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دانش و فن

بسته هاي اينترنت 
بلندمدت را بازگردانيد 

مرجان محمدي| 
چن��دي پي��ش اپراتورهاي هم��راه اق��دام به 
افزايش قيم��ت بس��ته هاي اينترن��ت كردند، 
 مس��اله اي كه با اعتراض كاربران مواجه ش��د، 
 اما اپراتورها با اعالم اينكه نه تنها افزايش��ي در 
قيمت بسته هاي اينترنت نداده اند، بلكه قيمت 
برخي بسته هاي اينترنت نيز كاهش پيدا كرده 
اس��ت،  اما برخي بس��ته هاي قديم��ي حذف و 

بسته هاي جديد جايگزين آن شده است .

انرژي

رويدادهاي مهم سال 97 
در حوزه انرژي

فرداد  احمدي|
س��ال 97 روزهاي پاياني خود را طي مي كند و در 
اين س��ال، حوزه انرژي ايران فرازه��ا و فرودهاي 
زيادي را تجربه كرد. در اين سال اتفاقات درخشاني 
مثل خودكفاي��ي در بنزين با كيفيت، در دس��ت 
گرفتن عمليات بازساري صنعت برق عراق و انجام 
موفقيت آمي��ز مديريت مصرف آب و برق ش��كل 
گرفت و وقايعي مثل بازگشت تحريم هاي امريكا و 
سخت شدن صادرات نفت براي ايران نيز رخ دادند. 
در اين گزارش، »روزنامه تعادل« به آنچه بر حوزه 
انرژي ايران در س��ال 97 گذشت، نگاهي اجمالي 
مي اندازد.صنعت نفت سال 97 را خوب آغاز كرد. 
وزارت نفت در س��ال 96 ق��راردادي را ب��ه ارزش 
۴ ميليارد و ۸79 ميليون دالر براي توسعه فاز 11 
پارس جنوبي با شركت فرانسوي توتال منعقد كرد 
و در فروردين ماه س��ال 97 اعالم شد كه توتال در 

راستاي اجراي تعهدات خود به اين قرارداد...
7

 باگردشماليچهارشنبهسوري
ساليچندكالسدرسميتوانساخت؟

»تعادل«سطحروابطتجاريایرانوعراقدرآستانهسفرروحانیبهبغدادرابررسيميكند

سوِر گران 

عراق پايگاه ضد تحريم  ايران

جهان

 برخورد خاكستري برلين
 با پيشنهاد رنسانس اروپايي 

15 12

ديپلماسي

سفير ژاپن در تهران گفت: همه تالش خود را براي 
حمايت و افزايش م��راودات به ويژه در بخش هاي 
اقتص��ادي، كش��اورزي و داروي��ي ب��ا جمهوري 
اس��المي ايران ادامه خواهيم داد. به گزارش خانه 
ملت، »ميتسوگو س��ايتو« روز گذش��ته در ديدار 
شهاب نادري نماينده مردم پاوه در مجلس گفت: 
تحريم هاي امريكا براي شركت هاي ژاپني شرايط 
سختي به وجود آورده است. سفير ژاپن در تهران 
اظهار داشت: توكيو تمام تالش خود را براي حمايت 
و افزايش مراودات به ويژه در بخش هاي اقتصادي، 
كشاورزي و دارويي با جمهوري اسالمي ايران ادامه 
خواهد داد. س��ايتو افزود: با موفقيت آميز خواندن 
س��فر اخير علي الريجاني ريي��س مجلس به اين 
كشور بر تحكيم روابط تجاري فيمابين تاكيد كرد.  
س��فير ژاپن در تهران در بخش ديگري از سخنان 
خود با ابراز تسليت به زلزله زدگان استان كرمانشاه 
از آمادگي كشورش براي انتقال تجربه و تكنولوژي 
براي مقابله با زلزله خبر داد. شهاب نادري نماينده 
مردم پاوه در مجلس نيز در اين دي��دار با تاكيد بر 
مناسبات خوب دو كشور گفت: ظرفيت هاي خوبي 
براي ارتقاي س��طح روابط فيمابين در عرصه هاي 
مختلف وجود دارد و مجلس ش��وراي اسالمي و به 
ويژه گروه دوستي پارلماني ايران- ژاپن آماده كمك 
به تسهيل و توسعه روابط در زمينه هاي سياسي، 
اقتصادي، كشاورزي و دارويي بين دو كشور است. 
نماينده مردم پاوه با قدرداني از كمك هاي دولت و 
ملت ژاپن به مردم زلزله زده استان كرمانشاه افزود: 
با توجه به قرار گرفتن دو كشور در مناطق زلزله خيز 
و همچنين پيشرفت علمي و تكنولوژيكي ژاپن در 
امر پيش بيني زلزله تبادالت علمي در اين خصوص 
مي تواند به كاهش باليا و خسارات مادي و معنوي 
كمك كند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در 
بخش ديگري از سخنانش با مثبت ارزيابي كردن 
مواضع و ديدگاه دولت ژاپ��ن در حمايت از برجام، 
تحريم ه��اي ظالمانه امريكا بر عليه كش��ورمان را 
خالف قوانين بين المللي دانسته و بر تداوم روابط 

مثبت ميان دو كشور تاكيد كرد.

سفير ژاپن: براي افزايش 
مراودات با تهران تالش مي كنيم

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور جمعيت 
روستايي كشور را ۲6 درصد اعالم كرد. به گزارش مهر، 
محمد اميد روز گذشته در جريان بازديد از روستايي در 
محور كرج - چالوس،  با تأكيد بر اينكه همه بايد براي حل 
مشكالت روس��تاييان تالش كنيم، گفت: خوشبختانه 
طي چه��ار دهه اخير اقدام��ات موثري در روس��تاهاي 
كشور انجام شده است، توسعه روس��تاها در دستور كار 
است. معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم كشور 
در بخش ديگري بابيان اينكه ۳۸ هزار و ۵۰۰ روس��تاي 
باالي ۲۰ خانوار در كشور وجود دارد، گفت: خوش بختانه 

اين روستاها از زيرس��اخت هاي مناسب توسعه ازجمله 
آب، برق، راه، آموزش و بهداشت برخوردار هستند. اميد 
با اشاره به اينكه در حوزه گازرس��اني به روستاها به ازاي 
هر خانوار 1۲ ميليون تومان هزينه مي شود، گفت: اوايل 
انقالب جمعيت روستايي كشور ۵۰ درصد بوده درحالي 
كه اين مهم به ۲6 درصد رسيده اس��ت. وي با تأكيد بر 
اينكه در حال حاضر جمعيت روستايي كشور ۲۲ ميليون 
نفر است، گفت: در حوزه اشتغال روستايي آن طور كه بايد 
رشدي شكل نگرفته است يعني رشد اشتغال روستايي با 

رشد جمعيت روستايي توازني ندارد.

جمعيتروستایيكشوربه۲۶درصدرسيدهاست

خبر

مجيد اعزازي |
دبيرگروه راه و شهرسازي|

1- طي چند ساله اخير، در حوزه اقتصاد دو بحث نظري 
موازي به تواتر طرح شده اند. بحث ضرورت فرماندهي واحد 
اقتصاد و بحث ضرورت اجماع نيروهاي موثر سياس��ي و 
اقتصادي درباره سياس��ت ها و تصميم گيري هاي مهم و 
كالن كشور. اگر چه بحث اول، نخستين بار از سوي دكتر 
حس��ن درگاهي، استاد اقتصاد دانش��گاه شهيد بهشتي 
مطرح شد، و بحث دوم نيز از س��وي مسعود نيلي،  استاد 
اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف اما مي توان گفت كه اين 
دو مبحث دو روي يك س��كه هس��تند و تالش مي كنند 
مساله واحد »تصميم گيري هاي جزيره اي« را حل كنند 
تا امر سياست گذاري اقتصادي در سپهر سياسي ايران در 
ذيل سياستي واحد و يكسان حل و فصل شود. در عمل اما 
نظر فرماندهي واحد اقتصادي گويا بيشتر از سوي دولت 
و حاكميت مورد توجه قرار گرفته است. چه آنكه اسحاق 
جهانگيري، معاون اول رييس جمهور در دولت يازدهم به 
عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي تعيين ش��د كه به اعتقاد 
برخي از كارشناسان بخش��ي از موفقيت هاي اقتصادي 
آن دولت هم ناشي از همين فرماندهي واحد بود. در عين 
حال، در دولت دوم روحاني، با كاهش نقش جهانگيري در 
كابينه اين فرماندهي نيز تضعيف شد و كارآيي خود را از 
دس��ت داد. نظريه ضرورت اجماع نيروهاي موثر سياسي 
و اقتصادي نيز اگر چه در نيمه نخست سال جاري منجر 
به تشكيل »شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه 
قوه به رياست دكتر حسن روحاني« ش��د، اما اين نظريه 
هم تاكنون به طور كامل اجرا نشده است چرا كه بازيگران 
كالن عرصه اقتصاد ايران منحصر به سه قوه مجريه، مقننه 
و قضاييه نيستند و از همين رو، اين شورا تاكنون نتوانسته 
است براي حل مشكالت عمده كشور به اجماع دست يابد.

۲- در اين روزها مردم با آرسن لوپن تازه اي در عرصه فساد 
اقتصادي و سياسي آشنا شده اند. آرسن لوپني كه از بطن 
پرونده اختالس در يكي از پتروشيمي هاي كشور بيرون 
آمده و با اسم خانم »م.ش« در رسانه هاي رسمي معرفي 
شده است. احتماال تا زمان انتشار اين مطلب، اغلب ايرانيان 

اين خبر را شنيده و مطلع شده اند كه فرد ياد شده از مسير 
فعاليت هاي رسانه اي، در ميان گروه هاي سياسي اصالح 
طلب، اصولگرا و جريان موس��وم به جريان انحرافي نفوذ 
كرده و با برقراري ارتباط هاي متعدد با مديران و مسووالن 
كشور پاي قراردادهاي متنوعي از قراردادهاي انتشار كتاب 
و مجله تا قراردادهاي چندين ميليون دالري نفتي را امضا 
كرده اس��ت و هم اينك با ازدواج با يكي از مخالفان برانداز 

خارج نشين در كانادا يا آمريكا اقامت دارد!
۳- چرا بعد از قريب ۴۰ س��ال تحريم و جنگ اقتصادي و 
مزمن ش��دن بيماري هاي اقتصاد ايران هنوز در ش��يوه 
برخورد با پديده تحريم و جنگ اقتصادي، كشور به رويه 
واحدي دست نيافته است؟ از سوي ديگر، چرا هر از گاهي 
آرسن لوپني كه زير پوست شهر رشد كرده، ظهور مي كند 
و ركورده��اي تازه اختالس در كش��ور را جابه جا مي كند 
و افكار عمومي از رو ش��دن ميزان اختالس و نفوذ و رخنه 
چنين افرادي در ميان گروه هاي سياس��ي و مس��ووالن 
كشور شگفت زده مي شوند؟ پاس��خ به چنين سئواالتي 
ساده و آسان نيست، اما بي گمان يكي از قوي ترين داليل 
وجود چنين پديده هايي در كشور، نبود نهادهاي مدني و 
احزاب حرفه اي سياسي است. نهادهايي كه مي توانند با 
ايجاد جريان ها و حركت هاي جمعي، حالت »كوتاه مدت« 
جامعه را به وضعيت »دراز مدت« تبدي��ل كند. در واقع، 
نهادهاي مدني و در راس آنها احزاب سياس��ي حرفه اي، 
محملي براي انباش��ت س��رمايه هاي اجتماعي،  دانش، 
 اطالعات و تجربه ها جمعي هستند و از همين رو، مي توانند 
در كنار كادر سازي براي مديريت كشور از آمد و شد افراد 
نفوذي و بي ريش��ه و »نان به نرخ روز خ��ور« مانند خانم 
»م.ش« در عرصه سياس��ي و مديريتي كشور جلوگيري 
كنند. همچنين اين اح��زاب خواهند ب��ود كه با چكش 
كاري كارشناسي برنامه ها و سياست هاي كالن با هدف 
كسب راي از مردم و در نهايت پاسخگويي به آنها مي توانند 
دولت ها را از ورطه س��قوط به گرايش هاي س��ليقه اي و 
ش��خصي باز دارند و بر عملكرد دولت ها در اجراي قوانين 
باالدستي همچون قانون اساسي، سند چشم انداز ۲۰ ساله 

كشور و برنامه هاي توسعه پنج ساله نظارت داشته باشند.

»آرسنلوپِن«پتروشيمي
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

»آرسن لوپِن« پتروشيمي
1- ط��ي چند س��اله 
اخير، در حوزه اقتصاد 
نظ��ري  بح��ث  دو 
م��وازي ب��ه تواتر طرح 
شده اند. بحث ضرورت 
فرماندهي واحد اقتصاد 
و بحث ضرورت اجماع 
نيروهاي موثر سياسي و 
اقتصادي درباره سياست ها و تصميم گيري هاي 
مهم و كالن كشور. اگرچه بحث اول، نخستين بار 
از سوي دكتر حس��ن درگاهي، اس��تاد اقتصاد 
دانشگاه ش��هيد بهش��تي مطرح ش��د، و بحث 
دوم نيز از سوي مس��عود نيلي،  اس��تاد اقتصاد 
دانش��گاه صنعتي ش��ريف اما مي توان گفت كه 
اين دو مبحث دو روي يك سكه هستند و تالش 
مي كنن��د مس��اله واح��د »تصميم گيري هاي 
جزيره اي« را حل كنند تا امر سياس��ت گذاري 
اقتص��ادي در س��پهر سياس��ي اي��ران در ذيل 

سياستي واحد و يكسان حل و فصل شود.

مجيد اعزازي

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



 عرضه كتاب خاطرات
رهبر معظم انقالب آغاز شد

فروش كتاب »خون دلي كه لعل شد« حاوي خاطرات 
حضرت آيت اهلل خامنه اي از زندان ها و تبعيد دوران 
مبارزات انقالب اسالمي توس��ط انتشارات انقالب 

اسالمي چاپ و روانه  بازار شد.
به گزارش پايگاه انتش��ارات انقالب اسالمي وابسته 
به دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي، كتاب 424 صفحه اي »خون دلي كه لعل 
ش��د« به همت محّمدعلي آذرشب گردآوري شده 
است. اين كتاب ترجمه  فارسي كتاب »إّن مع الّصبر 
نصراً« زندگينامه رهبر معظم انقالب است كه شامل 
بيان حكمت ها، درس ها و عبرت هايي اس��ت كه به 
فراخور بحث ها بيان شده و هر كدام از آنها مي تواند 
چراغ راهي براي آشنايي مخاطب كتاب به ويژه جوانان 
با فجايع رژيم منحوس پهلوي و همچنين سختي ها، 
مرارت ها و رنج هاي مبارزان و در مقابل پايمردي ها، 
مقاومت ها، خلوص و ايمان انقالبيون باشد.تصوير طرح 
جلد كتاب »خون دلي كه لعل شد« به اين اثر روحي 
متفاوت و متمايز نسبت به ساير آثار مشابه بخشيده 
است.روي جلد، چهره  ايام زندان رهبر انقالب به تصوير 
كشيده شده و در پشت جلد، عكس ديده نشده اي از 
رهبر معظم انقالب و فرزندشان - مصطفي - به همراه 

دستخط ايشان درباره اين عكس آورده شده است.

روي موج خبر

      اميدواريم س�فر روحاني بتواند ايستگاه 
مهمي براي تعميق روابط باشد؛ ايسنا|

رييس جمهور عراق س��فر رييس جمهور ايران 
به كشورش را بس��يار مهم عنوان كرد كه براي 
تعميق روابط دو كش��ور انجام مي ش��ود.برهم 
صالح در جمع خبرنگاران ايراني با بيان اينكه اين 
سفر در فضاي بسيار مهمي انجام مي شود، ادامه 
داد: اوال و قبل از هرچيز اين س��فر براي تعميق 
روابط ميان دوكش��ور و دو ملت انجام مي شود. 
من حدود سه ماه پيش در تهران بودم و در آنجا 
رييس جمهور روحان��ي و مقام معظم رهبري و 
ديگر مقام هاي جمهوري اسالمي از من استقبال 
كردند و ما گفت وگوهاي طوالني و دقيق درباره 
اوضاع در عراق و روابط ايران و عراق و وضعيت 
منطقه داشتيم .وي افزود: سفر رييس جمهور 
روحاني براي تكميل گفت وگوهاي دو كش��ور 
و پيش��برد مذاكرات ميان دوكشور خواهد بود. 
اميدواريم كه بتواند ايستگاه مهمي براي تعميق 
روابط ميان دو كشور از جمله در مسائل اقتصادي 
و تاكيد بر اشتراك هاي موجود ميان دو كشور 
و مسائل امنيتي و سياسي و همچنين از لحاظ 

رويكرد ما به منطقه باشد.

   دغدغ�ه ورود مناب�ع مال�ي نامش�خص 
؛ ب�د مي يا ه�ش  كا ت  ب�ا نتخا ا ر   د

 پايگاه اطالع رساني وزارت كشور|
قائم مقام وزير كش��ور در امور مجلس و هماهنگي 
استان ها گفت: با تصويب احكامي در طرح اصالح 
قانون انتخابات مجل��س، دغدغه هاي ورود منابع 
مالي نامشخص در حوزه  انتخابات در حد قابل قبولي 
كاهش مي يابد.سيدسلمان ساماني در جلسه ديروز 
در جريان بررس��ي طرح اصالح م��وادي از قانون 
انتخابات در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان درباره 
بحث هاي مالي و اقتصادي انتخابات تاكيد كرد: در 
فصل ديگري از طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
موضوعات مالي انتخاب��ات و اينكه هر نامزد از چه 
منابعي مي تواند هزينه هاي انتخاباتي خود را تامين 
كند و اينكه به چه ميزان و در چه حوزه هايي مي تواند 
منابع مالي خود را هزينه كند آمده است و اين مواد با 

اليحه دولت نيز تطابق دارد.

   انتق�اد كواكبيان از افزايش بي رويه قيمت 
كاغذ؛ مهر|

نماينده مردم تهران در مجلس دهم گفت: متأسفانه 
قيمت كاغذ بسيار افزايش يافته و اين مساله باعث 
اعتراض اهالي مطبوعات و نشر شده است.مصطفي 
كواكبي��ان در جلس��ه علني ديروز ط��ي تذكري 
شفاهي، گفت: متأسفانه گراني، بسيار سرسام آور 
ش��ده اس��ت اما متولي هر صنفي، يك وزارتخانه 
است.وي افزود: به اين معنا كه اگر پرايد به قيمت 
هلي كوپتر رسيده است، متولي پاسخگويي درباره 
آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همچنين 
متولي پاس��خ دهي درباره افزايش بي رويه قيمت 
گوشت هم وزارت جهاد كشاورزي است.نماينده 
مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
افزايش بي رويه قيمت كاغذ تصريح كرد: با وجود 
اين، متأسفانه اهالي مطبوعات و نشر نمي دانند كه 
متولي اين مساله، چه وزارتخانه اي است و داِدشان 
درآمده كه چرا كاغذ تا اين حد گران شده است كه 
الزم است وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت 
و همچنين فرهنگ و ارشاد اس��المي در اين باره 

پاسخ دهند.

   مجلس به دنبال سازوكاري است كه مردم 
درگير صف نشوند؛ ايلنا|

نماينده مردم تبريز در مجلس دهم تاكيد كرد: خانه 
ملت به دنبال سازوكاري است كه مردم براي تهيه 
مايحتاج شان درگير صف نشوند.زهرا ساعي در مورد 
ارايه كاالبرگ الكترونيكي به م��ردم براي دريافت 
كاالهاي اساسي گفت: گفته مي شود كه تحريم ها 
تشديد خواهد شد در اينصورت ما براي تهيه كاالهاي 
اساسي به مش��كل مي خوريم؛ ارايه كاالبرگ هاي 
الكترونيكي به نوعي تدابيري است كه دولت انجام 

مي دهد و هيچ ربطي به اقتصاد كوپني ندارد.

