��ي الزم به 
سامانه هاي خود و سامانه هاي ارائه كنندگان خدمات 
پيامك��ي طرف قرارداد را براي نظ��ارت بر اجراي اين 
مصوبه ب��راي س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 

راديويي فراهم كنند. 

 برخورد با اپراتورهاي متخلف 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تاكيد كرده كه 
تخلف از هريك از مفاد اين مصوبه و دستورالعمل هاي 
مرتب��ط با آنكه توس��ط س��ازمان تنظيم مق��ررات و 
ارتباط��ات راديويي ابالغ خواهد ش��د، نقض تعهدات 
پروانه يي اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد 

پروانه برخورد خواهد شد. 
براين اساس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي موظف اس��ت هر س��ه ماه گزارشي از نتايج 
اج��راي اين مصوبه را به كميس��يون تنظيم مقررات 
ارتباط��ات ارائه كند و اين مصوبه كه از هم اكنون الزم 
االجرا اس��ت جايگزين مصوبه ش��ماره 1 جلسه 1۴۷ 

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خواهد شد. 

نيواطلس  
 س��رگيجه پديده يي غير معمول نيس��ت اما ارزيابي و درمان آن كار مشكلي است. 
در همين راستا كنسرسيومي آلماني ازجمله محققان موسسه فرانهوفر هدفوني مبتني 
بر سيس��تم بيوفيدبك EQUIVert س��اخته اند. محققان ادعا مي كنند اين سيس��تم 
مي توان��د به درك بهتر وضعيت س��رگيجه و درمان آن كم��ك كند. EQUIVert به 
طور خاص براي درمان س��رگيجه هايي ساخته شده كه ناشي از مشكالت عدم برقراري 
توازن اندام وس��تيبوالر در گوش داخلي به وجود مي آيند. اين هدفون اختالل در اندام 
گوش مياني را اصالح نمي كند بلكه به سيستم هاي حسي ديگر بدن آموزش مي دهد تا 
اين مش��كل را جبران كنند. به هرحال هدفون كاربر را در انجام چند تمرين راهنمايي 
مي كن��د و همزمان س��عي مي كند و ب��ه او بياموزد توزان بدن خ��ود را حفظ كند. در 
وضعيت توازن س��ر و بدن به طور مس��تقيم نگه داشته مي شوند. اين درحالي است كه 
افراد مبتال به س��رگيجه به دليل اختالل در اندام وس��تيبوالر هنگام صاف ايستادن به 
طور ناخودآگاه به يك س��مت متمايل مي شوند. هدفون مذكور مجهز به سرعت سنج و 
حس��گرهاي چرخشي است كه با كمك آنها خم ش��دن كاربر را رصد مي كند و به آنها 
صوتي هش��دار مي دهد. به عنوان مثال اگر فرد به سمت راست خم شود، گوشي سمت 
چپ هدفون به او هشدار مي دهد. تمرين هاي اين هدفون به تدريج پيشرفته تر مي شود 
و ب��دن فرد نيز مي آموزد چگونه ت��وازن خود رابرقرا كند. محققان ادعا مي كنند پس از 
ط��ي اين مراحل س��رگيجه از بين مي رود.  هرچند اين هدفون براي اس��تفاده خانگي 
س��اخته ش��ده اما مي توان آن را به رايانه در مطب پزش��ك نيز متصل كرد. پزش��ك با 
كمك نرم افزار مخصوص اين گجت مي تواند ميزان دقيق بي توازني بدن را اندازه بگيرد 

و شدت سرگيجه را تخمين بزند. 

ديجيتال ترندز  
 در س��ال هاي آينده نه تنها شاهد هوشمند ش��دن خودروها خواهيم بود، بلكه جاده ها و 
ابزار كنترل ترافيك نيز هوشمند خواهند شد. يك شركت تجاري به نام Ray چند كيلومتر 
از يك بزرگراه در غرب ايالت جرجياي امريكا را به ابزار هوشمند منحصربه فردي مجهز كرده 
كه كنترل وضعيت خودروهاي عبوري را ممكن مي س��ازد. اجراي طرح يادش��ده با همكاري 
برخي شركت هاي خودروسازي مانند كياموتورز و اداره حمل و نقل و دانشگاه ايالت جرجيا 
صورت گرفته اس��ت. در قالب اين طرح ايس��تگاه هاي شارژ خودروهاي برقي در كنار بزرگراه 
مذكور نصب ش��ده اند كه تامين برق آنها با استفاده از صفحات خورشيدي صورت مي گيرد. 
اين صفحات روي سازه هاي فلزي با ظاهر درختان عادي نصب شده اند تا زيبايي طبيعي شهر 
نيز حفظ ش��ود. اما يكي از خدمات جالبي كه با هوشمندس��ازي بزرگراه مذكور به رانندگان 
ارائه مي شود امكان اطالع از ميزان فشار تاير خودروهاست. فشار مناسب تاير خودروها يكي 
از عوامل بس��يار كليدي تاثيرگذار بر ميزان مصرف سوخت هر اتومبيل است و اگر الستيك 
خودرويي كم باد باش��د، ميزان مصرف سوخت آن به ميزان چشمگيري افزايش مي يابد. در 
زم��ان عبور خودروهاي درحال آزمايش در قالب طرح يادش��ده از روي س��طح بزرگراه و در 
صورت كم باد بودن الس��تيك پيامكي براي راننده ارس��ال ش��ده و وي از كم باد بودن تاير 
مطلع مي ش��ود. البته اندازه گيري باد تاير در صورتي ممكن است كه حداكثر سرعت راننده 
2۴كيلومتر در ساعت باشد. دوربين هاي نصب شده در كنار بزرگراه قادر به ثبت و شناسايي 
پالك خودرو و ارسال اطالعات فشار تاير به مالك آن است. بررسي دقيق اطالعات ترافيكي 
و انتقال اين اطالعات به رانندگان و مركز كنترل ترافيك ازجمله ديگر مزاياي هوشمندسازي 
بزرگراه هاس��ت. بدين منظور صفحات خورشيدي و هوش��مند نصب شده روي كف بزرگراه 

اطالعات ضروري را در زمينه عبور و مرور خودروها به مراكز مربوطه ارسال مي كنند. 

فون آرنا  
منابع آگاه مي گويند كه نسخه بعدي سيستم عامل اندرويد، تماس هاي تبليغاتي و مزاحم 
را مسدود مي كند. كمتر كسي است كه تلفن همراه داشته باشد و از پيامك ها و تماس هاي 
تبليغاتي شاكي نشده باشد. درواقع اينگونه پيامك و تماس هاي تبليغاتي مزاحم در برهه يي از 
زمان صداي اعتراض بسياري از مشتركان اپراتورهاي همراه را درآورده بود. حاال گزارش هاي 
تازه يي از س��وي موسس��ه XDA منتشر ش��ده كه حاكي است نسخه بعدي سيستم عامل 
محبوب و پرطرفدار اندرويد تحت عنوان اختصاري android P كه قرار اس��ت در اواس��ط 
سال جاري 2018ميالدي توسط گوگل معرفي و رونمايي شود، اينگونه پيامك و تماس هاي 
تبليغاتي را كه از شماره هاي ناشناس و پولي با مخاطبان و كاربران تماس مي گيرند، مسدود و 
بالك كند و بدين ترتيب جلو ايجاد مزاحمت بسياري از شركت هاي تبليغاتي را براي مشتركان 
گوش��ي همراه را بگيرد. گفته مي ش��ود اين نسخه جديد از اندرويد با بهره گيري از يادگيري 
ماش��يني و هوش مصنوعي كه توسط غول تكنولوژي گوگل توسعه و ارائه داده خواهد شد، 
قادر خواهد بود ش��ماره هاي مبدا اين تماس و پيامك هاي تبليغاتي را شناس��ايي كرده و در 
صورتي كه بفهمد از سوي مخاطبان ناشناس است يا به داليل تبليغاتي، پولي يا سوءاستفاده 
از كاربران اس��ت آن را بالك مي كند. البته تحليلگران بر اين باورند كه اين سيس��تم به طور 
كامال هوش��مندانه كار نمي كند و كاربران خود بايد ش��ماره تماس هاي تبليغاتي كه با آنها 
تماس گرفته اند را مسدود كنند. در هر صورت اين خبر مي تواند خبر بسيار خشنودكننده يي 
براي عده كثيري از كاربران و مشتركان گوشي هاي همراه به شمار بيايد چراكه گزارش هاي 
بسياري مبني بر نارضايتي كاربران در جهان به دست رسيده است و حاال به نظر مي رسد كه 
گوگل مي خواهد اين مشكل را در نسخه بعدي سيستم عامل خود برطرف كند و اين دسته 

از كاربران را از شر مزاحمت هاي تماس هاي تبليغاتي برهاند.

جنگ »اندرويد« با تبليغات مزاحم اندازه گيري فشار باد الستيك با خيابان هوشمند هدفوني كه سرگيجه را درمان مي كند

رويداد كاربرفراسو

فون آرنا 
مايكروس��افت ب��ه تازگ��ي اعالم كرده اس��ت كه 
اپليكيش��ن پيام رس��ان اس��كايپ از اين پ��س روي 
گوش��ي هاي هوشمند با نس��خه هاي قديمي و قبلي 

سيستم عامل اندرويد هم كار مي كند. 
اپليكيشن پيام رسان اسكايپ يك نرم افزار كاربردي 
است كه به كاربران اجازه مي دهد به وسيله صدا روي 
پروتكل اينترنت تماس تلفني برقرار كنند. همچنين 
اين برنامه امكانات مختلف ديگري مانند پيام رس��ان 
فوري، انتقال فايل، ويدئو كنفرانس و پست صوتي در 

اختيار كاربران قرار مي دهد. 
شركت مايكروسافت در سال 2011ميالدي سهام 
اين اپليكيش��ن محبوب و پرطرفدار را خريداري كرد 
و از آن زم��ان تاكنون نيز با افزودن قابليت و امكانات 
جديد سعي دارد به جذابيت هاي آن بيفزايد و در اين 
رقابت تنگاتنگ با ساير پيام رسان هاي فعال در جهان، 

توج��ه طرفداران و كاربران را به خود جلب كند و آنها 
را براي خود نگه دارد. 

پس از آنكه س��واالت بسياري از سوي كاربران در 
فضاي مجازي منتشر ش��د، حاال مايكروسافت تاييد 
و اعالم كرده اس��ت كه كاربراني كه از گوشي هايي با 
نسخه هاي قديمي و قبلي تر از سيستم عامل اندرويد 
استفاده مي كنند هم قادر خواهند بود از ارسال پيام  از 

طريق اسكايپ بهره مند شوند. 
در اين بيانيه مايكروس��افت عنوان كرده است كه 
دارندگان گوشي هاي اندرويدي با نسخه ۴.0.3 و 5.1 
نيز قادر خواهند بود از داش��تن اپليكيشن پيام رسان 
اس��كايپ لذت ببرند. اين نسخه جديد از اسكايپ هم 
حجم كمتري از گوش��ي را اشغال مي كند و هم براي 
دانل��ود اندازه و حجم كمتري دارد و به كاربران امكان 
مي دهد بدون پايين آمدن سرعت و عملكرد گوشي از 

تمامي امكانات اسكايپ بهره مند شوند. 

مايكروسافت همچنين اين قول را به كاربران داده 
كه در حال كار و توس��عه يك نسخه اليت از اسكايپ 
براي آن دسته از افرادي است كه سرعت اينترنت شان 
بسيار پايين، كم و محدود است. شبكه هاي اجتماعي 
بس��ياري نس��خه هاي اليت خود را براي كاربران در 
كش��ورهاي درحال توسعه با پهناي باند كم و سرعت 
اينترنت پايين ارائه و عرضه مي كنند تا همه مردم در 
سراسر جهان بتوانند از امكانات پيام رسان و شبكه هاي 

اجتماعي بهره ببرند. 
مايكروسافت نيز در همين راستا نمي خواهد كسي 
در جهان باش��د كه به خاطر سرعت پايين اينترنت يا 
گوشي هوشمند قديمي از امكانات به روز و اينترنتي 
جهان محروم باشد. در نتيجه اين خبر براي آن دسته 
از كاربراني كه از گوش��ي هاي قديمي يا نس��خه هاي 
قبلي سيس��تم عامل اندرويد استفاده مي كنند بسيار 

خوشحال كننده محسوب مي شود. 

ياهونيوز  
 ش��ركت آمازون قصد دارد قابلي��ت جديدي را به 
بلندگوي هوشمند الكساي خود بيفزايد تا ترجمه آني 
مطالب بيان شده به ده ها زبان از طريق آن ممكن شود. 
تا به حال از آمازون براي صدور فرامين صوتي مختلف 
و از جمله انجام سفارش��ات خريد يا درخواست پخش 
اخبار يا موسيقي و غيره استفاده مي شد. اما منابع مطلع 
مي گويند، آمازون با هدف افزايش استفاده از بلندگوي 
الكس��ا در كش��ورهاي مختلف و در ميان فرهنگ هاي 
گوناگون قصد دارد ترجمه آني و درك مطالب بيان شده 
ب��ه ديگر زبان ها را ممكن كن��د. البته تحقق اين هدف 
كار ساده يي نيس��ت به خصوص كه آمازون قصد دارد 
توانمندي الكسا را از حد امكان درك كلمات و عبارات 
ساده فراتر ببرد و فهم پيچيدگي هاي زبان هاي مختلف 
را هم براي بلندگوي هوشمند خود ممكن كند. درحال 
حاضر الكس��ا ترجمه كلم��ات و اصطالحات زبان هايي 

مانند اسپانيايي، آلماني، فرانسوي و ايتاليايي را به زبان 
انگليسي و برعكس ممكن كرده و در آينده نزديك چند 
زبان ديگر كه هنوز بطور دقيق مش��خص نشده اند را به 
اين مجموعه اضافه مي كند. نكته مهم هوشمندي روند 
ترجمه الكساس��ت. به عنوان مثال اگ��ر يك امريكايي 
بخواهد در يك مجلس عروس��ي در ژاپن حضور يابد و 
جمله يي را براي تبريك و متناسب با فرهنگ اين كشور 
بيان كند مي تواند به انگليس��ي از الكس��ا بپرسد: براي 
تبري��ك به پدر عروس بايد چه بگويم؟ الكس��ا موضوع 
را درك كرده و جمله يي رس��مي و مناسب را پيشنهاد 
مي ده��د. عالوه بر اين اگر ي��ك جهانگرد اروپايي براي 
نخستين بار وارد رستوراني در هند شود مي تواند از الكسا 
بپرسد: الكسا، من االن وارد رستوراني در دهلي نو شدم. 
بايد با چه كس��ي صحبت كنم و چگونه ميز رزرو كنم؟ 
در اينجا نيز الكس��ا پيش��نهادات مناسب را متناسب با 

فرهنگ مردم هند ارائه خواهد كرد. 

بلندگوي »الكسا« مترجم هوشمند مي شودفعاليت »اسكايپ« روي گوشي هاي قديمي اندرويدي

زاويهدريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 اس�كان اضطراري ۶۰۰ س�يل زده در سيستان و 
بلوچس�تان؛ زاه�دان  مديرعامل جمعي��ت هالل احمر 
سيس��تان و بلوچستان گفت: متاس��فانه تاكنون ۶۴۵نفر 
در س��يل آس��يب  ديده اند ك��ه هالل احمر ب��ه ۵۸۲ نفر 
اس��كان موقت داده اس��ت.  رسول راش��كي با بيان اينكه 
شهرستان هاي س��راوان، نيك شهر، فنوج، كنارك، چابهار 
و ايرانش��هر درگير س��يالب ش��دند، اظهار كرد: متاسفانه 
تاكنون ۶۴۵ نفر در س��يل آسيب  ديده اند كه هالل احمر 
به ۵۸۲ نفر اسكان موقت داده است.  مديرعامل جمعيت 
هالل احمر سيستان و بلوچس��تان گفت: در جريان وقوع 
س��يالب 3دس��تگاه خودرو در س��يالب گرفتار شد كه با 
كمك امدادگران هر 3دستگاه از آب خارج شد و به كسي 
آسيبي نرسيد.  راش��كي با اشاره به توزيع اقالم مورد نياز 
بين سيل زده ها گفت: تاكنون 1۲0دستگاه چادر امدادي، 
10۶تخته موك��ت، ۲71تخته پتو و 1۶۸كيلوگرم روكش 

چادر بين سيل زده ها توزيع  شده است. 
 مهم ترين مش�كل پس�ماند گيالن از نوع خانگي 
است؛ رشت  مديركل حفاظت محيط زيست گيالن گفت: 
بايد در بحث آموزش به خانواده ها براي مديريت پس��ماند 
فعاليت هاي بيشتري صورت بگيرد. قربانعلي محمدپور با 
بيان اينكه دنيا در بحث احياي تاالب كم تجربه است ولي 
ما توانس��ته ايم براي تاالب انزل��ي كار زيادي انجام دهيم، 
خاطرنش��ان كرد: معضل سنبل آبي در تاالب عينك حل 
شده و  يك سوم پس��اب گوهر رود مديريت خواهد شد و 
قول مي دهيم به زودي تمام بيمارستان ها و مراكز درماني 
مجهز به زباله س��وز شوند تا زباله هايشان مديريت شود. او 
با اعالم خبر اخذ مجوز اس��تقرار زباله س��وز تصريح كرد: 
3۲0هكتار اراضي تاالب انزلي از س��نبل آبي پاك ش��ده 
و دس��ت فعاالن محيط زيس��ت را به گرمي مي فشاريم و 
اگر مش��كلي براي كسي واقعا در جهت حفاظت از محيط 
زيست پيش آمده را پيگيري خواهيم كرد.  محمدپور ادامه 
داد: مهم ترين مشكل ما در بحث پسماندها از نوع خانگي 
است و بايد با آموزش به دانش آموزان فرهنگ سازي را در 

اين خصوص گسترده كنيم. 
 سرمايه گذاري 15۰۰ ميليارد ريالي بخش خصوصي 
براي آب شيرين كن بوشهر؛ بوشهر  مديرعامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان بوشهر گفت: بخش خصوصي براي 
ساخت آب شيرين كن 3۵هزار مترمكعبي بوشهر يك هزار 
و ۵00 ميليارد ريال سرمايه گذاري مي كند. كيقباد ياكيده 
دي��روز در جمع خبرنگاران اف��زود: محل اجراي طرح آب 
شيرين كن 3۵هزار متر مكعبي بوشهر جانمايي و به زودي 
عمليات اجرايي اين طرح توس��ط بخ��ش خصوصي آغاز 
مي ش��ود. او اضافه كرد: طرح آب ش��يرين كن در مدت 
۲سال اجرا و تكميل مي شود كه مي تواند روزانه 3۵هزار 
مترمكعب آب آشاميدني مشتركان شهر بوشهر را تامين 
كند به طوري كه بيش از نيمي از نياز آبي ش��هر از راه 
آب شيرين كن تامين خواهد شد. مديرعامل شركت آب 
و فاضالب اس��تان بوش��هر افزود: با بهره ب��رداري از اين 
طرح روزانه 110هزار مترمكعب آب از دريا اس��تحصال 
و پس از نمك زدايي و شيرين س��ازي به شبكه آبرساني 

منتقل مي شود. 
 افزايش نظارت بر بازار شب عيد؛ شهركرد  معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار چهارمحال 
و بختياري از افزايش نظارت براي جلوگيري از توزيع خارج 
شبكه كاال در اين اس��تان خبر داد. سيامك سليماني در 
نشس��ت هماهنگي امور تعزيرات حكومتي استان گفت: 
جلوگي��ري از افزايش قيمت كاالهاي م��ورد نياز خانوار و 
برخورد با متخلفان از مهم ترين اهداف افزايش نظارت ها در 
بازار استان است.  او افزود: طرح تنطيم بازار بايد با همكاري 
كارشناسان و بازرسان تعزيرات حكومتي، صنعت، معدن و 
تجارت و اتاق اصناف به خوبي اجرا شود تا تخلفات در بازار 
استان در آستانه سال نو كاهش يابد. معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختياري با 
اشاره به ذخيره سازي گوشت مرغ، گوشت قرمز، پرتقال و 
سيب گفت: تهميدات الزم براي توزيع مناسب اين كاالها 
در استان انديشيده شده تا دسترسي مناسب و راحت براي 

خريد مردم وجود داشته باشد. 
 معرف�ي 1۰ رق�م جديد لوبي�ا در مركز تحقيقات 
كش�اورزي خمي�ن؛ اراك  كارش��ناس مركز تحقيقات 
لوبياي شهرس��تان خمي��ن گفت: تاكن��ون در اين مركز 
10رقم لوبيا معرفي شده است. كارشناس مركز تحقيقات 
لوبياي شهرستان خمين گفت: فعاليت بيش از دو دهه يي 
مركز تحقيقات و آموزش��ي لوبيا خمين موجب شده اين 
مركز 10رقم جديد لوبيا را پس از پيروزي انقالب معرفي 
كند.  ُدري افزود: اين مركز در سال جاري توانسته با تالش 
كارشناس��ان 3رقم جديد لوبيا شامل ۲رقم چيتي و يك 
رقم قرمز به نام هاي غفار صالح و ياقوت را پس از 10سال 
فعالي��ت تحقيقاتي معرفي كند.  او اضاف��ه كرد: اين ارقام 
از خصوصيات خوب��ي براي ارائه به كش��اورزان برخوردار 
هس��تند كه ازجمله مي توان به بازارپسندي، مقاومت در 
براب��ر خش��كي، زودرس بودن  7 ال��ي10روزه كه موجب 
صرفه جويي در آب مي ش��ود، اشاره كرد.   او همچنين به 
مهم ترين فعاليت اين مركز اش��اره ك��رد و گفت: مي توان 
به تحقيقات روي ارقام مقاوم به خش��كي اشاره كرد كه با 
توجه به مصرف باالي آب در توليد اين محصول، كشاورزان 
مي توانن��د با كاهش مص��رف آب صرفه ج��وي خوبي در 

آب هاي زيرزميني انجام دهند. 

ام��ا نكته حايز اهمي��ت در خص��وص واحدهاي خالي 
اين اس��ت كه بخش اعظمي از اي��ن واحد ها فاقد متقاضي 
)مصرف كننده واقعي( هس��تند. چنانچه آمار افزايش تقاضا 
و خري��د واحد ها كوچك در طول ۶ماه��ه اخير بيانگر اين 
واقعيت اس��ت ك��ه اكثر اي��ن واحدها به لح��اظ موقعيت، 
مساحت و قيمت، متناس��ب با بازار هدف شكل نگرفته اند.  
دومي��ن ويژگي مربوط به كاهش قابل توجه توليد و عرضه 
مس��كن در دوره چندساله ركود اس��ت. به طوري كه طبق 
برآورده��ا نياز كش��ور به مس��كن حدود۸00 ه��زار واحد 
مسكوني در سال است. در حالي كه ميزان مسكن توليدي 
س��االنه در دوره چندس��اله ركود، نزديك به نصف اين رقم 
بوده است و اما سومين ويژگي بازار عرضه و تقاضاي مسكن، 
برنامه هاي آتي دولت در اين بخش اس��ت. برنامه يي كه در 
راس��تاي تامين مسكن از طريق نوسازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد )اجراي برنامه ملي بازآفريني ش��هري( و اعطاي 
تسهيالت بانكي ساخت مسكن تعريف شده است. اين برنامه 
علي رغم نكات مثبت آن، از يك سو به جهت ماهيت اجرايي 
پيچي��ده، بازدهي زودهنگامي نداش��ته و آثار آن بر بخش 
عرضه مسكن نامحسوس خواهد بود. از سوي ديگر اعطاي 
تسهيالت بلندمدت خريد مسكن با نرخ بهره پايين، خود به 
خود باعث تحريك بخش تقاضا خواهد شد. بنابراين به نظر 
مي رسد، مجموعه اين عوامل تاثير بسزايي در پيشي گرفتن 
سمت تقاضا از سمت عرضه داشته باشد و در نهايت موجب 

افزايش قيمت مسكن حتي فراتر از نرخ تورم شود. 

اخبارشهرستانها

ادامهازصفحهاول

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بررسي كرد

بارسنگيننوساندالررويكوچكها

برگزاري همايش »تهران هوشمند« با حمايت همراه اول

گروه بنگاه ها  
در شرايطي كه طي روزهاي اخير و بعد از انتشار 
دستورالعمل بانك مركزي براي توقف ثبت سفارش 
ب��ا دالر، بازار ارزيابي ه��اي تحليلي درباره تاثير اين 
دستورالعمل بر شاخص هاي كالن اقتصادي حسابي 
داغ ش��ده است و كارشناس��ان ديدگاه هاي خود را 
در اين زمينه مطرح مي كنند، ايران به طور رس��مي 
تصميم گرفت دالر را از مبادالت تجاري خود حذف 
كند و با ش��فاف تر كردن فعل و انفعال مالي و ارزي 
خ��ود ابتكار عمل را براي تحت فش��ار قرار دادن از 
رقباي خ��ود بگيرد. البته در اين ميان بس��ياري از 
تحليلگران معتقدند تاثير اين موضوع بيشتر از آنكه 
صنايع بزرگ و كالن را با مش��كل مواجه كند روي 
فضاي كس��ب و كار بنگاه هاي كوچك و متوس��ط 

تاثيرگذار است. 
تاثيرات��ي كه ب��ه اعتقاد كارشناس��ان از مرحله 
تامي��ن مواد اوليه تا انتقال تكنولوژي و... را ش��امل 
مي شود و در صورت عدم توجه به آنها در بلندمدت 
تمام تالش هاي صورت گرفته توسط دولت را بي اثر 
خواه��د ك��رد. باتوجه ب��ه اهميت موض��وع در اين 
گزارش س��راغ ديدگاه هاي اهالي اقتصاد و روس��اي 
اتاق رفتيم تا ردپاي اين تصميم را بر فضاي كس��ب 
و كار خ��رد كش��ور جويا ش��ويم. چهره هايي چون 
جمع��ه اي )رييس اتاق س��منان( و جميلي )رييس 
اتاق زنجان( هر كدام از منظر خود موضوع نوسانات 
ارزي و محدوديت هاي ايجاد ش��ده در اين زمينه را 
بررسي كردند و از دولت خواستند كه در اين زمينه 

با كشورهاي 1+۵ مذاكره كند. 