ايران2

محمدرضاباهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

درباره لوايح مالي بايد منتظر تحقق وعده اروپا بمانيم
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام، تصميم گيري 
درباره الحاق ايران به لوايح پالرمو و CFT را بسيار حساس 
عنوان كرد و گفت: اين طور نيست كه ميان خير و شر 
يكي را انتخاب كنيم، بلكه بايد بگوييم ميان دو شر، شر 
كمتر را انتخاب مي كنيم.»محمدرضا باهنر« روز گذشته 
در آخرين نشست جامعه اسالمي مهندسين در سال 
97 تاكيد كرد: تصميمات درمورد لوايح الحاق ايران به 
كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( 
و الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين 
مالي تروريسم )CFT( بسيار حساس است و اين طور 
نيست كه ميان خير و شر يكي را انتخاب كنيم، بلكه بايد 
بگوييم ميان دو شر، شر كمتر را انتخاب مي كنيم.وي 
تاكيد كرد: به همين دليل مجمع تشخيص مصلحت 
نظام كار و بحث هاي سنگيني انجام داده است اما واقعا 
طي دو يا سه هفته نتوانست به نتيجه برسد و آن را براي 
آينده گذاشتيم.به گزارش ايرنا، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ادامه داد: در ضمن مقداري منتظر هستيم 
وعده هاي اروپا و ديگران چقدر عملي مي شود. اگر قرار 
باشد آنها مطالبه گر باشند ما فقط پاسخ آنها را بدهيم و 
مدتي هم ما مطالبه گر شويم .باهنر يادآور شد: آنها بايد 
پاسخ بدهند تا ببينيم در رابطه با جبران غير حقوقي و 
غيرمنطقي كه امريكا در برجام كرده، چه كار مي كنند 
تا اثر فيزيكي روي زمين داشته باشد ما خيلي حوصله 
اينستكس و... نداريم براين اساس برويم جلو و تصميم 
بگيريم.وي همچنين درباره انتصاب رييسي به رياست 
قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اين انتصاب تفاوت هايي با 
دوره هاي قبلي دارد و آن، اين است كه براي نخستين بار 
از درون ق��وه قضاييه فردي به عن��وان رييس انتخاب 
مي شود كه تمامي سلس��له مراتب مديريتي از ابتداي 
پيروزي انقالب اس��المي را در دستگاه قضا طي كرده 

است.
دبيركل جامعه اسالمي مهندسين اظهار داشت: رهبر 
معظم انقالب در حكم انتصاب حجت االسالم رييسي 
موضوع برخورد با فساد به ويژه اولويت برخورد با فساد 
در درون ق��وه و راه حل هايي براي پيش��گيري از جرم 
در دوره جدي��د را مورد تاكيد ق��رار دادند. باهنر افزود: 
اميدواريم رييس جديد قوه قضاييه نيز به اين توصيه ها 
توجه ويژه داشته باشد. دستگاه قضا پيشاني نظام است 

و بايد مامن و پناهگاه مظلومان و برابر مجرمان سريع و 
شديد باشد. وي درمورد تصويب اليحه بودجه سال 98 
كل كشور نيز يادآور شد: دولت و مجلس در هفته هاي 
اخير براي نهايي كردن بودجه سال آتي زحمات زيادي 
كشيدند و امروز نيز ايرادات آن توسط نمايندگان مورد 

بررسي قرار گرفت.
باهنر اضافه كرد: بودجه سال 98 بودجه سختي است و 
ممكن است منابع پيش بيني شده در اين بودجه برآورد 
نشود. بنابراين همه دستگاه ها بايد تمام تالش خود را 
براي مديريت اقتصاد كشور به كار ببندند.نايب رييس 
پيشين مجلس عنوان كرد: يكي از مطالبات رهبر انقالب 
از دولت و مجلس اصالح ساختار بودجه نويسي است و 
اميدواريم كه در ماه هاي پي��ش رو يك عزم جدي در 
دولت و مجلس براي اصالح ساختار بودجه نويسي درنظر 
گرفته شود تا در سال هاي آينده مشكالتي كه آن روز در 

بررسي و تصويب بودجه شد، تكرار نشود.
باهنر در پاس��خ به پرسش��ي درباره ش��وراي وحدت 
اصولگرايان نيز گفت: پيش از اي��ن نيز تكرار كردم در 
غيبت 2 يا ۳ حزب فراگير، شناسنامه دار و موضع دار، 
تالش هاي دو جريان عمده سياسي كشور صرف شكل 
دادن به جبهه و وحدت دروني مي شود كه زمان انتخابات 
به جاي رقابت، بيش��تر انرژي صرف وحدت مي شود. 
شوراي وحدت دنباله كارهاي وحدت بخش دوره هاي 
قبل اس��ت و تالش براين است همه آنهايي كه بوده اند 

باشند و تعدادي بر آنها اضافه شود.
باهنر در پاسخ به پرسش��ي در خصوص برنامه جهبه 
پيروان خط امام و رهبري و جامعه اسالمي مهندسين 
براي انتخاب��ات و جوان گرايي در جبه��ه اصولگرايي 
گفت: ما تالش هاي خ��ود را ش��روع كرده ايم كه اين 
فعاليت زير مجموعه اصولگرايي باش��د و قصد نداريم 
ليست مس��تقلي براي انتخابات ارايه دهيم.وي افزود: 
تالش مي كنيم با همه جريان هاي اصولگرايي به تفاهم 
برسيم. امسال تفاوتي با گذشته ندارد و در مجموع در 
ليس��ت ها رگه هايي از جوانگرايي وجود دارد.دبيركل 
جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اينكه در بحث 
جوان گرايي دچار افراط و تفريط مي شويم، يادآور شد: 
بايد نيروهاي جوان تربيت شوند و در فرآيندي اين به 
ميدان آمدن اتفاق بيفتد اينكه نيروهاي نسل نخست 

انقالب به پست هاي خود بچسبند خوب نيست.باهنر 
افزود: انتصابات رهبرمعظم انقالب نشان از جوانگرايي 
مي دهد كه حتما بايد ملكه ذهن ما باش��د. وي درباره 
بررس��ي اليحه جامع انتخابات در مجل��س گفت: در 
برخي كشورها انتخابات تناسبي اس��ت اما انتخابات 
مطلق��ي كه در كش��ور ما وج��ود دارد موجب كاهش 
سرمايه اجتماعي مي شود. نمايندگان تالش مي كنند با 
اصالحات در قانون انتخابات، طرح خود و اليحه دولت 
را باهم ادغام كنند. وي با بيان اينكه در انتخابات به جاي 
برنامه، هيجانات حرف اول را مي زند، با وجود كار خوب 
رسانه ملي در برگزاري مناظره هاي نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري ولي اين مناظره ها موجب اثرگذاري 

بر هيجانات مي شود. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: نامزدهاي 
مجلس زمان انتخابات وعده هاي غيرممكن مي دهند. به 
نظر آنها بايد ابتدا راي آورد سپس در موردش فكر كرد.

اين فعال اصولگرا عنوان كرد: عشق، شادابي و طراوت 
بايد باشد اما در انتخابات برنامه و تجربيات مهم هستند. 
باهنر در پاس��خ به پرسش��ي درخصوص پس گرفتن 
استيضاح، س��وال و تذكر نمايندگان اظهار داشت: در 
مجلس برخي موارد، رو و تعدادي هم پشت قضيه است 
متاسفانه افكار عمومي برداشت درستي از برخي واژه ها 
ندارد. مثال مي گويند فالن نماينده رفته استيضاح را 
امضا كرده بعد با وزير معامله كرده و استيضاح را پس 
گرفته است. مردم فكر مي كنند اين معامله نقدي بوده 
اس��ت.وي ادامه داد: مثال نماين��ده اي با يك مديركل 

اختالف پيدا مي كند و خواستار عوض كردن مديركل 
مي شود اين موضوع با مقاومت وزير مواجه مي شود. وزير 
مي گويد انتصاب و عزل در اختيار من اس��ت. نماينده 
به ناچار ايراد ديگري به وزير مي گيرد و او را استيضاح 
مي كند بعد هردوطرف با هم مذاكره كرده و به تفاهم 
مي رسند.باهنر با بيان اينكه مجلس دهم تفاوتي با بقيه 
مجالس ندارد، تاكيد كرد: اين مجلس نمايندگان قوي 
دارد اما ضعفش اين است كه فراكسيون اكثريت ندارد 
هر سه فراكسيون مجلس دهم در اقليت هستند. معموال 
دولت ها و مجالس ائتالفي ضعيف ظاهر مي ش��وند به 
همين دليل است كه در يك هفته سه وزير استيضاح 
مي ش��وند بعد به هر س��ه آنها راي مي دهند بنابراين 

نمي توان تصميمات كلي مجلس را پيش بيني كرد.

انتقاد شديد يك مقام سازمان ملل از تحريم هاي يكجانبه: 

تحريم هاي امريكا نقض حقوق بشر و نامشروع است
گزارشگر اقدامات يكجانبه قهري سازمان ملل متحد با 
بيان اينكه اروپا تحريم هاي يكجانبه عليه ايران را قبول 
ندارد، گفت: تحريم هاي خارج از روند سازمان ملل، هم 
نامشروع و هم غيرقانوني هستند.در حاشيه چهلمين 
اجالس شوراي حقوق بش��ر، نشست جانبي با عنوان 
»اقدامات يك جانبه قهري و نقض حقوق بش��ر« و به 
ابتكار و سامان دهي سازمان دفاع از قربانيان خشونت، 
در مقر س��ازمان ملل در ش��هر ژنو برگزار شد.ادريس 
جزايري گزارشگر اقدامات يك جانبه قهري سازمان ملل 
متحد در تشريح اين نشست، افزود: امريكا گفته است 
اين تحريم ها بدترين در تاريخ خواهد بود و در شرايط 
تحريم س��وييفت كه انتقال كاالهاي بش��ر دوستانه 
مختل مي شود، مي توان گفت كه تحريم باعث مرگ 
مي شود.وي در اين نشست جانبي كه توسط سازمان 
دفاع از قربانيان خش��ونت برگزار ش��د، اظهار داشت: 
مشكل ديگر تحريم اين اس��ت كه فضاي ترس ايجاد 
مي كند و باعث مي ش��ود شركت هاي تجاري به دليل 
ترس از تنبيه ش��دن از ارتباط تجاري با كشور تحريم 
شده اجتناب كنند.گزارشگر تحريم هاي سازمان ملل 
ادام��ه داد: اتحاديه اروپا و كش��ورهاي غربي تحريم را 
قبول ندارند و اينس��تكس را اب��داع كرده اند اما معلوم 
نيست ش��ركت هايي كه از اين ابزار استفاده مي كنند 
تنبيه نشوند. البته شايد بتوان شركت هايي را پيدا كرد 
كه به تجارت با امريكا عالقه مند نباشند و با ايران رابطه 

تجاري برقرار كنند.

   اروپا تحريم هاي خارج از س�ازمان ملل را 
غيرقانوني مي داند

جزاي��ري در ادامه درخص��وص تحريم هاي فرامرزي 
عليه ايران با ابراز نگراني از اين تحريم ها تصريح كرد: 
ش��رايط ايران ش��رايط محاصره اقتصادي است و من 
همواره گفته ام كه براي حمايت از غيرنظاميان تحت 
محاصره بايد مطابق كنوانس��يون هاي چهارگانه ژنو 
عمل ش��ود. تحريم هاي خارج از روند س��ازمان ملل، 
هم نامش��روع و هم غيرقانوني هس��تند. اروپا هم اين 
تحريم ها را غيرقانوني مي داند.گزارشگر تحريم هاي 
سازمان ملل درباره تحريم ها توصيه هاي پيشين خود 
را ارايه كرد كه از مجمع عمومي خواس��ته تا از ديوان 
بين المللي دادگس��تري بخواهد درباره تحريم ها نظر 
مشورتي ارايه كند و تاكيد كرد كه دبيركل سازمان ملل 
بايد در خصوص تحريم ها نماينده ويژه تعيين كند. وي 
همچنين پيشنهاد كرد تا يك كار گروه تشكيل شود كه 
روي تحريم كار كرده و به دبيركل سازمان ملل گزارش 
كند.جزايري درخصوص نقش سازمان هاي غيردولتي 
در حوزه تحريم گفت: سازمان هاي غيردولتي بزرگ 

تاكنون براي قربانيان تحريم قدمي برنداشته اند.

   سازوكار مالي فقط براي دارو و غذا از مجوز 
بي نياز است

گريگوار ماالرد استاد دانشگاه ژنو و عضو »شبكه تحريم« 
موسسه مطالعات بين الملل و توسعه نيز در ادامه اين 

نشست گفت: بانك ها مايل به همكاري با ايران نيستند 
چون از تالفي امريكا و قدرت هاي بزرگ مي ترس��ند. 
وي درباره سازوكار مالي يا كانال ارتباط مالي مستقل از 
سوييفت توضيحاتي ارايه كرد و افزود: اس پي وي يك 
راه حل تكنيكي است كه به شركت ها كمك مي كند 
بدون نياز به مجوز اوف��ك كار كنند اما تا زماني از اين 
مجوز بي نياز خواهند بود كه فق��ط دارو و مواد غذايي 
مبادله كنند و ب��ه اقالمي مانند نفت نپردازند. روح اهلل 
نصراللهي دانشجوي دوره دكتري دانشگاه آكسفورد 
نيز در ادامه اين نشست گفت: هر چند در ليست بلند 
باالي تحريم هاي اوفك اش��اره اي به دارو و تجهيزات 
پزشكي نشده است اما اين تحريم ها به گونه اي طراحي 
شده است كه عمال راه را براي هرگونه مبادله دارو و غذا 

بين ايران و كشورهاي ديگر مي بندد.

   عدم دسترسي شركت هاي ايران
به سوييفت مانع مبادله كاالهاي درماني 

وي اف��زود: اصلي ترين مانع در براب��ر مبادله كاالهاي 
درمان��ي و دارو عدم دسترس��ي ش��ركت هاي ايراني 
به ش��بكه تبادالت بين بانكي س��وييفت اس��ت.اين 
دانشجوي دوره دكتري دانشگاه آكسفورد بيان كرد: 
از س��ويي ش��ركت هاي دارويي نيز از هرگونه تبادل 
محصول به شركت هاي ايراني اجتناب مي كنند زيرا در 
معرض تهديد جدي به دليل تحريم هاي ثانويه امريكا 
هستند. نصراللهي تصريح كرد: چنين شرايطي موجب 

مشكالت متعددي چون كمبود داروي بيماران خاص، 
افزايش قيمت داروهاي وارداتي، افزايش واس��طه در 
بازار دارو، عدم ورود محصوالت شركت هاي تراز اول و 
گرايش شركت هاي وارد كننده به سمت شركت هاي 
توليد كننده كمتر شناخته شده، بازار سياه دارو، و غيره 
مي شود. وي در ادامه ضمن اش��اره به بروز مشكالت 
متعدد براي بيماران تاالسمي در ايران گفت: 2۳ هزار 
بيمار تاالسمي در ايران به صورت مستقيم از اين شرايط 

تاثير گرفته اند. 

   شوراي حقوق بشر دبيرخانه دايمي درباره 
ثبت موارد نقض حقوق بشري ايجاد كند

اين دانشجوي دوره دكتري دانشگاه آكسفورد افزود: 
اصلي ترين توليد كننده داروي اگزجد و دسفرال يك 
شركت داروسازي سوييسي است كه در يك سال اخير 
واردات محصوالت اين ش��ركت به ايران با مشكالت 
زيادي مواجه شده است. اين بيماران مشكالت بسياري 
داش��ته اند افزايش قيمت دارو بر بيماران تاثير زيادي 
داشته اند. نصراللهي ضمن تاكيد بر ضرورت توجه ويژه 
به آثار بشردوستانه و حقوق بشري تحريم ها در ايران، 
پيشنهاد داد كه شوراي حقوق بشر يك دبيرخانه دايمي 
براي ثبت موارد نقض حقوق بشر ناشي از اقدامات قهري 
يكجانبه كش��ورهاي مختلف ايجاد كن��د. از نظر اين 
دانشجوي دانشگاه آكسفورد كشورهاي تحريم كننده 
مطابق حقوق بين الملل تعهد دارند كه نسبت به رعايت 

ابعاد حقوق بشري و بشردوستانه اقدامات فراسرزمين 
خود مسووليت پذير باشند. 

   با وجود مجوز اوفك، بانك ها با ايران معامله 
نمي كنند

پيمان رئوفي رييس جوان��ان متخصص انجمن ملل 
متحد )بورلي هليز( و رييس سابق بنياد كودك )امريكا(، 
نيز در ادامه اين نشست گفت: هنگام ادارۀ كمك هاي 
بشردوستانه به يك كشور تحريم شده، سازمان هاي 
غيردولتي و سازمان هاي غيرانتفاعي بايد طبق مقررات 
اوفك عمل كنند و مجوز اوفك بگيرند. پس از اخذ مجوز 
اوفك از وزارت خزانه داري، چالش انتقال پول به ايران 
است.وي افزود: بنياد كودك براي ارسال كمك به ايران 
تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و دچار مشكل شده است. 
هدف بنياد كودك اين اس��ت كه كودكان به مدرسه 
بروند. اين بنياد برنامه هاي مختلفي را براي حمايت از 
كودكان در اياالت متحده و خارج از كشور اجرا مي كند. 
كودكان بنياد كودك با همكاري موسس��ات خيريه 
محلي حمايت مي ش��وند. رييس سابق بنياد كودك 
)امريكا(، تاكيد كرد: در طول سال ها، بنياد كودك به 
كودكان افغانستان، اندونزي و نپال كمك كرده است. 
تمركز اصلي حمايت هاي خيريه س��ازمان در رابطه با 
ايران بوده اس��ت. بنياد كودك مجوز اوفك را دريافت 
كرده است، با اين حال، بانك هاي امريكايي و بين المللي 

از انجام معامالت بانكي با ايران خودداري مي كنند.

افزايش حقوق 400 هزار توماني 
جزو ضريب محسوب مي شود

ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��المي گف��ت: افزايش 
حقوق 400 هزار توماني جزو 
ضريب محسوب مي شود و 
نبايد از مصوبه مجلس اشتباه 
برداشت شود.به گزارش ايرنا، 
»علي الريجاني« در جلسه 
علني ديروز مجلس شوراي اس��المي در مورد مصوبه 
مجلس در مورد افزايش 400 هزار توماني حقوق كاركنان 
دولت گفت: تصميمي كه مجلس در مورد حقوق گرفت، 
400 هزار تومان جزو ضريب محسوب مي شود، مقصود 
مجلس اين بوده كه اين ضريب را مش��خص كند. وي 
افزود: بنا بود )مجلس( ضريب 20 درصد اضافه را مشخص 
كند كه طبق اين مصوبه يك قسمتي را مشخص كرد 
و قرار ش��د بقيه هم در چارچوب همين مشخص شود. 
نبايد اشتباه برداشت شود و نبايد محل اختالف شود.
بر اساس اين گزارش نمايندگان در اليحه بودجه سال 
98 كل كشور مقرر كردند كه به حقوق كاركنان دولت 
و بازنشستگان 400 هزار تومان در سال 98 اضافه شود.
محمدباقر نوبخت در نامه اي به الريجاني اعالم كرد كه در 
مواردي براي اجرايي شدن اين مصوبه مشكالتي وجود 

دارد كه ممكن است اجرايي نشود. 

سفر روحاني به عراق درمقطع 
مهمي صورت مي گيرد

محمدج��واد ظريف وزير 
ام��ور خارج��ه تاكيد كرد 
كه س��فر دكت��ر روحاني 
رييس جمهوري اسالمي 
اي��ران به ع��راق در مقطع 
بس��يار مهمي از تاريخ اين 
كشور صورت مي گيرد.به 
گزارش ايرنا، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران 
در نشست مذاكرات هيات ايراني و عراقي در بغداد با 
حضور همتاي عراقي اش گفت: خوشحالم كه در فاصله 
حدود يك ماه اين دومين بار اس��ت كه به عراق سفر 
مي كنم. ظريف اف��زود: روابط ايران و عراق راهبردي 
است و با خون جوانان دو كش��ور در نبرد با داعش به 
هم پيوند خورده است و هيچ كشوري نمي تواند آن را 
تضعيف كند. وزير امور خارجه ايران افزود: خوشحاليم 
كه سفر دكتر روحاني در مقطع بسيار مهم تاريخي و 
پس از پيروزي عراق بر داعش به عنوان دشمن بشريت 
صورت مي گي��رد. وي در اين خصوص همچنين به 
موفقيت عراق در انتخابات پارلماني اخير و پيش��برد 
روند دموكراتيك و برق��راري يك نظام فراطائفه اي و 
فراقوميتي در عراق اش��اره كرد و گفت: اين موفقيت 

بزرگ را بايد به ملت و دولت عراق تبريك بگوييم. 

ارسال گزارش محرمانه درباره 
»گراني هاي اخير« به مسووالن 
رييس مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س ب��ا بي��ان اينكه 
گزارش هاي��ي ب��ه مقامات 
مس��وول درب��اره دالي��ل 
گراني هاي اخير ارايه شده 
است گفت: بخش زيادي از 
اين گزارش ها طبقه بندي 
و محرمانه بوده كه ما به مجلس و مسووالن كشور ارايه 
كرده ايم.به گ��زارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي 
مجلس، جاللي با بيان اينكه تالش هاي بسياري براي حل 
مشكل خودروسازان شده است، گفت: تالش هاي براي 
حل مشكالت عرصه خودروسازي به خصوص پرداخت 
بدهي هاي قطعه سازان صورت گرفته است اما احتمااًل 
نتوانند در كوتاه مدت قيمت خودروها را كاهش دهند.

او درباره بررسي هاي مركز پژوهش ها پيرامون موضوع 
گراني هاي اخير به خصوص در عرصه خودرو و گوشت 
گفت: مركز پژوهش ها در گذشته درباره وضعيت بازار 
خودرو بررسي هايي انجام داد كه طبق آن وضعيت بازار 
خودرو به ميزان زيادي به قيمت ارز برمي گردد.وي توضيح 
داد: بعد از نوسانات ارزي در كشور و افزايش قيمت شاهد 
تحوالت در بازار ارز بوديم آن هم در ش��رايطي كه گفته 

مي شود بسياري از خودروهاي ما بومي هستند. 

پرونده هاي مفتوحي كه ميان دو 
نهاد اطالعاتي مورد اختالف است
نماين��ده مردم ته��ران در 
مجلس در نامه اي به رييس 
جديد قوه قضاييه عنوان كرد: 
اكن��ون پرونده هايي در قوه 
قضاييه مفتوح است كه ميان 
دو نهاد اطالعاتي كشور مورد 
اختالف اس��ت.به گزارش 
فارس، علي مطهري نايب رييس مجلس طي نامه اي به 
رييسي نوشت: اكنون پرونده هايي در قوه قضاييه مفتوح 
است كه ميان دو نهاد اطالعاتي كشور مورد اختالف است. 
يكي متهم يا متهمان را جاسوس مي داند و ديگري كه 
مرجع تخصصي تشخيص جاسوسي در كشور است آنها 
را جاسوس نمي داند. مستدعي است دستور فرماييد از 
ورود افراد غير مسوول در اين پرونده ها جلوگيري و به اين 
رويه خاتمه داده شود.او همچنين افزود: در مرداد گذشته 
رييس محترم سابق قوه قضاييه اجازه اختيارات ويژه اي 
از مقام رهبري براي تسريع در صدور احكام اخالل گران 
اقتصادي در شرايط خاص امروز كشور دريافت كرد كه به 
موجب آن حق درخواست تجديدنظر جز براي محكومان 
اعدام از متهمان گرفته شد و تبصره ماده 48 قانون آيين 
دادرسي كيفري يعني محدوديت انتخاب وكيل از افراد 

مورد نظر رييس قوه نيز اعمال مي شود. 

مداخله انگليسي ها به ضرر 
»نازنين زاغري« تمام مي شود
رييس كميس��يون امنيت 
مل��ي مجل��س ده��م در 
واكنش به اعطاي حمايت 
ديپلماتي��ك انگلي��س به 
نازنين زاغ��ري تاكيد كرد: 
مداخل��ه انگليس��ي ها در 
پرون��ده زاغري ب��ه ضرر او 
تمام مي ش��ود كه اگر اين اقدامات رخ نمي داد موضوع 
خانم زاغري در قالب اصل رأفت اسالمي قابل حل بود.

حشمت اهلل فالحت پيشه در واكنش به اعطاي »حمايت 
ديپلماتيك« به نازنين زاغري اظهار كرد: اگر انگليسي ها 
اين كارها را انجام نمي دادند موض��وع زاغري در قالب 
رأفت اسالمي قابل حل بود. انگليس و برخي كشورهاي 
اروپايي، پرونده هايي كه كامال جنبه حقوقي و قضايي دارد 
را سياسي مي كنند. سياسي كردن اين پرونده ها باعث 
مي شود كشورهايي همچون انگليس كمكي به متهمان 
خود نكنند.وي اضافه كرد: بهترين كار درباره پرونده خانم 
زاغري اين است كه كشورهاي خارجي مداخله اي درباره  
موضوع قضايي اي��ران نكنند و اجازه دهند اين موضوع 
طبق قوانين حقوقي و قضايي ايران بررسي شود و رأفت 
اسالمي از طرف خود اين افراد مطرح شود نه اينكه اين 

دولت ها با هدف مداخله چنين موضوعي را بيان كنند.
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ترميم حقوق كاركنان دولت در دستور كار

حقوقكاركناندولتتا37درصدافزايشمييابد
بررس��ي ها حاكي از آن است كه از هم اكنون از مجموع 
چهار ميليون و 747 هزار نفر كارمند و بازنشسته دولت، 
ميانگين دريافتي آن ها دو ميليون و 867 هزار اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه  اقليتي ناچيز از مديران دولتي 
در ماه دريافتي بيش از ده ميليون تومان دارند. آخرين 
گزارش ها از خط فقر نش��ان مي دهد ب��راي زندگي در 
تهران در تابستان امس��ال رقم دو ميليون و 867 هزار 
توماني )ميانگين مزد دريافتي كاركنان دولت( به سختي 
مي توانست حداقل هاي معيشتي براي نيفتادن به زير 
خط فقر را براي يك خانوار فراهم كند. اما تداوم روند دو 
رقمي ش��دن نرخ تورم روز به روز بر هزينه هاي زندگي 
افزود؛ هر چند هنوز مركز پژوهش هاي مجلس گزارش 
خود از وضعيت خط فقر در دو فصل پاييز و زمس��تان 
امس��ال را نداده است، اما مصوبه ش��وراي عالي كار در 
رابطه با هزينه هاي تامين حداقل معيشتي براي پايان 
س��ال جاري با افزايش يك ميلي��ون و 86 هزار توماني 
نسبت به سال گذشته به سه ميليون و 759 هزار تومان 
افزايش يافته است. بر اين اساس مي توان ادعا كرد اكنون 
ميانگين حق��وق كاركنان دولت كمت��ر از هزينه هاي 
معيشتي است. بررسي ارقام نش��ان مي دهد چنانچه 
سناريوي مجلسي ها اجرا شود، حقوق كاركنان دولت 

بين هفت تا 37 درصد افزايش خواهد يافت.
به گزارش تع��ادل، ش��وراي نگهبان ب��ا تاييد مصوبه 
مجلس در رابطه با افزايش حق��وق كاركنان دولت در 
سال 98 عمال فرمول مجلسي ها را به عنوان قانون سال 
آينده پذيرفت. اين در حالي اس��ت كه موضوع افزايش 
حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال 98 به يکی از 
بحث های جنجالی و پرتنش تبديل شد. شنبه هفته قبل 
و در واپسين ساعات بررسی اليحه بودجه سال 98 در 
صحن علنی مجلس به يکباره پيشنهادی برای حقوق 

مطرح شد که توسط نمايندگان به تصويب رسيد.
موضوع از اين قرار بود که نمايندگان برای س��ال آينده 
مصوب کردند 4۰۰ هزار تومان ثابت به حقوق ها اضافه 
شود و عالوه بر آن تا ۱۰ درصد نيز به صورت پلکانی در 
نظر گرفته شود. مخالفت نمايندگان دولت در مجلس در 
رابطه با اين پيشنهاد کار ساز نشد و چالش ها به رسانه ها 
کشيده شد. در دو نوبت محمدباقر نوبخت رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه و پس از آن حاج��ی بابابی از مجلس و 
پورمحمدی معاون نوبخت در برنامه گفت وگوی ويژه 
خبری مباح��ث مفصلی درباره اي��ن موضوع را مطرح 
کردند. نهايتا ش��ورای نگهبان ني��ز مصوبه مجلس را 
تاييد کرد و بنابراين سال آينده با همين مدل حقوق ها 

پرداخت  خواهد شد.

     ميانگين حقوق كاركنان زير خط فقر
دولت در شرايطي اليحه بودجه 98 را به مجلس فرستاد 
كه قصد داش��ت براي س��ال آينده تمام سطوح حقوق 
كاركنان خود را به شكل يكسان، 2۰ درصد افزايش دهد 
اما نمايندگان مجلس كه تجربه سال گذشته را داشتند، 
با اين تصميم مخالفت كردند؛ در سال گذشته هم دولت 
و مجلس در توافقي تصمي��م گرفتند حقوق حداقلي 
بگيران دولتي را بيش��تر افزايش دهند و هر چه سطوح 

مزدي افزايش مي يابد، درصد افزايش مزد كاهش يابد و 
حقوق بگيران بيش از پنج ميليون هم در سال 97 افزايش 
مزدي نداش��تند. در همين راستا نمايندگان مجلس با 
رد پيشنهاد دولت در اليحه بودجه، براي تمام سطوح 
مزدي افزايش 4۰۰ هزار توماني را تصويب كردند و عالوه 
بر اين س��طوح مختلف نيز ميان يك تا ۱۰ درصد ديگر 
افزايش دريافتي خواهند داشت. اين طرح از همان آغاز 

با مخالفت جدي دولت مواجه شد. 
يکی از داليل دولت برای مخالفت به اين بر می گردد که 
در اين حالت حقوق های زير دو ميليون تومان از افزايش 
نسبتًا خوبی برخوردار خواهند شد، اما حقوق باالی دو 
ميليون تومان از رشد کمتری برخوردار می شوند. اين 
در حالی است که دريافت حدود يک ميليون و ۱۰۰ هزار 
نفر از کارکنان دولت زير دو ميليون و تا چهار ميليون نفر 
بيش از دو ميليون تومان است. به بيان ديگر در فرمول 
امسال افزايش حقوق نيز دوباره حداقلي بگيران از افزايش 

بهتري نسبت به ديگر سطوح مزدي برخوردار شدند. 
از سوي ديگر بررسی آخرين وضعيت پرداختی حقوق 
کارکنان بر اس��اس جدولی که روز گذشته خبرگزاري 
ايسنا منتشر كرده، نشان می دهد در سال جاری دولت 
به حدود چه��ار ميليون و 747 ه��زار و 937 کارمند و 
بازنشسته حقوق پرداخت می کند که متوسط مبلغ در 
حکم آنها حدود دو ميليون و 867 هزار تومان است. اين 
در شرايطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، 
پيمانی و قراردادی به دو ميليون و 636 هزار و 829 نفر 
می رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال جاری 
حدود دو ميليون و 933 هزار تومان اس��ت. همچنين 
تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو ميليون و ۱۱۱ 
هزار و ۱۰8 نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال 
جاری برای آنها به دو ميليون و 32۰ هزار تومان می رسد. 
اين در حالي است كه ماه هاي گذشته بازنشستگان يكي 

از اصلي ترين بخش هاي معترض بودند.

     حداقل 40 درصد كاركنان دولت زير خط 
فقر مطلق هستند

طبق طبقه بندی های انجام ش��ده تع��داد کارکنان و 
بازنشس��تگانی که کمتر از دو ميليون تومان دريافتی 
دارند به ي��ک ميليون و ۱56 هزار و 37 نفر می رس��د. 
به اين اعتبار مي توان گف��ت بيش از 2۰ درصد حقوق 
بگيران دولتي كمتر از دو ميليون تومان درآمد دارند، 
يعني از هر پنج كارمند دولت، حداقل يك نفر زير خط 
فقر شديد قرار دارد چرا كه در تابستان امسال نيز مركز 
پژوهش هاي مجلس خط فقر مطل��ق براي تهران دو 
ميليون و 8۰۰ هزار تومان اع��الم كرده بود و هر چند 
هنوز آمار دو فصل ديگر سال 97 منتشر نشده اما واضح 
است اين رقم رشد چشمگيري نسبت به ماه هاي گرم 

سال داشته است.
همچنين تعداد اف��رادی که کمتر از دو ميليون و 5۰۰ 
هزار تومان دريافتی دارند، دو ميليون و 533 نفر و تعداد 
دريافتی کمتر از چهار ميليون تومان به چهار ميليون 
و 434 هزار نفر می رس��د. به اين ترتيب مي توان گفت 
براساس آمارهاي ارائه ش��ده از سوي دولت 35 درصد 

كاركن��ان دولت از تامين نيازه��اي خانواده هاي خود 
ناتوان هستند. مابقی کارکنان نيز بيش از چهار ميليون 
تومان دريافتی دارند که حتی تا باالی ۱۰ ميليون تومان 
تعداد آنها افزايش دارد اين در حالی است که افرادی که 
بيش از ۱۰ ميليون تومان در دولت دريافتی دارند حدود 
۱935 نفر هستند که متوسط حکم آنها ۱2 ميليون و 
5۰۰ هزار تومان اس��ت. به بيان ديگر در حالي كه 35 
درصد از كارمندان دولت، براساس ارقام پايان تابستان، 
در ش��رايط زير خط فقر قرار دارند كمتر از نيم درصد 
كارمندان دولتي حقوقي بي��ش از ۱۰ ميليون تومان 
دريافت مي كنند، يعني از هر هزار كارمند دولت 35۰ 
نفر زير خط فقر مطلق قرار دارند و سه يا چهار نفر بيش از 
۱۰ ميليون تومان حقوق مي گيرند. اين ميان بايد توجه 
داشت كه رقم زير خط فقر مطلق كاركنان دولت بسيار 
خوش بينانه بوده و براساس آمارهاي نيمه اول امسال 
است. الزم به ذكر اس��ت 9۰ درصد كارمندان دولت 

دريافتي كمتر از چهار ميليون تومان در ماه دارند.

     دول�ت ام�كان افزايش 10 درصدي س�اير 
سطوح مزدي را ندارد

اما با توجه به تغييراتی که بر افزايش حقوق کارکنان در 
سال آينده ايجاد خواهد شد و احتمااًل افزايش 4۰۰هزار 
تومانی حقوق نهايی می ش��ود، آنچه در نهايت اعمال 
خواهد شد رشد بين هفت تا 37 درصدی کارکنان را به 
دنبال خواهد داشت. اين در حالی است که دولت طبق 
مصوبه مجلس موظف بود حقوق کارکنان را 4۰۰هزار 
تومان به طور يکس��ان و تا ۱۰ درص��د اضافه کند، اما 

آنچه اعالم کرد اين بود که فقط 32 هزار ميليارد تومان 
می تواند به جمع هزينه حقوق در سال آينده اضافه کند 

که در مجموع به ۱92 هزار ميليارد تومان می رسد.
بر اين اس��اس از 32 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده  24 هزار ميليارد تومان برای افزايش 4۰۰ هزار 
تومانی کنار گذاشته می شود که 8,۰۰۰ ميليارد تومان 
باقی می ماند و امکان رشد ۱۰ درصدی وجود نداشته و 
به پنج درصد کاهش می يابد. جزئيات پرداختی حقوق 
کارکنان دولت در سال آينده بر اساس افزايش 4۰۰ هزار 
تومانی به اضافه پنج درصد، از اين حکايت دارد که برای 
حقوق های دو ميليون تومان و کمتر از اين رقم رش��د 
بين 25 تا 35 درصدی اتفاق می افتد؛ به طوری که اگر 
ناخالص حقوق در سال جاری يک ميليون و 24۰ هزار 
تومان بوده و خالص آن هم به همين رقم می رسيد، برای 
سال آينده با رشد 37 درصدی به يک ميليون و 7۰2 
هزار تومان به طور خالص و بدون ماليات افزايش پيدا 
می کند. همچنين حقوق های دو ميليون تومان در سال 
جاری برای سال ۱398 تا دو ميليون و 5۰۰ هزار تومان 

می رسد که با رشد 25 درصدی همراه خواهد شد. در 
س��اير بخش های حقوقی و هر قدر که باالتر برود اين 
افزايش حقوق نسبت به دريافتی فعلی کمتر می شود، 
به عنوان مثال حقوق شش ميليون تومان بدون کسر 
ماليات در س��ال آينده تا 6.5 ميليون تومان دريافتی 
دارد که با کس��ر ماليات به ح��دود 6.۱ ميليون تومان 
می رسد و با افزايش ۱۰ درصدی همراه است در حالی 
که با پيشنهاد 2۰ درصدی دولت رشد بيشتر داشت. 
در مورد حقوق ناخالص حدود ۱5 ميليون تومانی در 
س��ال جاری، با افزايش 4۰۰ ه��زار تومانی و به اضافه 
پنج درصد دريافت��ی آنها بدون ماليات به ۱3 ميليون 
و 487هزار تومان می رس��د و همچنين برای ناخالص 
حق��وق ۱7 ميلي��ون تومانی برای س��ال آينده بدون 
ماليات به ۱4ميليون و 887 هزار تومان خواهد رسيد. 
گفتنی است؛ نحوه محاسبه ماليات در حقوق کارکنان 
در سال آينده به روش پلکانی بين ۱۰ تا 35 درصد بوده 
و حقوق کمت��ر از دو ميليون و 75۰ هزار تومان معاف 

از ماليات است.
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حداقل 30 درصد خانوارهاي 
ايراني در نوروز 97 به سفر نرفتند

طرح آمارگيري از گردش��گران ملي  با مراجعه به 
خانوارهاي نمون��ه، اطالعاتي در مورد ويژگي هاي 
سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر )با اقامت شبانه و 
بدون اقامت شبانه(، هدف اصلي سفر، شيوه سفر، نوع 
اقامتگاه گردشگران، نوع وسيله نقليه مورد استفاده، 
تعداد ش��ب اقامت و هزينه هاي سفر و همچنين 
اطالعاتي در م��ورد ويژگي هاي اجتماعي اعضاي 
خانوار مانند سن،  جنس، وضع سواد و وضع اشتغال 

جمع آوري مي شود.
نتاي��ج اين طرح آماري درفصل بهار س��ال ١٣٩٧ 
نشان مي دهد:  در فصل بهار سال ١٣٩٧، ٦٩درصد 
از ح��دود ٢٥ ميليون خانوار كش��ور، حداقل يك 
س��فر داش��ته اند كه تعداد خانوارهاي سفر رفته 
نس��بت به بهار ١٣٩٦، ١,١ درصد افزايش داشته 
است. در بهار سال ١٣٩٧، نزديك به ١١٣ ميليون 
س��فر انجام شده است كه نس��بت به بهار ١٣٩٦، 
٩,٣درصد افزايش داش��ته است. تعداد سفرهاي 
داخلي در فصل بهار، بيش از ١١٢ميليون س��فر 
بوده كه ٤٥ درصد از آن، با اقامت شبانه و ٥٥ درصد 
بدون اقامت شبانه بوده است.  ده استان خراسان 
رضوي، مازندران، تهران، فارس، اصفهان، گيالن، 
هرمزگان، خوزستان، كرمانشاه و آذربايجان شرقي 
مقصد بيشترين سفرهاي با اقامت شبانه در فصل 
بهار ١٣٩٧ بوده اند. ده اس��تان مازندران، گيالن، 
كرمانشاه، فارس، خوزس��تان، تهران، آذربايجان 
شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان و خراسان رضوي 
مقصد بيشترين سفرهاي بدون اقامت شبانه در بهار 
١٣٩٧ بوده اند. بيشترين سفرهاي با اقامت شبانه 
در فصل بهار سال ١٣٩٧، با هدف ديدار دوستان و 
بستگان )٥٩ درصد(، گردش و تفريح )٢٣ درصد(، 
درمان )٨ درصد( و زيارت )٧ درصد( انجام پذيرفته 
است. سفرهاي با اهداف فوق در مجموع ٩٧ درصد از 
سفرها را تشكيل داده است. حدود ٣ درصد از سفرها 
در فصل بهار با اهدافي نظير آموزش، خريد و كسب 
و كار انجام شده اس��ت. در فصل بهار سال ١٣٩٧، 
٣٤درصد از س��فرهاي بدون اقامت شبانه با هدف 
گردش و تفريح، ٢٩ درصد با هدف ديدار دوستان 
و بس��تگان، ١٩ درصد با هدف درمان و ١٠ درصد 
با هدف خريد انجام شده است. ٨ درصد سفرهاي 
بدون اقامت شبانه، با اهدافي نظير آموزش، زيارت 
و كسب و كار انجام شده است. اقامتگاه اصلي مورد 
استفاده در سفرهاي داخلي با اقامت شبانه خانوارها 
در فصل بهار سال ١٣٩٧، خانه بستگان و آشنايان 
با ٧٢ درصد، ويال و آپارتم��ان اجاره اي با ٨ درصد، 
ويال و آپارتمان ش��خصي با ٧ درصد، چادر و كمپ 
ش��خصي با ٤ درصد، اقامتگاه عمومي و اقامتگاه 
س��ازماني هر يك با ٣ درصد و ساير اقامتگاه ها هم 

٣درصد بوده است.