 مذاكره سياسي براي حل مشكل اقتصاد
علي اصغ��ر جمع��ه اي رييس اتاق س��منان در 
جري��ان گفت وگو با »تع��ادل« در پاس��خ به اين 
پرس��ش كه تاثير توقف ثبت س��فارش با دالر چه 
تاثيري بر فرآيند توس��عه كسب و كار خرد دارد؟ 
مي گويد: »البته بايد توجه داش��ته باشيد كه اين 
موضوع توقف ثبت سفارش موضوع جديدي نيست 
و از مدت ها قبل به داليل مختلف كه مس��ووالن 
بانك مرك��زي بخش هاي��ي از آن را در نامه اخير 
خود تش��ريح كرده اند، انجام نمي شد. در گذشته 
هم جلو ثبت س��فارش با دالر گرفته مي شد اما از 
آنجا كه اين بار مسووالن به طور رسمي اين موضوع 
را رسانه يي كرده اند، توجه رسانه ها به اين موضوع 
بيش��تر شده اس��ت. قبل از اين هم بيشتر فعاالن 
اقتصادي به جاي دالر ناچار بوده اند كه با ارزهاي 
جايگزين��ي مثل يورو، يوان، روب��ل و... كار كنند. 
ناگفته مش��خص اس��ت كه خارج ش��دن مرجعي 
مانند دالر از فرآيند معامالت موضوعي ناخوشايند 
و آس��يب زا ب��راي صاحبان مش��اغل اس��ت و در 
درازمدت اقتصاد كش��ور را با آس��يب هاي فراواني 
روبه رو مي كند. بنابراين ضروري است كه مقامات 
ارش��د كشور هر چه سريع تر براي حل اين مشكل 

چاره انديشي كنند تا زمان را از دست ندهيم.«
جمع��ه اي صحبت هاي��ش را اين ط��ور ادام��ه 
مي دهد: »درباره پرس��ش ش��ما كه نتيجه عيني 

اي��ن توقف روي بازار كس��ب و كار داخلي اس��ت 
هم بايد اش��اره كنم كه بار اصلي اين مش��كل نه 
روي دوش صنايع بزرگ و كالن اس��ت، بلكه اين 
صاحبان كس��ب و كار كوچك و متوس��ط هستند 
كه بار اصلي اين مشكالت را به دوش مي كشند و 
حمايتي ه��م از آنها صورت نمي گيرد. بارها اتفاق 
افت��اده كه ظرفيت هاي صادرات��ي بنگاه ها به دليل 
چنين مش��كالتي بر باد رفته اس��ت. يا در بخش 
تامين م��واد اوليه به دلي��ل محدوديت هاي بانكي 
كش��ورمان صاحبان صنايع مجبور شده اند كاال و 
خدم��ات موردنياز خود را ب��ه قيمت هاي گزاف تر 
تهيه كنند. متاس��فانه مشكالت كالن بانكي هنوز 
پابرجاس��ت و اروپاييان هر ان��دازه هم اعالم كنند 
ك��ه بدون توجه به ترامپ به تجارت با ايران ادامه 
مي دهند باز هم درنهايت بانك ها و سرمايه گذاران 
آنه��ا از امريكا و تحريم ه��اي احتمالي اش هراس 
دارند و س��عي مي كنند فاصل��ه طبيعي خود را با 

ايران حفظ كنند.«
زماني كه از رييس اتاق س��منان مي پرس��م براي 
حل اين مش��كل چه راهكاري را پيشنهاد مي كنيد؟ 

مي گويد: »دولتمردان و سياس��تمداران بايد مطالبات 
خ��ود را از طرف هاي غربي با ق��درت و جديت دنبال 
كنند. بايد به اروپا، روس��يه و چين فش��ار بياوريم تا 
تنگناهاي ارتباط ميان بانكي را حل كنند. سال هاست 
كه فعاالن اقتصادي به سختي و در وضعيت نامناسبي 
فعاليت هاي خود را پيگيري مي كنند و مشخص است 
كه در يك چنين ش��رايطي امكان عملكرد مناس��ب 
معقول نيست. همان طور كه قبال هم اشاره كردم اين 
صاحبان كسب و كار كوچك و متوسط هستند كه از 

اين موضوع آسيب مي بينند.
چراكه شركت هاي دولتي و كارتل هاي خصولتي 
تضمين ه��اي خود را دارند و مي توانند گليم خود را 
تحت هر ش��رايطي از آب بيرون بكشند، اما فعاالن 
اقتص��ادي خرد و صاحبان صناي��ع كوچك در اين 
وضعي��ت چاره يي ندارند جز اينكه يا روي به داللي 
بياورن��د ي��ا اينكه كار و كاس��بي خ��ود را تعطيل 
كنند و س��رمايه خود را ب��ه كار ديگري بزنند. البته 
در ح��ال حاضر واردات و انتق��ال تكنولوژي از اروپا 
با ش��رايط بهتري انجام مي ش��ود ما در سمنان در 
اين زمين��ه تجربيات خوبي داريم و توانس��ته ايم با 

وجود مشكالت به بخشي از مطالبات اهالي توليد و 
صنعت پاسخ دهيم. اما اين وضعيت براي بسياري از 

فعاالن اقتصادي دشوار و سنگين است.«

 صادرات نياز به ثبات نرخ ارز دارد
در ش��رايطي كه رييس اتاق س��منان خواستار 
پيگيري موضوع نوسانات دالر و توقف ثبت سفارش 
در سطح مقام هاي ارشد كش��ور است، رييس اتاق 
زنج��ان از منظر ديگري ب��ه موضوع ورود مي كند و 
مي گويد: »مقوله صادرات براي حفظ بازارها نياز به 

ثبات نرخ ارز دارد.« 
غالمحسين جميلي اظهار كرد: اكثر موارد طرح 
ش��ده از سوي بخش خصوصي اس��تان حول محور 
بانكي اس��ت كه چالش مهم در اين حوزه وابستگي 
ش��ديد اقتصاد كش��ور به سيس��تم بانكي به لحاظ 
تامين س��رمايه در گردش و نيز تامين ارز مورد نياز 

دارد. 
اين مس��وول ادامه داد: بخش خصوصي به عنوان 
منبع اصل��ي تحريك تقاض��ا در جامع��ه، به دنبال 
حل مش��كالت موجود در اين بخش اس��ت كه اگر 

شعارها به عمل تبديل ش��ود، بسياري از مشكالت 
حل مي ش��ود. او افزود: كليد واژه هاي مطرح ش��ده 
در اقتص��اد ازجمله ن��رخ ارز، رقابت پذيري و توليد 
در بح��ث صادرات نيز اهميت بااليي دارد و بهترين 
رويكرد براي فعالي��ت و ترميم اقتصاد نگاه ويژه به 
بازارهاي جهاني براي صادرات اس��ت كه البته عدم 
توفي��ق در ايجاد يك بازار پايدار برمبناي س��اليق 
مش��تري، حتي در كشورهاي همس��ايه از مواردي 

است كه نياز به بررسي جدي دارد. 
جميل��ي با تاكي��د بر توليد برمبناي س��اليق 
مش��تري، خاطرنش��ان كرد: اگر توليد براساس 
تحقيق و مطالعه براس��اس ساليق مشتري باشد 
باتوج��ه به چالش هاي سياس��ي حت��ي با وجود 
مش��كالت و تحريم هاي��ي كه وج��ود دارد، خط 
توليد ب��راي ص��ادرات همچنان ادام��ه فعاليت 

خواهد داشت. 
ريي��س اتاق زنجان يادآور ش��د: مقوله صادرات 
و حض��ور در بازاره��اي خارج��ي ع��الوه  ب��ر توان 
توليدكننده داخل��ي و صادركننده آن نياز به ثبات 
ن��رخ ارز دارد و هرگون��ه تصميم در رابطه با تثبيت 
رويه هاي مربوط��ه اثر مس��تقيم روي فعاليت هاي 

اقتصادي خواهد داشت. 

 تاثير ممنوعيت بر فعاالن اقتصادي
پيش از اين رييس كنفدراس��يون صادرات ايران 
هم با اش��اره به تاثير ممنوعيت ثبت سفارش با دالر 
امريكا بر فعاليت اقتصادي و فعاالن اقتصادي گفت: 
معامالت تعدادي از كاال ها براساس نرخ دالر است، 
به عن��وان مثال نف��ت را نمي توان با ي��ورو يا روپيه 
معامله كرد و همچني��ن خريد خودرو هاي ژاپني و 

كره يي فقط با دالر امكان پذير است. 
او ب��ا بيان اينك��ه البت��ه معامالت تج��اري در 
كش��ور هاي اروپاي��ي ب��ا ي��ورو امكان پذير اس��ت، 
تصري��ح ك��رد: اما ن��رخ برخي كاال هاي بورس��ي از 
قبيل پتروش��يمي ها براساس دالر تعيين مي شود و 
بس��ياري از كاال هاي وارداتي واحد پول بين المللي 

آن براساس دالر است. 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران اظهار داشت: 
ب��ر اين اس��اس و به دنبال اين تصمي��م اتفاقي كه در 
مب��ادالت تجاري مي افت��د، بدين صورت اس��ت كه 
خريدار اوال با محدوديت در خريد مواجه مي شود، زيرا 
بايد به فروشنده كاال اعالم كند كه نرخ دالر را براساس 
نرخ روز تبديل به يك واحد پول ديگر كند و در موقع 
پرداخت پول هم فروشنده بايد برآورد كند كه آيا آن 

ميزان دالر را دريافت مي كند يا خير؟
الهوتي گفت: بنابراين يك واردكننده به صورت 
رس��مي بايد هزينه خريد و ف��روش ارز را پرداخت 
كن��د و پرداخت چنين هزينه ي��ي افزايش قيمت را 

به دنبال دارد. 
او در پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال ك��ه ممنوعي��ت 
ثبت سفارش با دالر مي تواند منجر به افزايش قيمت 
يورو ش��ود، گف��ت: عوامل مختلفي بر اين مس��اله 
مي توان��د تاثير بگذارد، به هر حال كاهش تقاضا در 

دالر منجر به افزايش تقاضا در يورو مي شود. 

همايش و نمايش��گاه »تهران هوشمند« با هدف 
حركت به س��مت ش��هر هوشمند و توس��عه نوآوري 
ش��هري با حمايت هم��راه اول 13و 1۴ اس��فند ماه 
در ب��رج ميالد برگزار مي ش��ود.  به گزارش »تعادل« 
ب��ه نق��ل از اداره كل ارتباط��ات ش��ركت ارتباطات 
س��يار اي��ران، روي��داد دو روزه »تهران هوش��مند« 
رويدادي تخصصي و كاربردي اس��ت كه شامل انجام 
سخنراني هاي كليدي توسط وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، شهردار تهران، سخنرانان خارجي و مقامات 
و مسووالن ارشد كش��وري مرتبط با شهر هوشمند، 
ميزگردهاي تخصصي با حضور بازيگران اصلي ش��هر 
هوش��مند در كش��ور، كارگاه ه��اي ارائ��ه محصول و 
معرفي خدمات، نمايشگاه جانبي با حضور شركت ها 

و س��ازمان هايي كه در اين زمينه خدمت و محصولي 
براي عرضه دارند و بخش اس��تارت آپ هاي فعال در 
زمينه مديريت ش��هري مي ش��ود.  همراه اول در اين 
رويداد ع��الوه بر برپايي غرفه با محوريت راهكارهاي 
انرژي)آب  ش��بكه  هوشمندسازي  هوشمندس��ازي، 
و برق و گاز(، مديريت هوش��مند روش��نايي شهري، 
مديريت هوش��مند ناوگان حمل و نقل، نمايش شهر 
هوشمند با AR، يك كارگاه تخصصي با موضوع شهر 
هوشمند و نيازمندي هاي آن برگزار مي كند همچنين 
نماينده همراه اول در پنل تخصصي اين رويداد حضور 
دارد.  شهر هوشمند)Smart City( به شهري گفته 
مي ش��ود كه براساس آخرين نظريه هاي تكامل يافته 
مديريت شهري بر پايه فناوري اطالعات و ارتباطات، 

 Smart(داري ۶ معي��ار اصلي حاكميت هوش��مند
 Smart(هوش��مند ش��هروند   ،)Governance
Smart Enviro n(محيط هوش��مند ،)Citizen
ment(، زندگي هوشمند)Smart Living(، حمل 
و نقل هوشمند)Smart Mobility( و كسب و كار 

هوشمند)Smart Economy( است. 
گفتني است، اين رويداد كه براساس رويكردهاي 
نوين مبني بر حركت به س��مت ش��هر هوش��مند و 
توس��عه نوآوري شهري برگزار مي ش��ود به موضوع 
راهبردي »هوشمندسازي ش��هر تهران« مي پردازد 
كه مورد تاكيد س��ند چشم انداز شهر در افق 1۴0۴ 
است كه در آن تهران »شهري هوشمند، دانش پايه 

و نوآور« تعريف شده است. 

آذربايجان ش�رقي  ناظر گمركات 
آذربايجان ش��رقي گفت: يك ميليون 
و 3۸3هزار و 773تن كاالي غيرنفتي 
ب��ه ارزش بي��ش از ي��ك ميلي��ارد و 
110ميليون دالر در 11ماه سال جاري 
از اين اس��تان صادر ش��د.  به گزارش 
ايرن��ا، علي اصغر عب��اس زاده ديروز در 
گفت وگ��و با خبرن��گاران اف��زود: اين 
مي��زان كاالي غيرنفتي از نظ��ر ارزش دالري ۲1درصد و از نظر 
وزني 30درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته 
اس��ت.  او اظهار كرد: عمده گروه كاالهاي صادراتي ش��امل مواد 
پالس��تيكي و اشياي ساخته شده از اين مواد، ميوه هاي خوراكي، 
مركبات و پوست آنها، سوخت ها و روغن هاي معدني و محصوالت 
حاصل از تقطير آنها و فرآورده هاي غالت اس��ت.  ناظر گمركات 
آذربايجان شرقي، آرد نشاسته، قند، شكر و شيريني، رآكتورهاي 
هسته يي ديگ بخار و آبگرمكن ماشين آالت، كاكائو و فرآورده هاي 
آن، شيشه و مصنوعات شيشه يي، چدن، آهن و فوالد و مصنوعات 
آنها را از ديگر كاالهاي صادراتي اس��تان اعالم كرد.  او گفت: در 
اين مدت تش��ريفات گمركي ۴۴7هزار و ۵۵۲ تن كاالي وارداتي 
به ارزش 9۶1ميلي��ون و 930هزار و 1۵7دالر از طريق گمركات 
اس��تان انجام ش��ده كه اين ميزان از نظر وزني ۸ درصد و از نظر 
ارزش دالري 10درصد نسبت به 11ماه سال گذشته كاهش يافته 
اس��ت.  ناظر گمركات آذربايجان شرقي اظهار كرد: ماشين آالت، 
وسايل مكانيكي و اجزا و قطعات آنها، چوب و اشياي چوبي، زغال 
چوب، توتون و تنباكو، كاغذ و مقوا، ماش��ين  آالت و دستگاه هاي 
برقي، گوش��ت و احشا خوراكي مواد پالس��تيكي و فرآورده هاي 

خوراكي گوناگون ازجمله كاالهاي وارد شده است. 

 صادرات بيش از 1.1 ميليارد دالر كاال
از گمركات آذربايجان شرقي

س�منان  ريي��س س��ازمان ام��ور 
عشايري گفت: عشاير در برنامه ششم 
توسعه از ماليات بر ارزش افزوده براي 
عمران و آباداني مناطق خود برخوردار 
ش��دند.  به گزارش»تعادل« به نقل از 
صدا و س��يما، كرمعلي قندالي گفت: 
در برنامه شش��م توس��عه در 17مورد 
از عش��اير نام برده ش��ده كه در ماده 
شش��م نخستين  بار عشاير از ماليات بر ارزش افزوده براي عمران 
و آباداني مناطق خود برخوردار ش��دند.  وي افزود: بر اين اساس 
پيش بين��ي ۲00تا ۲۵0ميليارد توم��ان از محل ماليات بر ارزش 
افزوده به عنوان سهم عشاير به عنوان توسعه عشايري تخصيص 
يافته اس��ت.  وي افزود: در بندهاي ماده 37 نيز در زمينه ارتقاي 
سطح شاخص هاي توسعه انساني و آموزش، تسهيل گري، ورزش 
عش��ايري، بيمه اجتماعي و بيمه دام عشاير برنامه هايي گنجانده 
ش��ده است.  رييس سازمان امور عشايري كشور همچنين گفت: 
صندوق بيمه محصوالت كشاورزي، خسارت عشاير در سال 9۵ را 
تا پايان همان س��ال به عشاير پرداخت كرده و امسال نيز تاكنون 
بخشي از خسارت پرداخت شده است و باقي مانده خسارت ها تا 
پايان سال پرداخت مي شود.  قندالي افزود: از محل قانون توسعه 
اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري هم تسهيالت قابل 
توجهي در نظر گرفته شده و پيش بيني مي شود در مرحله نخست 
۴هزارميليارد ريال از آن تخصيص يابد.  رييس سازمان امور عشاير 
ايران در س��فر يك روزه به شهرستان شاهرود از منطقه عشايري 
طرود و كمپ گردشگري چاه جام ديدن كرد و با توجه به كويري 
بودن محور ش��اهرودn جندق ترويج و توس��عه مكان هايي براي 

جذب و اسكان گردشگر را خواستار شد. 

 برخورداري عشاير
از ماليات بر ارزش افزوده

مرك�زي  اس��تاندار اس��تان مركزي 
گفت: تبعيت از اقتصاد مقاومتي موجب 
ش��ده ك��ه اقتصاد اي��ران با س��ر زمين 
نخ��ورد.  به گزارش ايس��نا، س��يدعلي 
آق��ازاده در نخس��تين همايش توس��عه 
صادرات، چالش ها و الزامات در اس��تان 
مركزي اظهار كرد: با وجود مش��كالت و 
چالش هاي اقتصادي و صادراتي در كشور 
اما با حضور تالشگران عرصه اقتصاد و توليد و با تحقق سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي شاهد تقويت و توسعه صادرات هستيم.  او گفت: به 
نظر مي رسد اگر يكي از موانع پيش روي صادرات و اقتصاد ايران در 
كشورهايي مانند تركيه، كره، مالزي و... به وجود مي آمد، اقتصاد در 
اين كشورها با چالش جدي مواجه شده و به عبارتي اقتصاد آنها با سر 
به زمين مي خورد.  استاندار مركزي با تاكيد بر تبعيت ايران از اقتصاد 
مقاومتي به عنوان تنها راهكار برطرف كردن چالش هاي اقتصاد گفت: 
با وجود مش��كالتي كه در س��ايه ايجاد مش��كل در مبادالت بانكي، 
تحريم ها و فشارهاي غيررس��مي كشورهاي بزرگ به ساير كشورها 
براي كاهش مبادالت تجاري با ايران و ده ها مانع ديگر ايجاد ش��ده 

است اما شاهد يك تراز مثبت اقتصادي در استان مركزي هستيم. 
او با اش��اره به تقويت س��رمايه گذاري داخلي و خارجي در استان 
مرك��زي گفت: ب��ا وجود همه مش��كالت و موانع موجود براس��اس 
هدف گذاري صورت گرفته در س��ال 97 به اندازه بيش از ۴0س��ال 
گذشته در سال آينده سرمايه گذاري خارجي در استان صورت خواهد 
گرفت.  اس��تاندار مرك��زي تصريح كرد: بي��ش از ۴00مگاوات برق 
خورش��يدي به ارزش ريالي افزون بر 1۶00ميليارد تومان در استان 
آماده سرمايه گذاري است و در كنار اين سرمايه گذاري شاهد حضور 

متقاضيان براي سرمايه گذاري در حوزه هاي گوناگون هستيم.

 اهميت اجراي اقتصاد مقاومتي
براي توسعه پايدار

گي�الن  رييس اتاق گيالن با اش��اره 
به فعال ش��دن س��راي تجاري ايرانيان 
در آس��تراخان روس��يه از آغ��از س��ال 
مي��الدي ج��اري گفت: س��راي تجاري 
ايرانيان ظرفيت مناس��بي براي معرفي 
توانمندي هاي صادراتي كشورمان است. 

در  دي��روز  تيزهوش تاب��ان  ه��ادي 
گفت وگ��و با ايرن��ا بيان كرد: ع��الوه بر 
نمايندگاني از منطقه آزاد انزلي، نمايندگان 1۴ اتاق بازرگاني كشور 
نيز در س��راي تجاري ايرانيان مس��تقر و با تمام استان ها در ارتباط 
هس��تند و از اين طريق نمون��ه محصوالت مورد نياز روس��يه براي 

استان ها ارسال مي شود تا براساس آن صادرات انجام گيرد. 
وي اظهار كرد: در همين راستا، سامانه يي درحال طراحي و تكميل 
اس��ت تا تمام كاالهايي كه استان ها توانمندي صادرات به روسيه را 
دارند، معرفي شود ضمن اينكه قيمت، مسير و ضوابط روسيه نيز در 
آن مشخص شده است.  تيزهوش تابان با بيان اينكه كمترين دستاورد 
راه اندازي سراي تجاري ايرانيان در آستراخان بايد افزايش چند برابري 
صادرات باش��د، گفت: از زماني كه س��راي تجاري ايرانيان راه اندازي 
ش��ده، بسياري از ش��ركت هاي روس��ي در ارتباط با درخواست ها و 
سفارشاتي كه دارند به ما مراجعه مي كنند كه درخواست هايشان را با 

توجه به قيمت هاي پيشنهادي آنان بررسي كنيم. 
وي افزود: سفارش هاي محصوالت مربوط به هر استان را به همان 
اس��تان ارجاع مي دهيم تا ارتباط بين آنها و خريداران برقرار ش��ود 
البته امكان دارد به دليل اينكه كار را تازه ش��روع كرده ايم، س��رعت 
طي مس��ير به كندي باشد اما اهتمام داريم، بتوانيم هر چه سريع تر 
اين ارتباط تجاري را برقرار كنيم كه البته ما فقط ارتباط  دهنده بين 

توليدكنندگان و بازرگانان با خريداران هستيم. 

 معرفي توانمندي هاي صادراتي ايران
در آستراخان روسيه

علي اصغر جمعه اي، رييس اتاق سمنان:
بار اصلي مشكل نوسانات ارزي نه 
روي دوش صنايع بزرگ و كالن 

است بلكه اين صاحبان كسب و كار 
كوچك و متوسط هستند كه بار اصلي 

اين مشكالت را به دوش مي كشند و 
حمايتي هم از آنها صورت نمي گيرد. 

بارها اتفاق افتاده كه ظرفيت هاي 
صادراتي بنگاه ها به دليل چنين 

مشكالتي بر باد رفته است. يا در بخش 
تامين مواد اوليه به دليل محدوديت هاي 
بانكي كشورمان صاحبان صنايع مجبور 

شده اند كاال و خدمات موردنياز خود 
را به قيمت هاي گزاف تر تهيه كنند

                                                                                                      
محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون 

صادرات ايران:
اتفاقي كه در مبادالت تجاري مي افتد 
بدين صورت است كه خريدار اوال با 

محدوديت در خريد مواجه مي شود زيرا 
بايد به فروشنده كاال اعالم كند كه نرخ 
دالر را براساس نرخ روز تبديل به يك 

واحد پول ديگر كند و در موقع پرداخت 
پول هم فروشنده بايد برآورد كند كه آيا 
آن ميزان دالر را دريافت مي كند يا خير؟
بنابراين يك واردكننده به صورت رسمي 

بايد هزينه خريد و فروش ارز را بايد 
پرداخت كند و پرداخت چنين هزينه يي 

افزايش قيمت را به دنبال دارد

                                                                                                      
غالمحسين جميلي، رييس اتاق زنجان:

اگر توليد براساس تحقيق و مطالعه 
براساس ساليق مشتري باشد باتوجه 
به چالش هاي سياسي حتي با وجود 
مشكالت و تحريم هايي كه وجود 

دارد، خط توليد براي صادرات 
همچنان ادامه فعاليت خواهد داشت. 

مقوله صادرات و حضور در بازارهاي 
خارجي عالوه  بر توان توليدكننده 

داخلي و صادركننده آن نياز به ثبات 
نرخ ارز دارد و هرگونه تصميم در 
رابطه با تثبيت رويه هاي مربوطه اثر 
مستقيم روي فعاليت هاي اقتصادي 

خواهد داشت
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اقتصاد اجتماعي12
 مرگ ۱۳ هزار و ۸۷۴ نفر

در تصادفات ۱۰ ماه 
در ۱0 ماهه س��ال جاري ۱۳ هزار و ۸۷۴ نفر در حوادث 
رانندگي جان خود را از دس��ت دادند، اين رقم در مقايس��ه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل كه آمار تلفات ۱۳ه��زار و ۸۲۵ 
نفر ب��ود، چهار دهم درصد افزايش يافته اس��ت. به گزارش 
خبرگ��زاري مهر ب��ه نقل از اداره كل رواب��ط عمومي و امور 
بين الملل سازمان پزشكي قانوني كش��ور، در ده ماهه سال 
جاري از كل تلفات حوادث رانندگي ۱0 هزار و ۸۸۹ نفر مرد 
و دو ه��زار ۹۸۵ نفر زن بودند. در اين مدت از كل متوفيات 
ح��وادث رانندگي ۹ ه��زار و ۲۴۱ نف��ر در محورهاي برون 
شهري، س��ه هزار و ۶۹۹ نفر در مس��يرهاي درون شهري، 
۹0۸ نفر در مس��يرهاي روس��تايي و ۲۶ نفر در مسيرهايي 
نامعلوم جان خود را از دست دادند. در ۱0 ماهه سال جاري 
استان هاي فارس با يك هزار و ۲۷۱، تهران با يكهزار و ۴۳ و 
خراسان رضوي با يك هزار و سه فوتي بيشترين و استان هاي 
اي��ام با ۱۲۳، اردبيل با ۱۳۶ و كهگيلويه وبويراحمد با ۱۵۷ 
كمترين آمار تلفات را داش��ته اند. در ۱0 ماهه س��ال جاري 
۲۸۷ هزار و ۲۸ مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزش��كي 
قانوني كش��ور مراجعه كردند كه از اي��ن تعداد ۲0۵ هزار و 
۸۵۹ نفر مرد و ۸۱ هزار و ۲۶۹ نفر زن بودند. آمار مصدومان 
حوادث رانندگي در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل با كاهش سه دهم درصدي مواجه بوده است. در دي ماه 
امسال نيز هزار و ۷۷ نفر در حوادث رانندگي جان باختند كه 
از اي��ن تعداد ۸۶۹ نفر مرد و ۲0۸ نفر زن بودند. آمار تلفات 
تصادفات در دي ماه امس��ال در مقايسه با دي ماه سال قبل 
تغييري نداشته است. آمار مصدومان حوادث رانندگي نيز با 
هف��ت دهم درصد كاهش در دي ماه امس��ال به ۲۳ هزار و 

۸۱۳ نفر رسيده است. 

نمايشگاه توانمندي 
روستاييان و عشاير

نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان و عشاير كه فعاليت 
خود را از ۱۵ اسفند آغاز مي كند، در ۱۴ بخش نمايشگاهي 
تقسيم شده است. نخستين بخش از نمايشگاه روستاييان به 
معرفي توانمندي ها و ارائه محصوالت روس��تايي و عشايري 
اختصاص دارد كه در غرفه ها بين ۳۱ اس��تان تقسيم شده 
اس��ت و با هدف معرفي عملكرد شهرستان، روستاي نمونه 
شهرس��تان، مناطق گردشگري روستايي و نخبگان مناطق 
مربوط��ه برگزار مي ش��ود. بخش دوم از اين نمايش��گاه به 
نوآوري ها و ايده هاي نو اختصاص دارد كه با در نظر گرفتن 
يك غرفه براي هر اس��تان، ايده هاي جديد و خاقيت هايي 
كه در روستاها در جهت توسعه پايدار روستايي انجام گرفته 
است، به نمايش گذاشته مي ش��ود. روستاي نمادين و ايل 
نمادي��ن بخش هاي ديگري از اين نمايش��گاه اس��ت كه با 
استفاده از المان هاي خاص ازجمله خانه روستايي، رودخانه، 
فضاي سبز، درخت، گل، تپه، تنور، چاه آب، چوپان، اهالي 
روس��تا، بوي دود، لباس محلي و انواع چادرهاي عش��ايري 
اق��وام و اقليم هاي مختلف ايران و نحوه زندگي عش��اير و... 
عاوه بر انتقال مفهوم مورد نظر به بازديدكنندگان، جذابيت 
بصري چش��مگيري را نيز در خود جاي داده است. معرفي 
عملكرد و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حوزه 
روس��تا از آغاز انقاب اسامي تاكنون، از ديگر نقاط مثبت 
اين نمايش��گاه است كه در قالب عملكرد دستگاه هاي ملي 
و س��ازمان هاي م��ردم نه��اد به صورت غرفه بن��دي در اين 
نمايش��گاه فعاليت مي كند. بر اس��اس اين گ��زارش، يكي 
ديگر از بخش هاي چشمگير اين نمايشگاه مربوط به بخش 
»س��رزمين ما« است چرا كه ش��ركت هاي بومي گردي به 
معرفي مناطق روستايي و عشايري ديدني در سطح كشور 
پرداخت��ه و صنايع مرتبط نيز توليدات و محصوالت خود را 
در معرض ديد عموم قرار مي دهند. معرفي روستاهاي هدف 

گردشگري نيز در اين بخش صورت مي پذيرد. 