سوءاستفاده از نگراني مردم براي گران كردن كاال
قيمت اقالم خوراكي در سال جاري در بازه هاي مختلف 
زماني روند افزايش��ي به خود گرفت كه بررسي ها نشان 
از آن دارد كه در بس��ياري از محصوالت كمبودي وجود 
ندارد و نياز مصرف كننده آنقدر نيست كه كمبودي در 
بازار ايجاد كند و تنها برخي افراد سودجو براي كسب سود 

از ترس مردم براي گران كردن كاال استفاده مي كنند.
ب��ه گزارش ايس��نا، در س��ال جاري به واس��طه رش��د 
افسارگسيخته نرخ ارز به ويژه دالر، اقتصاد و بازار مصرفي 
جامعه تحت الشعاع قرار گرفت و قيمت انواع محصوالت 
رشد قابل توجهي كرد. اما نكته قابل توجه آن است كه 
با كاهش قيمت دالر، به همان نسبت قيمت محصوالت 
و اجناس كاهش پيدا نكرد و از س��وي ديگر محصوالت 
سطح بازار به صورت خرده فروش��ي و عمده فروشي با 
نوسان لحظه اي دالر افزايش قيمت را به خود مي گرفتند و 
اين در حالي بود كه محصوالت سطح بازار و حتي كارخانه 

و انبار در ماه هاي قبل تأمين ارزي شده بودند.
اين نوس��انات و بار رواني منفي در سطح جامعه شرايط 
را به س��متي س��وق داده كه با تغيير قيمت محصوالت 
مصرفي همچون گوش��ت، مرغ، رب، روغن، چاي و در 
چند روز اخير شكر، برخي از مصرف كنندگان نهايي از 
ترس كمبود، بيش از نياز واقع��ي خود به خريد در بازار 
مي پردازند. اين اتفاق در بره��ه اي از زمان براي روغن، 
دس��تمال كاغذي و محصوالت بهداشتي بانوان رخ داد 
كه با گذشت زمان و كاهش بار رواني اين موضوع، ميزان 
عرضه و تقاضا متعادل شد و بسياري از افراد همچنان از 
روغن و محصوالت بهداشتي كه در تابستان خريداري 

كرده اند استفاده مي كنند.
اما در چند روز گذشته باز هم خبر افزايش قيمت و كمبود 
محصول ديگري اعالم شد كه حتي كار را به جايي رساند 
كه قرار شد پاي ش��كر به نمايشگاه هاي بهاره تهران باز 
شود. در كنار آن اگر س��ري به فروشگاه هاي زنجيره اي 
بزنيد متوجه مي شويد كه برخي افراد به صورت كارتني 
روغن خريداري مي كنن��د، روغني كه در روزهاي اخير 

هيچ افزايش قيمت و كمبودي نداشته است.
در اين زمين��ه يك فردي كه در يكي از فروش��گاه هاي 
زنجي��ره اي غرب تهران به خريد 6 كارتن روغن س��رخ 
كردني و خوراكي پرداخته بود گفت: خانواده ما از س��ه 
نفر تشكيل شده و عمومًا هر شيشه روغن سرخ كردني را 
طي دو هفته و هر شيشه روغن خوراكي را طي سه هفته 

استفاده مي كنيم.
او در پاسخ به اين پرس��ش كه 6۰ عدد روغن براي يك 
خانواده در يك مرتبه خريد بسيار زياد است، بيان كرد: 
عمومًا روغن را دانه اي خريد مي كنيم اما شنيده ام كه در 

روزهاي انتهايي سال روغن گران خواهد شد براي همين 
اين تعداد روغن خريداري كردم.

يك حساب سر انگشتي نشان مي دهد كه با خريد 6۰ عدد 
روغن كه نيمي از آن سرخ كردني و نيمي ديگر خوراكي 
اس��ت اين خانواده تا ۱5 ماه ديگر نيازي به خريد روغن 
سرخ كردني ندارند، حال زماني كه قدرت خريد عموم 
خانواده ها كاهش يافته، اي��ن خريد بيش از نياز عاملي 
مي شود كه فرد مصرف گرا شود و از سوي ديگر سرمايه 
خود براي خريد مايحتاج زندگي را تا ۱5 ماه تنها درگير 
خريد روغن كرده است. همچنين اگر در همين شرايط 
اعالم شود كه محصول ديگري گران مي شود، اين خانواده 
مي خواهد چه تصميمي بگيرد؟ مگر انباري خانه هاي 
امروزي ايراني ها تا چه حد وس��عت دارد كه بتواند تمام 
مواد مصرفي را در آن براي مصرف چندين ماه دپو كند!؟

اما قضيه شكر. در روزهاي اخير صحبت هايي از افزايش 
قيمت شكر در ميان بود و حتي قيمت آن تا محدوده ۱۰ 
هزار تومان هم افزايش يافت اما در حال حاضر به قيمت 
قبلي خود نزديك شده و آنچنان نوسان قيمتي ندارد اما 
بررسي هاي ميداني نشان از آن دارد كه بسياري از مردم 
براي تهيه شكر به واحدهاي عرضه كننده مراجعه كرده اند 
و تعدادي از آنه��ا دليل اين موضوع را با وجود آنكه اصاًل 
مصرف شكر ندارند و حتي چاي صبحانه را تلخ مي خورند، 

اخبار و شايعات پيرامون قيمت شكر بيان مي كنند.
اگر تنها چند دقيقه اي را در واحدهاي صنفي عرضه كننده 
شكر صبر كنيد متوجه خواهيد شد كه حجم قابل توجهي 
از افراد براي آن به خريد شكر روي آورده اند كه فردي از 
روزهاي گذش��ته به آنها اعالم كرده است كه شكر گران 

مي شود، با همين ترفند برخي افراد قيمت شكر را گران 
كردند و محصوالت خود را با قيمت قابل توجهي آن هم 
در زماني كه مصرف ش��كر مردم كاهش يافته است، در 

بازار عرضه كردند.
بررس��ي ها نش��ان از آن دارد كه در ابتداي سال ميزان 
توليد شكر نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 
35 درصدي مواجه بوده و بيش از ۱ ميليون و 994 هزار 
و 637 تن شكر در كشور توليد شده است كه اين آمار و 
ارقام در عمر ۱22 ساله صنعت شكر بي سابقه بوده است.

همچنين براساس آمار گمرك ايران در ۱۰ ماهه نخست 
س��ال جاري بيش از ۱53 هزار و 847 تن شكر به كشور 
وارد شده كه در مجموع مي توان گفت عرضه شكر با اين 
آمار و ارقام در حدود 2 ميليون و 2۰۰ هزار تن بوده است 
كه اين ميزان دقيقًا با نياز كش��ور كه ساالنه 2 ميليون و 
2۰۰ تن است برابري مي كند، البته ناگفته نماند كه در 
اين آمار ميزان توليد ش��كر پاييزه محاسبه نشده و آمار 
واردات شكر در بهمن و اسفندماه هم منتشر نشده است.
پس مي توان نتيجه گيري كرد كه توليد و واردات شكر با 
ميزان مصرف ساالنه كشور همخواني دارد و كمبودي در 
زمينه شكر كشور را تهديد نمي كند و با توجه به برآيند 
صحبت عموم مردم مي توان مدعي شد كه برخي افراد 
در بازارهاي مختلف از ترس مردم سوءاستفاده مي كنند 

تا محصوالت خود را گران تر به فروش برسانند.
البته به نظر مي رس��د چنين فضايي در شرايطي شكل 
مي گيرد كه دس��تگاه هاي نظارتي همچون س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان در خواب 

غفلت به سر مي برند.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از همايش ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه گزارش مي دهد 

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

ادغامبانكهاينظاميبهتدريجوآرامانجامميشود

كاهش نرخ ارز و ثبات قيمت طال و سكه

برآورد ۱۰۰هزارميلياردي اموال مازاد بانك ها

گروه بانك وبيمه| 
رييس كل بانك مركزي در همايش تبيين سياس��ت ها 
و فرآيند ه��اي اجرايي طرح ادغام بانك هاي وابس��ته به 
نيروهاي مس��لح تاكيد كرد: بانك جديدي كه تحت نام 
سپه با ادغام پنج بانك و موسسه اعتباري، تشكيل مي شود، 
بانكي قوي و ارايه دهنده خدمات بهتر در عرصه نظام بانكي 
خواهد بود و با اين ادغام باتنك جديد موثرتر از قبل به ارايه 

خدمات اقدام مي كند. 
به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي با ترسيم شرايط 
كشور و اشاره به اعمال تحريم ها، موضوع ادغام بانك هاي 
وابسته به نيروهاي مسلح را امري حساس و ويژه خواند و 
گفت: با وجود فشارهايي كه در همه زمينه ها به ويژه در 
جنگ اقتصادي شاهد هستيم، تصميم خوب و تاريخي 
در جهت ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح گرفته 
شده كه به افزايش كارايي نظام بانكي كمك خواهد كرد. 
رييس كل بانك مركزي از نهايي شدن ادغام بعد از چهار 
ماه خبر داد و گفت: پ��س از چهار ماه اقدامات مقدماتي، 
ادغام نهايي صورت خواهد گرفت و شاهد تشكيل بانك 
سپه جديد با قدرت و توانايي بيشتري خواهيم بود. انجام 
پروژه ادغام با حجم عمليات و نيروي انساني شش بانك 
و با در اختيار داشتن ۱۸ درصد از منابع شبكه بانكي قطعًا 

كاري بزرگ و ماندگار در تاريخ نظام بانكي خواهد بود.
همتي با اشاره به ظرفيت هاي بانك سپه و ساير بانك هاي 
ادغامي از همه دست اندركاران اين طرح خواست با استفاده 
از ظرفيت بانك هاي ادغامي در جهت پيشبرد هر چه بهتر 

اين پروژه اقدام كنند.

  قدم�ت و توانايي مالي و فن�ي عامل انتخاب 
بانك سپه براي ادغام بود

رييس كل بانك مركزي دليل انتخاب بانك سپه به عنوان 
راهبر طرح ادغام را قدمت و توانايي مالي و فني اين بانك 
برشمرد و تصريح كرد: بانك سپه از نظر مالي بنيه قوي و 
قابل توجهي دارد كه اطمين��ان خاطر خوبي براي بانك 

مركزي در زمينه ادغام ايجاد كرده است.
 همتي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بانك 
محور بودن نظام اقتصادي كشور اظهار كرد: شبكه بانكي 
با وجود مواجهه با مشكالت متعدد، در عرصه تامين مالي 

و انج��ام پروژه هاي كالن اقتصادي اقدامات چش��مگير 
و موثري انج��ام داده و كارنامه نظام بانك��ي را قابل دفاع 

كرده است. 

  برگزاري مجامع
وي از هيات مدي��ره و مديران عام��ل بانك هاي ادغامي 
خواست به س��رعت مجامع خود را برگزار كنند و حفظ 
حقوق مشتريان و ش��هروندان بانك هاي ادغامي بايد در 
اولويت بانك س��په و بانك هاي ادغام شونده قرار داشته 
باشد. رييس ش��وراي پول و اعتبار به كاركنان بانك هاي 
ادغامي اطمينان داد كه در بانك سپه نوين فضاي خدمت 
براي همه وجود دارد و كاركنان نبايد از اين بابت دغدغه اي 

داشته باشند. هيات مديره و مديران عامل بايد به موضوع 
ادغ��ام با ديد پروژه ن��گاه كنند و در احص��اي دارايي ها و 
بدهي هاي اين بانك ها نهايت دقت را صرف كنند. بانك 
مركزي همچون گذش��ته حامي بانك ها و موسس��ات 
اعتباري است و در اين طرح نيز با تمام توان وارد شده است.
24 ميليون سپرده گذار در بانك ها و موسسات ادغامي 

ادغام پنج بانك و موسسه وابس��ته به نيروهاي مسلح با 
مصوبه شوراي پول و اعتبار و س��تاد اقتصادي سران قوا 
اجرايي شده اس��ت؛ اينها در مجموع 24 ميليون سپرده 
گذار و 2۱5 هزار ميليارد تومان سپرده دارند ضمن آنكه 
رقم تسهيالت پرداختي اين بانك ها به ۱30 هزار ميليارد 
تومان مي رسد. به گفته عبدالناصر همتي رييس كل بانك 

مركزي، در فرآيند ادغام تكليف س��هامداران وابسته به 
نيروي هاي مسلح مشخص است و ۱30هزار سهامدار جزو 

نيز مشكلي نخواهند داشت.

نظام�ي  بانك ه�اي    جني�دي: تجمي�ع 
مغاير با خصوصي سازي نيست

يازدهم اسفند ماه كه بانك مركزي در اطالعيه اي تجميع 
بانك هاي انصار، حكمت ايرانيان، قوامين، مهر اقتصاد و 
موسسه اعتباري كوثر را در بانك سپه كليد زد، اين گمانه 
زني مطرح شد كه با اين كار، در حقيقت شاهد بازگشت 
مديريت دولتي بر نظام بانكي هس��تيد زيرا بانك سپه با 
تجميع اين بانك ها و موسس��ه هاي اعتباري وابسته به 

نيروهاي مسلح در عمل به بزرگ ترين بانك دولتي از نظر 
تعداد شعب و نيروي انساني تبديل مي شود.

برخي نيز اين ايده را مطرح كردند كه اگر قرار بود دوباره 
نظام مديريت دولتي بر بانك ها حاكم شود، چه اصراري 
بود كه در دهه ۸0 و اوايل دهه 90 خورش��يدي بخشي از 
سهام بانك هاي بزرگي چون تجارت، صادرات، ملت و رفاه 

به بخش خصوصي واگذار شود. 
معاون حقوقي رييس جمهوري در پاس��خ به اين س��وال 
ك��ه »با توجه به اينك��ه بخش قابل توجهي از س��هام اين 
بانك ه��ا در اختيار خصولتي ها ق��رار دارد، آي��ا اين ادغام 
مغاير با سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر 
خصوصي سازي نيست؟« گفت: تصميم به تجميع بانك ها 
و موسسه هاي مالي وابسته به نيروهاي مسلح در يك بانك 
دولتي مغاير با خصوصي سازي نيست  زيرا مالكيت آنها پيش 
از اين در دست خصولتي ها بوده است. هرچه خصولتي باشد 

مغايرتي با سياست هاي كلي اصل 44 ندارد.
لعيا جنيدي تاكيد كرد: سياس��ت هاي كل��ي اصل 44 
قانون اساس��ي هرگز خواهان خصولتي نبود بلكه دنبال 
خصوصي س��ازي بود؛ از نظر من ايج��اد خصولتي ها در 
اقتصاد از ابتدا ربطي به اجراي اصل 44 نداشت. هرجايي 
كه بنگاه خصولتي ايجاد ش��ده، شما نمي توانيد بگوييد 
خصوصي س��ازي انجام ش��ده و آن را مطاب��ق اصل 44 
قانون اساس��ي بدانيد و بعد از ادغام نگران مغايرت آن با 

خصوصي سازي شويد. 
معاون حقوقي رييس جمهوري يادآور شد: موضوع نظام 
بانكي و كاركرد آن در همه جاي دنيا از اهميت دو چنداني 
برخوردار است؛ اگر مشكلي در بانك ها پيش ايد، دولت ها 
از اختيارات حاكميتي خود براي اين موضوع اس��تفاده 
مي كنند. در عرصه اقتصاد، بازار سرمايه و پول براي دولت ها 
مهم هستند و به همين دليل تنظيم و مقررات گذاري در 
اين بخش ها نيز مهم اس��ت زيرا وقتي اين دو بازار دچار 
اشكاالتي شود، اصل بقاي كل بازار دچار تزلزل مي شود 
و كل اقتص��اد تحت تاثير قرار مي گيرد. اگر مس��ووالن و 
كارشناسان اقتصادي ارزيابي درستي در لزوم اصالحات 
در بازار سرمايه و بانك داشته باشند، نمي توانيد بگوييد كه 
اين اصالحات سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 

را رد كرده است. 

گروه بانك وبيمه| 
روز يك شنبه ۱9 اسفند 97 نرخ ارز، به روند كاهشي 
خود ادامه داد و قيمت دالر و يورو هر كدام ۱00 تومان 
كاهش يافت و در صرافي هاي مجاز بانكي به ترتيب دالر 
۱3 ه��زار و ۱50 و يورو ۱5 هزار و ۱50 تومان فروخته 
 شد. قيمت لحظه اي دالر در سامانه سنا نيز ۱3 هزار و 

50 تومان و يورو ۱5 هزار و 50 تومان اعالم شد. 
از سوي ديگر، با اينكه روز يك شنبه بازارساز، قيمت دالر 
و يورو را نسبت به روز شنبه ثابت نگه داشت تا نشان دهد 
كه نيم نگاهي به تعطيلي روز يك شنبهء بازارهاي جهاني 
هم دارد. اما به دليل شايعه كاهش نرخ ارز در روزهاي 
آينده، ميزان تقاض��ا و خريد كاهش يافته و در نتيجه 
عصر روز يك شنبه قيمت نقدي بازار آزاد كاهش يافت 
و نرخ يورو به ۱4۸70 توم��ان و دالر ۱3۱60 و درهم 
35۸0 تومان معامله شد.  براين اساس با كاهش نرخ ارز 

و افزايش نرخ اونس جهاني به ۱300 دالر، نرخ مظنه 
مثقال ۱7 عيار به ۱ ميليون و ۸06 هزار تومان، هرگرم 
۱۸ عيار 4۱7 هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون 
و 530 هزار تومان، سكه گرمي ۸60 هزار تومان، ربع 
سكه ۱ ميليون و 6۱0 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 470 
هزار تومان داد و س��تد شد.  همچنين در شعب ارزي 
بانك ها روز ۱9 اسفند هر دالر امريكا را ۱2 هزار و 77۱ 
تومان مي خرند كه نس��بت به روز شنبه كه ۱2 هزار و 

۸۱9 تومان بود، حدود 50 تومان كاهش قيمت دارد.
قيمت خريد يورو نيز ۱4 هزار و 354 تومان است كه نسبت به 
روز شنبه با كاهش حدود 50 توماني همراه است. همچنين 
روز يك شنبه قيمت خريد هر پوند انگليس در شعب ارزي 
بانك ها ۱6 هزار و 62۸ تومان اعالم شده است. به اين ترتيب، 
قيمت خريد ارز در بانك ها در دو روز اخير روند كاهش��ي 

داشته است.

  قيمت ارز مسافرتي
شعب ارزي بانك هاي عامل ارز مسافرتي نيز در صورت 
تكميل بودن مدارك مسافران تا سقف 500 يورو براي 
كشورهاي همسايه و مشترك المنافع و تا سقف ۱000 
يورو براي ساير كشورها ارز مسافرتي مي فروشند كه 
قيمت اين ارز امروز بدون احتساب كارمزد ۱5 هزار و 75 
تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و 

عامل به حدود ۱5 هزار و 400 تومان مي رسد.

  قيمت ارز در صرافي ها
همچنين صرافي هاي مجاز بانك مركزي ديروز قيمت 
خريد هر دالر امريكا را ۱3 هزار تومان و قيمت فروش 

آن را ۱3 هزار و ۱00 تومان اعالم كرده اند.
اين صرافي ه��ا هر يورو را ۱5 ه��زار تومان مي خرند و 
۱5 هزار و ۱00 تومان مي فروشند. قيمت دالر و يورو 

در صرافي ها نيز نس��بت به روز ش��نبه با كاهش ۱00 
توماني همراه است. در جريان معامالت بازار آزاد صبح 
روز يك شنبه ۱9 اسفندماه، هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد 4 ميلي��ون و 539 هزار تومان، هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 4 ميليون و 430 

هزار تومان، نيم سكه 2ميليون و 4۸0 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 620 هزار تومان و سكه گرمي ۸60 
هزار تومان معامله شد. همچنين قيمت هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني ۱29۸ دالر و ۸0 سنت و طالي ۱۸ 

عيار 4۱6 هزار و 453 تومان است.

آنگونه كه وزير اقتصاد اعالم كرده با وجود اقدامات بانك ها 
براي تعيين تكليف و فروش ام��وال و دارايي هاي مازاد، 
هنوز حدود ۱00 هزار ميليارد تومان از اموال بايد تعيين 
تكليف ش��وند. اما از آنجا كه بخش مسكن با ركود نسبي 
مواجه است مسووالن اقتصادي و بانك ها معتقدند كه نبايد 
چوب حراج به ام��وال و دارايي ها بزنند و لذا با وجود انبوه 
اموال بانك ها، به دليل قيمت هاي پايين و نامناسب براي 
اين اموال و به فروش نرفتن آنها در شرايط ركود، بانك ها 
همچنان با مشكالت كمبود منابع، اضافه برداشت و بدهي 
به بانك مركزي، مطالبات معوق، زي��ان دهي و... مواجه 
هستند و لذا ارايه راهكاري كه بتواند اين اموال را تبديل 
به نقدينگي و عامل سودآوري براي بانك ها كند، به صرف 
زمان، ايجاد رونق در اقتصاد ومكانيزم هاي مناسب فروش 
اموال نياز دارد.  به گزارش ايِبنا، يازدهم شهريور ماه امسال 
بود كه مقام معظم رهبري در ديدار با رييس جمهوري و 
اعضاي هيات دولت، با انتقاد از ادامه بنگاه داري بانك ها 
گفتند: »بانك مرك��زي بايد با نظارت كامل و دقيق مانع 

بروز مشكالتي نظير مسائل سپرده گذاران برخي بانك ها 
و موسسات مالي شود« و حاال پس از گذشت تقريبا 6 ما از 
اين جلسه، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي از 
نظارت بانك مركزي بر بانك ها و موسسات مالي و فروش 
اموال مازاد بانك ه��ا خبر داد و اظهار داش��ت: اين اقدام 
همواره مورد تاكيد رييس جمهور بود كه اميدواريم سال 
9۸ سال خوبي براي اين موضوع باشد. وزير امور اقتصادي 
و دارايي قول هايي درباره بانك هاي دولتي داده اند و بانك 
مركزي در مورد بانك هاي خصوصي اقداماتي را آغاز كرده 
كه اميدواريم منجر به نتيجه خوب شود. فرهاد دژپسند، 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي هم در اظهارنظرهاي اخير 
خود درباره بنگاهداري بانك ها كه به عقيده بسياري از اهل 
فن، معضلي است براي سيستم بانكي كشور، با تاكيد بر 
شفاف سازي اموال مازاد بانك هاي كشور در اين باره، معتقد 
است: بانك ها برخي اموالشان را به ناچار تمليك كرده اند، 
اما دليلي ندارد كه به ناچار آنه��ا را نگه دارند زيرا اصل بر 
بهبود شرايط و واگذاري اموال است به اين دليل در فاز  اول 

اقداممان براي واگذاري اموال بانك ها با روساي بانك هاي 
دولتي كشور جلسه اي گذاشته  و از آنها زمان گرفتيم.

طبق آماري كه دژپسند در اواسط بهمن ماه سال جاري 
اعالم كرد، اموال تمليكي  بانك ها از 70 هزار ميليارد الي 
۱00 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، البته اين ارقام 
مربوط به آبان ماه امسال مي شود كه با بروزرساني آن 
حدود ۱00 هزار ميليارد تومان محتمل تر است. عالوه 
بر اين ب��راي فروش و واگذاري اين اموال از پتانس��يل 
بورس و بورس كاال، به صورت فروش بلوكي نيز استفاده 
خواهد ش��د و اميد است تا از طريق اين عرضه، ۸0  الي 
۱00 درصد اموال بانك ها واگذار شود. به گفته وي، به 
بانك ها در خصوص واگذاري اموال مازاد برنامه يك ساله 
تدوين ك��رده و از مديران آنها جدول زماني واگذاري را 
نيز دريافت كرده ايم، اما بايد يادمان باشد كه اين اموال، 
به تنهايي متعلق به بانك ها نيس��ت، بلكه جزو اموال 
سپرده گذاران و سهامداران است و ما نمي توانيم چوب 

حراج به آن بزنيم.

  پله اول واگذاري اموال بانك ها
هفتم دي ماه س��ال ۱393 بود ك��ه نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي بانك ها و موسس��ات اعتباري را موظف 
كردند در مدت سه سال اموال منقول و غيرمنقول مازاد 
و س��هام تحت تملك خ��ود را در بنگاه هايي كه فعاليت 
غيربانكي دارند، واگذار كنند و برهمين اساس در خردادماه 
۱394، م��واد ۱6 و ۱7 قانون رفع موانع توليد به موضوع 
فروش اموال مازاد اختصاص داده شد تا بسترهاي قانوني 
اين طرح را آماده و ضمانت اجرايي قانوني براي انجام اين 
مهم براي بانك ها فراهم شود. براساس اين مصوبه، همه 
بانك ها و موسسات اعتباري ملزم شدند ساالنه حداقل 33 
درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه 
به تملك آنها و شركت هاي تابعه آنها درآمده و به تشخيص 
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

مازاد محسوب مي شود، واگذار كنند.
كارشناسان معتقدند، بانك ها در صورت واگذاري اموالي كه 
به جبر يا اختيار، تحت تملك دارند، بطور حتم به افزايش 

قدرت تس��هيالت دهي و خ��روج از مديريت بخش هاي 
نامرتبط و تمركز بر فعاليت بانكداري منجر خواهد شد.

  وضعي�ت فروش ام�وال م�ازاد بانك ها در 
روزهاي پاياني سال

آنطور كه سعيد فالح پور، عضو هيات مديره سازمان بورس 
طي روزهاي اخير از آخرين وضعيت اقدامات بانك ها براي 
فروش اموال مازاد خود به بازار س��رمايه خبر داده، تقريبًا 
همه بانك ه��اي دولتي اي��ن كار را كرده اند. البته برخي 
پيگيرتر هستند. در واقع بايد بگويم همه بانك هايي كه 
به آنها تكليف شده كه اموال مازادشان را بفروشند، پيگير 
هستند. فالح پور درباره ابزارهايي موجود براي واگذاري 
اموال مازاد بانك ها صورت مي گيرد؟ گفت: وزارت اقتصاد 
پيگير است كه براي اين واگذاري ها ابزارهاي جديد طراحي 
شود و ما نيز اين كار را انجام داده ايم. بازار سرمايه آمادگي 
دارد هم به روش قديم و هم به روش جديد اين واگذاري ها 

را انجام دهد.
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اهداي نهال به مشتريان بانك 
ايران زمين در روز درختكاري

معاون عملي��ات بانكي بانك ايران زمين، با اش��اره 
به نقش مس��ووليت اجتماعي در پيشرفت و ايجاد 
همبس��تگي در جامعه گفت: فرهنگ مس��ووليت 
اجتماع��ي بايد در جامع��ه نهادينه ش��ود، زيرا اين 
امر باعث مي ش��ود همه ما نسبت به رفع مشكالت 
اجتماعي، حس��اس باشيم و رفع آنها را وظيفه خود 
بدانيم.  به گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين، 
هادي قديمي معاون عمليات بانكي روز گذشته به 
مناس��بت هفته منابع طبيعي و روز درخت كاري با 
حضور در برخي از ش��عب استان تهران اين بانك به 
مش��تريان نهال هديه كرد.  قديمي در اين مراسم با 
تش��ريح اقدامات صورت گرفته توسط اين بانك در 
اين هفته گفت: بانك ايران زمين مسووليت اجتماعي 
خود را در حوزه محيط زيست تعريف كرده، از اينرو 
با همراهي مشتريان سعي داشته گام هاي موثري را 
در اين حوزه بردارد.  وي پويش »بلوط ايران زمين« 
را برگرفته از دغدغه هاي مشتريان بانك ايران زمين 
دانست و اظهار داشت: مشتريان ما در نقاط مختلف 
كش��ور با اطالع از اقدامات بانك در حوزه مسووليت 
اجتماعي در خواس��ت هاي خود را براي ما ارس��ال 
مي كنند و ما به فراخور زمان و امكانات سعي مي كنيم 

با مشاركت مخاطبين و مشتريان به آنها بپردازيم. 
معاون عمليات بانكي بان��ك ايران زمين با تاكيد بر 
اينكه بانك ها س��ازمان هاي تاثيرگذار و پيش��رو در 
اجراي مسووليت اجتماعي هستند افزود: محصوالت 
و خدمات بانك ها تاثير مستقيمي در توسعه و زندگي 
افراد دارد. حذف كاغذ، كاهش ترافيك، حفظ منابع، 
كاهش زمان، كارايي باالتر، ايجاد بستر كارآفريني و 
كمك به توليد تنها بخش كوچكي از تاثير خدمات 
بانك ها در زندگي امروز هستند.  در اين بازديد كه با 
همراهي مدير و معاون امور شعب استان تهران و مدير 
روابط عمومي انجام شد، ضمن معرفي پويش »بلوط 
ايران زمين« از مشتريان خواسته شد با پيوستن به آن 
در شبكه هاي اجتماعي حساسيت حفظ منابع طبيعي 
و منحصر به فرد كشور را به ساير افراد جامعه منتقل 
كنند. در انتهاي اين بازديدها نهالي از سوي بانك ايران 

زمين به مشتريان هديه شد.

بازديد مديرعامل بانك ملت 
از محل مصاحبه استخدامي 

مديرعام��ل بانك ملت از مح��ل برگزاري مصاحبه 
استخدامي پذيرفته ش��دگان مرحله كتبي آزمون 
اين بانك بازديد كرد. به گزارش روابط عمومي بانك 
ملت، دكتر محمد بيگدلي در اين بازديد كه رحيم 
طاهري معاون مديرعامل و محسن مقدسي مدير 
امور س��رمايه انس��اني، وي را همراهي مي كردند از 
محل برگزاري مصاحبه هاي استخدامي و رفتاري 
با پذيرفته ش��دگان مرحله كتبي آزمون مذكور در 
پنل هاي مربوطه، ديدن ك��رد و ازنزديك در جريان 
نحوه برگزاري اين مصاحبه ها قرار گرفت. مديرعامل 
در اي��ن بازديد توصيه هايي را ب��راي انتخاب هرچه 
بهتر نيروهاي اصلح و شايسته براي پست هاي مورد 
نياز ارايه و بر رعايت هرچه بيش��تر عدالت در انجام 
مصاحبه ها تاكيد كرد. وي با بيان اين نكته كه در انجام 
مصاحبه هاي استخدامي و رفتاري نبايد هيچ گونه 
تبعيضي بين پذيرفته شدگان صورت گيرد، يادآور شد: 
اين مصاحبه ها به نوعي نشان دهنده عملكرد مجموعه 
بانك ملت در اذهان عمومي اس��ت بنابراين بايد به 
گونه اي انجام شود كه هيچ گونه شايبه اي را در ذهن 
مصاحبه شوندگان باقي نگذارد. دكتر بيگدلي با بيان 
اين نكته كه بانك ملت به عنوان برترين و موفق ترين 
بانك خصوصي كشور بايد جايگاه بهترين ها باشد، 
اظهار اميدواري كرد كه با ورود نيروهاي تازه نفس و 
كارآمد جديد، اين بانك بتواند بيش از پيش در كسب 
موفقيت ها و دستيابي به اهداف تعيين شده، موفق 
باش��د. دراين بازيد، رامين خانزاده رييس اداره كل 
سرمايه انساني و مديران پنل هاي ذي ربط، گزارش 
وضعيت و نحوه انجام مصاحبه هاي استخدامي را به 

مديرعامل ارايه كردند.

ساختمان جديد شعبه اهواز 
بيمه البرز افتتاح شد

ساختمان جديد ش��عبه اهواز ش��ركت بيمه البرز 
در استان خوزس��تان با حضور مديرعامل و اعضاي 
هيات مديره اين شركت گش��ايش يافت. به گزارش 
روابط عمومي بيمه البرز، مديرعامل اين شركت پس 
از گش��ايش ساختمان جديد ش��عبه اهواز در جمع 
خبرنگاران، گفت: استان خوزستان يكي از استان هاي 
تاثيرگذار در كش��ور بوده و نقش هاي بسيار اساسي 
در دفاع از كيان كش��ور و حضور در ميادين صنعتي 
كش��ور ايفا كرده است. بيمه البرز هم در راستاي ارج 
نهادن به جايگاه ملت عزيز و ش��هيدپرور اين استان 
و تامين فضاي مناسب و بهتر براي خدمت رساني به 
مردم غيور و شهيدپرور استان خوزستان كه در هشت 
سال دفاع مقدس، خدمات ارزنده اي به ميهن اسالمي 
ارايه كردند، ساختمان جديد شعبه اهواز را احداث و 
به بهره برداري رساند. سيد رسول تاجدار در پاسخ به 
پرسشي مبني بر مشاركت بيمه البرز در امور خيريه، 
 تاكيد كرد: امروزه تعهد به ايفاي نقش مس��ووليت 
اجتماعي يك انتخاب نيست بلكه يك اجبار و ضرورت 
است و اين ضرورت با نگاهي كه در ايران اسالمي به امور 
عام المنفعه وجود دارد، اهميتش دو چندان شده است. 
در همين راستا بيمه البرز امسال نيز اين افتخار را داشت 
كه بودجه هداياي نوروزي و انتشار سررسيد خود را 
صرف تجهيز مدارس استان سيستان و بلوچستان به 
سيستم گرمايشي مجهز كند. نايب رييس هيات مديره 
بيمه البرز در پاسخ به پرسشي درباره ميزان پرداخت 
خسارت هاي بزرگ اين شركت در سال گذشته و يازده 
ماهه سال جاري، گفت: بيمه البرز در زلزله غرب كشور 
مبلغ 650 ميليارد ريال به بيمه شدگان خسارت ديده 
خود كه غالبا خانواده معظم شهدا و ايثارگران بودند، 

خسارت پرداخت كرد. 

امس��ال تراكنش هاي بانكي در شبكه ش��تاب و شاپرك 
در روزه��اي باقي مانده به عيد با حداقل 20 درصد رش��د 
مواجه مي شود و ركوردي جديد با 470 ميليون تراكنش 

در ُپرترافيك ترين روز صنعت پرداخت ثبت خواهد شد.
به گزارش ايِبنا، شبكه بانكي در ايام خاص از جمله روزهاي 
نزديك به شب عيد، ترافيك بااليي را در سامانه هاي شتاب 
و ش��اپرك تجربه مي كند؛ بر اس��اس آمار، تراكنش هاي 
بانكي در آخرين روزهاي س��ال رشد بااليي پيدا مي كند 
و ركوردهاي��ي جدي��د در صنعت پرداخت اي��ران ثبت 
مي شود كه نشان دهنده توانمدي بازيگران نظام بانكي و 
صنعت پرداخت از جمله بانك مركزي جموري اسالمي 
ايران، ش��ركت خدمات انفورماتيك، ش��ركت شاپرك، 
بانك ها و شركت هاي پرداخت الكترونيك در كشور براي 
رف��ع نيازهاي مردم و تالش در راس��تاي برقراري تمامي 
سامانه هاي الكترونيكي به منظور سهولت در استفاده از 
خدمات بانكي است.آمارها نشان مي دهد كه شبكه شتاب 

سال گذشته بطور ميانگين ميزبان 90 ميليون تراكنش 
بوده و در روزهاي پاياني سال 96 يعني در 2۸ اسفند ماه به 
عنوان يكي از شلوغ ترين روزهاي استفاده از خدمات بانكي 
بالغ بر ۱62 ميليون تراكنش با پايداري بيش از 99 درصد 
در اين سامانه به ثبت رسيده كه اين رقم بزرگ ترين ركورد 
سامانه شتاب در سال هاي اخير به شمار مي رود؛ از سويي 
ديگر در سامانه شاپرك در سال ۱396 روزانه در حدود 9۸ 
ميليون تراكنش انجام شده و در 2۸ اسفند ماه سال گذشته 
220 ميليون تراكنش با احتساب تاييده هاي تراكنش در 
شاپرك به ثبت رسيد و ركورد بيشترين ميزان تراكنش 
در شاپرك رقم خورد كه حاال امسال ظرفيت هاي الزم از 
سوي شركت خدمات انفورماتيك، شاپرك و شركت هاي 
پرداخت الكترونيك با توجه به انتظار براي افزايش 20 تا 
35 درصدي تراكنش هاي شتابي و شاپرك ايجاد و عملياتي 
شده تا ارايه خدمات الكترونيكي بانكي بدون قطعي، كندي 
يا هرگونه مشكلي در دسترس مردم در سراسر كشور باشد.

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بانك هاي دولتي 
و خصوصي را مشمول مجازات هاي انتظامي قوانين 
مقررات پولي و بانكي كشور كردند. براساس جزو 7 
اصالح ش��ده بند الحاقي يك تبصره ۱6 ماده واحده 
اين اليحه؛ بانك هاي دولتي و نيز بانك هاي خصوصي 
و آن دس��ته از بانك ها كه دولت در آنها سهم دارد و 
موسسات اعتباري غيربانكي كه از اجراي حكم اين 
بند استنكاف كنند، مشمول مجازات هاي انتظامي 
موضوع ماده )44( قانون مقررات پولي و بانكي كشور 

مصوب ۱۸ تير ۱35۱ مي شوند.
نمايندگان در نشست علني روز يك شنبه ۱9 اسفند 
مجلس در جريان بررس��ي اصالحات اليحه بودجه 
سال 9۸ كل كش��ور اعاده شده از شوراي نگهبان، با 
ج��زو 7 بند الحاقي يك تبص��ره ۱6 ماده واحده اين 
اليحه ب��ا ۱72 رأي مواف��ق، 6 رأي مخالف و 5 رأي 
ممتنع از مجم��وع 225 نماين��ده حاضر در صحن 

موافق��ت كردند.همچني��ن نماين��دگان در ادامه با 
اصالح جزو ۸ بند الحاقي يك تبصره ۱6 ماده واحده 
اين اليحه با ۱۸3 راي موافق، 5 راي مخالف و 4 راي 
ممتنع از مجم��وع 223 نماين��ده حاضر در صحن 

موافقت كردند.
براساس جزو ۸ اصالح شده بند الحاقي ۱ تبصره ۱6 
ماده واحده اين اليحه؛ نظارت بر حس��ن اجراي اين 
قانون، به ويژه عدم اس��تفاده از بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي از روش هايي كه منجر به دريافت 
سود يا جريمه مركب از تسهيالت گيرندگان مي شود 
برعهده بانك مركزي اس��ت. بان��ك مركزي موظف 
اس��ت گزارش اجراي اين بند را هر س��ه ماه يك بار 
به كميس��يون هاي اقتص��ادي و برنام��ه و بودجه و 

محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارايه كند.
به گزارش خانه ملت، همچنين نمايندگان در ادامه 
با اصالح جزو 3 بند الحاقي 3 تبصره ۱6 ماده واحده 

اين اليحه با ۱۸2 راي موافق، 6 راي مخالف و 4 راي 
ممتنع از مجم��وع 224 نماين��ده حاضر در صحن 

موافقت كردند.
براس��اس جزو 3 اصالح ش��ده بند الحاقي 3 تبصره 
۱6 ماده واحده اي��ن اليحه؛ بانك مركزي با تصويب 
شوراي پول و اعتبار، براي ش��فافيت تراكنش هاي 
بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح اشخاص 
حقيقي حداس��تان هاي )س��قفي( را تعيين كند و 
انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه )سقف( را براي 
اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش هاي بانكي 
)درون بانكي و بين بانكي( و ساير ابزارهاي پرداخت، 
مشروط به درج »بابت« و در صورت نياز ارايه اسناد 
مثبته نمايد.اش��خاص حقيقي كه از حساب بانكي 
خود استفاده تجاري مي كنند مي توانند با دريافت كد 
اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به كد اقتصادي، 

از شمول مفاد »جزء 3 اين بند« مستثني شوند. 