كاهش تراز سطح آب 
درياچه اروميه

دبير س��تاد احياي درياچه اروميه آذربايجان ش��رقي 
درخصوص آخرين وضعيت تراز سطح آب درياچه اروميه، 
گفت: تراز س��طح آب در نهم اسفند سال جاري به ميزان 
۱۲۷0.۵۵ متر بوده كه س��ال گذش��ته در چنين روزي 
اين ميزان ۱۲۷0.۶۲ متر محاس��به شده بود كه نشانگر 
كاهش 0.0۷ متر تراز س��طح آب اس��ت.  خليل ساعي با 
اشاره به افزايش درجه حرارت دما، به ايسنا گفت: به دليل 
افزايش دماي محيط و باالبودن ميزان تبخير، تراز سطح 
آب درياچه كاهش داشته كه بارش هاي اخير تا حدودي 
اين كاهش را جبران كرده است كه با اين حال اين مقدار 
رقم قابل توجهي نيس��ت.  او ادام��ه داد: بارش هاي پيش 
روي فص��ل بهار نيز مي تواند در جب��ران اين مقدار موثر 
باش��د كه به دنبال افزايش دما و باالرفتن ميزان تبخير، 
امكان دارد كه در ميزان تراز س��طح آب اثر گذار باش��د. 
او ادامه داد: وس��عت درياچه در نهم اسفند سال جاري به 
ميزان ۲0۵۸.۹۶ كيلومتر مربع بوده كه سال گذشته در 
چنين روزي اين ميزان ۲۱۳۹.۴۲كيلومتر مربع محاسبه 
شده بود كه نشانگر كاهش ۸0.۲۸ كيلومتر مربعي است. 
س��اعي، حجم آب موجود درياچه را در نهم اس��فند سال 
ج��اري، ۱.۵۸ ميليارد متر مكعب اعام كرد كه نس��بت 
به زمان مش��ابه در سال گذشته 0.۱۵ ميليارد مترمكعب 

كاهش داشته است. 

به جاي سبزه، نهال نكاريد
چن��د وقتي اس��ت ك��ه پيام هايي در ش��بكه هاي 
اجتماعي مبني بر كاش��ت نهال به جاي س��بزه مطرح 
شده اس��ت. در اين پيام از شهروندان خواسته مي شود 
كه به جاي كاشت سبزه و دور ريختن آن نهالي كوچك 
به كارند و در روز ۱۳ فروردين آن را در طبيعت كش��ت 
كنند تا به غناي فضاي س��بز ش��هر افزوده شود اما به 
عقيده كارشناس��ان، اين كار نه تنها زيس��ت محيطي 

نيست بلكه مي تواند تعادل طبيعت را به هم بزند. 
اميد نوري  متخصص فضاي س��بز شهري، با اشاره 
به اينكه كاش��ت نهال توسط ش��هروندان كار علمي و 
درس��تي نيست، به ايس��نا گفت: هر منطقه از تهران 
ش��رايط اكولوژيك خاص خ��ود را دارد كه نمي تواند 
ميزبان هر گونه گياهي باشد. از اين رو بايد در كاشت 
گياهان دقت بس��ياري كرد. او ادامه داد: كاشت نهال 
بدون نظر كارشناسي ش��ده، هدر دادن منابع است و 
بعدها مي تواند هزينه هاي زيس��ت محيطي براي شهر 
تهران داش��ته باشد. اين متخصص فضاي سبز شهري 
افزود: اگر اصرار داريم كه ش��هروندان در روز طبيعت 
نه��ال به كارند بهتر اس��ت ك��ه ش��هرداري تهران در 
مناطق مختلف چند گونه يي را كه متناسب با شرايط 
اكولوژيك همان منطقه اس��ت تهيه كند و در اختيار 

شهروندان قرار دهد. 

طرحي كه قرار بود زيرساخت تحول سالمت كشور باشد، بدون سرانجام باقي مانده است

بالتكليفي پزشك خانواده
بحث ها درباره اجراي برنامه يي با عنوان »پزشك 
خانواده« از اواخر دولت هش��تم مطرح شد تا بعدها 
به عنوان يكي از زيرس��اخت هاي طرح تحول نظام 
س��امت مطرح شود و  ايران را در حوزه بهداشت و 
درمان به استاندارد دنيا نزديك كند. در برنامه هاي 
چهارم تا شش��م توسعه همواره بر اجرايي شدن اين 
برنامه تاكيد ش��ده، اما با گذش��ت ۶ سال، فقط در 
دو اس��تان ف��ارس و مازن��دران آن ه��م به صورت 
پايلوت به اجرا در آمده اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه به گفته عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت 
بهداش��ت قرار است اين طرح در ۱۵استان ديگر باز 
هم به صورت آزمايش��ي انجام ش��ود، تا پايان سال 
۱۳۹۷، مدل جديدي از اين طرح اجرا شده و نيمي 
از جمعيت ۸0 ميليوني ايران، تحت پوش��ش طرح 
پزش��ك خانواده قرار گيرند. با اين حال نمايندگان 
مجلس معتقدند هنوز زيرس��اخت هاي كشور براي 
اج��راي اين طرح آماده نيس��ت و بودج��ه در نظر 
گرفته شده كفاف اجراي طرح را نمي دهد اما با اين 
حال تاكيد دارند كه پزش��ك خانواده بايد در تمام 
كش��ور تسري يافته و دولت مكلف است درباره اين 

موضوع پاسخگو باشد. 

 چند وزير و يك طرح بي نتيجه
طرح پزش��ك خانواده، از زمان مسعود پزشكيان، 
وزير بهداش��ت دول��ت اصاحات كليد خ��ورد، اما با 
تغييرات مديريتي به س��رانجام نرس��يد. طرحي كه 
طي آن پزش��كان عمومي دوره ديده يي جمعيتي بالغ 
ب��ر ۲ ه��زار و ۵00 نفر را تحت نظر ق��رار مي دادند و 
اين جمعيت در صورت بيماري با سطح بندي خدمات 
و طراحي نظام ارجاع به س��طوح بعدي درماني ارجاع 
داده مي ش��د تا هم بيمار سردرگم نشود و هم منابع 
مالي به ش��كلي هدفمند و با ضابطه مصرف شود اما 
بار ديگر در زمان سكانداري مرضيه وحيد دستجردي، 
 وزير بهداش��ت دولت محم��ود احمدي نژاد،  صحبت 
از ط��رح پزش��ك خانواده س��ر زبان ها افت��اد. وحيد 
دستجردي، به عنوان سكاندار وزارت بهداشت در زمان 
قدم هاي اوليه ش��روع اين طرح، خود را وزير پزش��ك 
خان��واده نامي��د و در مقطعي از دوران مس��ووليتش 
تاكيد كرد كه چراغ پزش��ك خانواده بايد هر هفته در 
يك اس��تان روشن ش��ود. هرچند بعد از دستجردي، 
محمد حس��ن طريقت منفرد هم خود را بزرگ  شده 
»پزشك خانواده« دانست و بر اجراي آن تاكيد داشت 
و قراردادهايي هم با وزارت رفاه بسته شد، اما داستان 
اين استان و آن استان شدن پزشك خانواده و اجراي 
ط��رح در كان ش��هرها، همچنان ادام��ه دارد و از آن 

زمان تاكنون همچنان در دو استان فارس و مازندران 
ماندگار شده اس��ت. با روي كار آمدن دولت يازدهم، 
سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت از همان ابتدا تاكيد 
كرد كه استقرار »پزش��ك خانواده« در سراسر كشور 
نيازمند زماني ۱0 تا ۱۵ ساله است و نظام هاي سامت 
موفق دنيا براي اجراي كامل اين برنامه زمان هاي ۴0 
تا ۷0 س��اله را ط��ي كرده اند. در اين مي��ان البته بر 
آماده س��ازي زيرساخت هاي اجراي آن نيز تاكيد شد. 
ب��ا اين حال چندي پيش قاضي زاده هاش��مي،  درباره 
اين طرح اعام كرد: »پزشك خانواده در شهرهاي زير 
۱00 هزار نفر اجرايي شده است و حدود ۳0 ميليون 

نفر در كشور از آن استفاده مي كنند.«

 نمايندگان مجلس، خواستار پاسخگويي دولت
اگرچه كمب��ود بودجه، همواره ب��ه عنوان يكي از 
داليل اجرايي نش��دن اين طرح از س��وي مسووالن، 
مط��رح مي ش��د، در اليحه بودجه س��ال ۹۷،  كاهش 
۱000 ميلي��ارد تومان��ي اعتبار در نظر گرفته ش��ده 
براي پزش��ك خانواده يكي از مسائلي بود كه اعضاي 
كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس را قانع نكرد. 

بودجه طرح تحول سامت از ۴۸ هزار ميليارد ريال به 
۳۷ هزار ميليارد ريال تغيير داده شده بود كه باعث شد 
نمايندگان مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان 
دهند. ابوالفضل س��روش، عضو كميسيون بهداشت و 
درم��ان مجلس،  درباره اين موض��وع گفت: »در ميان 
مس��ووالن اراده يي براي اجراي پزشك خانواده وجود 
ندارد، يعني هنوز متولي��ان باورنكردند كه براي گذر 
ازمشكات مالي موجود درطرح تحول سامت پزشك 
خانواده بايد اجرايي ش��ود؛ بنابراي��ن اين باور تاكنون 
درمس��ووالن ايجاد نش��ده اس��ت. وزارت بهداشت و 
درمان تاكنون پزشك خانواده را به معناي واقعي باور 
نكرده است، يعني هنوز به اين نتيجه نرسيده است كه 
اجراي پزشك خانواده به عنوان تكليف قانوني دربرنامه 
پنجم و شش��م توسعه درحل بخشي از مشكات اين 
وزارتخانه مفيد اس��ت؛ بنابراين ت��ا زماني كه اين باور 
ايجاد نش��ود اجراي مصوبات قانون��ي به نتيجه قابل 

قبولي دست پيدا نمي كند.«
منوچهر جمالي،  يكي از ديگر اعضاي كميسيون 
بهداش��ت و درم��ان مجل��س، ه��م معتقد اس��ت 
زيرس��اخت هاي اجراي پزش��ك خانواده در كشور 

فراهم نيس��ت و براي اجراي آن بايد هزينه زيادي 
صرف ش��ود. از طرف ديگر، محم��د دامادي، عضو 
كميس��يون عمران مجلس هم با بيان اينكه دولت 
بايد در مقابل طرح پزش��ك خانواده پاسخگو باشد، 
گفت: »اگر دولت در عمل به طرح پزش��ك خانواده 
اعتقادي ن��دارد چرا آن را اج��را مي كند و اگر اين 
ط��رح را مفيد مي دان��د، چرا در كل كش��ور آن را 

اجرايي نمي كند.«
محمدج��واد جمالي نوبندگان��ي ه��م از ديگ��ر 
نمايندگاني اس��ت كه نس��بت به تعل��ل در اجراي 
طرح پزشك خانواده واكنش نشان داد و درباره اين 
موضوع اعام كرد: »دولت دهم اجراي طرح پزشك 
خانواده را به صورت پايلوت در دو اس��تان فارس و 
مازن��دران اجرا كرد كه تاكنون ۶ س��ال هم از اين 
اتفاق گذش��ته و س��ئوال ما از وزارت بهداشت اين 
اس��ت كه اين مدت زمان ب��راي تحقق اين مهم در 
دو اس��تان پرجمعيت كشور كافي نبوده تا مشخص 
ش��ود كه اين طرح موفق يا ناموفق بوده و اشكاالت 

آن چيست.«
او اف��زود: »هم اكن��ون اگر اجراي طرح پزش��ك 

خانواده موفق بوده اس��ت كه بايد به كل استان هاي 
كش��ور تعميم داده شود اگر هم نامناسب بوده چرا 
باي��د دو اس��تان فارس و مازن��دران اين وضعيت را 
تحمل كنند. هم اكنون از مسووالن وزارت بهداشت 
درخواست مي كنيم كه اگر قرار است طرح جديدي 
را براي اجراي پزش��ك خانواده اجرا كنند، اين بار با 
سعه صدر بيشتر و بهره مندي از نظر كارشناسان و 

متخصصان به اين امر مبادرت ورزند.«

 سال آينده مدل جديد طرح اجرا مي شود
اظهارنظره��اي نمايندگان مجل��س درباره طرح 
پزش��ك خانواده در حالي است كه به گفته عليرضا 
رييس��ي، معاون بهداش��ت وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��كي، قرار اس��ت مدل جديدي از اين 
طرح در سال آينده اجرايي شود. او گفت: »تا پايان 
س��ال ۹۷ نيمي از جمعي��ت ۸0 ميليوني ايران در 
تمام روستاها و شهرهاي زير ۵0 هزار نفر و زير صد 
هزار نفر زير پوش��ش كامل برنامه پزش��ك خانواده 
برون��د و تا س��ال ۱۴00 همه ايراني��ان از خدمات 

پرونده الكترونيك سامت برخوردار شوند.«
رييس��ي بيان كرد: »اج��راي پايلوت برنامه ملي 
پزش��ك خانواده بر اساس نس��خه جديد نيز در ده 
ش��هر از ده دانشگاه علوم پزش��كي شروع شده كه 
گروه هاي هدف هر مرحله از اين برنامه نيز مشخص 
ش��ده اس��ت و عمدتا در مراحل اوليه در روستاها، 
ش��هرهاي زير ۲0 هزار نفر، شهرهاي زير ۵0 هزار 
نفر و شهرهاي زير صد هزار نفر پيگيري مي شود.«

او افزود: »براي اجراي پزش��ك خان��واده ۱۲ گام 
پيش بيني كرده ايم كه متناس��ب با زير س��اخت ها و 
تخصيص هاي اعتب��اري، برنامه ه��ا را پيش مي بريم. 
اين ۱۲ گام به نحوي طراحي ش��ده است كه هر گام، 
تكميل كننده گام بعدي باش��د، به عبارتي ديگر، زير 
س��اخت گام بعدي باش��د، در اجراي پزشك خانواده، 
يك مدل كه مدل كش��وري است بيشتر وجود ندارد 
و مدل هايي كه در س��طح كشور در حال اجرا هستند 
بايد خودش��ان را با مدل كشوري تطبيق دهند و اگر 
انحراف��ي وجود دارد يا نياز به اصاحي هس��ت، آن را 

اصاح يا حذف كنند.«
معاون بهداشت وزير بهداشت گفت: با اجراي اين 
برنامه ها و نقش��ي كه معاونت درمان براي س��طح دو 
و س��ه و تكميل پرونده الكترونيك س��امت و اتصال 
سطوح يك تا سه شروع كرده است، اميد است در افق 
طراحي ش��ده ما، بتوان مدل پزشك خانواده كشوري 
كه برگرفته از تجربيات خوب دنيا و نظرات متخصصان 

داخل كشور در اين بخش است، اجرا شود. 

وزارت آموزش و پرورش بايد بخش��ي از حق بيمه معلمان 
را به حس��اب سازمان بيمه س��امت واريز كند اما مشكات 
مالي و كسري بودجه در اين وزارتخانه تا به حال جلو اجراي 
اين قانون را گرفته اس��ت. مديرعامل س��ازمان بيمه سامت 
ايران با اش��اره ب��ه بدهي وزارت آموزش و پ��رورش به بيمه 
سامت گفت: با وجود نامه نگاري ها و پيگيري هاي متعدد اما 
آم��وزش و پرورش اقدامي ب��راي پرداخت اين بدهي ها انجام 
نداد. طاهر موهبتي با اش��اره به ع��دم پرداخت حق بيمه از 
س��وي برخي س��ازمان ها گفت: هزينه هايي كه سازمان بيمه 
س��امت براي ۴۱ميليون بيمه ش��ده اختص��اص مي دهد از 
محل منابعي اس��ت كه بخش��ي از آن را توس��ط بيمه شده 
و دس��تگاه هاي اجراي��ي پرداخت مي كنند. ب��ه عنوان مثال 
در صن��دوق كاركن��ان دولت از ۷درصد ح��ق بيمه، ۳ رصد 
را دولت، ۲درصد را دس��تگاه اجرايي و ۲درصد ديگر را بيمه 

شده پرداخت مي كند. 
او ب��ا بي��ان اينكه برخي س��ازمان ها با وج��ود اينكه حق 
بيمه كارمند را كم كرده ولي بدهي خود را به بيمه س��امت 
پرداخت نكرده اند، گفت: اين موضوع به س��ازمان خس��ارت 
وارد ك��رده كه در ص��ورت ادامه اين رون��د در ارائه خدمات 
با مش��كل روبه رو خواهيم شد. موهبتي گفت: به عنوان مثال 
سازمان هايي از سال گذش��ته هزارميليارد تومان به سازمان 
بدهي دارند. ب��ا وجود اينكه چندين بار نامه كتبي براي آنها 
ارسال ش��ده و پيگيري هاي مكرر صورت پذيرفته ولي هنوز 

اقدامي صورت نگرفته است. 
او با اش��اره به اينكه بدهي آموزش و پرورش به س��ازمان 
بيمه س��امت تنها در ۶ ماهه اول امسال ۲۸۸ميليارد تومان 
اس��ت، افزود: با وجود اينكه نامه ه��ا و پيگيري هاي متعددي 

مبني بر عدم ارائه خدمات به آنها ارس��ال ش��د، اقدامي براي 
پرداخت بدهي هايش��ان انجام ندادند. مس��لما ما نمي توانيم 
خدم��ت به معلم��ان عزيز به عن��وان فرهيختگان كش��ور را 
متوقف كنيم اما س��وال اين اس��ت كه تا چه زماني بايد اين 

رويه را پيش  گيريم؟
موهبتي گفت: در شرايطي كه س��ازمان با محدوديت منابع 
روبه روس��ت و از پول ديگران كه به تعبيري حق الناس محسوب 
مي ش��ود براي ديگر صندوق ها هزينه كند ب��ه لحاظ حقوقي و 
احتماال ش��رعي نيز داراي اشكال است. مديرعامل سازمان بيمه 
س��امت ايران بيان كرد: براساس قانون برنامه ششم در صورتي 
كه سازمان ها بدهي خود را پرداخت نكنند، خزانه داري كل اين 
اختي��ار را دارد كه اي��ن مبلغ را از اعتبارت آنها كس��ر كند كه 
م��ا اين موضوع را ب��ه خزانه داري كل اع��ام كرده ايم. موهبتي 
افزود: به زودي اين سازمان در اين بخش با كسري اعتبار مواجه 
خواهد شد و متاسفانه با وجود مكاتباتي كه صورت گرفته هنوز 
پاسخي دريافت نكرده ايم. سازمان به عنوان خريدار خدمت بايد 
مصالح ۴0ميليون جمعيت را در نظر بگيرد و طبيعتا سازمان ها 
هم نبايد كاري كنند كه ما با مشكل روبه رو شويم. او تاكيد كرد: 
همان اندازه كه ما براي بيمه شدگان خود آرامش و احترام قائل 
هستيم، دستگاه هاي مربوطه نيز بايد اين احترام را قائل باشند. 
مديرعامل سازمان بيمه سامت ايران گفت: طبق مصوبه 
هيات مدي��ره و قانون ما نمي توانيم مازاد بر منابع س��ازمان 
ارائه خدمت كنيم؛ در غير اين صورت مدعي العموم مي تواند 
ما را احضار كند. ما تمام راه ها را رفته ايم تا اين س��ازمان ها 
بده��ي خ��ود را پرداخ��ت كنند. س��ازمان ها بايد س��امت 
همكاران خود را در اولويت قرار دهند تا خدش��ه يي به ارائه 

خدمت وارد نشود.

پرداخت نشدن حق بيمه معلمان به بيمه سالمت
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي با اشاره به تصويب 
قانون حمايت از حقوق معلوالن، از افزايش مس��تمري كس��اني 
كه سرپرس��ت خانوار بوده و داراي ش��رايط حادي هس��تند، به 
حداقل دس��تمزد خبر داد.  حس��ين نحوي نژاد در با اش��اره به 
وجود يك  ميليون و ۳00هزار معلول با ش��دت هاي مختلف در 
كش��ور، اظهار ك��رد: از اين تعداد ۳۵درص��د خانم و ۶۵درصد 
آقا هس��تند و حداقل از اين تعداد افراد ۵0درصد معلوليت هاي 
شديد به باال دارند و تحت پوشش توانبخشي سازمان بهزيستي 

كشور هستند. 
معاون امور توانبخش��ي سازمان بهزيس��تي با اشاره به وجود 
۲۲00 مركز توانبخش��ي غيردولتي در كش��ور، گفت: اين مراكز 
شامل مراكز شبانه روزي، مراكز روزانه، مراقبت در منزل، ويزيت 
در منزل و طرح مراقبين هس��تند كه ح��دودا به ۱۲0هزار نفر 

معلول، سالمند و بيمار رواني مزمن خدمات ارائه مي كنند. 
او با اش��اره به اينكه براي درياف��ت خدمات مختلف از جمله 
كمك هاي توانبخشي، كمك هاي موردي، مسكن و اشتغال، يك 
ميليون نفر پشت نوبت سازمان بهزيستي كشور هستند، تصريح 
ك��رد: كمبود امكانات، كمتر برخوردار بودن برخي از اس��تان ها 
و كمبود زيرس��اخت هاي الزم از مشكات پشت نوبت ماندن ها 
اس��ت كه در حال حاضر از ميان معلوالن، ۱۵0هزار نفر پش��ت 
نوبتي، منتظر دريافت مس��تمري هس��تند.  نحوي نژاد با اشاره 
ب��ه تصويب قانون حمايت از حقوق معل��والن، گفت: اين قانون 
به ما اجازه خواهد داد پش��ت نوبتي هاي مس��تمري را وارد اين 
چرخه كنيم و مس��تمري را براي كس��اني كه سرپرست خانوار 
بوده و داراي ش��رايط حادي هستند، به حداقل دستمزد رساند.  
او ب��ا اش��اره به اينكه در حال حاضر حق پرس��تاري به معلوالن 
قطع نخ��اع تعلق مي گيرد، اظهار كرد: در صورتي كه اين قانون 

اجرايي ش��ود به تم��ام معلوالن با نياز ش��ديد همچون بيماران 
رواني مزمن، نابينا و ناشنواي مطلق حق پرستاري تعلق خواهد 
گرفت. نحوي نژاد گفت: هزينه هاي خدمات توانبخش��ي پزشكي 
از جمل��ه كاردرمان��ي، گفتار درماني، فيزيوتراپي، مش��اوره هاي 
روان درمان��ي از معضات خانواده هاي داراي معلول محس��وب 
مي ش��ود كه وزارت بهداش��ت، موظف است ش��رايطي را ايجاد 
كند كه در بسته هاي بيمه س��امت پايه آنها گنجانده شود.  او 
با اش��اره به اينكه طبق قانون دولت بايد هزينه هاي تمام ش��ده 
مراكز توانبخشي را حساب كند، اظهار كرد: در صورت محاسبه 
نشدن هزينه  تمام ش��ده، كيفيت كار افراد كاهش مي يابد، نبود 
امنيت ش��غلي ايجاد مي كند و بسياري مسائل و مشكات ديگر 
كه مي تواند خدمات رساني به معلوليني كه در مراكز توانبخشي 

هستند و معلوالن با شدت باال، كاهش يابد. 
نحوي ن��ژاد افزود: حدود ۵0 ه��زار نفر از افراد معلولي كه در 
مراكز روزانه هس��تند درگير مقوله هنر هستند كه از اين تعداد 
ح��دود دو ه��زار نفر به صورت حرفه ي��ي در بخش هاي مختلف 
هن��ر فعاليت دارن��د.  او ادامه داد: اميدواري��م در مراكز روزانه و 
بنيادهايي كه تش��كيل شده اس��تعداديابي هاي بيشتري صورت 
گيرد و با مذاكراتي كه با وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامي انجام 
شده است و همچنين حضور اساتيد برجسته هنر در جشنواره ها، 
بتوانيم بخش��ي از جشنواره فجر سال آينده را به آثار هنرمندان 
معلول يا س��المندان اختص��اص دهيم. نحوي ن��ژاد اظهار كرد: 
متاس��فانه مش��كل فرهنگي و عدم اعتماد جامعه به معلوالن از 
ديگر مشكات موجود است، همان گونه كه شغلي دراختيار اين 
افراد قرار داده نمي شود با مقوله هنر نيز چنين برخوردي صورت 
مي گيرد.  وي ادامه داد: قطعا با يك بار تماش��اي كار معلوالن، 

افراد جامعه به توانمندي اين هنرمندان پي خواهند برد.

افزايش مستمري معلوالن داراي شرايط حاد

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان وجود بيش 
از ۳ميليون زن سرپرس��ت خانوار در كشور گفت: تنها ۴0درصد 
از اين تعداد تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند.  همايون 
هاش��مي با بيان وجود بيش از ۳ميليون زن سرپرست خانوار در 
كش��ور گفت: اگر بخواهيم افراد تحت سرپرستي اين زنان را در 
نظر بگيريم، تامين معيش��ت حدود ۸ تا ۹ميليون نفر وابسته به 
زنان سرپرس��ت خانوار اس��ت؛ برخي رخدادهاي اجتماعي مانند 
اعتياد، سوانح جاده يي، فوت همسر و طاق در افزايش تعداد زنان 
سرپرست خانوار نقش داشته و متاسفانه بعد از گذشت ۴0سال از 
انقاب هنوز حدود ۴0درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 
نهاده��اي حمايتي ق��رار دارند. نماينده مياندوآب، ش��اهين دژ و 
تكاب در مجلس ش��وراي اسامي با تاكيد بر لزوم حمايت جدي 
از زنان سرپرس��ت خانوار افزود: حمايت از زنان سرپرست خانوار 
جزو تكاليف حاكميتي اس��ت؛ اين قش��ر زنان بايد براي فرزندان 
خ��ود نقش م��ادر را در كنار نقش پدر ايفا كنن��د.   او ادامه داد: 
زنان سرپرست خانوار عهده دار تامين معاش مادي و معنوي خود 
و اعض��اي خانوار بوده و با توجه ب��ه وضعيت اقتصادي جامعه با 
مشكات زيادي دست و پنجه نرم مي كنند.  اين نماينده مجلس 
دهم حمايت هاي رواني، اجتماعي، مشاوره يي و مددكاري از زنان 
سرپرس��ت خان��وار را حائز اهميت خواند و ب��ه خانه ملت گفت: 
حمايت ها از اين قش��ر زنان تنها حمايت معيش��تي و اقتصادي 
نيس��ت بلكه در برخي موارد ارائه مشاوره به آنان مي تواند انقاب 
و شكوفايي در وضعيت زندگي ش��ان ايجاد كند. هاشمي با بيان 
اينكه وزارت كش��ور بايد گامي جدي ب��راي بهبود وضعيت زنان 
سرپرست خانوار بردارد، تصريح كرد: از دولت تقاضا داريم توجه 
جدي به معيشت، اشتغال، روان شناسي، مددكاري، حمايت هاي 

اجتماعي، بسترسازي براي حضور در جامعه و از سويي حمايت ها 
براي تش��كيل مجدد خانواده براي اين قش��ر زنان را در دس��تور 
كار ق��رار دهد.  نماينده مياندوآب، ش��اهين دژ و تكاب در مجلس 
دهم افزود: از سمن ها و سازمان هاي مردم نهاد تخصصي نيز تقاضا 
داريم، وارد اين حوزه شده و حمايت مناسبي را از زنان سرپرست 
خانوار داشته باشند؛ در تمامي كشورها سمن ها به صورت تخصصي 
فعاليت مي كنند اما متاس��فانه در ايران سمن ها عمدتا به صورت 
فراگير و غيرتخصصي عمل مي كنند كه اين آسيبي جدي است و 
بايد به سمت تخصصي كردن سازمان هاي مردم نهاد گام  برداريم. 
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس شوراي اسامي ادامه 
داد: براي اينكه ش��دت، بروز و ظهور آس��يب هاي اجتماعي را در 
كشور كاهش دهيم، دولت بايد به وظيفه حاكميتي خود كه همانا 
تخصيص اعتبارات و برنامه ريزي مناسب براي كنترل آسيب هاي 
اجتماعي است، عمل كند از سويي حمايت هاي اجتماعي مردم نيز 

مهم ترين ركن خدمات اجتماعي است. 