مجازات هاي انتظامي براي بانك هايي كه قانون بودجه 98 را اجرا نكنند  ۴۷۰ ميليون تراكنش بانكي در روزهاي آينده



آمار معامالت

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل«ميزاناثرگذاريقانونرفعموانعتوليدرادربازارسرمايهبررسيميكند

نبرد بورس و بانك
گروه بورس| مسعود كريمي|

 يكي از اعضاي هيات مديره سازمان بورس به تازگي از 
آمادگي كامل اين نهاد در راستاي فروش دارايي هاي 
مازاد بانك ها در بورس خبر داد. سعيد فالح پور معتقد 
است كه از طرق مختلف همچون صندوق هاي ETFو 
همچنين بورس كاال واگذاري قابل انجام خواهد بود. 
بر همين اساس، گفته مي ش��ود در حال حاضر اغلب 
بانك هاي دولتي قانون رفع موانع توليد را در دس��تور 
كار خ��ود قرار داده اند و در تكاپ��وي اجراي دقيق اين 
مهم هستند. در همين حال، ش��ركت هايي از جمله 
تامين اجتماعي، بانك ها، ساير صندوق ها و... همگي 
مي خواهند قانون رفع موانع توليد را رعايت كنند و از 
بنگاه داري خارج شوند كه همگي بورس را مجراي اين 
مهم در نظر مي گيرند. از طرفي، برخي از كارشناسان 
معتقدند كه هيچ مرزي بين سرمايه گذاري و بنگا ه داري 
مشخص نشده اس��ت، هر نوع سهامداري بنگاه داري 
تلقي مي شود. از سويي ديگر، بنگاه ها نيز مورد تفكيك 
قرار نگرفته اند چرا كه در حال حاضر بنگاه هايي از قبيل  
ابزاري، سرمايه گذاري و... فعاليت دارند. بر اين اساس، 
به نظر مي رسد براي اجراي قانون رفع موانع توليد در 
گام نخست انواع بنگاه ها مشخص شوند كه در پي اين 
موضوع بنگاه هاي ابزاري از جمله بانك ها و صندوق هاي 
بازنشستگي به نوعي مورد تفكيك قرار بگيرند. عالوه 
بر اين، در بنگاه هاي سرمايه گذاري هم سهامداري با 
بنگاه داري مورد تفكيك ق��رار بگيرد. در همين حال، 
ديگر صاحب نظران بازار س��رمايه بر اين باورند، اينكه 
تمام بانك ها اقدام به فروش بنگاه داري خود در بورس 
كش��ور كنند و به عنوان مثال شستا بنگا ه هاي خود را 
در بورس به فروش برس��اند مناسب ارزيابي نمي شود 
چراكه در كنار اين موضوع مي بايس��ت ميزان تحمل 
بورس و ميزان نقدينگي موجود در اين بازار را هم مورد 
توج��ه قرار داد. بر اين اس��اس، زماني كه با يك عرضه 
اوليه 300 ميليارد توماني به بورس فشار وارد مي شود، 
بنابراين چگونه مي توان به انتشار اوراق و فروش بنگاه ها 
از بورس كه هزاران ميليارد پول را از بازار خارج مي كند، 
بي توجه بود. از سويي ديگر، برخي از فعاالن بانكي نيز 
موافق اين طرح نيستند و معتقدند كه بنگاه داري نقش 
بسزايي در چرخه صنعت بانك دارد و حذف اين مهم در 
شرايط تحريم مي تواند تبعات جبران ناپذيري را در اين 
صنعت به همراه داش��ته باشد. به هر حال، آن دست از 
فعاالن بازار سرمايه كه قانون رفع موانع توليد و فروش 
دارايي هاي مازاد بانك ها در ب��ورس را مثبت ارزيابي 
مي كنند اين مهم را ساختار متناسب براي نظام مالي 
مطلوب عنوان مي كنند و بر اين باورند كه عبور از مسير 
بورس تنها كانال بهبود فضاي اقتصادي در هر كشوري 
خواهد بود. گفتني است، طبق ماده 16 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كليه بانك ها 
و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ الزم  االجرا شدن 
اين قانون تا مدت س��ه سال، ساالنه حداقل سي و سه 
درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي 

را كه به تملك آنها و ش��ركت هاي تابع��ه آنها درآمده 
است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران مازاد است، واگذار كنند. 

   اتفاقي شگرف در اقتصاد
در اين ارتباط، فردين آقا بزرگي فروش دارايي هاي مازاد 
بانك ها در بورس را امري مثبت دانست و در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كرد: با ورود ابزار مالي جديد هر چند كه 
ممكن است يك تداخل كاري بين اموري كه در حوزه 
اتحاديه امالك و مستغالت وجود دارد، صورت بگيرد 
اما به منظور شفاف سازي، افزايش روند نقد شوندگي 
و كاهش هزين��ه معامالت يك��ي از بهترين گزينه ها 
همكاري مشترك بازار سرمايه و بازار مسكن براي انجام 
نقل و انتقاالت خواهد بود. بنابراين، فروش دارايي هاي 
مازاد بانك ها در بورس مي تواند يك تحول عظيمي را در 
اقتصاد كشور و بازار سرمايه ايجاد كند. وي خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر 20 درصد از امالك و مسكن  هاي 
ساخته ش��ده و بدون استفاده در تهران وجود دارد كه 
ارزش آن بطور تقريبي حدود 500 هزار ميليارد تومان 
برآورد مي شود. بر اين اساس، چنين اقدامي مي تواند 

منجر به تحولي بزرگ در اين حوزه شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد اس��ت تكليف 
بانك ها به عرضه و فروش دارايي و امالك بطور كلي 
مثبت ارزيابي مي شود اما اينكه چنين ظرفيتي وجود 
دارد يا خير بايد به اين نكته توجه كرد، خريداراني كه 

تا پيش از اين بر اس��اس قيمت هاي پاكتي، مزايده يا 
مذاكرات غير بورس��ي به چنين مهمي مي پرداختند 
بط��ور قطع چنين فرآيندي را در آين��ده و در بورس 
نظار ه گ��ر خواهند ب��ود. به گفته اي��ن تحليلگر بازار 
سرمايه، سهمي از نقدينگي موجود در بازار سرمايه 
و بورس خارج نخواهد شد و در چنين حالتي خريدار 
هدف وجود دارد، منتها اين س��ازوكار در گذشته به 
صورت سيستمي غير از روش عرضه و تقاضاي موجود 
در بورس ص��ورت مي گرفت و اكن��ون برنامه ريزي 
شده اس��ت كه اين فرآيند مبتني بر عرضه و تقاضا و 
دستورات بورسي انجام شود. در همين حال، چنين 
امري به منزله كسر شدن نقدينگي موجود در بورس و 
عدم تناسب اندازه اين بازار و بازار مسكن نخواهد بود.

فردين آقابزرگي تصريح كرد: بخش كمتري از سازوكار 
واگذاري ها از طريق يونيت ها يا يونيت هاي قابل معامله 
)ETF( در ب��ورس صورت مي گي��رد. وي تاكيد كرد: 
مهم اين است كه چنين فرآيند و سازوكاري در بورس 
كشور نهادينه شود. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: 
رس��يدن به هدف در ابتداي اجراي هر طرحي شايد 
بعيد به نظر برسد اما حركت به سمت هدف مهم تر از 
رسيدن به آن خواهد بود. بنابراين پس از آغاز حركت 
مطمئنا سازوكار هاي الزم ايجاد خواهد شد و به عنوان 
ي��ك روش و ابزار مالي جديد، تحول ش��گرف در بازار 

ايجاد خواهد كرد.
اين تحليلگر بازار س��رمايه در خصوص اينكه چنين 

مهمي روند معامالت بازار س��رمايه را تحت تاثير قرار 
مي دهد يا خير نيز اذعان داش��ت: به نظر مي رسد كه 
چنين فرايندي اثر ناچي��ز يا تا حدودي بي اثر در روند 
معامالت بازار سهام خواهد داشت چرا كه متقاضيان 
خريد در اين حوزه افراد و اشخاص مشخصي بوده اند 
و كماكان هم هستند. در همين حال، مي توان بر اين 
نكته تاكيد كرد كه تحول و تغيير خاصي در اين زمينه 

تجربه نخواهيم كرد. 

   واگذاري با حجم   هاي باال نشدني است
از سويي ديگر، مهدي طحاني مدير سرمايه گذاري 
ش��ركت مديريت س��رمايه كيان به بررسي فروش 
دارايي هاي م��ازاد بانك ها در ب��ورس پرداخت و در 
گفت وگو با »تعادل« اظهار داشت: در صورتي كه موارد 
اموال مازاد بانك ها مبتني بر سهام شركت هايي باشد 
كه بانك ها در آن  اقدام به س��رمايه گذاري كرده اند، 
بنابراين مي توان گفت اين اتفاق در گذشته هم افتاده 
اس��ت. از طرفي واقعيت اين موضوع اينجاس��ت كه 
اكنون بازار سرمايه كش��ش كافي در راستاي جذب 
نقدينگي اين دست از دارايي ها را ندارد. بر اين اساس، 
در صورت��ي كه چني��ن اتفاقي روي ده��د و تصميم 
جدي براي عملياتي كردن آن وجود داش��ته باشد با 
سازوكاري كه در گذشته به صورت سنتي لحاظ شده 
است بطور قطع اين مهم اثري منفي خواهد داشت. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه تصريح كرد: در صورتي 

كه منظور از ف��روش دارايي هاي م��ازاد بانك ها اين 
اس��ت كه چنين اتفاقي در ب��ورس كاالي ايران روي 
دهد بنابراين س��ازوكار چنين مهمي در اين بازار به 
صورت مشخص و شفاف وجود دارد. به گفته وي، بطور 
كلي در صورتي كه هدف از چنين اقدامي حركت به 
سمت افزايش شفافيت باشد قطعا خريدار و فروشنده 
از قيمت مورد معامله اس��تقبال خواهند كرد. مدير 
سرمايه گذاري شركت مديريت سرمايه كيان كه در 
خصوص اينكه شنيده مي شود واگذاري دارايي هاي 
بانك ها با حجم هاي بااليي صورت خواهد گرفت نيز 
گفت: با توجه به ش��رايط فعلي از لحاظ عملياتي اين 

مهم نشدني است و قابليت اجرايي ندارد.

   خوش بيني توام با نگراني
عالوه بر اين، مهدي افناني كارش��ناس بازار سرمايه 
به تحليل فروش دارايي هاي مازاد بانك ها در بورس 
پرداخ��ت و در گفت وگو با »تعادل« بي��ان كرد: زير 
س��اخت اين مهم در بازار سرمايه وجود دارد بطوري 
كه مي توان اموال بانك ها را همانند ساختمان، در يك 
سامانه فروش به ثبت رس��اند. در همين حال، اينكه 
چنين امري تاكنون اجرايي نش��ده اس��ت هم نكته 
قابل توجهي اس��ت. بطوري كه حتي يك ساختمان 
هم در بازار س��رمايه با سازوكاري مشخص به فروش 
نرسيده است. اين تحليلگر بازار سرمايه معتقد است، 
دارايي هاي مازاد بانكي را مي توان وارد يك شركتي 
كرد كه با بررسي موضوعاتي پيرامون قيمت گذاري 
و س��اير موارد آن س��پس اقدام ب��ه ورود آن در بازار 
معامالتي ش��ود. وي تاكي��د كرد: با توج��ه به اينكه 
زيرس��اخت هاي الزم براي واگذاري وج��ود دارد اما 
متاسفانه تاكنون بازار سرمايه در اين زمينه هيچ گونه 
تجربه اي كسب نكرده است، در نتيجه نگراني هايي در 

اين زمينه وجود خواهد داشت. 
مه��دي افناني با اش��اره به مزيت   ه��ا و ضرورت هاي 
راه اندازي اين مهم نيز گفت: فروش دارايي هاي مازاد 
بانك ها در بورس باعث مي شود كه گام هاي جديدي 
به رو شفافيت در اقتصاد كشور برداشته شود و به نوعي 
معامالت بانك ها در شرايط روشن تري تداوم پيدا كند. 
از طرفي نقدشونده تر شدن هم از ديگر مزاياي اين دست 
از واگذاري ها خواهد بود. كارشناس بازار سرمايه افزود: 
احتماال بازاري ديگر به عنوان مث��ال بازار اموال براي 
واگذاري ها در نظر گرفته شود كه اين مهم مي تواند در 
ميان و بلندمدت به نفع كليت بازار باشد. به گفته اين 
تحليلگر بازار سرمايه ارقام واگذاري ها از يك هزار ميليارد 
تومان تا حدود پنج  هزار ميليارد تومان نيز در بازار شنيده 
شده است و بايدي براي واگذاري ها وجود ندارد. اين در 
حالي است كه واگذاري  ها بر اساس صورت هاي مالي 
صورت مي گيرد. احتماال دولتي ها نيز موظف شوند كه 
اموال مازاد خود را به فروش برس��انند كه در اين راستا 
سازماني هم راه اندازي شده است كه اين سازمان وظيفه 

قيمت گذاري و عرضه را برعهده خواهد داشت.
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رشد چشم گير شاخص
گروه بورس| ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز گذشته با افزايش يك هزارو 
463 واحدي همراه ش��د و در نهايت توانست رقم 
164 هزارو 470 واحدي را به خود اختصاص دهد. 
در همين حال، شاخص بازار اول با افزايش 1139 
واحدي به رق��م 123 هزار و 417 واحد رس��يد و 
در نقطه مقابل ش��اخص بازار دوم با رش��د 2623 
واح��دي رقم 316 ه��زار و 917 واح��د را به ثبت 
رساند. عالوه بر اين، شاخص سهام آزاد شناور نيز 
با رشد 1839واحدي، رقم 184 هزار و 101 واحد 
را تجربه كرد. همچنين، ش��اخص كل هم  وزن با 
افزايش 261 واحدي به رقم 31 هزار و 105 واحد 
رسيد. از س��ويي ديگر، ديروز معامالت سهام در 
نماد معامالتي شركت هاي گروه مپنا با 22 واحد 
و ارتباطات س��يار با 18 واحد و داده گس��تر عصر 
نوين با 13 واحد كاهش بيشترين تأثير منفي را بر 
شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي ملي 
صنايع مس ايران با 240 واح��د، فوالد مباركه با 
206واحد و پتروشيمي مبين با 129 واحد افزايش، 
بيشترين تأثير مثبت را در محاسبه اين نماگر به 
دوش كشيدند. بر اس��اس اين گزارش، ارزش كل 
معامالت بورس تهران در حال��ي به بيش از 619 
ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست 
به دست ش��دن دو ميليارد و 182 ميليون سهم و 
اوراق مالي قابل معامله طي 155 هزار و 147 نوبت 
داد و س��تد بود. از سويي ديگر، نگاهي به عملكرد 
ش��اخص كل فرابورس در دومين روز كاري هفته 
جاري حاكي از صع��ود نزديك به 20 واحدي اين 
نماگر و قرارگيري آن در ارتفاع 2070 واحدي است. 
همچنين، نمادهاي »ذوب« و »دماوند« در مجموع 
حدود 14 واحد از آيفكس حمايت كردند. نماد ذوب 
در عين حال ديروز بيشترين رشد قيمتي را تجربه 
كرد و همچنين در صدر جدول نمادهاي پربيننده 
ايس��تاد. عالوه بر اين، روز گذشته دادوستدهاي 
صورت گرفته در بازارهاي فرابورس به ثبت معامله 
بيش از 625 ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر 
6 ه��زار و 468 ميليارد ريال انجاميد. در اين ميان 
معامله گران س��هام، 41 ميليون سهم را به ارزش 
129 ميليارد ري��ال در ب��ازار اول و 288 ميليون 
سهم را به ارزش 871 ميليارد ريال دست به دست 
كردند. بازار پايه نيز ميزبان جابه جايي 266 ميليون 
سهم به ارزش 853 ميليارد ريال بود. از سوي ديگر 
معامالت اوراق به نقل وانتقال 27 ميليون ورقه به 
ارزش 4 هزار و 588 ميليارد ريال در بازار ابزارهاي 

نوين مالي انجاميد.

  عرض�ه جدي�د اوراق س�لف م�وازي نفت 
خام:مديرعامل تأمين س��رمايه س��پهر از انتشار 
اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام سبك داخلي 
توس��ط وزارت امور اقتصاد و دارايي از روز دوشنبه 
20 اسفند ماه خبر داد.به گزارش سنا، سيد حسين 
ميري با اعالم اين خبر، گفت: تأمين سرمايه سپهر به 
عنوان متعهد پذيره نويسي از فردا )20 اسفندماه( به 
مدت دو روز كاري حدود 580 هزار قرارداد سلف به 
ارزش 5 هزار ميليارد ريال را پذيره نويسي مي كند.

ميري تشريح كرد: سررسيد اوراق 15 ماهه و حداقل 
بازدهي براي كل دوره 22.5 درصد است.مديرعامل 
تأمين سرمايه س��پهر تأكيد كرد: اين اوراق معاف 
از ماليات بوده و س��ازمان برنامه و بودجه ضمانت و 
شركت كارگزاري آينده نگر خوارزمي عامليت فروش 
اين اوراق را برعهده دارند، لذا ريسك سرمايه گذاران 
در حداقل ممكن است.به گفته ميري، در شرايطي 
كه صنعت نفت ايران موت��ور محركه اقتصاد ايران 
محسوب مي شود و تأمين مالي براي پروژه هاي اين 
صنعت به دليل شرايط تحميلي به مهم ترين چالش 
تبديل شده است، انتشار اين اوراق نقش اساسي در 

پيشبرد و توسعه اين پروژه ها دارد.
  س�ود ۲۶۹ريالي »قلرست« براي هرسهم: 
ش��ركت قند لرس��تان در اطالعات و صورت هاي 
مالي 6ماهه خود و با س��رمايه 240ميليارد ريالي 
سود هرسهم را 269ريال اعالم كرد. بر اين اساس، 
شركت سود عملياتي را 87 ميليارد و 745 ميليون 
ريال و س��ود خالص را 107ميليارد و 423ميليون 
ريال اعالم ش��د كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته به ترتيب 87 و 164درصد افزايش داشته 
است. همچنين سود انباشته شركت در پايان دوره با 
رشد 72درصدي به 338ميليارد و 306ميليون ريال 
رسيد. همچنين، »قلرست« نرخ فروش محصوالت 
خود را ب��راي دوره 6ماهه منتهي به 31تير1398، 
حداكثر نرخ فروش ش��كر را با توجه به نرخ اعالمي 
از طرف مراجع ذي صالح، مبلغ 30هزار ريال ذكر 
ك��رد و نرخ مصوب خريد هر كيل��و چغندر بهاره با 
عيار 16درصد به مبلغ 2ه��زار و 712ريال كمك 
كرايه مصوب دولتي بازاي هر كيلو چغندر به مبلغ 

410ريال منتشر كرد.
  صورت هاي مالي يك ساله »پكوير«: شركت 
كوي��ر تاي��ر در دوره 12 ماهه منتهي ب��ه 30 آذر 
م��اه 1397، به هر س��هم خ��ود مبل��غ 345 ريال 
س��ود اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در 
سال گذش��ته 41 درصد كاهش را نشان مي دهد. 
همچنين، ش��ركت در دوره ياد ش��ده، مبلغ 241 
ميليارد و 535 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 345 ريال س��ود به ازاي 
هر سهم اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذش��ته 41 درصد كاهش داشته است. اين 
شركت دليل اين كاهش را افزايش 7 درصدي بهاي 
تمام شده فروش برشمرده است. »پكوير« در دوره 
12 ماهه س��ال مالي منتهي به آذر 96، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ 407 ميليارد و 460 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 582 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

دبيركلكانوننهادهايسرمايهگذاري:

بازار سرمايه به مسير رو به رشد خود ادامه مي دهد
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران عنوان كرد بازار 
سرمايه در سال جاري اتفاقات خوبي را تجربه كرد و از نظر 
عدد و رقم نيز با رشد قابل قبولي همراه بود.سعيد اسالمي 
بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي مالي و س��رمايه گذاري 
ايران به سنا گفت: با وجود مشكالتي كه در بازار وجود دارد، 
معتقدم در دوران سكانداري دكتر محمدي و به ويژه سال 
گذشته چند اقدام شجاعانه صورت گرفت كه به رشد بازار 
سرمايه كمك كرد.عضو شوراي عالي بورس ادامه داد: اصالح 
دستور العمل ها، تعامل با دولت و مجلس، حل مشكالت 
ناش��ي از نحوه انتش��ار اوراق و موضوع كاهش كارمزدها 
از مهم تري��ن تصميمات موثر بر ب��ازار بود.دبيركل كانون 
نهاد هاي سرمايه گذاري ايران با اشاره به شرايط بورس در 
سال جاري گفت: با وجود رشد هاي عددي، بورس كشور 
از ريسك هاي فضاي كلي اقتصاد متاثر شد. از همين رو نيز 

بازار با نوسان هايي همراه بود و شرايط پيچيده اي براي ورود 
س��رمايه گذاران جديد رقم خورد.وي با بيان اينكه يكي از 
موضوعات بسيار با اهميت كه در سال 97 رخ داد، اين بود كه 
سران سه قوه بر اهميت بازار سرمايه تاكيد داشتند، افزود: با 
وجود مشكالت كشور بازار سرمايه به مسير رو به رشد خود 
ادامه داد اما همچنان به عنوان فعال اقتصادي و پژوهشگر 
اقتصادي معتقدم تا زماني كه وضعيت نرخ بهره و نرخ ارز 
ثبات نداشته باشد و سياست گذار تصميم بلندمدتي براي 
برخورد با اين نرخ ها نداش��ته باشد، توسعه بازارهاي مالي 
با چالش مواجه مي شود.اس��المي بيدگلي ضمن اشاره به 
اينكه ريسك هاي بين المللي نيز كماكان ادامه دارد، گفت: 
اين موارد چالش هايي است كه اقتصاد ايران طي سال 97 با 
آن مواجه بود. امسال سالي بود كه جهش نرخ ارز منجر به 
بروز مشكالتي در جامعه شد.وي افزود: در چنين شرايطي 

سياست گذاري براي بازار سرمايه كمي پيچيده است و از 
اولويت سياست گذاران هم خارج مي شود زيرا نگراني هايي 
براي موارد فوري وجود دارد. اين يكي از مشكالت جامعه 
است كه سياست گذاران بر اساس فوريت تصميم مي گيرند 
نه بر اساس اهميت! و بازار سرمايه همچنان به تصويب قوانين 
و مقررات و بهبود س��ازوكارها نياز دارد.اسالمي بيدگلي با 
اشاره به اينكه سال جاري كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
نيز شاهد چند اتفاق مهم بود، ادامه داد: اين دوره عضويت 
شوراي عالي بورس به كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران 
منتقل شده و نماينده هر دو كانون نهادهاي سرمايه گذاري و 
كانون كارگزاران است؛ اما اميدوارم كه با حمايت هاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار و همراهي مجلس ش��وراي اسالمي، 
در قانون جديد بازار اوراق بهادار هر دو كانون در ش��وراي 
عالي بورس نماينده داشته باشند.دبيركل كانون نهاد هاي 

س��رمايه گذاري با بيان اينكه برقراري ارتباط با نهادهاي 
 CIIA بين المللي هدف كانون است، افزود: در سال جاري با
نيز ارتباطات خوبي برق��رار كرديم و اگر موضوع تحريم ها 
مطرح نبود امسال به راحتي مي توانستيم آزمون CIIA را 
در ايران برگزار كنيم.وي با اشاره به اينكه اقدام مهم ديگري 
كه با همراهي سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد، الزام 
عضويت نهادهاي مالي در كانون نهادهاي سرمايه گذاري بود 
گفت: بر اين اساس، همه نهادهاي مالي زير يك چتر صنفي 
مي توانند با سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير حوزه هاي 
سياست گذاري ارتباط برقرار كنند.به گفته سعيد اسالمي 
اعضاي كانون نهادهاي مالي در هسته هاي انديشه ورزي 
دولت حضور دارند و كارگروه مالياتي نيز در حال فعاليت 
است. وي ابراز اميدواري كرد به زودي بخشنامه اي كه حاصل 
فعاليت كانون است و به رفع مشكالت مالياتي صندوق هاي 

سرمايه گذاري كمك مي كند، از طرف سازمان امور مالياتي 
صادر شود .دبيركل كانون نهاد هاي سرمايه گذاري ادامه 
داد: در حوزه فرهنگ سازي هم چند اتفاق مهم افتاد و در 
دومين سند سياست گذاري و سرمايه گذاري موضوع ارتقاي 
آموزش سواد مالي در مدارس بررسي شد و در اين رابطه با 
وزارت آموزش و پرورش ني��ز ارتباط خوبي برقرار كرديم.
وي ادامه داد: تثبيت موقعيت بين المللي در س��ال آينده 
مهم ترين برنامه كانون اس��ت و با توجه به جايگاه سازمان 
بورس و اوراق بهادار در آيسكو، اميدواريم شرايط عضويت ما 
در نهادهاي بين المللي تسهيل شود.دبيركل كانون نهاد هاي 
سرمايه گذاري در پايان گفت وگو با سنا تاكيد كرد: سال آينده 
سال سختي براي اقتصاد كشور است و از همين رو بايد براي 
سياست گذاران كشور اين موضوع را تبيين كرد كه اهميت 

بازار سرمايه در سال آتي بيش از گذشته خواهد بود.

آمارمعامالتتسهبررسيشد

تثبيتنرخ۵۴هزارتومانياوراقتسهيالتمسكندرهفتههاياخير
آمار داد و س��تدهاي اوراق تس��هيالت مسكن »تسه« در 
فرابورس در هفته هاي اخير نشان مي دهد كه قيمت اين 
اوراق نوسان چنداني را تجربه نكرده و بطور متوسط 54 هزار 
تومان از سوي سرمايه گذاران معامله مي شود.به گزارش ايِبنا، 
در اولين روز معامالت فرابورس در هفته  جاري، قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن »تسه« در حدود 53 تا 55 هزار تومان از 

سوي سرمايه گذاران داد و ستد شد.

   ادامه افت قيمت هاي »تسه«
بر اساس اين گزارش در هفته دوم اسفند ماه قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن »تسه« نوسان چنداني نداشت و اين اتفاق 
به علت تداوم ركود در بازار مسكن و طبيعتا افت معامالت 
اين اوراق را رقم زده است كه باعث شده تا قيمت اين اوراق 
در سال جاري همچنان يك روند نزولي را در پي داشته باشد.

   روند قيمت اوراق تس�هيالت مسكن در ۱۱ 
ماه سال ۹۷

آمارهاي معامالتي نشان مي دهد كه در معامالت، فرابورس 
قيمت اوراق تسهيالت مسكن »تسه« بهمن ماه سال 97 به 
ميزان 55 هزار و 409 تومان، دي ماه 97 به ميزان 54 هزار 
و 578 توم��ان، آذر ماه 97 به ميزان 54 هزار و 342 تومان، 

آبان ماه 97 به ميزان 54 هزار و 346 تومان، مهر ماه 97 به 
ميزان 54 هزار و 333 تومان، شهريور ماه 97 به ميزان 54 
ه��زار و 162 تومان، مرداد ماه 97 به ميزان 54 هزار و 953 
تومان، تير ماه 97 به ميزان 54 هزار و 954 تومان، خرداد 
ماه 97 به ميزان 54 هزار و 859 تومان، ارديبهشت ماه 97 
به ميزان 54 هزار و 619 تومان و فروردين ماه 97 به ميزان 

54 هزار و 593 تومان در تابلوهاي آماري ثبت شده است.

   اوراق تسهيالت مسكن چيست
اوراق گواهي تسهيالت مسكن پيش تر در شعب بانك 
مسكن و تحت يك بازار غيرمنسجم معامله مي شد و 
افراد با خريد اين اوراق به نوعي هزينه فرصت مورد نياز 
براي دريافت وام را خريداري مي كردند.پس از پذيرش 
اين اوراق در فرابورس، در عمل معامله اين اوراق شكل 
رس��مي و ضابطه  مند به خود گرفت و در حال حاضر 
اين اوراق مانند ساير سهم هاي موجود در فرابورس در 
س��اعات معامالتي خريد و فروش مي شود.همچنين 
به ازاي دريافت هر 5.000.000 ريال تسهيالت، بايد 
يك برگه اوراق خريداري شود.گفتني است، نماد اوراق 
»تسه« )مخفف تسهيالت( در بازار فرابورس شامل نام 
ماه و دو رقم آخر سال صدور است، كه به كلمه »تسه« 

اضافه مي شوند.به عنوان مثال نماد »امتياز تسهيالت 
مسكن اس��فند 97« كه مربوط به اوراقي است كه در 
اس��فندماه 97 منتشر ش��ده با عنوان »تسه9711« 
در بازار خريد و فروش مي ش��ود و م��دت اعتبار اوراق 
صادره از تاريخ صدور به مدت 2.5 س��ال است كه اين 
مدت در شرايط خاص حداكثر تا 2 دوره 6 ماهه، قابل 

تمديد است.

   روند معامله اوراق تسهيالت مسكن
براي شروع فرآيند خريد اين اوراق مانند ساير نمادهاي 
موجود در بازار فرابورس، متقاضيان بايد ابتدا نس��بت 
به دريافت كد بورسي خود از طريق كارگزاري ها اقدام 
كنند و پس از دريافت كد بورسي به خريد و فروش اوراق 
»تسه« به صورت حضوري يا »آفالين« بپردازد.الزم 
به ذكر است، دامنه نوسان تسهيالت مسكن، همانند 
سهم هاي موجود در بازار بورس و فرابورس، مي تواند 
روزان��ه 5+ درصد يا 5- درصد قيم��ت پاياني روز قبل 
خود باشد، يعني مي تواند تا 5 درصد بيشتر يا كمتر از 
قيمت روز قبل معامله شود.همچنين سرمايه گذاران 
بايد هنگام خريد و فروش اين اوراق، مبلغي به عنوان 

كارمزد معامالت پرداخت كنند.

   هزينه كارمزد خريد و فروش
از سويي ديگر، هزينه كارمزد خريد اوراق تسهيالت مسكن 
)0.49 درصد( و هزينه كارمزد فروش )0.24 درصد( است 
و پس از خريد اين اوراق توسط مشتريان از طرف شركت 
سپرده گذاري مركزي براي آنها گواهي اعالميه خريد صادر 
مي شود كه نشان مي دهد سرمايه گذاران چه تعداد از اوراق 
مسكن را در چه نمادي خريداري كرده اند.از سويي ديگر 
كارگزار خري��دار، اين گواهي را در اختيار مش��تريان قرار 
مي دهند تا با ارايه اين گواهي به بانك، ادامه روند دريافت وام 

از جانب بانك صورت گيرد.

   مقابله با دستكاري و نوسان گيري
گفتني است براي جلوگيري از سودجويي هاي احتمالي 
و دستكاري هاي قيمتي و جلوگيري از نوسان گيري  هاي 
احتمالي اوراق »تس��ه«، اوراق تس��هيالت مسكن از 2 تا 
4 ماه بعد از تاريخ خريد قابل فروش نيستند و ناظر آنها تا 
پايان محدوديت ف��روش، فرابورس باقي مي ماند و در اين 
مدت ناظر غيرقابل تغيير است و پس از گذشت اين مدت 
مي توان، با تغيير ناظر اين اوراق را در هر كارگزاري به فروش 
رساند. البته اين محدوديت براي نمادهايي كه كمتر از 4 ماه 
از اعتبار آنها باقي مانده، اعمال نمي شود.همانطور كه ذكر 

شد مدت اعتبار اوراق صادر ش��ده از تاريخ صدور به مدت 
2 سال است و درصورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به پايان 
برس��د و دارنده اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد 
معامالتي آن متوقف مي شود و وجوه پرداختي براي خريد 
اوراق به سرمايه گذار مس��ترد نمي شود و به همين دليل 
سرمايه گذاراني كه قصد استفاده از تسهيالت اين اوراق را 
ندارند، بايد تا قبل از پايان مهلت اعتبار اين اوراق را در بازار 

به فروش رسانند.

   شيوه قيمت گذاري
فرآيند كلي انجام معامالت اوراق تس��هيالت مسكن در 
فرابورس، مشابه مع�امالت ساير انواع اوراق بهادار است. بدين 
معنا كه قيمت اين اوراق در سامانه مع�امالتي فراب�ورس 
ب�ر اساس روش حراج و در نتيجه عرضه و تقاضاي موجود 
در سامانه تعيين مي شود و مالك تعيين قيمت در هر روز، 
برآيند حجم معامالت و قيمت عرضه و تقاضا است.الزم به 
ذكر است اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش 
باقي مانده، داراي قيمت متفاوتي است. در صورتي كه مدت 
اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيالت 
مسكن آن استفاده نكند، نماد معامالتي آن متوقف مي شود و 
وجوه پرداختي ديگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

نگاه

در بازار



تشكلها6اخبار

زمزمه هاي حضور الدا در ايران

آيا نوبت خودروسازان روس است؟

پيشنهاد عضو كميسيون خدمات فني مهندسي به وزير نيرو: 

شركت هاي مشاوره اي به حوزه صادرات ورود كنند

روند حضور خودروسازان خارجي و توليد اتومبيل و عرضه آن 
به بازار داخلي كشور در ساليان گذشته با فراز و نشيب هاي 

بسياري همراه بوده است.
در ساليان اخير و با شدت گرفتن تحريم ها، كشور چين براي 
پر كردن خأل خودروسازان خارجي )همچون فرانسوي و...( 
تالش بس��ياري را در دستور كار قرار داد و البته به تبع اين 
تالش سهم قابل توجهي از توليد خودرو هاي خارجي در 

داخل كشور را نصيب خود كرد.
در حال حاضر، با يك بررسي و مشاهده ميداني در خيابان ها 
و جاده هاي كشور، شاهد حجم انبوهي از خودرو هاي چيني، 

در رنگ ها و مدل هاي متفاوت و متنوع خواهيم بود.
با اعمال تحريم هاي ظالمانه اياالت متحده، خودروسازان 
چيني تا حدودي براي فعاليت در ايران با ترديد هايي مواجه 
شده اند و هر از چند گاهي اخباري تاييد نشده مبني بر خروج 
فالن اتومبيل ساز چيني از كشور به گوش مي رسد، فارغ از 
صحت اين اخبار، آنچه كه مبرهن است معطوف به اين امر 
مي شود كه چيني ها به مانند گذشته به فعاليت در حوزه 

خودروسازي در داخل ايران نمي انديشند.
حاال خودروسازي روسي، موسوم به »آوتوواز« درصدد است 
از اين فضا استفاده كرده و حضور خودروهاي روس را كليد 
بزند، امري كه البته هنوز بصورت قطعي و رسمي عملياتي 
نشده، اما زمزمه ها و ش��واهد و قرائن حاكي از اين واقعيت 
است كه به دليل همسويي برخي از مواضع سياسي روس ها 
با ايران و عدم توجه مسكو به برخي از فشار هاي واشنگتن، 

ورود روس ها در خودروسازي ايران دور از انتظار نيست.

   حضور غيرمستقيم رنو در ايران
بنابر مطالعات و بررسي هاي انجام شده، يكي از معروف ترين 
توليدات »آوتوواز« خودروي »الدا« است كه به بيش از ۳۰ 
كشور جهان همچون تركيه، شيلي، كوبا و... صادر مي شود 
)گفتني است بنا بر گزارشات موجود ميزان توليد الدا، ساالنه 

حدود ۴۰۰ هزار دستگاه برآورد مي شود( .
اما نكته حائز اهميت به اين امر باز مي گردد كه بنابر اخبار 
موجود، بيش از ۶۵ درصد از س��هام اين خودروس��ازي به 

شركت رنوي فرانسه تعلق دارد.
به نظر مي رسد، فرانسوي ها، همچنان تالش مي كنند، حتي 
بصورت غير مستقيم، ظرفيت بالقوه و ويژه و البته جذاِب 
عرضه خودرو در ايران را از دست ندهند و حتي اگر به صورت 

غير مستقيم نيز شده از اين بازار جذاب بهره مند شود.
اما تمامي اين موارد، زمان��ي قابل حصول خواهد بود 
كه س��از وكاري براي ارسال و تامين قطعات مورد نياز 
خودرو ها و تبادالت پولي و بانكي فراهم ش��ود، در غير 

اين صورت در صورت انس��داد در اين مسير، عملياتي 
شدن اين طرح، ناممكن به نظر مي رسد.