۴۰ درصد زنان سرپرست، تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
وزير آموزش و پرورش درباره تخلفات صندوق ذخيره فرهنگيان 
از ورود پليس فتا به اين موضوع و رديابي و مشخص شدن سامانه 
پيامك و اي پي كه توسط آن تخلف صورت گرفته، خبر داد. محمد 
بطحاي��ي درباره تخلف��ات رخ داده در انتخاب��ات صندوق ذخيره 
فرهنگيان نيز عنوان كرد: تخلفاتي صورت گرفته اما بايد توجه كرد 
اين انتخابات دو معلم به عنوان هيات امناي صندوق ذخيره است 

و ما در انتخابات بزرگ تر نيز تخلفاتي را شاهديم. 
او افزود: اكنون گروهي براي پيگيري اين تخلفات تشكيل شده 
و تخلفات را مورد به مورد پيگيري مي كنند. آنها شواهدي به دست 
آورده ان��د و اگر ما را از وقوع تخلف مطمئن كنند، بافاصله فردي 
كه با اين روش انتخاب ش��ده حذف و آراي او باطل مي شود. وزير 
آموزش و پرورش با بيان اينكه حجم اين تخلفات باال نيست و در 
دو اس��تان رخ داده اس��ت، اظهار كرد: در هر دو مورد با همكاري 
پليس فتا اين تخلفات رديابي شده است و سامانه پيامك و اي پي 
كه توسط آن تخلف صورت گرفته، مشخص شده است.  او با بيان 
اينكه فرايند انتخاب و انتصاب مديران مدارس تاكنون صرفا محدود 
به دايره شناخت مديران مناطق بود اما با اين برنامه همه كساني كه 
شايسته اين پست  هستند، مي توانند وارد سامانه شده و اطاعات 
خود را ثبت كنند تا داوطلبان واجد شرايط امتيازبندي شده و وارد 
مرحله آزمون و مصاحبه ش��وند. وي اضافه كرد: با اين روش توقع 
درست همكارانمان مبني بر عدم توجه به توانمندي شان پاسخ داده 
مي شود و دامنه انتخاب براي افراد اصلح گسترده مي شود و اگر تا 
ديروز مدير منطقه ۵ نفر را براي مديريت مدارس مي شناخت امروز 

مي تواند از ميان ۱۵يا ۲0نفر انتخاب كند. 
به گفته وزير آموزش و پرورش بعد از اجراي آزمايشي و استقرار 
س��امانه، اي��ن برنامه را به حوزه ادارات مناطق س��پس ادارات كل 

نيز تسري مي دهيم تا دامنه انتخاب ما به گستردگي يك ميليون 
همكار فرهنگي باش��د. بطحايي در پاسخ به چرايي عدم مشاركت 
چشمگير فرهنگيان در انتخابات دو نفر از معلمان به عنوان اعضاي 
هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: علت اين اس��ت كه 
در آموزش و پرورش تاكنون چنين انتخاباتي وجود نداش��ته و هر 
كار جديدي هم حتما نواقصي دارد ش��ايد ما نواقصي داشتيم كه 
۲۵درصد اعضا در انتخابات ش��ركت كردند البته براي شروع قابل 
پذيرش اس��ت.  وزير آموزش و پرورش افزود: مش��اركت مستقيم 
معلمان در حوزه هاي تصميم سازي تجربه خوبي است و اميدوارم 
بيش��تر مورد اس��تقبال قرار بگيرد. او درب��اره اعاميه هاي برخي 
مدارس غيردولتي بر سايت هاي خود براي برگزاري آزمون ورودي 
با وجود ممنوع ش��دن برگزاري هر گونه آزم��ون در دوره ابتدايي 
گفت: مدارس غيردولتي هم همكار ما هستند و قرار نيست با هم 
وارد مجادله ش��ده يا كشتي بگيريم. علت اين است كه آن مصوبه 

هنوز رسما اباغ نشده است. 

ورود پليس فتا به تخلفات انتخابات صندوق ذخيره فرهنگيان 

اخبار
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»تعادل«داليلگسترشنامتوازنپايتخترابررسيميكند

رشد 7.5 برابري تهران طي 60 سال
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|

مساحت شهر تهران از 100كيلومترمربع در سال 
1335 به 730كيلومتر در شرايط فعلي رسيده يعني 

طي 60 سال شهر 7.5برابر بزرگ تر شده است. 
سيدمحس��ن طباطبايي مزدآبادي، دبي��ر و نايب 
رييس انجمن علمي اقتصاد شهري ايران در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« با بي��ان اين خبر عنوان كرد كه ريش��ه 
بسياري از چالش ها و معضالت تهران ناشي از ناموزون 

بودن روند توسعه يي اين شهر است. 
 به گفته وي در ش��رايط فعلي ني��ز اگر بخواهيم 
راه حلي ب��راي اين معضالت و مش��كالت ارائه دهيم 
بايد به ريش��ه ها نظر ك��رده و ابتدا دليل اين وضعيت 

را پيگيري كنيم. 
اين مدرس دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه ويژگي 
تهران در مقايس��ه با ش��هرهاي ب��زرگ، كوتاه بودن 
دوران جمعيت پذيري، رش��د و گسترش شديد آن به 
عنوان يك كالن ش��هر بزرگ ملي و منطقه يي است، 
تصريح كرد: جمعيت تهران از 1.5ميليون نفر در سال 
1335 به بيش از 8 ميليون نفر در سال 1395 رسيده 
 است. همچنين طي 60 سال جمعيت تهران بيش از

5 برابر شده كه كمتر شهري در جهان چنين رشدي 
را تجربه كرده است عالوه بر اين مساحت اين شهر نيز 
از 100كيلومترمربع در س��ال 1335 به 730كيلومتر 
در ش��رايط فعلي رس��يده يعني طي 60 س��ال شهر 

7.5برابر بزرگ تر شده است. 
دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با تاكيد بر 
اينكه اين شهر از لحاظ اجتماعي و فرم كالبدي مسير 
پايداري را طي نكرده است، افزود: اين آشفتگي و رشد 
ش��تابان در جمعيت و بي قوارگي در توسعه كالبدي 
بدون ترديد با نظام مالي و ش��يوه هاي درآمدي شهر 

مرتبط است. 
طباطبايي با اشاره به تمركز سياسي در تهران نيز 
گفت: از لحاظ سياس��ي- اداري بيش از 18درصد كل 
كاركن��ان دولت و بي��ش از 25درصد كاركنان بخش 
قضاي��ي و قانون گذاري در تهران هس��تند. همچنين 
18درص��د كل دانش��جويان كش��ور و نزديك به 50 
درصد اس��تادان دانش��گاه در تهران شاغل هستند و 
بيش از 18درصد پزشكان متخصص كشور در تهران 
 هستند. به گفته اين كارشناس مسائل شهري بيش از

50 درص��د مطبوع��ات كش��ور در ته��ران منتش��ر 
مي ش��وند و در مجموع 20درصد كل توليد ناخالص 

داخلي)GDP( كشور مربوط به تهران است. 
ناي��ب رييس انجمن علمي اقتصاد ش��هري ايران 
افزود: 23درصد مصرف برق و 22درصد مصرف بنزين 
كش��ور در تهران اس��ت و 18درص��د كل كارگاه هاي 
صنعتي كشور و 23درصد شاغالن اين بخش مربوط 

به تهران)اس��تان تهران( است. وي با بيان اينكه همه 
اي��ن اع��داد و ارق��ام حكاي��ت از آن دارد كه موضوع 
پايداري كالن ش��هر تهران نه يك موضوع محلي بلكه 
چالش ملي است، گفت: وقتي همه تمركز يك كشور 
در يك ش��هر واقع مي ش��ود، نمي توان انتظار داشت 
ترافي��ك، آلودگي ه��وا، كمبود ن��اوگان حمل و نقل 

عمومي و... يك شبه اصالح شوند. 

داليلگسترشتهران؟
كامبيز مصطفي پور، اس��تاد دانشگاه و كارشناس 
مديريت ش��هري در گفت وگو با »تعادل« به بررس��ي 
داليل رد متوازن ش��هر تهران طي سال هاي گذشته 
 پرداخ��ت و گف��ت: باي��د در نظر داش��ت ك��ه بين
50 ت��ا 60 س��ال گذش��ته در دنيا تحول��ي در حوزه 
شهرنش��يني اتفاق افتاد. تا آن زم��ان 30درصد اكثر 
ش��هرهاي دنيا جمعيت شهرنش��ين داشت اما بعد از 
وق��وع انقالب صنعت��ي، كارخانجات زيادي س��اخته 
شد و نياز به آپارتمان نش��يني نيز شدت گرفت. يك 
تحول جهاني منجر به بزرگ شدن و افزايش جمعيت 
شهرهاي دنيا شد. در كشورهاي بلوك شرق اين اتفاق 
با تاخير رخ داد. در تهران نيز ش��اهد اين اتفاق بوديم. 
در س��ال 1335 حدود 29درصد كشور شهرنشين و 

70درصد روستانشين بودند اما طي 60 سال اخير اين 
روند معكوس شد و اكنون حدود 70درصد شهرنشين 

و 30درصد روستانشين در كشور وجود دارد. 
وي در اي��ن باره توضيح داد: زماني كه امكانات در 
شهرهاي مختلف به شكل متوازن تقسيم نشده باشد، 
جمعيت به س��متي گرايش پيدا مي كن��د كه بتواند 
امكانات بهتر زندگي را جذب كند و معموال اين شهر 
پايتخت كشور است. از سوي ديگر مهم ترين مهاجرت 
افراد به ش��هري مانند تهران كس��ب ش��غل و درآمد 
محسوب مي شود بنابراين ش��اهديم كه اين افراد در 
حاش��يه شهر تهران مانند تهرانسر سكني گزيده و به 
مرور خانواده خ��ود را نيز به تهران منتقل كرده و در 
بسياري از فضاهايي كه قبال مسكوني نبود بعضا بدون 

مجوز ساكن شدند. 
اين كارش��ناس مديريت ش��هري با اشاره به تاثير 
نظام مالي و ش��يوه هاي درآمدي ش��هر تهران در به 
وجود آمدن اين رشد نامتوازن اظهار كرد: شهري مانند 
تهران كه 10درصد جمعيت كل كشور را در خودش 
جاي داده اس��ت و حدود 18ميليون نفر در آن ساكن 
هس��تند، جذابيت هاي خاص خودش را دارد. اما بايد 
در نظر داشت كه شهر تهران آرمان هاي شهرسازي با 
ثباتي نداشته و دنباله رو شهرهايي از جنس شهرهاي 

اسالمي با همان راسته بازارها بوده كه هنوز هم حفظ 
شده است. در نتيجه ديدگاه هايي كه معتقد بود، شهر 
بايد در آسمان باال رفته و 95درصد فضاي سبز وجود 

داشته باشد، پيگيري شد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه برخ��ي از اين سياس��ت هاي 
 شهرس��ازي را وارد ش��هر ته��ران كرده و به ش��كل 
نيمه كاره در ش��هر اجرايي كرديم، گفت: در اين زمينه 
بحث اصلي ارزش زمين است كه اقتصاد شهر را تحت 
تاثير قرار داده و از آنجا كه بخش خصوصي نيز به دنبال 
كسب حداكثر سود اس��ت در نتيجه توانستند، برخي 
سياست هاي شهرسازي را به شهر تهران تحميل كنند. 
البته همانطور كه گفتم طي 50 تا 60 سال اخير نگاه 

ثابتي در شهرسازي شهر تهران وجود نداشته است. 

راهحلپرهزينه
وي در پاس��خ به اينكه چطور مي توان شهر تهران 
را از اين رشد نامتوازن خارج كرد با بيان اينكه راه حل 
وجود دارد اما پر هزينه است، گفت: بهترين راه حل كه 
 به حاكميت مربوط مي ش��ود اين است كه امكانات را 
به گونه يي در شهرهاي مختلف توزيع كند تا افرادي كه 
به تهران مهاجرت كرده اند به همان دليل كه مهاجرت 
كرده ان��د به همان دليل هم برگردند، اين يعني ايجاد 

ش��غل در ش��هرهاي مختلف. چنانچه در ش��هرهاي 
كوچك امكان اش��تغال وجود داشته باشد بسياري از 
ش��هروندان ترجيح مي دهند از اين شهر خارج شوند 

زيرا ديگر زندگي در تهران براي آنها راحت نيست. 
به گفته اين اس��تاد دانش��گاه غير از شغل، آساني 
دسترس��ي به امكانات درماني و بهداشتي و نيز وجود 
تعداد زياد مراكز تفريحي نسبت به ديگر شهرها مردم 
را ب��ه مهاجرت به اين كالن ش��هر تش��ويق مي كند. 
بنابراي��ن بايد عواملي كه جاذب جمعيت براي ش��هر 
تهران بوده اس��ت را معكوس كرد. اگر زمينه معيشت 
ب��راي مهاج��ران فراه��م ش��ود قطعا به ش��هر خود 
برمي گردند. از س��وي ديگر باي��د هزينه هاي ورود به 
ش��هر تهران نيز افزايش يابد. قطعا شهر بايد آمايش 
ش��ود تا بدانيم كه ش��هر در فرآيند رشد خود جاذب 
چه ن��وع جمعيتي مي تواند باش��د و خدمات موجود 
پاس��خگوي چه جمعيتي خواهد ب��ود. معضالتي كه 
اكنون در شهر تهران وجود دارد ازجمله كمبود حمل 
و نقل عمومي به دليل همين عدم تعادل بين خدمات 

و جذب جمعيت است. 
وي اف��زود: برخي ش��هرهاي دنيا ب��ا 18ميليون 
جمعيت هيچ يك از مشكالت تهران را ندارند. سبك 
شهرسازي در اين شهر به گونه يي است كه پاسخگوي 
نياز اين تعداد جمعيت است. سيستم حمل و نقل آن 
ديگر در سطح شهر نيست و در زير زمين توسعه يافته 
است. حل مشكل حمل و نقل شهر تهران نيز فقط از 
طريق توس��عه مترو ممكن است. اين اتفاق در تهران 
دير افتاد. زماني كه در تهران برج ميالد و بزرگراه صدر 
ساخته مي شد و حمل و نقل خصوصي را توسعه داديم 
در واقع زمان را از دست داديم و البته هزينه را. مسكو 
120س��ال پيش مترو اين شهر را توسعه داد و اكنون 

مشكلي در حمل و نقل شهري ندارد. 
وي در پاسخ به اينكه آيا انتقال پايتخت راه مناسبي 
براي رهايي تهران از مش��كالت موجود است، تصريح 
كرد: فكر نمي كنم انتقال پايخت راه حل مناسبي باشد. 
هر از گاهي اين موضوع مطرح مي شود و فقط در حد 
يك ايده باقي مي ماند زيرا اجراي اين طرح هزينه هاي 
بسيار سنگيني دارد. بس��ياري از پايتخت هاي جهان 
فقط مركز سياس��ي اند و شهرهاي تجاري و فرهنگي 
آنها از پايتخت مجزاست بنابراين رويكردها بايد عوض 
شود. اينكه پايتخت را از تهران به جاي ديگري منتقل 
كنيم به اين معناس��ت كه تهران ديگري ايجاد كنيم. 
اكنون بسياري از شهرهاي بزرگ ما آمادگي پذيرش 
جمعيت جديد را ندارند و خود با مش��كالت بسياري 
مواجهند. بنابراين همانطور كه گفتم بهترين راه، توزيع 
امكانات در همه ش��هرهاي كشور اس��ت تا مهاجران 

بتوانند به شهرهاي خود برگردند. 

جعبهسياههواپيماي
تهران-ياسوجپيداشد

عزيز فيلي معاون عمراني اس��تاندار كهگيلويه وبويراحمد 
اعالم كرد: پس از اعزام تيم هاي تخصصي تكاور و هالل احمر 

به قله پازن پير جعبه سياه هواپيماي ATR پيدا شد. 
درحالي كه معاون عمراني استاندار كهگيلويه وبويراحمد 
خبر از پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي ATR داد، يك مقام 
مس��وول در سازمان هواپيمايي با بيان اينكه در انتظار تاييد 
خبر پيدا شدن جعبه سياه هواپيما توسط تيم كارشناسي اين 
سازمان هستيم، گفت: بالفاصله پس از پيدا شدن، بازخواني 
جعبه سياه آغاز مي ش��ود. به گزارش فارس، رضا جعفرزاده 
گفت: جعبه س��ياه هواپيما اهميت محوري در تعيين علت 
س��انحه دارد و موضوعي كه در رسانه ها مبني بر پيدا شدن 
قطعات و جعبه سياه منتشر شده، بايد توسط تيم كارشناسي 
سازمان هواپيمايي كشوري مورد بررسي قرار گيرد. او درباره 
زمان اعالم علت حادثه پس از بازخواني جعبه س��ياه گفت: 
زمان مشخصي را در اين خصوص نمي توان اعالم كرد، چراكه 
پارامترهاي زيادي در دو جعبه س��ياه FDR )دستگاه ثبت 
اطالعات فني پرواز( و CVR )دستگاه ثبت مكالمات خلبان 

و صداهاي هواپيما( وجود دارد كه بايد بررسي شود. 

افزايش30درصديقيمت
مسكندرسالآتيبعيداست

مدير علمي طرح جامع مس��كن كشور با بيان اينكه بازار 
مس��كن در حال جبران عقب ماندگي در دوران ركود است، 
گفت: افزايش قيمت مس��كن تا حد 30درصد در سال آينده 

بعيد است. 
فردي��ن يزدان��ي در گفت وگو با ايلنا، در پاس��خ به اينكه 
آيا احتمال افزايش س��وداگرانه قيمت مسكن در سال آينده 
وجود دارد، گفت: معتقدم بازار مسكن در سال آينده ظرفيت 
افزايش قيمت سوداگرانه ندارد چراكه احتمال التهاب ارزي 
وجود دارد و بنابراين نقدينگي سوداگرانه به سمت اين بازار 
هدايت مي شود. مدير علمي طرح جامع مسكن كشور ادامه 
داد: ازسوي ديگر هنوز قدرت خريد مردم به طور قابل توجهي 
افزايش پيدا نكرده است و بنابراين تصور نمي كنم كه در سال 
آينده افزايش قيمت سوداگرانه مانند سال هاي 86 تا 91 رخ 
دهد. او در پاس��خ به اينكه آيا افزايش قيمت مسكن در سال 
آين��ده از 22درصد فراتر مي رود، گفت: بعيد مي دانم افزايش 

قيمت مسكن در سال آينده به 30درصد برسد. 
مدير علمي طرح جامع مسكن كشور اظهار كرد: معموال 
رونق در بازار مسكن بدون درنظر گرفتن قضاوت هاي مثبت و 

منفي با افزايش قيمت همراه است. 
يزداني با تاكي��د بر اينكه اين حد از افزايش قيمت ها در 
سال جاري سوداگري نيست، گفت: سوداگري در بازار مسكن 
در س��ال هاي 86 و 87 رخ داد كه قيمت مسكن به يك باره 
بي��ش از 60درص��د افزايش پيدا كرد. او با بيان اينكه رش��د 
قيمت مسكن در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال 
گذش��ته چيزي حدود 22درصد بوده اس��ت، افزود: در سال 
91 قيمت مسكن رش��د 70درصدي داشت كه نمونه رشد 
قيمت همراه با سوداگري بود بنابراين در حال حاضر اين رشد 

22درصدي قيمت مسكن با سوداگري همراه نيست. 

واكنشمديرعاملهمابه
حكمجديدقاضيفدرالامريكا

مديرعام��ل هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران »هما« 
درخص��وص تاثي��ر حكم جديد ف��درال امري��كا روي خريد 
هواپيماها توس��ط اين شركت، عنوان كرد: مجوز اوفك براي 
ايران اير تا 2020 پابرجاس��ت و مش��كلي بر س��ر راه خريد 

هواپيماهاي جديد اين شركت وجود ندارد. 
فرزانه شرفبافي در گفت وگو با تين نيوز، در واكنش به اين 
خبر كه يك قاضي فدرال در امريكا حكم داده كه ارائه جزئيات 
قرارداد بويينگ با ايران منافاتي با برجام ندارد و اين ش��ركت 
هواپيماسازي بايد اين جزئيات را به دادگاه بدهد، عنوان كرد: اين 
 موضوع مشكلي را براي ايران اير به وجود نياورده و دولت فدرال 
در راستاي اين موضوع يك جوابيه داده است كه در آن تاكيد 
داشتند كه هم بويينگ و هم امريكا به برجام پايبند خواهند 
ب��ود. مديرعامل هما تاكي��د كرد: من از مردم ش��ريف ايران 
خواهش مي كنم، كليه اطالعات را از منابع معتبر خبري كسب 
و ارزيابي كنند و اين امر براي صنعت هوانوردي ايران بس��يار 
مهم است. به گزارش تين نيوز، در امريكا يك قاضي فدرال در 
حكمي شركت هواپيماسازي بويينگ را ملزم كرده جزئيات 
قراردادش با ايران را دراختيار شاكيان پرونده يي قرار دهد كه با 
متهم  كردن ايران، 67ميليون دالر از ايران غرامت مي خواهند. 
اين قاضي فدرال در امريكا حكم داده كه ارائه جزئيات قرارداد 
بويينگ با ايران براي بررسي احتمال پرداخت غرامت به اين 
ش��اكيان، منافاتي با برجام ندارد و اين شركت هواپيماسازي 
بايد اين جزئيات را به دادگاه بدهد. ش��اكيان اين پرونده كه 
قاضي فدرال امريكا آن را پيگيري مي كند، روي قرارداد ايران 
با بويينگ دست گذاشته اند به اين اميد كه به محض پرداخت 
پول از ايران به اين شركت هواپيماسازي، بتوانند غرامت شان 
را از آن بردارند. اين دادگاه به رياست قاضي رابين كاستلو در 
ايالت ايلينوي، از بويينگ جزئيات قراردادش با ايران را خواسته 
بود، اما اين شركت ابتدا از ارائه جزئيات قرارداد خودداري كرد 
و گف��ت كه اين كار نه فقط اصل قرارداد را به خطر مي اندازد 
بلكه خالف برجام اس��ت. قاضي در اين ب��اره از دولت امريكا 
اس��تعالم كرده و آنها هم گفته اند هر چند به برجام پايبندند 

ولي در اين مساله موضع خاصي ندارند. 

استقبالمسافرانجادهاي
ازمسيرهايبينالمللي

در فاصله حدود س��ه هفته يي به آغاز تعطيالت نوروزي، 
ارزيابي ها از سامانه هاي اينترنتي فروش بليت اتوبوس نشانگر 
استقبال قابل توجه مسافران نوروزي از اتوبوس هايي است كه 

در مسيرهاي بين المللي حركت مي كنند. 
به گزارش ايسنا، برنامه ريزي هاي انجام شده نشان مي دهد 
كه در ايام نوروز اتوبوس هايي به مقاصد كشورهاي ارمنستان 
و تركي��ه از تهران براي روزهاي مختلف حركت مي كنند كه 

تقريبا ظرفيت تمام اين اتوبوس به طور كامل پر شده است. 
نرخ بليت اين اتوبوس هاي بين المللي از 180هزار تومان 
آغاز شده و به 250 هزار تومان براي هر نفر مي رسند و تقريبا 
تمام اين اتوبوس هاي بين المللي از هم اكنون با ظرفيت كامل 
خود حركت خواهند كرد. همچنين نرخ بليت اتوبوس در ايام 
نوروز امس��ال تغيير قابل توجهي در قياس با گذشته نداشته 
اس��ت و هنوز بخش قابل توجهي از مسيرهاي داخلي حتي 
ب��ا اتوبوس ه��اي VIP با قيمتي كمت��ر از 100 هزار تومان 
مسافران خود را جابه جا مي كنند، نرخي كه بسيار به قيمت 
بلي��ت قطارهاي نوروزي نزديك ش��ده اس��ت، ضمن اينكه 
بخش قابل توجهي از ظرفيت بليت اتوبوس هاي بين شهري 
در مسيرهاي پرتردد به فروش رسيده اند اگرچه تقريبا تمام 

مسيرها هنوز ظرفيت خالي دارند. 

ايرانشهر

اعتراضبهادامهاشتغالنيروهايمازاددرشهرداري
عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ماندن نيروهاي 
رانتي با حقوق هاي باال در شهرداري را ظلم به مردم دانست و گفت: 
به محافظه كاري موجود در مديريت منابع انساني شهرداري معترض 

هستيم. 
به گزارش ايلنا، مجيد فراهاني عضو ش��وراي شهر تهران با اشاره 
به معضالت ش��هرداري در رابطه با نيروهاي مازاد گفت: ش��هرداري 
به عنوان يك موسس��ه بزرگ عمومي و غيردولتي با پول مردم و با 
هزينه هاي گزاف اداره مي شود، آن هم در حالي كه عوارض پرداختي 
توس��ط مردم بسيار بد هزينه مي ش��ود. يكي از مهم ترين اين موارد 
پول هاي گزافي است كه شهرداري بابت نيروي انساني و اداره شهر از 

جيب مردم هزينه مي كند. 
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ادامه داد: 
18هزار پس��ت سازماني در شهرداري تهران وجود دارد، اما براي اين 
18 هزار پس��ت نزدي��ك به 68 هزار و 100 نفر نيرو در ش��هرداري 
مشغول به كار هستند. شهرداري دچار تورم شديد نيرو است و علت 
آنكه همه ش��ركت هاي وابسته به ش��هرداري بهره وري بسيار پايين 

دارند، همين تورم نيرو است. 

۴۵00كارمندبيكاردرمترو
وي ادامه داد: ش��ركت بهره برداري از مترو حدود ۴500 كارمند 
دارد كه به كارمندان بيكار معروف شده اند، از قرار اين نيروهاي مازاد 
فرهنگ سازماني شركت را تغيير دادند، در حقيقت آن قدر در مترو 
كاري براي انجام دادن وجود ندارد كه اگر اين روند همين طور ادامه 

پيدا كند، ديگر كار كردن عار به شمار مي آيد!

فراهاني با اش��اره به نامه محس��ن هاش��مي رييس شوراي شهر 
خطاب به شهردار در رابطه با تعديل ۴ درصدي نيروهاي شهرداري 
تهران افزود: بر اس��اس برنامه پنج ساله دوم شهرداري كه سال آينده 
 آخرين س��ال اجراي آن محس��وب مي شود، ش��هرداري بايد ساالنه

۴ درصد از نيروهاي انساني را كم كند، البته اين عدد در تبصره هاي 
بودجه 97 افزايش يافته و از ۴ درصد به 6 درصد رسيده است. 

فراهاني ادامه داد: اما در گذشته شهرداري نه تنها به اين ۴درصد 
پايبند نبوده و تعداد نيرو كم نشده است، بلكه قاليباف در 6ماه آخر 
حضورش دستور استخدام 13هزار نفر را داده است. در نامه يي آقاي 
هاشمي هم از شهردار خواسته با توجه به تكليفي كه شهرداري براي 
كاهش نيروها دارد، گزارش دهد كه تاكنون رويه كار چه بوده است 
و با توجه به حضور 6ماهه شان در شهرداري تهران به اين تكليف ۴ 

درصدي چطور عمل كرده اند؟
رييس كميته بودجه ش��وراي ش��هر تهران با بي��ان اينكه برخي 
نيروها قرارداد يك ساله دارند، ادامه داد: شهرداري با پول مردم اداره 
مي شود و درست نيست عوارضش را از مردم بگيريم و قرارداد كساني 
كه شايس��تگي حضور در مناصب خود را ندارند، تمديد كنيم. وقتي 
نيروي��ي ارزش افزوده ن��دارد، بايد با احترام از او خداحافظي ش��ود. 
ش��هرداري متعلق به مردم است و خود مردم به ما اجازه نمي دهند، 
فردي با رانت و بدون ارزشيابي مناسب، كاركرد و ارزش افزوده باقي 

بماند و حقوق زياد بگيرد، اين ظلم به مردم است. 
فراهاني در واكنش به اين سوال كه چرا تاكنون اقدام خاصي در 
اين مورد صورت نگرفته اس��ت، گفت: ما به محافظه كاري موجود در 
مديريت منابع انساني معترض هستيم، معتقديم بايد افراد بر اساس 

شايستگي ها و توانايي هايشان جذب شوند. كثيري از جوانان شايسته 
و صاحب صالحيت، تحصيلكرده و پاكدست وجود دارند كه عالقه مند 
به همكاري با ش��هرداري هستند، از سوي ديگر در داخل شهرداري 
جمعيت كثيري وجود دارند كه تحصيالت و تخصص كافي نداشته و 

براي شهر ارزش افزوده يي هم توليد نمي كنند. 
وي تصري��ح كرد: راهكار اين اس��ت كه يك گردش و جابه جايي 
مناس��ب ش��غلي اتفاق بيفتد؛ يعني افراد شايس��ته بيايند و امكان 
خدمت پيدا كنند و افرادي كه نمي توانند ارزش افزوده يي براي شهر 
ايجاد كنند، عذرشان خواسته شود، چرا كه سربار ملت هستند. اين 
اظهارات براي ما هزينه خواهد داشت و مي دانم كه اگر اين افراد فاقد 
ارزش افزوده بروند، اعتراض خواهند كرد و پيگير كارشان مي شوند. 

دوسومجذبشدگان،زيرديپلموديپلم
اي��ن عضو ش��وراي ش��هر در واكنش به اظهارات ش��هردار و 
معاونانشان كه بارها اعالم كرده اند، كسي شغلش را در شهرداري 
از دست نخواهد داد، تصريح كرد: منافع مردم بايد بر هر چيزي 
ارجح باش��د. اگر مبنا منافع مردم باشد و بتوانيم به مردم اين را 
ثابت كنيم؛ مردم پذيرفته و همراهي مي كنند. مردم نمي پذيرند 
كه دوس��وم نيروهاي جذب ش��ده در 6ماه اول سال زيرديپلم و 
ديپلم باش��ند، آن هم نيروهايي كه هي��چ گونه ارزش افزوده يي 
براي شهر ندارند. البته بي ترديد آنها اعتراضاتي مي كنند و سعي 
خواه��د كردند، وجهه ما را خراب كنند، ام��ا چه كار ديگري از 
دس��ت ما بر مي آيد. وقتي مي بينيم سيس��تم ش��هرداري فشل 
اس��ت و نمي تواند حركت كن��د، راه ديگري جز تحرك در حوزه 

منابع انساني نداريم. شهرداري يك نهاد خدماتي است، اما وقتي 
مي بينيم نمي تواند به خوبي خدمت رساني كند، دليلي جز وجود 

نيروي انساني ناكارآمد ندارد. 

ساماندهينيروهايمازاددرقالبتعاوني
وي در ادامه برون سپاري را سهم مهلكي براي شهرداري خواند و 
گفت: اين روش در همه جاي دنيا پذيرفته شده است و ماموريت هاي 
غيراصلي برون س��پاري مي ش��ود. در دنيا بهتري��ن راه بهره وري اين 
 اس��ت، اما وقتي با سازماني همچون ش��هرداري روبه رو هستيم كه

سه برابر حد مجاز نيرو دارد، برون سپاري ديگر قوز باالي قوز و سهم 
مهلك اس��ت، همان طور كه تاكنون جواب نداده اس��ت. پيشنهاد ما 
اين بود كه نيروهاي مازاد در قالب تعاوني سازماندهي شوند و جاي 
ش��ركت هايي را بگيرند كه به صورت پيمانكاري به شهرداري تهران 

خدمات مي دهند. 
فراهاني در انتها با اش��اره به پيشنهادات ديگري براي رفع بحران 
مازاد نيروي انساني در شهرداري اظهار كرد: پيشنهاد ديگر اين است 
كه كاركنان ش��هرداري دو ماموريتي ش��وند و آموزش ببينند و در 
صورت وقوع حادثه مثل زلزله، سيل، آب گرفتگي و بارش برف مردم 
را تنها نگذارند، هزار و يك مش��كل در تهران وجود دارد و شهرداري 
ب��راي هر كدام يك پيمانكار اس��تخدام مي كند. براي مثال پيمانكار 
برف روبي در سال 3ميليارد تومان مي گيرد و عمال نمي تواند در مواقع 
بح��ران كارش را انج��ام دهد و نيروهاي ش��هرداري هم در اين گونه 
مواقع مي گويند كه ما پيمانكار برف روبي داريم، از همين رو نيروهاي 

شهرداري بايد براي مواقع بحراني آموزش ببينند.

پيشنهادپليسبراياجرايآزمايشيطرحترافيكجديد
رييس پليس راهور تهران بزرگ با تشريح برخي موارد در اجراي طرح 
ترافيك جديد شهرداري در سال 97 پيشنهاد داد كه اين طرح در ماه هاي 

نخست به صورت پايلوت و آزمايشي اجرا شود. 
س��ردار محمدرضا مهماندار در گفت وگو با ايسنا، درباره طرح ترافيك 
جديد شهرداري تهران كه اصرار بر اجراي آن همزمان با آغاز سال 97 وجود 
دارد، گفت: طرح ترافيك 97 شهرداري نسبت به سال قبل تفاوت اساسي 
پيدا نكرده و تنها تغيير اساسي كه نسبت به سال قبل دارد و اتفاقا مربوط 
به شوراي شهر تهران هم هست، بحث نحوه پرداخت و هزينه براي ورود به 
طرح است. وگرنه طرح از لحاظ محدوده فرقي نكرده است و سقف همچنان 
محدود اس��ت و هر كس��ي كه پول بدهد، نمي تواند وارد شود. وي درباره 
نحوه توزيع س��هميه ها ميان مشاغل و دستگاه ها نيز گفت: نحوه توزيع را 
شوراي ترافيك شهر تهران كه پليس هم عضو آن است، مشخص نمي كند 
و معاونت حمل و نقل شهرداري تهران آن را توزيع مي كند و پليس اصال 
ورودي به اين س��هميه ها و نحوه توزيع آن ندارد و عالقه يي هم نداريم كه 
به آن ورود كنيم؛ اما حتما بايد ش��اخص و معياري در اين خصوص وجود 
داشته باشد. مهماندار با بيان اينكه هيچ تغيير آنچناني در سال 97 از لحاظ 
اجرايي در طرح ترافيك وجود ندارد، افزود: سهميه ها و سقف رعايت شده و 
حتي سقف كاهش هم پيدا كرده است؛ اما تفاوت در شيوه پرداخت و مبلغ 
اس��ت كه اين افزايش و كاهش قيمت جزو اختيارات شوراي شهر است و 
دوستان بايد در مورد آن تصميم بگيرند قبال هم همين طور بود و پليس 
در تغييرات قيمت دخالتي نداشته و خود شوراي شهر تهران تصميم گرفته 
و حتما دوس��تان مصالح موكلين خود را در نظر گرفته اند كه اين مبالغ را 
مصوب كرده اند. رييس پليس راهور تهران بزرگ درباره نحوه اجراي طرح 
نيز گفت: با توجه به اينكه تغيير اساسي در شيوه پرداخت و مبلغ به وجود 
آمده و اين موضوع وابستگي به ساعت دارد بايد توجه داشت كه زمان ورود 
و خروج براساس اين طرح مهم است بنابراين اگر بخواهد اين شيوه پرداخت 
اجرايي شود بايد تجهيزات مورد نياز نيز نصب شود. مهماندار با بيان اينكه 
ما درحال حاضر فقط دوربين هاي ورودي را داريم، گفت: حتي در اين مورد 

هم باز معتقديم كه در تعداد دوربين هاي ورودي هم كم و كسر وجود دارد. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد حتما دوربين هاي خروجي كه االن تعدادش خيلي 
كم اس��ت در محدوده نصب شود، تصريح كرد: اين دوربين ها بايد بتوانند 
طبق مصوبه شوراي شهر تشخيص دهند كه فرد در چه ساعتي آمده و چه 

ساعتي از محدوده بيرون رفته است. 
ريي��س پليس راهور تهران بزرگ با بيان اينكه ش��هرداري بايد بتواند 
ساعت ورود و س��اعت خروج را ثبت كند تا بتواند براساس شيوه مصوب 
ع��وارض بگيرد و خود ش��هرداري هم براي گرفتن ع��وارض نيازمند اين 
دوربين هاس��ت، اظهار كرد: نكته دوم بحث جريمه است. تا اين دوربين ها 
نصب نش��ود و براساس استانداردها، پليس آنها را تست نكند و يك دوره 
به عنوان دوره آزمايش��ي اجرا نشود، قابليت اينكه بتوانيم جريمه كنيم را 
نداريم و جريمه كردن موكول به نصب دوربين ها و انجام آزمايشات از سوي 
پليس است. اگر اين موارد تاييد شود از يك تاريخي به بعد مي توان طرح 
را اجرايي كرد كه به نظر مي رس��د همه اينها به زمان نياز دارد. مهماندار 
با بيان اينكه خيلي مطمئن نيستم كه براي فروردين ماه اين طرح آماده 
شود، گفت: احتماال طرح يا با تاخير اجرا خواهد شد يا اينكه به سال 97 
موكول مي ش��ود؛ چراكه تا زماني كه زيرساخت ها آماده نشود، قابل اجرا 
نيست و تنها بايد يك عدد ثابت را براساس ساعت ورود به عنوان عوارض 
لحاظ كرد. مهماندار درباره احتمال تغيير مبلغ جريمه ها با توجه به عدم 
تناسب مبلغ فعلي جرايم عوارض نيز گفت: اختيار تغيير مبلغ جريمه ها با 
هيات وزيران است و قرار شد از طريق شوراي ترافيك اين موضوع پيگيري 
ش��ود تا براساس واقعيت و نياز، مبلغ ورود به محدوده مورد بازنگري قرار 

بگيرد اما تا موقعي كه دولت تصويب نكند چيزي قابل اجرا نخواهد بود. 

تشريحنامگذاريخيابان»كارگرشمالي«بهنام»مصدق«
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در مورد تغيير 

نام خيابان كارگر شمالي به نام مصدق توضيحاتي را بيان كرد. 
به گزارش ايس��نا، حجت نظري با اش��اره به نام گذاري خيابان كارگر 
ش��مالي ب��ه نام مصدق گف��ت: چندي پي��ش با توجه ب��ه واكنش هايي 

كه در فضاي مجازي نس��بت به نام گذاري تونل آرش- اس��فنديار به نام 
مصدق صورت گرفت، بررس��ي خياباني به نام مرحوم مصدق در دس��تور 
كار قرار گرفت و س��رانجام براساس پيش��نهاداتي كه در فضاي مجازي و 
در جلس��ه كميسيون فرهنگي شورا توسط اعضا مطرح شد در نهايت به 
اين جمع بندي رس��يديم كه خيابان كارگر شمالي به نام مرحوم مصدق 

نام گذاري شود. 
 وي با بيان اينكه معبر حد فاصل بين خيابان انقالب تا بزرگراه آيت اهلل 
حكيم را كه درحال حاضر به نام كارگر ش��مالي معروف اس��ت، پيشنهاد 
تغيير نام داده ايم، گفت: پيشنهاد كميسيون اين است كه اين خيابان به 
نام مصدق نام گذاري ش��ود و در ادامه خيابان كارگر جنوبي نيز با حذف 
پسوند جنوبي به نام كارگر شناخته شود. نظري افزود: اين تغيير نام مصوبه 
كميس��يون نام گذاري را دارد و به هيات رييسه اعالم وصول شده است و 
منتظر هستيم تا هيات رييسه اين تغيير نام را در دستور كار صحن قرار 

دهد تا توسط اعضاي شوراي شهر به تصويب نهايي برسد. 

تدوينآييننامهنحوهتوزيعس�هميهطرحترافيكجديد
خبرنگاران

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه آيين نامه 
نحوه توزيع س��هميه طرح ترافيك خبرنگاران درحال تدوين است، تاكيد 
ك��رد: طرح ترافي��ك جديد بعد از نهايي ش��دن مراحل اب��الغ قانوني با 
قدرت اجرا خواهد ش��د و ما در شهرداري تهران با تمام قوا از حقوق همه 

شهروندان دفاع خواهيم كرد. 
به گزارش ايس��نا، محسن پورس��يدآقايي درباره اجراي طرح ترافيك 
جديد گفت: اساس��ا هدف ما از تغيير ش��يوه دسترسي به محدوده طرح 
ترافيك اين بود كه ضابطه را به جاي رابطه بنشانيم و شفاف كنيم كه چه 
كس��اني، چرا و به چه بهايي وارد محدوده مركزي شهر مي شوند و نهايتا 

همه مردم در قبال عوارضي كه پرداخت مي كنند، برابر باشند. 
وي درخصوص سهميه طرح ترافيك خبرنگاران گفت: اختصاص امتياز 
ويژه به خبرنگاران در اليحه پيشنهادي شهرداري نبود ولي اعضاي شوراي 

ش��هر ترجيح دادند كه نهايتا خبرنگاران با تخفيف 90درصد اجازه ورود به 
طرح را داش��ته باشند و ما هم در اين زمينه ملزم به اجراي مصوبه شوراي 
ش��هر هستيم و قطعا به بهترين وجه مصوبات ش��ورا را اجرا خواهيم كرد. 
پورس��يدآقايي اظهار كرد: با توجه به محدوديت تعداد سهميه تعيين شده 
قابل واگذاري به خبرنگاران قطعا تمام تالش خود را به كار خواهيم گرفت 
تا به ش��يوه سابق توزيع سهميه خبرنگاران كه حرف و حديث هاي زيادي 
داشت، برنگرديم و روش ضابطه مندي را براي توزيع عادالنه همين سهميه ها 
در پي��ش بگيريم كه به اين منظور درحال تدوين آيين نامه يي براي تعيين 

نحوه توزيع سهميه طرح ترافيك خبرنگاران و ساير موارد خاص هستيم. 
 

امكانبازنگريدرطرحاحداثزيرگذركوينصر
سرپرست سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران از امكان بازنگري 

در طرح احداث زيرگذر كوي نصر خبر داد. 
به گزارش مهر به نقل از پايگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري 
تهران، بهنام اتابكي با بيان اينكه براي رفع گره ترافيكي پل فلزي گيشا در 
محل تقاطع بزرگراه ش��هيد چمران با بزرگراه جالل آل احمد، حداقل 7 
گزينه پيشنهادي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته از اينكه در هيچ يك 
از اين گزينه ها فكري براي بهبود وضعيت تردد عابران پياده نشده است، 
انتقاد كرد و گفت: تردد از پياده روهاي خيابان كوي نصر براي عبور از زير 
پل گيشا همواره با مخاطرات جدي براي عابران پياده همراه بوده و از اين 
رو گزينه حفظ پل گيش��ا به عنوان پل عابر پياده در عين احداث زيرگذر 
مطرح ش��ده تا اين نقطه حادثه خيز ترافيكي براي ش��هروندان ساكن در 

محالت همجوار پل گيشا ثمر بخش واقع شود. 
گفتني اس��ت با بهره برداري از پروژه احداث زيرگذر كوي نصر كه 
عمليات اجرايي آن حدود 35درصد پيش��رفت كرده است يك مسير 
زيرگ��ذر ب��ا 3 خط عبوري در هر يك از باندهاي ش��مالي و جنوبي، 
ترافيك سنگين تقاطع بزرگراه هاي شهيد چمران و جالل آل احمد را 

ساماندهي خواهد كرد. 

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
طرح دو فوريتي ادغام سازمان 

توسعه تجارت با گمرك  
فارس| سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: 
ط��رح دو فوريتي ب��راي ادغام س��ازمان توس��عه تجارت و 
گم��رك اي��ران تدوين و به زودي به هيات رييس��ه مجلس 
شوراي اسالمي ارائه مي ش��ود. رحيم زارع با بيان اينكه اين 
طرح به زودي و احتماال تا هفته آينده تقديم هيات رييس��ه 
مجلس شوراي اسالمي مي شود، افزود: اين طرح در راستاي 
جلوگيري از موازي كاري و كوچك سازي دولت و با توجه به 
مصوبه كميس��يون تلفيق بودجه سال 97 توسط تعدادي از 

نمايندگان تهيه شده است. 

شروط جديد ثبت سفارش 
لوازم خانگي 

ايسنا| ثبت س��فارش براي واردات انواع لوازم خانگي از 
امروز با ثبت نمايندگي مجاز است. به تازگي براي واردات انواع 
لوازم خانگي شروطي در نظر گرفته و اعالم شده كه براساس 
اين ش��روط ثبت س��فارش واردات در اين بخش با ش��رايط 
جديدي همراه خواهد بود. طبق آنچه اعالم شده، انجام ثبت  
س��فارش كاالهاي لوازم خانگي از روز ۱۲ اس��فند منوط به 
اخذ شناس��ه كاال و ثبت نمايندگي كاال توسط مركز اصناف 
در سامانه يكپارچه مجوزها خواهد بود. بر همين اساس الزم 
اس��ت پيش از شروع فرآيند ثبت  سفارش، موارد اشاره شده 
م��ورد توجه قرار گيرد و تجار جهت اخذ نمايندگي به مركز 

اصناف و بازرگانان ايران مراجعه كنند. 

 صادرات به عراق
به 5.5 ميليارد دالر رسيد

پايگاه خبري س�ازمان توس�عه تجارت اي�ران| در 
۱۱ماه سال جاري متوسط قيمت- هزينه كاالهاي صادراتي 
ايران به عراق ۴۶۰دالر بوده كه اين نرخ در مقايسه با ميانگين 
كاالها صادراتي ايران به مقاصد مختلف دنيا ۱.۲برابر اس��ت. 
رايزن بازرگاني ايران در عراق با بيان اينكه در ۱۱ماهه س��ال 
جاري صادرات غيرنفت��ي ايران به عراق به رقم 5.5 ميليارد 
دالر رسيده، گفت: خوشبختانه تراز تجاري ما با كشور عراق 
مثبت اس��ت. ناصر به��زاد افزود: طي ۱۱ماهه س��ال جاري 
۱۲ميلي��ون تن كاالي غيرنفتي ب��ه ارزش 5.5 ميليارد دالر 
از ايران به عراق صادر شده كه اين رقم ۱۸درصد از مجموع 

صادرات ايران به مقاصد صادراتي را شامل مي شود. 

 توليد فوالد 
از ۲۱ ميليون تن گذشت 

صدا و سيما| رييس انجمن توليدكنندگان فوالد گفت: 
تولي��د فوالد امس��ال از مرز ۲۱ميليون ت��ن عبور مي كند و 
كش��ورمان در جايگاه سيزدهم جهان قرار مي گيرد. محمود 
اس��الميان افزود: واردات محصوالت مياني با توجه به رش��د 
توليد داخلي ۲۴درصد و فوالد خام 7۶درصد كاهش داشته 
اس��ت. او گفت: عمده توليدات فوالد در كشور ورق فوالدي 
اس��ت، روند توليد فوالد در كش��ور نظم خوبي پيدا كرده و 
مي ت��وان به تحقق اهداف ۱۴۰۴ در توليد فوالد اميدوار بود. 
قيمت فوالد كشور امروز به نسبت دنيا در هر تن كمتر است 
و اين قيمت در س��ال هاي اخير كمتر سابقه داشته و واردات 
ف��والد از حدود ۸ تا 9ميليون تن در س��ال امس��ال به ۲، 5 
ميليون تن خواهد رسيد. اسالميان افزود: تعرفه فوالد با توجه 
به پايين بودن قيمت فوالد ايران بايد به گونه يي تنظيم شود 
كه توليد كننده داخلي متضرر نشود و با توجه به پايين بودن 
تعرفه واردات فوالد به نسبت كشورهاي منطقه صالح نيست 

اين تعرفه بيش از اين كاهش يابد. 

امضاي ساخت نيروگاه 
خورشيدي با ايتاليايي ها

ايرن�ا| روز گذش��ته ق��رارداد س��اخت ني��روگاه برق 
خورشيدي بين س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
)ايدرو( و ش��ركت »كارلوماس��كار« ايتالي��ا در تهران امضا 
ش��د. اين نيروگاه خورش��يدي با ظرفيت ۱۰۰مگاوات در 
منطقه ويژه اقتصادي گرمسار ساخته مي شود. منطقه ويژه 
اقتصادي گرمس��ار در دهس��تان »لجران«، بخش مركزي 
شهرستان گرمسار قرار دارد. شهر گرمسار در ۱۰ كيلومتري 
شرقي و شهر ايوانكي در ۲۰ كيلومتري شمال غربي منطقه 
ويژه اقتصادي گرمسار قرار دارند. محدوده منطقه موردنظر 
براي اس��تقرار نيروگاه خورش��يدي با حدود ۲ هزار هكتار 
مساحت داخل دشت گرمسار قرار گرفته است. وجود انواع 
مسيرهاي ارتباطي زميني مانند راه هاي اصلي چهارخطه، 
راه اصل��ي عري��ض، راه اصلي معمول��ي، آزادراه، راه فرعي 
و خط آهن سراس��ري در نزديكي منطق��ه ويژه اقتصادي 
گرمسار، شرايط ويژه يي را براي توسعه بهينه منطقه ويژه 

اقتصادي گرمسار فراهم آورده است. 

اخبار

براساس يك پژوهش »نظام بازرسي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان« تحليل شد 

سناريويمشتريگرايي

واردات و قاچاق سيگار كم شد
ريي��س مرك��ز برنامه ريزي و نظ��ارت بر دخاني��ات آخرين 
وضعي��ت تولي��د، ص��ادرات، واردات و قاچاق س��يگار تا پايان 
بهمن ماه سال جاري را تشريح و اعالم كرد كه توليد و صادرات 
سيگار افزايش يافته اما واردات و قاچاق آن كاهشي شده است. 
 علي اصغر رم��زي در ارتباط با عملكرد صنعت دخانيات در 
۱۱ ماه منتهي به بهمن س��ال جاري اظهار كرد: توليد س��يگار 
در اين بازه زماني به ميزان ۴۳ ميليارد و 7۲۰ ميليون نخ بوده 
كه در قياس با مدت مش��ابه س��ال قبل ۸درصد افزايش يافته 
است. او ادامه داد: عالوه بر اين در مدت مذكور صادرات سيگار 

۳۴۰ ميليون نخ بوده كه در قياس با مدت مشابه سال گذشته 
۱۲7درصد افزايش يافته است. 

ريي��س مرك��ز برنامه ريزي و نظ��ارت بر دخاني��ات واردات 
۱۱ماهه س��يگار را ۲ ميلي��ارد و 7۸۰ ميليون ن��خ اعالم كرد 
 و گف��ت: اين رقم در قياس با واردات ۱۱ماهه س��ال گذش��ته

۲۸ درصد كاهش يافته است. 
رم��زي همچني��ن در مورد مي��زان قاچاق س��يگار تا پايان 
بهمن ماه س��ال ج��اري بيان كرد: برآورد ميزان قاچاق س��يگار 
در اين مدت ۴ ميليارد و ۲5۰ ميليون نخ اس��ت كه در قياس 

با مدت مش��ابه س��ال قبل ۲9درص��د كاهش يافته اس��ت. او 
افزود: با اجرايي ش��دن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم 
توس��عه كش��ور دولت مكلف بود، واردات را با همان برند اصلي 
تبدي��ل به توليد داخ��ل كند در نتيجه ب��ا پيگيري هاي جدي 
و مس��تمر صورت گرفته توس��ط مركز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات كش��ور از سال ۱۳9۳ تاكنون عمده برندهاي وارداتي 
با راه اندازي ۱۰واحد توليدي يا استفاده از ظرفيت خالي برخي 
واحده��اي توليدي داخلي تبديل به داخل ش��دند و در نتيجه 
۱۶ميليارد و ۴۰۰ميليون نخ واردات رس��مي در ۱۱ماهه سال 

۱۳9۴ ب��ه ۲ميليارد و 7۸۰ميليون نخ در مدت مش��ابه س��ال 
جاري كاهش يافت. به گفته رييس مركز برنامه ريزي و نظارت 
بر دخانيات، ش��اهد كاهش بيش از ۸۴ درصدي واردات رسمي 
در بخش س��يگار نس��بت به سال ۱۳9۴ هس��تيم و با افزايش 
توليد كارخانه هايي كه در س��ال جاري راه اندازي ش��ده اند در 
س��ال آينده واردات به سمت صفر شدن حركت مي كند. رمزي 
ب��ا بيان اينكه ۸۳ درصد از توليد داخلي كش��ور توس��ط س��ه 
شركت بزرگ توليد مي شود، اظهار كرد: ۱7درصد سيگار توليد 

شده در كشور نيز توسط ۱۴ شركت ديگر به بازار مي آيد. 

تعادل|
تدوين الگوي كارآمد نظ��ارت بر بازار با توجه به 
نق��ش و وظايف نهادها و دس��تگاه هاي مرتبط با آن 
را مي ت��وان يكي از چالش هاي عمده بخش بازرگاني 
داخلي نام برد. بر همين اساس براي مديريت بر بازار 
و مشتري گرايي، نهادهاي مسوول در اين زمينه بايد 
بتوانند با در نظر گرفتن تغييرات و تحوالت اقتصادي 
شامل تمركززدايي، گسترش فضاي رقابتي، كاهش 
تصدي گ��ري دولت در ح��وزه مالكي��ت و مديريت 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي و حرك��ت به س��مت وظايف 
حاكميتي بر پاي��ه اصول ابالغي اقتص��اد مقاومتي، 
به طور كارا و اثربخش عمل كنند. اما اين در شرايطي 
است كه بدون نظارت و بازرسي، هيچ تضميني براي 
دس��تيابي به اهداف بهبود چرخه اقتصادي كش��ور 
وج��ود ن��دارد. از طرفي تجربه كش��ورهاي توس��عه 
يافته با مكانيس��م بازار آزاد نش��ان مي دهد، حمايت 
از مصرف كنن��دگان عمدتا از طريق مكانيس��م بازار، 
محيط حرفه يي و استاندارد س��ازي صورت مي گيرد. 
از اي��ن رو، چه��ار ه��دف آرماني ب��راي مديريت و 
نظارت بر بازار و هوشمند س��ازي آن قابل بيان است 
كه ش��امل »دخالت حداقلي در ب��ازار، اتخاذ رويكرد 
پيش��گيرانه به ج��اي رويكرد واكنش��ي در مديريت 
ب��ازار، رصد ب��ازار به صورت هوش��مند )ش��فافيت 
زنجيره تامين( و تامي��ن منافع و رضايتمندي همه 
بازيگران زنجيره تامين به خصوص مصرف كنندگان 
و ش��هروندان« است. همچنين بر اساس تحليلي كه 
از سوي موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
صورت گرفته، براي اصالح نظام بازرس��ي و حمايت 
از حق��وق مصرف كنن��دگان در اي��ران، از مي��ان دو 
س��ناريو پيشنهادي »باز مهندسي س��اختار نهادي، 
راهبردي، مديريتي، حقوق��ي  قانوني و فرآيندي« و 
»باز مهندس��ي نظام و نيز طراح��ي نظام اطالعاتي 
هوش��مند و يكپارچه بازرس��ي و حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان« به نظر مي رس��د، اج��راي گزينه 

نخست به حصول نتيجه نزديك تر باشد. 
  

مشتري گرايي به پارادايم غالب كسب و كار امروزي 
بدل شده است. بر اين اس��اس موفقيت و كارآمدي 
تمام اعضاي زنجي��ره تامين اعم از خرده فروش��ان، 
تامين كنن��دگان،  توليدكنن��دگان،  عمده فروش��ان، 
كارگزاران، طرف هاي س��وم )ش��ركت هاي خدمات 
لجستيكي( دولت و غيره بر اساس ميزان پاسخگويي 
به خواست ها و عالقه مندي هاي مصرف كننده ارزيابي 
مي شود. با اين همه با وجود آنكه اين پارادايم غالب، 
به لحاظ نظري در سياست ها، راهبردها و برنامه هاي 
دس��ت اندركاران و فعاالن اقتصادي و كس��ب و كار 
ايران ديده مي ش��ود، ش��واهد از شكاف عميقي بين 
دني��اي تئوريك و دنياي واقع��ي حكايت مي كند. بر 
همين اس��اس تحليلي در مورد »نوين س��ازي نظام 
بازرس��ي و حماي��ت از حقوق مصرف كنن��دگان« از 
سوي موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني به 
قلم روح اهلل نوري منتش��ر ش��ده كه نشان مي دهد، 
»عدم رضايت مصرف كنندگان و آشفتگي بازار، تعداد 
باالي ش��كايات از تخلفات صنفي در ارتباط با كاال و 
خدمات، آمار باالي اصناف بدون مجوز، تعداد باالي 
بازرسي و بازرس��ان« در مورد كاالهاي اساسي و در 
مقاطع حس��اس مثل ايام عيد ن��وروز و ماه مبارك 
رمضان به دليل نوس��انات قيم��ت و كمبود مقطعي 
عرضه كاال در بازارها يك��ي از مهم ترين چالش هاي 
مديري��ت بازار به ش��مار مي رود. از اي��ن رو اين نياز 
احساس مي شود كه سيستم فعلي بازرسي بايد مورد 

بهينه س��ازي قرار گرفته و ش��رايط حضور حداقلي و 
موثر بازرسان در بازار فراهم شود. 

»مديريت و نظارت هوشمند منسجم و يكپارچه 
بازار« نيز رويكرد ديگري اس��ت كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد. س��امانه هاي به اصطالح هوشمند موجود 
)اعم از سامانه ۱۲۴، سامانه تعزيرات، سامانه قيمت 
بازار و امثال اينها( كه به صورت جزيره يي، پراكنده، 
بخش��ي و ناهماهنگ طراحي و عم��ل مي كنند، نه 
تنه��ا به هوش��مندي ب��ازار كمكي نكرده ان��د، بلكه 
كارك��رد آنها ب��ه دليل هزينه بر ب��ودن، كند بودن و 
كارآمد نبودن زير س��وال رفته اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه يكي از مهم ترين م��واردي كه بر عملكرد 
زنجي��ره تامين و عرضه محصوالت در هر كش��وري 
موثر است، ش��يوه و روش كنترل، نظارت و بازرسي 
فع��االن مختل��ف در فرآيندهاي چرخ��ه اقتصادي 
شامل توليدكنندگان، بازرگانان در تجارت خارجي، 
ذخيره س��ازي، حمل ونق��ل، فرآوري، بس��ته بندي و 
در نهايت عمده فروش��ي و خرده فروش��ي محصوالت 
)اعم از كاال و خدمات( اس��ت. در همين رابطه توجه 
به نح��وه مديريت، نق��ش و ميزان دخال��ت دولت، 
چارچوب، ساختار، اركان، نظام ها و نهادهاي مرتبط، 
ماموري��ت و وظايف هر يك از آنها، چگونگي نظارت 
و بازرس��ي و... در زنجيره ه��اي تامين و عرضه كاال و 
خدمات از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. به عبارت 
ديگر مديري��ت بهينه نظارت و بازرس��ي در چرخه 
اقتصادي به خصوص در حلق��ه آخر يعني بازرگاني 
داخلي قادر اس��ت، رضاي��ت اعضاي زنجيره تامين و 
عرضه محصوالت و سالمت اقتصادي روابط بين آنها 

را تضمين كند. 

 تجربه ساير كشورها
نظارت و بازرس��ي بر زنجيره تامين و عرضه كاال 
و خدمات در ايران، تاكنون از يك س��و توس��ط نهاد 
متولي دولتي )سازمان حمايت با كمك سازمان هاي 
بازرگاني استان ها( و از سوي ديگر مديريت نظارت و 
بازرسي اصناف و سازمان هاي صنفي كه زيرمجموعه 

اتاق اصناف ايران فعاليت دارند، انجام مي شود. 

با توجه به زمان محدود واگذاري وظايف نظارتي 
دول��ت به تش��كل هاي صنف��ي در مطالع��ات قبلي 
كمت��ر به اين موضوع پرداخته ش��ده اس��ت. ضمن 
آنكه متاسفانه در مقايس��ه عمده مطالعات تطبيقي 
كشورهاي ديگر با ايران عمدتا وظايف دولت ايران با 
وظايف دولت هاي فدرال در كشورهاي ديگر مقايسه 
شده كه نظارت و بازرسي بازار در آن كشورها توسط 
دولت هاي محلي انجام مي ش��ود و عموما دولت هاي 
فدرال اين وظيف��ه را انجام نمي دهند. اين در حالي 
اس��ت كه در ايران، دولت ه��م وظيفه فدرال و همه 
وظيف��ه دول��ت محلي را به ص��ورت توام��ان انجام 
مي دهد. بر اين اس��اس در عمده مطالعات به اشتباه 
اي��ن وظيفه )نظارت و كنترل ب��ازار( از دوش دولت 

برداشته شده است. 
در كش��ورهاي توسعه يافته با مكانيس��م بازار آزاد، 
حمايت از مصرف كننده عمدتا از طريق مكانيسم بازار، 
محيط حرفه يي و استاندارد س��ازي صورت مي گيرد و 
نهايتا سامانه هايي براي رس��يدگي به شكايات )مانند 
CORE در هن��د و PIO NET در ژاپن( به چش��م 
مي خورن��د. به عن��وان مث��ال، در ژاپ��ن، درخصوص 
محصول��ي مانند خ��ودرو، رقابت، مس��ووليت پذيري 
اجتماعي سازندگان خودرو، استانداردهاي حرفه يي و 
اخالقي، رسانه ها و البته انجمن هاي غيردولتي، موجب 
پاسخگويي اين ش��ركت ها به مصرف كننده مي شوند. 
عالوه بر اين، بس��يار كم پي��ش مي آيد كه مركز ملي 
ام��ور مصرف كنندگان ژاپن دخالت، نظارت يا كنترلي 
بر بازار خودرو داش��ته باش��د. با اين هم��ه، باتوجه به 
دولت��ي بودن بازار در ايران كه خ��ود را در قالب تهيه 
و تدارك، قيمت گذاري، توزيع و غيره نش��ان مي دهد، 
نقش سامانه يي هوشمند براي تحت پوشش قرار دادن 

ابعاد مختلف مديريت بازار معني پيدا مي كند. 
پيش از اين، تالش هايي براي الكترونيكي كردن 
بازرس��ي و نظارت بر ب��ازار كاالهاي اساس��ي و نيز 
حمايت از مصرف كنندگان صورت گرفته كه ازجمله 
آنها مي توان به سامانه ۱۲۴، سامانه تعزيرات، سامانه 
ستاد خبري، س��امانه قيمت بازار و غيره اشاره كرد. 
با وجود اين، اين س��امانه ها به نظر كارشناسان و نيز 

دس��ت اندركاران مربوط��ه، از انس��جام و يكپارچگي 
الزم برخ��وردار نب��وده و نتوانس��ته اند مديري��ت و 
پايش هوش��مند بازار كاالهاي اساس��ي و حمايت از 
مصرف كنندگان را به صورت مطلوب و شايسته انجام 
دهند. همچني��ن، وزارت جهاد كش��اورزي درصدد 
راه اندازي س��امانه هوش��مند پايش كاالهاي اساسي 
اس��ت كه با وجود تالش هاي صورت گرفته، تاكنون 
امكان دسترسي به مستندات سامانه براي مقايسه با 

اهداف اين طرح فراهم نشده است. 
همچنين براساس اين تحليل، تجربيات كشورها 
و بنگاه ه��اي جهان هم حاكي از الزام به برنامه ريزي 
و س��رمايه گذاري مناس��ب و درنتيجه دس��تيابي به 
موفقيت ها و منافع سرشار از اجراي پروژه هاي هوش 
تجاري اس��ت. هوش تجاري يك مفه��وم چترگونه 
اس��ت كه معماري، ابزارها، پاي��گاه داده، كاربردها و 
متدولوژي ه��ا را دربر مي گيرد. ه��دف اصلي هوش 
 تجاري نيز اين اس��ت كه قابليت دسترس��ي تعاملي 
)و گاه��ي به موقع( ب��ه داده  ها و مديري��ت داده ها را 
فراه��م كند و به مديران كس��ب و كار و تحليلگران 
ام��كان دهد ت��ا تحليل هاي موردنياز خ��ود را انجام 
دهند. تصميم گي��ران با تجزيه و تحلي��ل داده هاي 
ج��اري و تاريخي، موقعيت ه��ا و عملكردها، ديدگاه 
خوبي به دست مي آورند و نتيجه، بسيار بهتر از حالت 

عادي خواهد بود. 

 سياست هاي پيشنهادي
براساس اين اطالعات و باتوجه به مباحث مطرح 
شده، اساسا مي توان دو سوال اصلي در اين خصوص 
مطرح كرد؛ نخس��ت اينكه وضع مطلوب نظام نوين 
بازرس��ي، نظ��ارت و حماي��ت از مصرف كنن��دگان 
ب��ه لحاظ نه��ادي، حقوق��ي راهب��ردي، مديريتي و 
اطالعاتي چگونه اس��ت؟ دوم آنكه ويژگي هاي نظام 
يكپارچه و هوش��مند بازرس��ي، نظارت و حمايت از 

مصرف كنندگان كدامند؟
پاس��خ به اي��ن پرس��ش ها اما نيازمند پاس��خ به 
برخ��ي پرس��ش هاي فرعي اس��ت. به عن��وان مثال، 
وضعيت موجود نظام بازرس��ي، نظارت و حمايت از 

مصرف كنندگان به لحاظ نهادي، حقوقي راهبردي، 
مديريتي و اطالعاتي و نيز زنجيره هاي تامين به چه 
ش��كل است؟ مش��كالت و چالش هاي نظام فعلي از 
لحاظ س��اختار مديريتي و نهادي و قانوني در سطح 
كالن و نيز زنجيره هاي تامين كدامند؟ س��امانه هاي 
اطالعاتي موجود در زمينه بازرسي، نظارت و حمايت 
از مصرف كنن��دگان كدامند و چه مش��كالتي بر آنها 
مترتب اس��ت؟ تجربيات ساير كش��ورهاي جهان در 
زمينه نظام بازرسي، نظارت و حمايت از مصرف كننده 
چيس��ت و چگونه مي توان آنها را بومي سازي كرد؟ و 
درنهايت، ويژگي هاي نظام مطلوب بازرسي، نظارت و 
حمايت از مصرف كنن��دگان در حوزه كالن، نهادي، 

قانوني چيست؟
به ط��ور كلي، ۴ ه��دف آرماني ب��راي مديريت و 
نظارت بر بازار و هوشمند س��ازي آن قابل بيان است؛ 
نخست، دخالت حداقلي در بازار؛ دوم، اتخاذ رويكرد 
پيشگيرانه به جاي رويكرد واكنشي در مديريت بازار؛ 
سوم، رصد بازار به صورت هوشمند )شفافيت زنجيره 
تامين( و چهارم، تامي��ن منافع و رضايتمندي همه 
بازيگران زنجيره تامين، به خصوص مصرف كنندگان 

و شهروندان. 
بر اين اس��اس، اهداف اصل��ي و فرعي اين طرح 
عبارتند از: بررس��ي و تحليل وضع موجود ساختار و 
س��امانه هاي موجود نظام بازرسي، نظارت و حمايت 
از مصرف كنندگان در كش��ور، مقايسه تطبيقي نظام 
بازرس��ي، نظارت و حماي��ت از مصرف كنندگان در 
كشور با كشورهاي منتخب، شناسايي وضع مطلوب 
س��اختار نه��ادي، مديريت��ي، سيس��تمي و حقوقي 
منسجم و يكپارچه نظام بازرسي، نظارت و حمايت از 
مصرف كنندگان در كشور و درنهايت، تحليل شكاف 
بي��ن وضع موجود و وضع مطلوب و ارائه نقش��ه راه 
اجراي��ي س��اختار نه��ادي، مديريتي، سيس��تمي و 
حقوقي منس��جم و يكپارچه نظام بازرسي، نظارت و 

حمايت از مصرف كنندگان در كشور. 
همان گونه كه بيان شد نوين سازي نظام بازرسي 
و حماي��ت از حقوق مصرف كنن��دگان، دربرگيرنده 
دو بعد اصل��ي مديريتي و اطالعاتي اس��ت و البته 
نظام اطالعاتي از نظام مديريتي و فرآيندي پيروي 
مي كند. بر اين اس��اس، موضوع نوين س��ازي نظام 
بازرس��ي و حمايت از حق��وق مصرف كنندگان در 
دو س��ناريوي اصلي، »بازمهندسي ساختار نهادي، 
راهب��ردي، مديريتي، حقوقي و قانون��ي، فرآيندي 
و ديگ��ر ابع��اد نظام بازرس��ي و حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان در كش��ور، براي دستيابي به نقشه 
راه يك نظام نوين )گزينه اول( و بازمهندسي نظام 
و نيز طراحي نظام اطالعاتي هوش��مند و يكپارچه 
بازرسي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان )گزينه 
دوم( قابل پيگيري خواهد بود. توجه به اين موضوع 
هم حايزاهميت است كه سيستم بازرسي و حمايت 
از حق��وق مصرف كنندگان، پي��ش از آنكه نيازمند 
يك سيس��تم اطالعاتي هوش��مند باش��د، مستلزم 
بازمهندس��ي و طراحي مج��دد مديريتي، نهادي و 
فرآيندي اس��ت. همچنين نظام موجود بازرس��ي و 
حمايت از حقوق مصرف كنن��دگان، توانايي تامين 
داده ها و اطالعات موردنياز يك سيس��تم هوشمند 
را نيز ندارد. به اين ترتيب، به نظر مي رس��د اجراي 
گزينه اول در قالب يك طرح پژوهش��ي و س��پس 
تعري��ف پ��روژه ديگري ب��ا عنوان »طراح��ي نظام 
اطالعاتي هوشمند و يكپارچه بازرسي و حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان«، به عنوان گزينه يي مطلوب 

در شرايط فعلي، در دستور كار قرار گيرد. 

ايران موازنه تجاري با تركيه را به نفع خود تغيير داده و از كسري ۲۶۶ميليون دالري 
در س��ال ۲۰۱۶ به مازاد حدودا ۴.۳ميليارد دالري در س��ال ۲۰۱7 تبديل كرده اس��ت. 
به گزارش تس��نيم و به نقل از المانيتور، در حالي كه ايران و تركيه همكاري در س��وريه 
را آغاز كرده اند، حجم مبادالت تجاري دو كش��ور پس از ۴ سال كاهش در سال ۲۰۱7 

شروع به افزايش كرده است. 
آمارهاي 5 س��ال گذشته نشان مي دهد، فضاي سياس��ي حاكم بر روابط تهران 
و آنكارا تاثير مس��تقيمي بر روابط تجاري اين دو كش��ور داشته است. حجم روابط 
تجاري اين دو همس��ايه در دوره هايي كه سياس��ت خاورميانه ي��ي تركيه منجر به 
همكاري نزديك تر با عربس��تان و عميق تر ش��دن اختالفات با ايران ش��ده كاهش 
يافت��ه، اما در س��ال ۲۰۱7 يعني زماني كه دو كش��ور تالش هاي مش��تركي را در 
س��وريه انجام دادند رو به افزايش بوده اس��ت. حجم مبادالت تجاري ايران و تركيه 
در س��ال ۲۰۱۲ ب��ه باالترين رقم خود يعني ۲۱.9 ميليارد دالر رس��يد. در س��ال 
۲۰۱۳ اين رقم به  ش��دت كاهش داشت و تحت تاثير تحريم هاي امريكا عليه ايران 
به ۱۴.5ميليارد دالر رس��يد. اين كاهش در س��ال ۲۰۱۴ نيز ادامه داش��ت و حجم 
روابط تجاري ۱۳.7ميليارد دالر شد. دو كشور در تالش براي تقويت روابط تجاري، 
يك موافقتنامه تجارت ترجيحي را در ابتداي سال ۲۰۱5 منعقد و اقدام به كاهش 
تعرفه واردات صدها قلم كاال كردند. هدف از اين موافقتنامه رساندن حجم مبادالت 
تجاري دو كش��ور به ۳5 ميليارد دالر در س��ال بود. همچنين توافق هس��ته يي كه 
با ه��دف لغو تحريم هاي ايران بين تهران و قدرت هاي جهاني به امضا رس��يد، اين 
اميدواري را تقويت كرد كه هيچ مانع عمده يي بر س��ر راه تقويت روابط دو كش��ور 
باقي نمانده اس��ت. اما با وجود تحوالت مثبت رخ داده، حجم مبادالت دو كشور در 
سال ۲۰۱5 به 9.7 ميليارد دالر و در سال ۲۰۱۶ يعني سال اجرايي شدن برجام به 
9.۶ ميليارد دالر كاهش يافت. كاهش مداوم حجم مبادالت تجاري نشانه يي روشن 
از اين مس��اله بود كه حج��م روابط ايران و تركيه نمي توان��د رو به افزايش بگذارد، 
مگر آنكه دو كش��ور مشكالت ش��ان را در حوزه هاي محل اختالف در سياست هاي 
منطقه يي ش��ان از جمله در بحران س��وريه حل و فصل كنند.  با بروز اختالف ميان 
تركيه و امريكا در سوريه و تالش هاي مشترك تركيه، ايران و روسيه براي دستيابي 

به راه حلي براي بحران سوريه وضعيت در سال ۲۰۱7 شروع به تغيير كرد. 

موازنه مثبت تجاري ايران با تركيه 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتن صنايع آب بر نظير فوالد در كنار دريا 
را موجب كاهش قيمت تمام شده و افزايش بازار صادرات دانست وگفت: با راه اندازي واحد 

كنستانتره از خام فروشي سنگ آهن جلوگيري مي شود. 
مهدي كرباس��يان در گفت وگو با فارس در بندرعباس با اش��اره به امتيازات اس��تان 
هرمزگان اظهار كرد: آماده بودن زيرساخت هاي منطقه يي اعم از بندر، گاز، راه آهن و دريا 

براي صادرات و واردات مهم ترين امتياز هرمزگان است. 
او در ادامه با تاكيد بر اينكه هر صنعت براي رش��د و توس��عه نيازمند بازار صادراتي و 
جهاني است، تصريح كرد: اما نكته بسيار مهم در اين خصوص »قيمت تمام شده« است 
و صنايع فوالد هرمزگان با توجه به اينكه در كنار آب قرار گرفته است، مي تواند قيمت ها 
را كاهش دهد. مديرعامل ايميدرو افزود: با توجه به فراواني س��نگ آهن و گاز در كش��ور 
ايران بحث فوالد، امتياز بااليي اس��ت و هرمزگان نيز ب��ه عنوان منطقه يي فوالدي براي 
صنعت، معدن و تجارت و ش��ركت ايميدرو مطرح اس��ت. كرباسيان يادآور شد: بر اساس 
قول رييس جمهور افزايش 5 ميليون تن توليد به ۱۰ ميليون تن فوالد را در دس��تور كار 
داريم و اميد اس��ت مرحله به مرحله اجرا شود. او با اشاره به اضافه شدن ۱.5ميليون تن 
فوالد با افتتاح ش��ركت صبا فوالد هرمزگان بيان كرد: در آينده يي نزديك بهره برداري از 
واحد گندله سازي ۲.5 ميليون تني بخش خصوصي و طرح توسعه دوبرابر شدن هرمزگان 
نيز آغاز مي شود. به گفته او گندله سازي در منطقه به دو دليل اعم از »مشكالت نقدينگي 
سرمايه گذار بخش خصوصي و تغيير نوع ماشين آالت از چيني به اروپايي« با هدف كيفيت 
بيشتر به مدت يك الي يك سال و نيم اين پروژه به عقب افتاد. بنا به اظهارات كرباسيان 
در مذاكره با س��رمايه گذار اين پروژه وي متعهد ش��د تا سال آينده پروژه گندله سازي در 
منطقه به بهره برداري برس��د. مديرعامل شركت ايميدرو تصريح كرد: در خصوص معادن 
نيز تفاهم خوبي با س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان هرمزگان و استاندار صورت 
گرفت��ه كه حدود يك ماه پي��ش در دفتر بنده يك پهنه ۶ ه��زار و ۴۰۰كيلومترمربع را 
به س��ازمان ايميدرو واگذار و قرارداد اكتش��افي آن منعقد شده است. مديرعامل شركت 
ايميدرو همچنين با اشاره به صادرات سنگ آهن خام استخراج شده از معادن استان هاي 
مركزي و با يادآوري اينكه جلوگيري از خام فروش��ي سياست قطعي وزارت است، افزود: 
با س��رمايه گذاري هايي كه انجام مي شود. بديهي اس��ت اگر واحد كنسانتره در هرمزگان 

راه اندازي شود، تحقق اين سياست سرعت خواهد يافت.

بازارهاي صادراتي؛ پيش نياز توسعه صنايع
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15 نفت و انرژي
كشت محصوالت آب بر 
به زودي كنترل مي شوند

فارس| معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با تاكيد بر 
اينكه وزارت جهاد كشاورزي به زودي سياست هاي كلي 
براي محصوالت آب بر را به اس��تان ها ابالغ خواهد كرد، 
گفت: اطالع رساني به كش��اورزان درخصوص نبود آب 

براي كاهش هزينه هاي آنهاست. 
رحي��م ميداني افزود: بارندگي ها نس��بت به س��ال 
گذش��ته ۵۵درصد كاهش دارد و وقت��ي بارندگي كم 
است يعني منابع آبي كه دراختيار داريم محدود است، 
بنابراين معقول نيست كه اطالع رساني نشود، كشاورزان 
هزينه كرده و كش��ت كنند و ندانند كه آب نيس��ت تا 

دراختيار آنها بگذاريم. 
وي افزود: به هر حال وزارت جهاد كشاورزي متولي 
اين موضوع است و مي تواند هر اقدامي براي محصوالت 
كش��اورزي انجام دهد، مهم اين اس��ت كه از خسارت 
جلوگيري كنيم، در حالي كه مي دانيم براي كشاورزي 

به شكل سابق آب نداريم. 
ميداني در پاسخ به اين سوال كه آيا براي محصوالت 
آب بر تصميماتي اتخاد شده اس��ت، اظهار كرد: وزارت 
جهاد كش��اورزي قرار ش��د به زودي سياست هاي كلي 
درمورد محص��والت آب بر را به اس��تان ها ابالغ كند تا 
تصميمات تفصيلي در اس��تان ها اتخاذ ش��ود و استان 
تصميم بگيرد كه به عنوان مثال در كدام دشت چغندر 

يا برنج نبايد كشت شود. 

لزوم تغيير كاربري ۳۰۰ هزار 
هكتار در اطراف درياچه اروميه

ايس�نا| مديرعامل ش��ركت مديري��ت منابع آب 
ايران گفت: براس��اس مطالعات ص��ورت گرفته باتوجه 
به جريانات بارندگي باي��د ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار هكتار در 
اطراف درياچه اروميه كه به عنوان اضافه س��طوح از آن 
ياد مي ش��ود، تغيير كارب��ري داده و تبديل به گلخانه 

شوند. 
محمد حاج رسولي ها در پاس��خ به احتمال كاهش 
مي��زان تخصيص آب به كش��اورزان، گفت: تحت هيچ 
شرايطي تخصيص آب كشاورزان قابل كاهش نيست اما 
تدابير ديگري براي مديريت وضعيت درنظر گرفته ايم. 

وي با بيان اينكه وضعيت بارندگي ها در حوزه درياچه 
اروميه نسبت به سال گذشته بهبود يافته است، گفت: 
مهم ترين مساله در حال حاضر اين است كه بايد در اين 
حوزه مديريت مصرف در منابع آب زيرزميني سرلوحه 

كار قرار بگيرد تا با مشكل خاصي مواجه نشويم. 
مديرعام��ل ش��ركت مديري��ت منابع آب اي��ران با 
تاكي��د بر اينكه در س��ال هاي قب��ل مديريت جريانات 
سطحي به خوبي انجام شده است، عنوان كرد: براساس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته حدودا در سال ۸درصد 

ميزان مصرف از جريانات سطحي كاهش مي يابد. 

نهايي شدن طرح حسابداري 
ملي آب تا پايان سال

پ�اون| مديركل دفتر مديريت مص��رف و ارتقاي 
بهره وري آب و آبفاي وزارت نيرو، از نهايي شدن طرح 

حسابداري ملي آب تا پايان سال جاري خبر داد. 
رضا اماني مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي 
به��ره وري آب و آبفاي وزارت نيرو، با بيان اين مطلب 
كه طرح حس��ابداري مل��ي آب جزو طرح هاي مهمي 
اس��ت كه وزارت نيرو با جديت در پي اجرايي ش��دن 
آن است، افزود: اين طرح، به نوعي با مديريت مصرف 

نيز مرتبط است. 
وي با اش��اره به اين مطلب كه از يك سال گذشته 
كارهاي مربوط به قرارداد پروژه حس��ابداري ملي آب 
آغاز شده است، افزود: اين قرارداد پس از طي مراحل 
قانوني نهايي ش��د ولي به دليل كمبود منابع اعتباري 

مسكوت ماند. 
مديركل دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري 
آب و آبف��اي وزارت نيرو تصريح كرد: پس از تغييرات 
ايجاد ش��ده در وزارت نيرو، وزير نيرو دس��تور داد تا 
منابع مالي موردنياز براي اين طرح از محل اعتبارات 
ش��ركت مديريت منابع آب ايران تامين ش��ود. با اين 
تغيي��ر، پروژه به خوبي در حال پيش��رفت اس��ت و تا 

انتهاي سال، نهايي و ابالغ مي شود. 

برگزاري مانور ايمني نفت در 
حمالت تروريستي در خارك

ش�انا| مانور جامع تخصص��ي تخليه اضطراري 
نيروي انس��اني از منطقه جغرافيايي جزيره يي در 
شرايط فرضي حمالت تروريستي به سه نقطه، در 

جزيره خارك برگزار شد. 
طرح مانور جامع پدافن��د غيرعامل و مديريت 
بحران با هدف كس��ب سنجش س��رعت عمل در 
كنترل ايمن عمليات و مديريت شرايط اضطراري 
و ايجاد آمادگي در رويارويي با تهديدهاي احتمالي 
توسط ش��ركت پايانه هاي نفتي ايران طرح ريزي و 

اجرا شد. 
ط��رح س��ناريو اين مان��ور به گونه ي��ي طراحي 
ش��د كه افزون بر توانمند كردن همه ش��ركت ها، 
س��ازمان هاي حاضر در منطقه، هماهنگي سازمان 
يافته بين مديران، كارشناس��ان فع��ال و مردم را 
در عمليات تخليه اضط��راري جزيره خارك مورد 

ارزيابي قرار دهد. 

 توافقنامه  ال پي جي 
ميان ايران و عراق

ايسنا| دبير اتاق مشترك ايران و عراق از امضاي 
توافقنامه ي��ي بي��ن اي��ران و ع��راق در زمينه تجهيز 

امكانات ال پي جي طرف عراقي خبر داد. 
س��يدحميد حس��يني با اع��الم خبر ف��وق افزود: 
براساس اين توافقنامه قرار است شركت هاي ايراني در 
زمينه تجهيز امكانات ال پي جي به طرف عراقي كمك 
كنند. اي��ن همكاري در زمينه ه��اي مختلف ازجمله 
توزيع، مجهز كردن خودروها و در زمينه مجتمع هاي 

بيمارستاني و مسكوني است. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر عراقي ها ال پي جي 
را از طريق كپسول استفاده مي كنند، افزود: براساس 
اين توافقنامه ش��ركت هاي ايران��ي به عراقي ها كمك 
مي كنند به ج��اي اينكه در مجتمع هاي مس��كوني، 
خودروها و غيره از كپسول ال پي جي استفاده كنند از 

مخزن ال پي جي استفاده كنند. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« گزارش مي دهد 

ترديد بر سر واقعي بودن پيشرفت هاي تاپي

در كنگره و نمايشگاه بين المللي اكتشاف و توليد مطرح شد

وعده انعقاد ۳ قرارداد نفتي تا پايان سال
گروه انرژي|

 »E&P«۲سال از نخستين  باري كه نام شركت هاي
و لزوم تاس��يس آنها در ايران توسط بيژن زنگنه برده 
ش��د، مى گذرد و دي��روز دومين كنگره »اكتش��اف و 
تولي��د« كه طبق مس��تندات برخي از ش��ركت هاي 
متقاضي فعاليت E&P در ايران حامي آن هس��تند، 
برگزار ش��ده اس��ت. در ايران تاكنون 11شركت براي 
فعاليت در حوزه اكتشاف و توليد از سوي وزارت نفت 
تاييد شده اند. البته تبديل شدن اين شركت هاي محلي 
به ش��ركت هاي بين المللي نيازمند انعقاد قراردادهاي 
خارجي در صنعت نفت ايران است. ديروز علي كاردر، 
مديرعامل شركت ملي نفت كه در اين كنگره حضور 
داشته است از نزديك بودن به انعقاد ۳ قرارداد جديد 
نفتي در سال 96 سخن گفت. وزارت نفت ايران متعهد 
بوده است در سال 96 معادل 1۰قرارداد خارجي منعقد 
كن��د اما تاكنون تنها موفق به امض��اي يك قرارداد با 
كهنه كار نفت ايران، توتال شده  است. گزارش حاضر به 
خالصه سخنان معاونان وزارت نفت در نخستين روز 
دومين كنگره و نمايشگاه بين المللي اكتشاف و توليد و 
پنجمين كنگره و نمايشگاه بين المللي صنعت حفاري 

ايران   اختصاص دارد. 

 اميد به امضاي ۳ قرارداد جديد
علي كاردر، مديرعامل ش��ركت مل��ي نفت ايران 
در آيين افتتاح اين مراس��م از پاراف نهايي ۳ قرارداد 
توسعه يي شركت ملي نفت ايران تا پايان امسال خبر 
داد و گف��ت: 1۰گروه تكنيكي در پيش��برد مذاكرات 
قراردادهاي جديد نفتي ايران فعال هس��تند و اگرچه 
در اين زمينه كار با س��رعت پيش نرفت اما اميدواريم 

در سال 9۷ شاهد امضاي چند قرارداد باشيم. 
كاردر همچني��ن از برگ��زاري مناقص��ه واگذاري 
بهره برداري ميدان آزادگان ش��مالي خبر داد و افزود: 
ق��رارداد كنوني زمان كوتاهي دارد ام��ا اين برنامه به 

صورت بلندمدت تر در دستور كار است. 
مديرعامل ش��ركت نفت ايران در سخنان خود به 
بخ��ش خصوص توجهي ويژه داش��ت و گفت: اگرچه 
سرعت بخش خصوصي بسيار مطلوب نبوده است اما 
معتقدم نس��بت به ما بهتر كار كرده اند. وي همچنين 

بهره وري در صنعت نفت را به »فيل بزرگ خسته«يي 
تشبيه كرد كه »حركت دادن آن كار آساني نيست.«

كاردر همچنين با اشاره به راه اندازي صندوق هاي 
پروژه براي طرح هاي توسعه نفتي اظهار كرد: مردم با 
خريد يونيت مي توانند در صندوق سرمايه گذاري كنند 
و شركت هاي EPC كار وE&P مي توانند منابع مالي 
خود را به خريد يونيت اختصاص دهند. بحث فروش 
اوراق مشاركت نيز در صحبت هاي معاون وزير پررنگ 
ش��د كه وي از تمهيداتي سخن گفت كه با توسل به 
آنها به توان ريس��ك نوسان هاي نرخ ارز به طور كامل 

پوشش داده شود. 
معاون وزير نفت همچنين ابراز اميدواري كرد كه 
س��ال 9۷ سال خوبي براي صنعت نفت باشد و يادآور 
شد: البته شركت ملي نفت ايران با هوويي به نام يارانه 
درگير است اما با وجود مشكالتي كه در حوزه تامين 
منابع مالي داريم، تالش خود را به كار گرفته ايم كه تا 
پايان امس��ال به پيمانكاران و سازندگان در حوزه هاي 

مختلف بدهي نداشته باشيم. 

 تغيير كنيم يا پذيراي چالش باشيم
حبيب اهلل بيط��رف، معاون پژوهش و فناوري وزير 
نفت كه از س��خنرانان دومين كنگ��ره E&P بود در 
صحبت هاي خود در اين مراسم به دو رويكردي كه در 
توسعه پژوهش، فناوري، مهندسي و نظام مطرح است، 
اش��اره كرد و گفت: يكي از اين رويكردها اكتس��اب و 
توسعه فناوري و دوم تقويت و استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي اس��ت كه مجموعه صنعت نفت، اكتس��اب و 
توسعه فناوري را به عنوان الگوي اصلي تقويت ظرفيت 

داخلي مد نظر دارد. 
به گزارش شبكه اطالع رس��اني نفت و انرژي، وي 
با بيان اينكه ۵ محور اصلي براي تقويت اين ظرفيت 
داخلي پيش بيني شده است، گفت: يكي از ديدگاه ها 
اين است كه ابتدا ظرفيت داخلي تقويت شود سپس 
كار را به ش��ركت ها و مجموعه هاي داخلي بس��پاريم 
و ن��گاه دوم اينكه پ��س از انتقال فن��اوري و تقويت 
ظرفيت و حين برنامه هاي توس��عه يي، امور اجرايي را 
به مجموعه هاي صنعت نفت بسپاريم كه وزارت نفت 
الگوي دوم را انتخاب كرده اس��ت. دولت براي تحقق 

اين هدف و به كار گرفتن توان زيرمجموعه ها، ظرفيت 
اجراي��ي ايجاد و همزمان س��رمايه گذاري گس��ترده  
داشته باشد. اگرچه براي اجراي الگوي دوم چالش ها 
و نگراني هايي ب��راي اجراي همزمان با انتقال فناوري 
وجود دارد اما صنعت نفت اين ريس��ك را قبول كرده 

است. 
بيطرف در توضيح ۵ برنامه توسعه يي وزارت نفت 
كه انتقال فن��اوري و پژوهش را به دنبال دارد، گفت: 
مهم ترين برنامه ما توس��عه ميدان هاي نفت و گاز در 
قالب قراردادهاي EPC است كه در آنها تاكيد شده، 
وزارت نفت حين اجراي آنها، انتقال فناوري و استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي را انجام دهد و از ش��ركت هاي 
اكتشاف و توليد در داخل و خارج بهره بگيرد. به گفته 
وي در قراردادهاي EPC اصل قرارداد بين ش��ركت 
ملي نفت و ش��ركت هاي داخلي و خارجي اس��ت كه 
اين ميزان مشاركت به توانمندي شركت هاي داخلي 
و خارجي بستگي دارد همچنين براي اين مشاركت، 
س��طح بندي هاي مختلفي در نظر گرفته شده كه در 
هر كدام از آنها ش��ركت هاي ايراني با شريك خارجي 
بايد نس��بت به خري��د كاال و تجهيزات و توليد داخل 
تعهدهاي��ي را اجرايي كنند مگر در مواردي كه امكان 

ساخت آن قطعات و تجهيزات در داخل نباشد. 
 بيط��رف همچني��ن از انتظار خود از ش��ركت ها 
و زيرمجموعه ه��اي اجراي��ي براي اعم��ال توجه و 
حساسيت بيش��تر روي كيفيت هزينه هاي پروژه به 
 ويژه انتق��ال فناوري و اثرگذاري نهايي كار س��خن 
گفت. معاون وزير نفت در صحبت هاي خود با اشاره 
ب��ه موضوع انتق��ال فناوري گفت: در همه س��طوح 
پيش بيني ش��ده براي شركت هاي داخلي و خارجي 
موض��وع انتقال فناوري از س��وي دو طرف ايراني و 
خارجي مورد تاكي��د قرار گرفته و اين موضوع جزو 
مالحظ��ات اصلي اين قراردادهاس��ت. بس��ياري از 
تاسيس��ات ما عمر باالي ۵۰ س��ال دارن��د كه براي 
حفظ رقم توليد كنوني مش��كالت زي��ادي را ايجاد 
مي كند؛ براي اين بخش نيز در چند مرحله با تاكيد 
بر استفاده از ظرفيت هاي داخلي و حمايت و تقويت 

آنها پيش بيني هاي الزم صورت گرفته است. 
بيط��رف همچني��ن اضافه كرد: ب��راي طرح هاي 

نگهداش��ت و افزايش توليد نيز در قالب قراردادهاي 
EPC ش��ركت هاي صاحب صالحيت ارزيابي شدند 
و ۳۰پروژه به ارزش حدود 6 ميليارد دالر پيش بيني 
ش��ده كه در ۳س��طح قراردادي ۵۰ تا ۳۰۰ميليون 
دالر تقس��يم بندي و كارسپاري مي شوند. يكي ديگر 
از برنامه ه��اي توس��عه يي وزارت نفت ك��ه موضوع 
انتقال فن��اوري را دنبال مي كند، پيگيري س��اخت 
1۰گروه كااليي در داخل كش��ور اس��ت كه در قالب 
آن قراردادهايي با خريد انب��وه حين انتقال فناوري 
پيش بين��ي ش��ده و پيش��رفت مجموع آنه��ا حدود 

۲۰درصد است. 
وي با اش��اره به برخ��ي مقاومت ها در اين زمينه 
تصريح كرد: بايد بپذيريم كه براي تحقق رويكردهاي 
جديد الزم اس��ت برخي نگاه ه��ا تغيير كند در غير 
اين صورت با چالش هايي روبه رو مي ش��ويم. معاون 
وزير نفت ضمن توصيه به شركت هاي اجرايي فعال 
در ح��وزه اكتش��اف و توليد گفت: در ش��رايطي كه 
مجموعه صنعت نفت فض��ا را براي اقدام و عملكرد 
شركت هاي اكتشاف و توليد داخلي باز گذاشته  آنها 
هم باي��د براي ارتقاي توانمن��دي خود تالش كنند 
ضمن اينكه به سازندگان تجهيزات 1۰گروه كااليي 
توصيه مي كنم كه با استفاده از تجربه هاي خوبي كه 
به دس��ت آورده اند با تالش بيشتر نسبت به ارتقاي 
كيفي��ت محصوالت خ��ود اقدام كنند زي��را رقباي 
خارجي آن��ان همين كاالها را با قيمت مناس��ب تر 
عرضه مي كنند و ممكن است، بازار كار آنها را بيشتر 

از گذش��ته بگيرند. همچنين دانش��گاه هايي كه در 
همكاري با مجموعه صنعت نفت قرار گرفته اند بايد 
به شكلي جدي و مستمر در ارتباط با صنعت باشند 
و پيش بيني مي ش��ود كه اين دانشگاه ها در آينده به 

دفترهاي فني شركت هاي EPC تبديل شوند. 

 صنعت نفت، تشنه سرمايه
اميرحسين زماني نيا، معاون امور بين الملل وزير 
نفت نيز از س��خنرانان »دومين كنگره و نمايش��گاه 
بين الملل��ي اكتش��اف و توليد و پنجمي��ن كنگره و 
نمايش��گاه بين المللي صنعت حفاري ايران« بود. او 
با اش��اره به اين نكته كه ترام��پ تعليق تحريم هاي 
هسته اي ايران را تمديد مي كند گفت: صنعت نفت 
اي��ران آماده هم��كاري همه  جانبه با ش��ركت هاي 
بين المللي خارجي در س��طح هاي مختلف اس��ت و 
آنه��ا نيز باره��ا عالقه مندي خود را اع��الم كرده اند. 
وي با اش��اره به اينكه مق��دار توليد نفت و گاز ايران 
متناس��ب با ذخاي��ر هيدروكربوري ايران نيس��ت و 
بس��يار ناچيز اس��ت، تصريح كرد: مقدار توليد نفت 
و گاز در ديپلماس��ي انرژي، ش��اخص نخست است 
و تاثي��ر زيادي بر سياس��ت ها دارد. زماني نيا با بيان 
اينكه با توجه به نبود س��رمايه گذاري در س��ال هاي 
گذش��ته در صنعت نفت هم اكن��ون فرصت زيادي 
ب��راي س��رمايه گذاري در اين صنعت وج��ود دارد، 
يادآور شد: صنعت نفت ايران در برنامه ششم توسعه 

به ۲۰۰ميليارد دالر سرمايه نياز دارد. 

گروه انرژي| عليرضا كياني| 
عمليات اجرايي تاپي در افغانستان چند روز پيش 
كليد خورد، طالبان از اين پروژه حمايت كرد و مقامات 
كش��ورهاي تركمنستان، پاكستان و هند همه در اين 
مراسم حاضر شدند. به اين ترتيب روي كاغذ همه چيز 
مهي��اي پيش روي اين پروژه به نظر مي رس��د. اما در 
عمل همچنان عالمت سوال هايي پيش روي اين پروژه 
كه رقيب خط لوله صادراتي گاز ايران به پاكستان به 
حس��اب مي آيد، وج��ود دارد. در اين گ��زارش به اين 

سوال ها پرداخته ايم. 
تاپي خط لوله يي 1.۸14 كيلومتري  اس��ت كه از 
ميدان بزرگ گازي گالكينيش در تركمنس��تان آغاز 
و در ش��هر نظام��ي فزيلكا در ايالت پنج��اب هند به 
پايان مي رسد. اين خط لوله قادر است تا ۳۳ ميليارد 
مترمكعب گاز در س��ال را منتق��ل كند. از اين ميزان 
هند و پاكستان هر يك بالغ بر 14ميليارد مترمكعب 
را خريداري مي كنند و ۵ميليارد مترمكعب باقيمانده 

سهم افغانستان خواهد بود. 
»تعادل« در شماره ۳ روز پيش خود شرح مفصلي 
از مراسم شروع به ساخت اين پروژه در افغانستان ارائه 
كرد. رييس جمهور اش��رف غني براي اين مراسم ابتدا 
به تركمنس��تان رفت تا در مراس��م به پايان رساندن 
ساخت خط لوله در خاك همسايه افغانستان شركت 
كند. هر چند عكس��ي از اين مالقات منتش��ر نشده 
است. در بازگشت وي به خاك افغانستان، وي عمليات 
اجرايي پروژه در خاك كشورش را كليد زد تا آغازي بر 

پايكوبي در هرات باشد. 
 افغانستان، پاكس��تان و هند تشنه گاز هستند و 
تركمنستان تش��نه درآمد حاصل از آن. از همين رو، 
اين 4 كشور در اين چند روز تمام داليل ممكن براي 
ش��ادي و عدم توجه به چالش هاي جدي اين پروژه را 
دارند. با اينكه جز تركمستان ديگر كشورهاي دخيل 
در پروژه هنوز كار س��اخت خط لوله را ش��روع نكرده 
اس��ت، اميد مي رود اين پروژه تا سال ۲۰۲۰ به اتمام 
برسد.با اين همه ابهام هايي در خصوص وضعيت تاپي 
وجود دارد، خبرگزاري اوراس��يانت مي نويسد كه عدم 
شفافيت رسانه هاي دولتي تركمن در مورد پيشرفت 
پروژه و اجازه نيافتن هيچ روزنامه نگار بين المللي براي 
بازديد از محل س��اخت خط لوله، ترديدهاي بسياري 
در مورد اتمام س��اخت و ساز در خاك تركمنستان را 
به اذهان متبادر كرده  است. همچنين تركمنستان به 
تنهايي از پس هزينه 1۰ميليارد دالري ساخت پروژه 
بر نمي آيد؛ به خصوص اينكه تقبل ۸۵درصد س��رمايه 
الزم براي پيش��برد خط لوله با رهبري كنسرس��يوم 
ساخت خط لوله تاپي يعني شركت دولتي تركمن  گاز 
اس��ت. از سوي ديگر اين كشور به دليل سوءمديريت 
اقتصادي و كاه��ش جهاني قيمت  انرژي، تمام عالئم 
ورشكستگي را در خود دارد. ساير اعضاي كنسرسيوم 
يعني ش��ركت گاز افغانستان، ش��ركت سيستم هاي 
گاز داخلي پاكس��تان و ش��ركت گيل هند همگي در 
م��ورد مخارج خ��ود در پروژه به اندازه تركمنس��تان 
محافظه كاري به خرج داده و تا حد امكان پرده پوشي 

پيشه كرده اند. 
از اخبار موجود در مورد منابع مالي اين پروژه بايد 
به اظهارنظر مقامات تركمن در اكتبر ۲۰16 مبني بر 
اس��تقراض ۷۰۰ميليون دالر از بانك توسعه اسالمي 
واقع در جده براي پيشبرد تاپي اشاره كرد. به گزارش 
اوراس��يانت، اميد مي رود كه مابقي وج��وه الزم براي 
پروژه از بانك توس��عه آس��يا تامين شود. هيات مديره 
اين بانك در س��ال گذش��ته سياس��ت هم��كاري ۵ 
ساله يي را مورد تاييد قرار دادند كه يكي از اهداف آن 

مساعدت در پروژه خط لوله افغانستان بود. اين بانك 
در اظهارنظري بدون اش��اره به ارقام و آمارهاي مالي 
نوشت: »در مسير پيش رو بانك توسعه آسيا از طريق 
تامين مالي سهامداران شركت ساخت خط لوله تاپي، 
افزايش اعتبار، ارائه وام هاي غيردولتي و مشاوره مالي 

مشاركت خواهد كرد.«

 از تركيه تا عربستان؛ شركاي تاپي 
موضوع مليت و هويت شركايي كه در كنسرسيوم 
س��ازنده تاپي حضور دارند نيز تاكنون هرگز ش��فاف 
نش��ده اس��ت. به گزارش آذرنيوز، چن��دي پيش در 
مالقاتي ميان رييس جمهوري تركمنس��تان و رييس 
يكي از بزرگ ترين هلدينگ هاي كشور تركيه، احمت 
چالي��ك صحبت خ��ط لوله گاز تاپي ب��ه ميان آمد و 
ط��رف ترك ابراز تمايل كرد تا در اين طرح با كش��ور 
تركمنستان همكاري كند. پيش از اين نيز شركت هاي 

ترك در پروژه هاي حمل و نقل، ارتباطات، كشاورزي، 
ساخت و ساز، مديريت منابع آبي، سوخت و انرژي در 
كشور تركمنستان فعال بوده اند. هم اكنون يكي از اين 
طرح هاي مش��تركي كه مورد توجه هلدينگ چاليك 
قرار گرفته، ساخت خط انتقال نيرو ۵۰۰ كيلوواتي در 

طول خط لوله گاز تاپي است. 
تنه��ا تركيه به دنبال هم��كاري در خط لوله مهم 
منطقه نيس��ت. تركمنس��تان اعالم كرده اس��ت كه 
عربستان سعودي نيز نسبت به سرمايه گذاري عظيم 
در تاپ��ي متعهد اس��ت. بنا ب��ر اين گ��زارش، معاون 
نخس��ت وزير و مس��وول بخش انرژي تركمنس��تان 
ماكس��ات بابايف در جلس��ه يي گفته اس��ت كه اين 
سرمايه گذاري از منبع صندوق توسعه سعودي تامين 
خواهد ش��د. همچنين قوربان اوغل��ي بردي محمداف 
رييس جمهور اين كش��ور ني��ز در تاييد صحبت هاي 
بابايف اظهار داشت: »تركمنستان و عربستان سعودي 

ه��ر دو داراي منابع عظيم طبيعي هس��تند و همين 
موضوع ش��رايط را براي همكاري هاي بين دو كش��ور 
در حوزه هاي مختلف به خصوص انرژي مهيا مي كند. 
با اين همه اوراسيانت مدعي شده كه صندوق توسعه 
س��عودي، تماس ه��ا براي تاييد ي��ا تكذيب همكاري 
اين كشور با تركمنس��تان در پروژه خط لوله تاپي را 
بي پاسخ گذاشته است. همين طور مقامات تركمن نيز 
در مورد ميزان همكاري عربستان در پروژه تاپي و نوع 

اين همكاري ها را سربسته گذاشته اند.«

 آينده بازار گاز ايران در ابهام 
حتي اگر خط لوله تاپي تا اينجاي كار با موفقيت 
پيش رفته باشد، موانعي در راه اجرايي شدن آن وجود 
دارد. يكي از عواملي كه از نگاه بيژن زنگنه، وزير نفت 
اي��ران مي تواند خطري جدي براي اين پروژه باش��د، 
سختي ايجاد تفاهم ميان دو رقيب ديرپاي منطقه يي 

يعني پاكستان و هند است. زنگنه در اين باره به ايرنا 
گفته است: موانعي در راه ساخت اين خط لوله وجود 
دارد، زيرا كسي كه بتواند بين پاكستان و هند تفاهم 
ايجاد كند، كار بس��يار دش��وار و مهمي را انجام داده 

است. 
پش��ت بدبيني مقامات ايراني شايد دليلي بيش از 
نامس��اعد بودن ژئوپليتيك منقطه يي كه تاپي از آن 
مي گذرد، وجود داش��ته باش��د. خط لوله تاپي رقيبي 
براي فروش گاز ايران اس��ت؛ گازي كه امكان رسيدن 
به ش��به قاره هن��د را دارد. اين رويا قرار بود با احداث 
خط لوله انتق��ال گاز ايران به پاكس��تان تحقق يابد. 
احداث اين خط لوله مدت ها محور مذاكرات مقامات 
دو كشور بود تا اينكه در نهايت و بعد از تاخير بسيار و 
با وجود مخالفت هاي پي در پي امريكا، مراسم احداث 
خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان موسوم به »خط 
لوله صلح« بين آصف عل��ي زرداري رييس جمهوري 
وقت پاكستان و محمود احمدي نژاد رييس جمهوري 

سابق ايران به امضا رسيد. 
 خ��ط لول��ه گاز در بخ��ش ايران��ي آن تقريب��ا تا 
نزديك مرز پاكس��تان تكميل ش��ده اما در آن سوي 
مرز هي��چ اقدامي صورت نگرفته اس��ت. طبق برخي 
ادعاها پيش از امضاي ق��رارداد نيز مقامات امريكايي 
از طرق مختلف به اطالع پاكس��تان رسانده بودند كه 
امضاي اين توافقنامه مي تواند با مشكالتي به ويژه در 
چارچوب تحريم هاي امريكا عليه ايران مواجه شود. از 
طرفي خبرگزاري پاكستاني دان از تحركات عربستان 
س��عودي براي مخدوش ك��ردن اعتب��ار اجرايي اين 
قرارداد پرده برداش��ته اس��ت. اما در آن برهه مقامات 
پاكستان بر اين نكته تاكيد داشتند كه اين توافقنامه بر 
اساس نيازهاي ملي پاكستان است و مقامات امريكايي 
اين گون��ه نيازها را درك خواهند كرد. از س��وي ديگر 
البته امضاي اين ق��رارداد در آن زمان كه ايران تحت 
تحريم هاي ش��ديد و بي سابقه امريكا قرار گرفته بود، 
براي مقامات تهران مي توانس��ت برگ برنده يي باشد. 
اما س��ير حوادث سرنوشت متفاوتي را براي خط لوله 
گاز ايران پاكستان رقم زد تا نيم نگاه پاكستان بر وعده 

بزرگ شمالي يعني تاپي متمركز بماند. 
حتي اگر خصومت ديرين هند و پاكس��تان را در 
معادله وارد نكنيم، عبور نفت از افغانستان خود چالشي 
براي اين پروژه است. اعالم حمايت طالبان از اين پروژه 
در كنار وعده اشرف غني براي محافظت چندين هزار 
نف��ري از خط لوله، هر چند خبري مهم بود اما باعث 
نشده است كه نگراني ها پيرامون امنيت پروژه آن هم 
در منطقه يي كه گروه هاي جهادي بر سر حكومت هم 

در رقابت هستند به طوركامل از بين برود. 
تمام اينها اما تس��لي خاطري براي ايران نيس��ت. 
ايران تاكنون 9۰۰كيلومتر خط  لوله در خاك خود را 
براي انتقال گاز به پاكستان توسعه داده ولي پاكستان 
بي اعتن��ا به ق��رارداد انتقال گاز در پ��ي تامين گاز از 
منبعي ديگر است. از طرف ديگر نياز كنوني پاكستان 
به گاز با امضاي قرارداد 1۵س��اله واردات گاز طبيعي 
ماي��ع LNG با قطر در س��ال ۲۰1۵ تا حدي تامين 
ش��ده است. همين موضوع بعضي از كارشناسان را به 
اين نتيجه رسانده كه با وجود قول پاكستان براي اتمام 
پروژه انتقال گاز ايران-پاكستان، IP تا دو سال آينده 
قيمت پايين LNG مي تواند بر اكراه پاكستان نسبت 
به ادامه كار با ايران بيفزايد و عهدش��كني دوباره اين 
كش��ور را در پي داشته باش��د. از همين رو شايد ابراز 
ترديد زنگنه نس��بت به اتمام و عملياتي ش��دن تاپي 
حتي در صورت تحقق يافتن، تقاضاي انرژي پاكستان 

را به سمت عرضه ايران متمايل نكند. 

رسانه پاكستاني: 

 اختالفات تهران و اسالم  آباد در مورد »خط لوله گاز« افزايش يافت
ايرنا|

روزنامه »نواي وقت« پاكستان نوشت: ايران، پاكستان را به همكاري نكردن 
در تكميل طرح خط لوله گاز متهم كرده و در اين خصوص اختالفات دو كشور 

افزايش يافته است. 
روزنامه اردو زبان نواي وقت پاكستان روز گذشته در سرمقاله يي با عنوان»خط 
لوله و اختالفات ايران و پاكس��تان« نوش��ت: مناب��ع ديپلماتيك مي گويند كه 
پاكس��تان براي منصرف كردن اي��ران در مراجعه به دادگاه عالي تالش مي كند 
درحال��ي كه ايران مي تواند ب��راي دريافت غرامت بيش از يك ميليارد دالري از 

پاكستان به دادگاه بين المللي شكايت كند. 
در اين سرمقاله آمده است: ايران به دليل تاخير در تكميل طرح خط لوله از 
سوي پاكستان به ستوه آمده و اين درحالي است كه سهم احداث خط لوله در 
خاك خود را به پايان رسانده است اما طرف پاكستاني هنوز سهم خود را تكميل 

نكرده كه به نظر مي رسد دليل آن فشارهاي امريكا بوده است. 
»پ��س از لغو تحريم هاي ايران به طور اصولي نبايد مانعي در مس��ير اجراي 
قراردادهاي همكاري ميان ايران و پاكس��تان پيش مي آمد ولي طرح خط لوله 

همچنان در وضعيت قبلي خود قرار دارد. ايران حتي پيش��نهاد مشاركت براي 
س��اخت خط لوله در خاك پاكس��تان را نيز ارائه كرده است اما حاكماني كه در 

پاكستان ادعاي استقالل و عدم حرف شنوي از امريكا دارند، سكوت كرده اند.«
نواي وقت نوشت: جمعيت پاكستان درحال افزايش است و همزمان نياز به 
انرژي نيز در كش��ور رو به افزايش اس��ت، خط لوله گاز تاپي قرار اس��ت تا سال 
۲۰۲9 تكميل ش��ود كه حضور هند در اين ط��رح، آينده آن را مبهم كرده كه 
همين موضوع نيز اثبات مي كند، تكميل طرح تاپي نمي تواند از اهميت و نياز به 

خط لوله گاز ايران بكاهد. 
اين روزنامه نوشت: مسووالني كه درخصوص طرح خط لوله انتقال گاز ايران 
به پاكستان سهل انگاري و عدم مسووليت نشان داده اند همان افرادي هستند كه 
اصال به فكر مردم و كش��ور نيستند. اين روزنامه به مسووالن پاكستاني توصيه 
كرد، بهتر است بدون اتالف وقت، مذاكره با ايران را آغاز كنند و همزمان عمليات 
احداث خط لوله و تكميل طرح گاز نيز شروع شود. نواي وقت نوشت: بايد ايران 
را راض��ي كرد چراكه براي منافع ملي و جلوگيري از پرداخت غرامت اين روش 

بهتر است و بايد به فكر مردم و كشور پاكستان باشيم. 
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عكسروز

عكس:ايلنا برفويخبنداندراروپا

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

توصيههانيهتوسليبهعالقهمندانبازيگري
هانیه توسلي با بیان اينكه در طول سابقه بازيگري ام به مافیا برنخوردم، گفت: توصیه ام به عالقه مندان بازيگري شروع كار از تئاتر 
اس��ت.  او افزود: به ش��خصه خیلي از فیلم هايي را كه در آنها ايفاي نقش داش��تم قبول ندارم، به خوب يا بد بودن فیلم كاري ندارم 

اما نقشي كه مي خواستم و از خودم انتظار داشتم نتوانسته ام به  درستي بازي كنم و بازي در برخي فیلم ها برايم قابل دفاع نیست. 
اين بازيگر جوان درباره بازي در تئاتر گفت: بازي در تئاتر در روزهاي اول و به دلیل سن كم براي من دشوار بود اما بعد از چند بار 
حضور روي صحنه اعتماد به نفس بیشتري پیدا كردم. بازي در تئاتر كمك زيادي كرد كه ديگر جلو دوربین استرس نداشته باشم. 
تئاتر به دلیل اينكه تكرار ندارد و زنده اجرا مي شود قطعا سخت تر است و وقتي كه كار تئاتر را به خوبي انجام دهید جلو دوربین كار 
راحت تري خواهید داش��ت. توس��لي در پاسخ به اينكه آيا مافیا براي ورود بازيگران در سینما وجود دارد يا خیر، گفت: مافیا در همه 
جاي دنیا وجود دارد اما اينكه من بخواهم قاطعانه صحبت كنم در سینماي ايران اين موضوع وجود دارد يا خیر بايد بگويم كه من 

طي مسیر رسیدن به بازيگري خوشبختانه به اين مافیا برخورد نكردم. 

چهرهروز

معرفيشهرهاييباباالتريندرآمدساالنهبراينيرويكارمهاجر

سرزمينهايپررونقبرايكارگرانخارجي
 گ�روهگوناگ�ون در س��ال هاي اخیر 
مهاجرت با رش��د قاب��ل توجهي روبه رو 
بوده اس��ت. طبق گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده در چند س��ال گذش��ته ب��ه دلیل بح��ران  و 
جنگ هاي داخل��ي به خصوص در خاورمیانه و عراق، 
س��وريه و افغانستان مهاجرت شتاب بیشتري داشته 
است؛ به طوري كه بسیاري از كشورهاي مهاجرپذير 
ب��ا چالش هاي بس��یاري مواجه ش��ده اند. مهم ترين 
معضالت ايجاد ش��ده ناش��ي از مهاج��رت مربوط به 
اشتغال مهاجران است. هرچند كه در میان مهاجران 
افراد متخصص بس��یاري نیز ديده مي شود، اما رشد 
جمعی��ت مهاج��ران و از طرف��ي هج��وم مهاجران 
غیرقانوني، اشتغال زايي آنها را با مشكل روبه رو كرده 
اس��ت. عالوه بر مهاجرت هاي اجباري ناشي از جنگ 
و درگیري هاي نظامي در برخي كشورها سال هاست 
كه به  دلیل معضالت اقتصادي، سیاس��ي و اجتماعي 
بس��یاري از افراد س��رزمین خود را به قصد ساختن 
آينده يي بهت��ر ترك كرده و مهاج��رت مي كنند. از 
طرفي در بس��یاري كش��ورها پذيرش نی��روي كار از 
میان مهاجران براي صاحبان مشاغل صرفه اقتصادي 
بیشتري دارد؛ چرا كه در برخي كشورها كارفرمايان 
ب��راي به كارگیري مهاجران ملزم ب��ه رعايت قوانین 
جهاني كار نیس��تند. اين موضوع در س��ال هاي اخیر 
عالوه بر آنكه ب��راي نیروهاي كار داخلي چالش هاي 
بس��یاري ايجاد كرده، از طرفي منجر به تخلفاتي نیز 
شده است. آن طور كه در بسیاري از گزارش ها گفته 
شده، برخي كش��ورها به خصوص كشورهاي اروپايي 
به دلیل صرفه اقتصادي، به صورت غیرقانوني نیروي 
كار وارد كرده و از آنها براي انجام امور غیرتخصصي 
ب��ا هزينه ي��ي كمتر از نی��روي كار داخلي اس��تفاده 
مي كنند. با اين حال براي بسیاري از مهاجران شرايط 
كار در كش��ور میزبان نس��بت به كش��ور خودش��ان 
ايده آل تر اس��ت. بر اين اس��اس ترجیح مي دهند در 
هر شرايطي در كشورهاي ديگر به دنبال كسب شغل 

و درآمد باشند. 
تازه تري��ن گزارش هاي موسس��ه س��رمايه گذاري 
»اچ اس بي سي« فهرس��تي از شهرهايي منتشر كرده 
كه در آنها كارگران مهاجر باالترين درآمد را كس��ب 
مي كنن��د. بر اس��اس اين گزارش بمبئي نخس��تین 
شهري اس��ت كه مهاجران مي توانند به  منظور كسب 
درآم��د و آين��ده  روش��ن كاري آن را انتخاب كنند. 
آن طور كه گفته ش��ده، نی��روي كار مهاجر در هند 
باالتري��ن میانگین درآمد س��االنه را در میان س��اير 
كش��ورها دريافت مي كند. طبق آمار منتش��ر ش��ده 

از س��وي اين موسس��ه كه توس��ط بلومب��رگ مورد 
تحلی��ل ق��رار گرفت��ه، كارگران خارج��ي در بمبئي 
به طور متوسط ساالنه حدود 217.200دالر دريافت 
مي كنن��د. آن ط��ور كه در اين گزارش گفته ش��ده، 
میانگی��ن جهاني درآم��د نی��روي كار مهاجر حدود 
99.900 دالر اعالم شده است. بر اين اساس بمبئي 
مي تواند بهترين انتخاب براي كارگران خارجي باشد. 
طبق اين گزارش سانفرانسیس��كو دومین ش��هر 
پردرآمد براي كارگران خارجي اس��ت كه مي توانند 
به طور متوس��ط ساالنه حدود 207.200 دالر درآمد 
كس��ب كنند. آن طور كه گفته شده سانفرانسیسكو 
يكي از مهم ترين مراكز مالي امريكا به ش��مار مي رود. 
همچنی��ن در بس��یاري از گزارش  ه��ا گفت��ه ش��ده 
ك��ه در مناطقي مانن��د ايالت آريزونا، س��یاتل و در 
سانفرانسیسكو میزان اشتغال در سال هاي اخیر رشد 

قابل  توجهي داشته است. 
آن طور ك��ه در اين گزارش گفته ش��ده، زوريخ 
سومین شهري است كه بیشترين میزان درآمدزايي 
را براي كارگران خارجي دارد. طبق آمار منتشر شده 
متوس��ط درآمد س��االنه نیروي كار مهاجر در زوريخ 
حدود 206.900 دالر اس��ت. آن طور كه گفته شده 
اقتصاد س��ويیس اقتصادي پايدار است و پايین ترين 
نرخ بیكاري را در میان س��اير كشورها دارد. هرچند 
كه در اين كش��ور رقابت براي يافتن ش��غل بس��یار 
باالست، اما كارگران خارجي سهمیه قابل توجهي در 

سويیس دارند. 
در اين فهرس��ت پس از بمبئي، شانگهاي دومین 
شهر آسیايي پردرآمد براي نیروي كار مهاجر معرفي 

شده است. در اين ش��هر كارگران خارجي مي توانند 
س��االنه به طور متوسط حدود 202.200 دالر درآمد 
كسب كنند. همان طور كه گفته شد، عالوه بر شرايط 
مناسب كار، سهمیه هايي براي كار مهاجران در نظر 
گرفته اس��ت. پنجمین ش��هر پردرآمد اين فهرست 
براي كارگران خارجي ژنو در س��ويیس معرفي شده 
ك��ه میانگین درآمد س��االنه مهاجران در اين ش��هر 

حدود 184.900 دالر است. 
نیوي��ورك و لس آنجل��س نیز به ترتی��ب از ديگر 
ش��هرهاي پردرآمد براي نیروي كار خارجي معرفي 
شده اند. البته با توجه به طرح ترامپ براي لغو قانون 
مهاجرت��ي »داكا« و مح��دود ك��ردن ورود و اجازه 
كار مهاج��ران به نظر مي رس��د اين ش��رايط ايده  آل 

دستخوش تغییرات بسیاري باشد. 
در ادام��ه اين گزارش جاكارتا و هنگ كنگ نیز به 
ترتیب با درآمده��اي 152.589دالري و 148.410 
دالري در رده هاي هش��تم و نهم فهرس��ت شهرهاي 

پردرآمد براي مهاجران قرار گرفته اند. 
طبق اين گزارش پاريس به  عنوان آخرين شهري 
معرفي ش��ده كه متوس��ط س��االنه درآمد كارگران 

خارجي بیشتر از میانگین جهاني است. 
آن طور كه گفته ش��ده، 31 شهر در جهان وجود 
دارد ك��ه كارگران خارج��ي در آنها س��االنه به طور 
متوس��ط بیش از 100هزار دالر درآمد دارند. در اين 
میان درآمد نیروي كار مهاجر در 10ش��هري كه در 
اين گزارش نام برده ش��د، بیشتر از میانگین جهاني 
بوده و در 21 ش��هر ديگر كارگران خارجي درآمدي 

پايین تر از متوسط جهاني دارند. 

آمارنامه

بازارهنر

موزيكهايشادبرايمخاطبانايراني
نشست رسانه يي كنسرت گروه موسیقي »شیلر« 
با حضور كريستوفر ون ديلن برگزار شد و سرپرست 
اي��ن گروه اعالم ك��رد كه در كنس��رت جديد خود 
قطع��ات ش��اد و ريتمیك را ب��راي مخاطبان ايراني 

اجرا مي كند. 
كريس��توفر ون ديل��ن به هم��راه تهیه كنندگان 
كنس��رت گروه »شیلر« ديروز ش��نبه 12 اسفند در 
نشست رس��انه يي جديدترين كنسرت اين گروه در 
اي��ران حضور پیدا كردند. ون ديل��ن در ابتداي اين 
نشس��ت ضمن اظه��ار خوش��حالي از حضور مجدد 
در اي��ران و برگزاري كنس��رتي ديگر گفت: هنرمند 
وقتي هن��رش را اجرا مي كند، اين توقع را ندارد كه 
موزيكش مورد عالقه ديگران باشد. تصور نمي كردم 
كه موزيك س��ال ها پیشم در ايران اين همه طرفدار 

داشته باشد. 
س��پس مهدي كاش��ي از تهیه كنندگان كنسرت 
گ��روه »ش��یلر« درباره اينكه با توج��ه به لغو برخي 
كنس��رت ها آيا براي برگزاري اين كنسرت مشكلي 
وجود داش��ته يا خیر، يادآور ش��د: طي 18 س��الي 
كه در عرصه موس��یقي فعالیت مي كنیم، حاشیه يي 
براي برگزاري كنس��رت نداشتیم. كنسرتي از سوي 
دولت لغو نش��ده بلك��ه برخي كنس��رت ها به دلیل 
جوان بودن و تجربه كم داش��تن تهیه كننده جهت 
انجام برنامه ريزي هاي الزم براي برگزار كنسرت لغو 
ش��ده اند. در ادامه ون ديلن با اشاره به ساخت قطعه 
»برلی��ن - تهران« و اجراي آن در كنس��رت جديد 
»ش��یلر« در ايران درباره استفاده از سازهاي ايراني 

در س��اخت اين قطعه اظهار ك��رد: در اين قطعه از 
ريتم ه��اي ايراني بهره برده ام ولي صداي س��ازهاي 
ايراني را در آن نگنجانده ام. سرپرست گروه موسیقي 
»ش��یلر« درب��اره قطعات مدنظر خود ب��راي اجراي 
كنس��رت جديد گروه در ايران يادآور شد: هدف من 
اين اس��ت كه ببینم مخاطب چه مي خواهد و از اين 
رو م��دام مانند يك آدم تازه كار، از نو كار را ش��روع 
مي كن��م تا كار تكراري انجام ندهم. برايم جالب بود 
كه در ايران خیلي مش��تاق و طرفدار دارم. موزيك 
هیجان خودش را دارد و من در كنسرت هايم توجه 
مي كنم كه مخاطبان به لحاظ حسي با كدام قطعات 

بیشتر ارتباط برقرار مي كنند. 
ون ديل��ن ادامه داد: در كنس��رت اول ديدم كه 
مخاطب��ان ايران��ي با قطع��ات ريتمیك ت��ر ارتباط 
بیشتري برقرار مي كنند از اين رو در كنسرت جديد 
گروه، قطعات ش��اد و ريتمیك ت��ر را اجرا مي كنیم. 
ضمن اينكه در اين كنس��رت از گیتار الكتريك هم 

استفاده مي كنیم. 

»بارانآهستهميبارد«بهبوساندعوتشد
»باران آهس��ته مي بارد« ساخته س��عید نجاتي 
از س��وي فستیوال فیلم كوتاه بوس��ان 2018 براي 

شركت در اين جشنواره دعوت شد. 
»باران آهس��ته مي بارد« ساخته سعید نجاتي در 
بخش فیلم كوتاه براي خانواده سي و پنجمین دوره 
جش��نواره فیلم كوتاه بوس��ان )BISFF( به نمايش 
درمي آيد.  اين فستیوال قديمي ترين جشنواره فیلم 
كوتاه س��ینماي كره است و از سال 1980 كار خود 
را ش��روع كرده اس��ت. هر س��ال بیش از 140 فیلم 
كوتاه و نیمه بلند از سراس��ر دنیا در اين جش��نواره 

به نمايش درمي آيد. 
امس��ال اين فس��تیوال برنامه متنوعي را تدارك 
ديده اس��ت كه بخش خانواده از جمله آنهاس��ت و 
در اين بخش تماش��اگراني از هر س��ن مي توانند از 
فیلم هاي كوتاه لذت ببرند. »باران آهس��ته مي بارد« 
در كش��ور تركیه ساخته ش��ده و قصه دانش آموزان 
مدرسه يي را در دهه هشتاد میالدي روايت مي كند 
ك��ه قص��د كمك ب��ه معلم خ��ود را دارن��د. عوامل 
تولید اين فیل��م عبارتند از نويس��نده: آرش رواده، 
صداب��ردار: مجید نجاتي، صداگذار: بهروز ش��هامت، 

تصوي��ر و نور: آدم چنه لي، تدوين: س��عید نجاتي و 
عماد خدابخش، جلوه هاي ويژه: سیدحسن جوادي، 
دس��تیار كارگردان: ژيال امیرخیزي، دستیار تدوين: 
مهتاب ابراهیمي، مجري طرح: تحس��ین ايشبیلن، 
بازيگ��ردان: عايش��ه آيگ��ن، بازيگران: ام��ره اي، افه 
آيك��ول، جم لیم��ان، حومیس��ا ك��وداك، رحمان 
تولوك، امور هماهنگي: زينب جوادي، طراح پوستر: 
محمدرضا بهش��تي منفرد، مترجم انگلیسي: حسین 

بشارتي، مترجم تركي: هادي علي پناه. 
تهیه كننده »باران آهسته مي بارد« انجمن سینماي 

جوان دفتر قم و شهرداري ازمیر تركیه است. 

خيريهنقاشمعلولبهنفعكودكانسرطاني
س��پیده حی��دري دختري اس��ت كه ب��ا وجود 
معلولیت جس��مي، آثار نقاشي اش را به نفع كودكان 

سرطاني مي فروشد. 
حیدري با وجود معلولیت جس��مي، محدوديتي 
براي خود متصور نیس��ت و چند سالي است نقاشي 
مي كش��د و با بخش��ي از پول فروش نقاش��ي ها به 
كودكان س��رطاني كمك مي كند. س��پیده 29سال 
دارد و از بدو تولد دچار معلولیت جس��مي و ضايعه 
مغزي بوده اس��ت اما به دلیل هوش و اس��تعداد باال 
در مدرسه با كودكان عادي تا مقطع اول دبیرستان 
درس خوان��ده اس��ت. اصالتا اهل بندرعباس اس��ت 
و ب��راي پیگیري ه��اي درماني هم اكنون در رش��ت 
س��كونت دارد. او ق��رار اس��ت به همی��ن زودي  به 
زادگاهش بازگردد و نمايش��گاه نقاش��ي هايش را به 

نفع كودكان سرطاني در بندرعباس برگزار كند. 
او ب��ه كمك هايش به كودكان س��رطاني اش��اره 
كرد و گفت: يكي از دوس��تانم سرطان دارد، دوست 
داشتم به آنها زندگي دوباره بدهم. دلم مي خواهد از 
نظر مالي مستقل شوم و بیش از اين پدر و مادرم را 

به زحمت نیندازم، هدف ديگرم اين است كه نقاش 
بشوم و به بچه هاي سرطاني كمك كنم. حیدري به 
صفحه اينس��تاگرامي كه براي فروش نقاشي هايش 
ايجاد كرده اش��اره كرد و افزود: تا حاال چندتايي از 
تابلوهايم از طريق صفحه اينستاگرام به فروش رفته 
اس��ت، يكي از بزرگ ترين آرزوهايم داشتن ويلچیر 
برق��ي بود. اخی��را با پول ف��روش تابلوه��ا و كمك 
دوس��تانم توانس��تم، ويلچیر برقي بخرم. همچنین 
قصد دارم، نمايش��گاهي در ش��هر بندرعباس جهت 

ارائه و فروش آثارم برپا كنم.

مرگمشاغلدرامريكا
باشليكتجاريترامپ 

نيويوركتايمز:
در صفحه  روزنامه  اين 
اول خ��ود ب��ا اش��اره ب��ه 
امريكا  زمس��تاني  توف��ان 
اروپ��ا  س��رماي  م��وج  و 
گزارش��ي از حاش��یه هاي 
تعرفه ه��اي  افزاي��ش 
وارداتي امريكايي منتش��ر 
ك��رد. طبق اي��ن گزارش 
در هفت��ه گذش��ته دونالد 

ترامپ اعالم كرد كه قصد دارد، تعرفه هايي س��نگین 
ب��ه واردات فوالد و آلومینیوم اختصاص دهد و با اين 
كار از تولیدكنندگان امريكايي اين محصوالت حمايت 
كن��د. ترامپ با اين اقدام ريس��ك اقدام تالفي جويانه 
ش��ركاي تجاري عمده خود همچون اروپ��ا، كانادا و 
چین را به جان خري��د. به اين ترتیب جنگ تجاري 
كه سال هاي پیش با اتهامات ارزي امريكا علیه چین 
شكل مي گرفت حاال با ورود امريكا به جبهه دوم شكل 
تعرفه يي به خود گرفته است.  طبق اين گزارش ترامپ 
اعالم كرد، تعرفه 25درصدي بر واردات فوالد و تعرفه 
10درصدي بر آلومینیوم به طور رسمي از هفته آينده 
اجرايي خواهد ش��د هر چند مقامات كاخ سفید پس 
از آن اع��الم كردند كه هنوز جزيیاتي از اين تصمیم 
باقي مانده كه بايد نهايي ش��ود. ترام��پ بر اين باور 
است كه وضع اين تعرفه ها از مشاغل امريكا حمايت 
خواهد ك��رد اما بس��یاري از اقتصاددانان مي گويند، 
تاثیر افزايش قیمت ها براي مصرف كنندگان فوالد و 
آلومینیوم همچون صنايع خودروسازي و نفت موجب 
از بین رفتن تعداد بیشتري از مشاغل نسبت به آنچه 
كاهش واردات در پي خواهد داش��ت، مي ش��ود.  آن 
ط��ور كه گفته ش��ده به دنبال اي��ن تصمیم دولت 
امري��كا براي اعمال تعرفه هاي س��نگین بر واردات 
ف��والد و آلومینی��وم »ژان كل��ود يونك��ر« ريیس 
كمیس��یون اروپا روز جمعه از تدارك اقدام مشابه 

علیه برندهاي مشهور امريكايي خبر داد. 

والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود با انتشار عكسي 
از تخريب توفان در امريكا 
گزارش��ي از موج سرماي 
و  اروپ��ا  در  س��همگین 
توفان در امريكا منتش��ر 
ك��رد. طبق گ��زارش وال 
وقوع  ژورن��ال،  اس��تريت 
توفان سهمگین در نواحي 

شمال شرق اياالت متحده دست كم 5كشته بر جاي 
گذاش��ت.  وزش باد شديد كه سرعت آن در برخي 
نواحي از 129كیلومتر در ساعت تجاوز كرد همراه 
با طغیان آب دريا موجب جاري ش��دن سیالب در 
خیابان هاي شهر بوس��تون ايالت ماساچوست شد 
ح��ال  آنكه همزم��ان هواپیماها زمین گیر ش��ده و 
خدمات ده��ي س��رويس ريلي نیز به ح��ال تعلیق 
درآمد.  آن طور كه در اين گزارش گفته شده بر اثر 
وقوع توفان كه شرق امريكا از ايالت ويرجینیا تا مین 
را درنورديد حدود يك میلیون و 700واحد مسكوني 
و تجاري واقع در ش��مال غ��رب منطقه جغرافیايي 

موسوم به غرب میانه در خاموشي فرو رفت. 
طبق بسیاري از گزارش هاي منتشر شده، بارش 
شديد باران در ويرجینیا سبب توقف حركت قطارها 
و لغو پروازها ش��ده است.  همان طور كه گفته شده، 
س��رعت ورزش باد به 100كیلومتر در ساعت رسید 
و دولت امريكا مجبور ش��د برخي از نهادهايش را در 
پايتخت تعطیل كند. همچنین بارش شديد باران و 
برف برنامه هزاران پرواز را مختل كرده و موجب بسته 
شدن دفاتر دولت فدرال در واشنگتن شده است.  در 
سواحل نیوجرسي و ماساچوست هشدار سیالب هاي 
ساحلي و توفان هاي زمستاني صادر شده است.  بیش 
از نیم��ي از برنام��ه  پروازه��اي ورودي و خروجي از 
فرودگاه الگوارديا نیويورك لغ��و و برنامه پروازها در 
فرودگاه هاي بین المللي لوگان بوستون همچنین در 
فرودگاه ه��اي نیوآرك و فرودگاه بین المللي جان اف 

كندي در نیويورك با اختالل مواجه شد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

حذف»كيسيافلك«ازاهدايجايزهاسكار
 در حال��ي كه كیس��ي افلك از حضور 
در مراس��م اسكار امس��ال و اهداي جايزه 
به بهترين بازيگر زن محروم ش��د، جنیفر 
الرنس و جودي فاس��تر به جاي وي اين 
كار را انج��ام مي دهند. به گزارش ورايتي، 
در سالي كه به »سال زنان« شناخته شده 

اسكار امسال نیز با تغییراتي روبه رو شده است. پس از متهم شدن كیسي افلك 
به س��وء رفتار جنس��ي با همبازي هاي زن خود، وي كه سال پیش برنده اسكار 
بهترين بازيگر مرد شده بود و بايد به رسم هر سال جايزه بهترين بازيگر زن را 
اهدا مي كرد، از حضور در صحنه مراس��م اسكار امسال محروم شد. به جاي آن 
امس��ال اس��كار چهار بازيگر زن را براي اهداي جوايز بازيگري در نودمین دوره 

برگزاري اين مراسم انتخاب كرده است. 
جنیفر الرنس و جودي فاستر براي اهداي جايزه بهترين بازيگران زن اصلي 
و مكم��ل روي صحنه مي روند. در عین حال جین فوندا و هلن میرن نیز براي 

اهداي جايزه بازيگران مرد روي صحنه مي روند. 
امس��ال فرانس��یس مك دورماند ب��راي بازي در فیلم »س��ه بیلبورد بیرون 
ابین��گ، می��زوري« و  گري اولدم��ن براي ب��ازي در نقش چرچی��ل در فیلم 
»تیره ترين س��اعت« امیدداران اصلي دريافت جاي��زه بهترين بازيگر زن و مرد 
هس��تند. به طور سنتي برندگان س��ال پیش جايزه همان بخش را براي جنس 
مختلف اهدا مي كردند، اما در ماه ژانويه روش��ن شد كیسي افلك بازيگر برنده 
جايزه بهترين بازيگر مرد كه س��ال پیش براي »منچستر كنار دريا« اين جايزه 
را برده بود از حضور در مراس��م و اهداي جايزه محروم ش��ده اس��ت. او همراه 
تهیه كننده و فیلمبردار فیلم »من هنوز اينجام« در س��ال 2010 به اين رفتار 

متهم شد. 

صدجشننوروزگاهيدرسمنان
سرپرس��ت اداره كل میراث فرهنگ��ي، 
صنايع دس��تي و گردشگري استان سمنان 
ب��ا تاكید ب��ر اينكه ن��وروز 97 ن��وروزي 
متف��اوت در اس��تان س��منان خواهد بود، 
گفت: در راستاي افزايش شادابي و نشاط 
در مردم و افزايش اقامت مسافران در ايام 

نوروز در 13 ش��ب اجراي 100 جشن نوروزگاهي پیش بیني شده است. محمد 
جهانشاهي افزود: »س��منان 1400نگین گردشگري ايران« شعار گردشگري و 

افق پیش بیني شده اداره كل میراث فرهنگي استان سمنان است. 
او اظهار كرد: ظرفیت هاي اس��تان س��منان در حوزه تاريخي و گردش��گري 
و تولیدات صنايع دس��تي مي تواند اين اس��تان را به يكي از مناطق پیش��رو در 
حوزه گردش��گري تبديل كند. جهانشاهي با بیان اينكه تحقق شعار گردشگري 
س��منان نیاز به مش��اركت تمام دستگاه هاي اجرايي و س��ازمان هاي مردم نهاد 
دارد، پیش��نهاد ايجاد ستاد س��منان 1400 را در اين جلس��ه عنوان كرد. او با 
اش��اره ب��ه برنامه هاي اين اداره كل براي اس��تقبال از مس��افران نوروزي گفت: 
پیش از فرارس��یدن س��ال جديد، طرح نظارتي پیش بهار از پانزدهم اسفندماه 
در اس��تان س��منان اجرا مي ش��ود. اين طرح با هدف نظارت ب��ر ارائه خدمات 
تاسیس��ات گردشگري استان سمنان و خدمات رساني هرچه بیشتر به مسافران 

و گردشگران اجرا مي شود. 
اس��تاندار س��منان نیز در اين جلس��ه با قدرداني از خدمات مديركل سابق 
میراث فرهنگي اس��تان س��منان گفت: تمام دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند در 
راس��تاي تحقق سیاس��ت هاي گردش��گري با اداره كل میراث فرهنگي اس��تان 
س��منان همكاري كنند. شهاب الدين چاووشي بر مش��اركت فرمانداري ها براي 

برپايي بازارچه هاي نوروزي صنايع دستي در تمام شهرستان ها تاكید كرد. 

تاريخنگاري

لغو قرارداد 1919
سیزدهم اسفند 1299 هیات وزيران به طور رسمي 
لغ��و قرارداد 1919 را اعالم كرد. اين قرارداد در نهم 
آگوس��ت 1919 و در اواخر حكومت احمدشاه قاجار 
بین نخس��ت وزير وقت ايران، وثوق الدوله و سرپرسي 
كاك��س وزير مختار انگلیس، امضا ش��د. اين قرارداد 

ايران را عمال تحت الحمايه انگلستان قرار مي داد. 
پ��س از خاتمه جنگ اول جهان��ي، بريتانیا يكي 
از فاتحی��ن اين جن��گ، قدرت مس��لط خارجي در 
ايران به ش��مار مي آمد، زيرا نه تنها نیروهاي عثماني 
و حامیان آلماني آنها شكست خورده و از خاورمیانه 
بیرون رانده شده بودند، بلكه روسیه هم به علت بروز 
انقالب بلش��ويكي دچ��ار آش��فتگي و جنگ داخلي 
بود. بر اين اس��اس انگلیس��ي ها نیروه��اي خود را تا 
ش��مال ايران پیش رانده و از طريق مرزهاي جنوبي 
روس��یه به نیروهاي مخالف رژيم كمونیستي جديد 
روس��یه كمك مي كردن��د. لرد كرزن وزي��ر خارجه 
وقت بريتانیا، براي تثبیت نفوذ كش��ورش در ايران، 
در نهم آگوس��ت 1919 برابر با هفدهم مرداد 1288 
در شرايطي كه احمدش��اه قاجار در آخرين ماه هاي 

حكومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاس��ي در كش��ور 
بود و سلس��له قاجار در آس��تانه انقراض قرار داشت ، 
قراردادي طراحي كرد كه به قرارداد 1919 ش��هرت 
يافت. به موجب اين قرارداد كلیه تش��كیالت نظامي 
و مالي ايران تحت نظارت انگلیسي ها قرار مي گرفت 
و امتیاز راه آهن و راه هاي شوس��ه اي��ران نیز به آنها 
واگ��ذار مي ش��د.  طرح اين قرارداد با رياس��ت میرزا 
حس��ن خان وثوق الدول��ه ب��ر دولت اي��ران همزمان 
ب��ود. گفته مي ش��د وثوق الدوله و دو نف��ر از وزراي 
كابینه اش براي بس��تن اين قرارداد پول هنگفتي نیز 
از دولت انگلس��تان به عنوان رش��وه دريافت كردند 
چراكه بس��یاري اين قرارداد را سند تحت الحمايگي 

اي��ران و بنابراين امضاي آن را از س��وي دولتمرداني 
وطن پرست بعید مي دانستند. وثول الدوله كه قرارداد 
1919 را با انگلیس امضا كرده بود، راهي اروپا شد اما 
مصادف با كودتاي سوم اسفند رضاخان به تهران آمد. 
او در اروپ��ا ب��راي توفی��ق كودت��اي رضاخ��ان 
رايزني هايي با انگلیس��ي ها داشت . با وجود اين پس از 
بازگشت به تهران، رضاشاه در يك حركت عوام فريبانه، 
مبلغ 200هزار تومان رشوه دريافتي از انگلستان را در 
رابطه با قرارداد 1919 از وي بازستاند. گرچه رضاخان 
در كودتايي انگلیس��ي به قدرت رس��یده بود، پس از 
حضور در قدرت در حركتي عوام فريبانه قرارداد 1919 

را ملغي اعالم كرد. 
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