   عرض�ه خ�ودروي اصيل روس�ي ي�ا توليدي 
تركيبي براي مصرف كنندگان داخلي؟

در اين ميان، برخي از مصرف كنندگان همواره قائل به اين 
نظر هستند كه خودرو هاي خارجي بايد به صورت صد در 
صدي وارد كشور شوند و خودروسازان داخلي در ساخت 

آن هيچگونه مداخله اي نكنند.
البته علت چنين تمايلي )از سوي برخي از مصرف كنندگان( 
ناظر بر اُفت كيفي خودرو هايي است كه به صورت تركيبي 
و به اصطالح مشاركتي ساخته مي شوند، تجربه اي كه در 

خصوص پژو و پرايد در ايران تكرار شد.
مسعود صادقي، از كارشناسان فني خودرو با اشاره به لزوم 
ارتقاي كيفي توليدات داخلي اظهار كرد: اين ذهنيت در ميان 
بسياري از افكار عمومي وجود دارد كه پرايد هاي قديمي، 
موس��وم به كره اي، به مراتب از كيفيت باالتري برخوردار 
بوده اند و همين طرز تلقي در خصوص خودروي پژو نيز وجود 
دارد و بعضا برخي از مالكان خودرو هاي پرايد و پژوي قديمي، 
در وصف اتومبيل هاي خويش اينچنين ابراز مي كنند كه اين 
خودرو از پرايد هاي كره اي قديمي محسوب مي شود يا فالن 
پژو از نمونه ها و سري هاي نخست پژو هاي عرضه شده در 

ايران به شمار مي رود.
وي افزود: از ديگر سو نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت 
كه زماني فعاليت با شركت هاي صنعتي و توليدي خارجي به 
مصلحت كشور خواهد بود كه توليدات به صورت مشاركتي 
انجام پذيرد در غير اين صورت عرضه محصوالت خارجي 
به صورت ۱۰۰ درصدي و با اتكاي صرف به توليدات خارجي، 

منطقي به نظر نمي رسد.
صادقي در ادامه بيان كرد: البته اطالق عنوان مونتاژ كاري و 
سرهم بندي كردن پيچ ها به جاي توليد مشاركتي صحيح تر 
به نظر مي رس��د، زيرا متاسفانه در بسياري از مواقع ما يك 
مونتاژ كار هستيم كه اين روند و رويه براي توسعه صنعتي 

كشور مطلوب اثر به نظر نمي رسد.
وي افزود: از ديگر سو، نمي توان اين تجربه تلخ را نيز ناديده 
اِنگاشت كه متاسفانه بعضا و بنابه داليل گوناگون، مداخله 
خودروسازان داخلي در توليد مشاركتي، با اُفت كيفي خودرو 
همراه مي شود و اين نقيصه اي بزرگ است كه تجارب گذشته 

آن را به اثبات رسانده و نمي توان آن را انكار كرد.
اين كارشناس فني خودرو تصريح كرد: براي بنده به عنوان 
يك كارش��ناس اتومبيل كه از حيث فن��ي در اين عرصه، 
تخصص دارم به عينه ثابت شده كه به عنوان نمونه كيفيت 

موتور پرايد كره اي به مراتب مطلوب تر از پرايد هايي است 
كه در طول س��اليان گذشته از سوي خودروسازان داخلي 
به كشور عرضه شده است. به اعتقاد بنده به جاي سرپوش 
گذاشتن بر روي اين واقعيت بايد درصدد حل و فصل و بهبود 

اين وضعيت بود.
وي افزود: راهكار منطقي براي غلبه بر اين نارسايي در واردات 
صرف و مطلق خودرو ها نيست، بلكه  بايد سياست توليد 
مشاركتي )توليد به معناي واقعي كلمه و نه مونتاژ كاري( 
به عنوان يك اس��تراتژي اصلي در اولويت قرار گيرد، اما به 
موازات آن   بايد با اعمال نظارت هاي الزم، كيفيت خودرو ها 
در سطحي مطلوب ارتقا پيدا كند و نسبت به حفظ كيفيت 

حاصل شده نيز تالش افزون تر لحاظ شود.
صادقي گفت: در غير اين صورت با فعاليت خودروس��ازان 
روسي يا هر خودروساز ديگري، همان راه تلخ گذشته تكرار 
خواهد شد و بايد با صراحت عنوان كرد خودرو هاي روسي 
نيز مي توانند به تجربه ديگر خودرو هاي ساخته شده تركيبي 

يا به اصطالح مشاركتي گرفتار شوند.

   حضور خودروس�از خارجي من�وط به توليد 
تركيبي و مشاركتي است

چندي پيش احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان 
ايران در گفت وگويي با رس��انه ها در خصوص كم و كيف 
فعاليت خودروساز روسي در ايران، بيان كرد: دولت تحت 
هيچ شرايطي اين مجوز را براي واردات خودرو هاي خارجي 
نخواهد داد و به واقع اگر قرار است خودرويي همچون الدا به 
بازار ايران راه پيدا كند، مي بايد با يكي از خودروسازان داخلي 
قراردادي منعقد كرده و به صورت تركيبي به فعاليت و ساخت 
اتومبيل مبادرت ورزد در غي��ر اين صورت امكان فعاليت 

خودروسازان خارجي فراهم نخواهد شد.
آنچه قابل توجه اس��ت به سكوت دس��تگاه هاي ذي ربط 
داخلي در خصوص فعاليت احتمالي خودروسازي روسي 
يا همان الدا در داخل كش��ور معطوف مي ش��ود، سكوتي 
كه قطعا بنابر مصالحي مد نظ��ر قرار گرفته و به واقع هيچ 
اظهارنظري در تاييد يا تكذيب تلويحي اين خبر )احتمال 
فعاليت خودرو سازي روسي در ايران تاكنون( ديده و شنيده 

نشده است و منبع اخبار واصله، صرفا به انعكاس اخبار از سوي 
رسانه هاي روسي باز مي گردد.

به عنوان نمونه چندي پيش، مدير سياستگذاري منطقه اي 
و بين المللي روسيه از انجام شدن مذاكراتي مبني بر توليد و 

مونتاژ خودرو هاي اين كشور با ايران خبر داد.
به هر ترتيب، فارغ از اينكه مذاكرات ميان ايران و روس ها در 
خصوص خودروي الدا به نتيجه خواهد رسيد يا خير، آنچه 
حائز اهميت است و ضروري به نظر مي رسد و از سوي جامعه 
مصرف كننده با حساسيت بسيار دنبال مي شود به ارتقاي 
كيفي توليدات باز مي گردد، امري كه همواره به عنوان يك 
مطالبه جدي از سوي بسياري از متقاضيان خودرو مطرح 
بوده است. ترديدي وجود ندارد كه سوار شدن بر خودروي با 
كيفيت ايراني يك اصل و ضرورت به شمار مي رود، ضرورتي 
كه حصول آن، مباه��ات و افتخار اي��ران و ايراني را در پي 
خواهد داشت و قطع به يقين تحقق اين امر، با برنامه ريزي 
دقيق، هوشمندانه، هدفمند و البته نظارت دقيق و جدي 

دستگاه هاي نظارتي امكان پذير خواهد بود.

محسن چمن آرا در خصوص مشكالت پيمانكاران ايراني 
در عراق گفت: ب��ا توجه به فرصت صادرات خدمات فني و 
مهندسي به عراق و سوريه، ضروري است به منظور هدايت 
عمليات اجرايي پيمانكاران، مش��اوران به اين عرصه ورود 
كنند. وي تصريح كرد: بديهي است خريد تجهيزات، هدايت 
عمليات اجرايي و طراحي الزم براي بازار فني مهندسي عراق 
بر عهده پيمانكاران بوده و الزم است با نگاهي تخصصي و 
حرفه اي وارد اين بازار شويم؛ به اين منظور پيشنهادات خود 

را در ديدار با وزير نيرو مطرح كرديم.
چمن آرا اذعان داشت: امروزه شركت هاي خدمات فني و 

مهندسي كشورهايي مانند فرانسه براي ورود به اين بازار 
خدمات فني و مهندسي در بحث مشاوره نه تنهاهزينه اي 
پرداخ��ت نمي كنند بلكه از س��وي دول��ت مطبوع خود 
كمك هايي در اين باره دريافت مي كنند تا فرآيندهاي مرتبط 
با بازار خدمات فني مهندسي را بررسي كرده و با اشراف كامل 
وارد اين بازار شوند. عضو كميسيون خدمات فني و مهندسي 
اظهار داش��ت: پيشنهاد ما به دولت اين است كه بخشي از 
هزينه هاي شركت هاي مشاور را تقبل كند و راسا با دولت 
عراق به خصوص در بحث آب و فاضالب و برق به توافق برسد.

چمن آرا گفت: به اين منظور پيشنهاد مي شود پيش از ورود 

به بازارعراق و سوريه، شركت هاي مشاوره اي طراحي الزم 
را براي ورود پيمان��كاران و هدايت آنها به طور خاص براي 
اجراي پروژه هاي آبرساني و شبكه هاي آب و فاضالب و برق 
عراق و سوريه را به عهده بگيرند؛ بي ترديد اين يكي از راه هاي 
سهل الوصول براي كسب سهم مناسب در بازار خدمات فني 

و مهندسي عراق و سوريه است.
عضو هي��ات نمايندگان اتاق اي��ران در خصوص واگذاري 
طرح هاي نيمه  تمام وزارت نيرو گفت: پيمانكاران ايراني در 
عراق با مشكل عدم وصول مطالبات خود دست به گريبانند؛ 
دولت در قالب تس��هيالت منابعي را در اختيار پيمانكاران 

گذاش��ته اس��ت تا بتوانند هزينه هاي خ��ود را پرداخت و 
صورت هاي مالي خود را از عراق تحويل بگيرند.

وي گفت: در اين مورد نيز گره گشاي اصلي دولت است و 
بايد در نشست هاي مختلفي كه با دولت عراق دارد بتواند 

مطالبات پيمانكاران را تعيين تكليف كند.
محسن چمن آرا تاكيد كردنقدينگي يكي از نيازهاي ضروري 
شركت هاي خدمات فني مهندسي در خارج از كشور است؛ 
وي گفت: عمده كش��ورهاي فعال در عرصه خدمات فني 
و مهندسي فعاليت خود را از قالب پيمانكاري خارج كرده 
و بيشتر پروژه ها به شكل سرمايه گذاري انجام مي پذيرد؛ 
به عبارتي خود پيمانكار به تنهايي و بدون سرمايه گذار قادر 

به انجام پروژه نيست.
چم��ن آرا اظهار داش��ت: ب��راي حل مش��كل نقدينگي 
شركت هاي پيمانكاري، اس��تفاده از تسهيالت صندوق 

توسعه ملي پيشنهاد شده است.

وي از ديگر مشكالت پيمانكاران به موانع صدور ضمانتنامه  
اشاره كرد و گفت: براي ورود به اين پروژه ها شركت پيمانكار 
بايد ضمانتنامه هاي الزم را ارايه دهد كه بانك توسعه صادرات 
در اين بخش فعال اس��ت و الزم اس��ت اين خدمات دامنه 

وسيع تري از پيمانكاران را شامل شود.
وي ب��ه نقش موثر بانك توس��عه ص��ادرات در حل و رفع 
مشكالت پيمانكاران اشاره كرد و گفت: در اين بخش ضروري 
است تا پيمانكاران با تهيه ضمانتنامه هاي الزم بتوانند در 
پروژه هاي خارج از كشور ش��ركت نمايند و بانك توسعه 
صادرات حامي قدرتمندي در اين عرصه محسوب مي شود.

چمن آرا با تاكيد مجدد بر لزوم حمايت گسترده تر دولت 
از صادرات خدمات فني و مهندس��ي گفت: با برخورداري 
از حمايت هاي دولتي قطعا سهمي كه اليق شركت هاي 
فن��اورو خدمات فني و مهندس��ي ايران اس��ت را از عراق 

خواهيم گرفت.

رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران خواستار شد

دولت زيرساخت هاي گردشگري را مهيا كند
رييس كميسيون گردش��گري، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ايران در 
نشست چالش ها و فرصت هاي گردش��گري كه با حضور محسن قادري 
مديرعامل ژي��وار و تعدادي از فعاالن صنعت گردش��گري، برگزار ش��د، 
چالش هاي حوزه گردشگري را تش��ريح كرد و راهكارهايي را براي بهبود 

وضعيت اين صنعت پيشنهاد داد.
به اعتقاد احمد اصغري، رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران لزوم توجه 
به زيرس��اخت هاي گردش��گري يكي از اقدامات الزم و مهم سازمان هاي 
دولتي، است. وي تأكيد كرد: دولت بايد تدابيري در راستاي بهبود كيفيت 
زيرس��اخت هاي عمومي و گردشگري كش��ور اتخاذ كند. همچنين بايد 
افزايش و تنوع س��ازي اقامتگاه هاي بوم گردي و تسهيالت اقامتگاهي هم 
سطح با استانداردهاي بين المللي، تعداد ناوگان و كيفيت حمل ونقل درون و 
برون شهري، ساماندهي امور بهداشتي و امكانات پذيرايي و خدمات رفاهي 
بين راهي و درون شهري متناسب با نيازهاي گردشگران خارجي و داخلي 

را مورد توجه قرار دهد.
وي با تأكيد بر لزوم گسترش گردشگري داخلي، تصريح كرد: يكي از وظايف 
مهم سازمان هاي متولي گردشگري، پيدا كردن راهكارهاي تشويقي به منظور 
رواج و توسعه گردشگري داخلي و تغيير الگوهاي آن است. به دليل مزاياي 
گردشگري داخلي مانند توسعه اقتصاد محلي، اشتغال زايي، ترويج فرهنگ 
محلي و كمك به حفظ آن، شناخت و تقويت هويت فرهنگي و از آن جمله، 
براي ارتقا گردشگري ايران به عنوان يك مقصد گردشگري بايد بر روي بخش 

گردشگري داخلي تمركز بيشتري كرد.
بر اساس اظهارات رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران كمبود نيروي 
انساني متخصص يكي از ضعف هاي جدي صنعت گردشگري در ايران است 

و بايد براي حل آن، برنامه ريزي دقيقي ارايه داد.
اصغري خاطرنشان كرد: گردشگري، صنعتي خدماتي است و چرخ صنعت 
خدماتي بر بازوي نيروي انس��اني مي چرخد. نيروي انس��اني در صنعت 
گردشگري، بيشترين تأثير را در ايجاد ارزش افزوده دارد. تحقيقات نشان 
مي دهد اهميت باالي نيروي انس��اني به دليل تعامل مستقيم كاركنان با 
گردشگران است. با اين حال، بنا به گفته كارشناسان، كيفيت نيروي انساني 
يكي از بزرگ ترين مشكالت ما اس��ت. به جرأت مي شود گفت هتل هاي 

انگشت شماري در ايران از نظر نيروي انساني استاندارد بين الملل دارند.
وي ادامه داد: در هيچ شرايطي قادر نخواهيم بود در يك شب، نيروي انساني 
خوب تربيت كنيم. بدون شك در شرايط پس از تحريم بخش آموزش نيروي 

انساني مهم ترين معضلي خواهد بود كه با آن مواجه مي شويم.
اين فعال اقتصادي از بعد فناورانه نيز به اين صنعت ن��گاه كرد و ادامه داد: 

بر اس��اس استانداردهاي دهكده جهاني، امروزه كمتر صنعتي را مي يابيم 
كه وابسته به تكنولوژي نباش��د. وقتي پاي ابزارهاي جديد در ارتباطات و 
اطالع رساني به خدمت ش��هروندان به ميان مي آيد، بايد انتظار تغيير در 
شيوه هاي زندگي روزمره را داشت. گردشگري نيز به مثابه يكي از بزرگ ترين 

صنايع خدماتي، با تغييرات و دگرديسي هايي روبرو است.
رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران گردشگر امروز را گردشگري آگاه و 
آشنا به فناوري هاي روز دنيا معرفي كرد كه با استفاده از فناوري اطالعات و 
ارتباطات، حجم انبوهي از داده ها و اطالعات را در اختيار دارد. وي تصريح كرد: 
بنابراين نگاه سنتي به گردشگر را بايد كنار گذاشت و تحوالت اين حوزه را به 
خوبي درك كرد. متأسفانه هنوز سطح زيرساخت هاي فناوري ايران حال و 
روز خوبي ندارد و بعيد است كه با زيرساخت هاي فعلي بتوان از پس تأمين 

نيازها و انتظارات گردشگران خارجي برآمد.
اصغري مشكالت بانكي را يكي ديگر از عوامل عقب ماندن صنعت گردشگري 
ايران برش��مرد و تش��ريح كرد: يكي از چالش هاي پيش روي گردشگر در 
ايران محدوديت هاي بانكي است. در همين راستا سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري كشور به ساماندهي و اجراي طرحي پرداخته 
كه بر اساس آن، براي گردشگران خارجي كارت اعتباري متصل به شبكه 

شتاب صادر كند.
در ادامه پيشنهادهايي توسط رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران، مبني 
بر بازبيني قوانين و مقررات موجود از طريق نهادهاي مردمي و نهادهاي بازار، 
كوچك سازي دولت، حمايت هاي مادي و معنوي از كسب وكارها، حذف 
و كاه��ش مجوزهاي غيرضروري و ايجاد پنجره واحد در اعطاي مجوزها و 
جلب مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي از طريق ايجاد تضمين هاي 

سرمايه گذاري، ارايه شد.
به اعتقاد اصغري تسهيل فرآيند صدور مجوزها و شفاف سازي نحوه نظارت ها 
و در عين حال توسعه بازاريابي و تبليغات گردشگري در كشورهاي هدف نيز 

مي تواند به رشد صنعت گردشگري در كشور كمك كند.
وي پيشنهاد داد: گردشگري طبيعي و روستايي )عشايري( در كشور مورد 
توجه قرار گيرد و براي اين منظور آموزش هاي الزم به افراد و متوليان امر داده 

شود. هر بخشي از اين صنعت تكنيك هاي ويژه خود را مي طلبد.
رييس كميس��يون گردش��گري اتاق ايران س��اماندهي زيرساخت هاي 
گردش��گري در پايگاه هاي ملي و جهاني، واگذاري بهره برداري از بناهاي 
تاريخي به بخش خصوصي، حمايت از ايجاد و راه اندازي موزه هاي غيردولتي، 
توجه به رونق صنايع دستي و توسعه زمينه هاي توليد آن را نيز مورد تأكيد 

قرار داد.

در كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران بررسي شد

چرايي عدم تامين مالي SME  ها از بازار سرمايه
در نشس��ت نمايندگان بخش خصوصي در كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق تهران عنوان شد كه زمان طوالني و هزينه زياد بهره گيري از ابزارهاي 
مختلف تامين مالي سبب شده تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي كشور، 
مخصوصا بنگاه هاي كوچك و متوسط نس��بت به حضور در بازار سرمايه 

رغبتي نداشته باشند.
در نوزدهمين نشست كميسيون بازر پول و سرمايه اتاق تهران، موضوع تامين 
مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط از طريق بازار سرمايه مورد نقد و بررسي قرار 
گرفت. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، در اين نشست به اين موضوع 
پرداخته شد كه چرا سهم بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه ها طي سال هاي 
اخير، همواره كمتر از ۱۰ درصد بوده است و به چه دليل بازار سرمايه نتوانسته 

در اين مسير موفق عمل كند؟
در همين رابطه، كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران يك پروژه تحقيقاتي 
براي ريشه يابي داليل اين ضعف پيش برد كه اين مساله را مورد بررسي و 
مطالعه دقيق قرار دهد. به همين منظور هادي الري، مديرعامل شركت تابان 
خرد كه اين مطالعه را در دست انجام دارد، طي توضيحاتي با اشاره به اينكه در 
بهترين حالت، تنها حدود 8 درصد منابع مالي بنگاه هاي اقتصادي كشور در 
سال هاي اخير از طريق منابع بازار سرمايه تامين شده است، گفت: اين حجم 
از تامين مالي از طريق بازار سرمايه با كشورهاي اروپايي كه نظام تامين مالي 

آنها نيز عمدتا مبتني بر منابع بانكي است، فاصله زيادي دارد.
وي با بيان اينكه تامين مالي در بازار سرمايه ايران از سه كانال، افزايش سرمايه، 
عرضه اوليه و انتشار ابزارهاي تامين مالي صورت مي گيرد، افزود: بررسي ها 
نشان مي دهد شركت هاي فعال كشور طي سال هاي اخير، به ترتيب از طريق 
افزايش سرمايه، انتشار ابزارهاي تامين مالي و عرضه اوليه سهام، منابع مالي 

خود را تامين كرده اند.
به گفته وي، با وجود افزايش محسوس تامين مالي از طريق »افزايش سرمايه« 
در سال هاي اخير، سهم اين روش از حدود 8۵ درصد در سال هاي ۱۳9۱ تا 
9۴ به ۶۶ درصد در سال ۱۳9۴ و ۴۳ درصد در سال ۱۳9۵ كاهش يافته است 
اما در عوض طي سال هاي يادشده شاهد افزايش حجم انتشار انواع ابزارهاي 

تامين مالي به خصوص اوراق بدهي يا صكوك بوده ايم.
الري در ادامه، به گزارش اخير موسسه جهاني مكنزي اشاره كرد و افزود: بر 
اساس اين گزارش، نسبت بازار سرمايه ايران به توليد ناخالص داخلي كمتر از 
متوسط جهاني است و اين در حالي است كه بازار سهام ايران نامتنوع بوده و 

۱۰ شركت برتر، تقريبا ۴۰ درصد بازار را در اختيار دارند.
مدير شركت خدمات تابان خرد سپس با بيان اينكه بازار سرمايه ايران نياز 
به بازسازي زيرساخت هاي حمايتي دارد، گفت: در ايران سهم تامين مالي از 

طريق انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه نسبت به سيستم بانكي بسيار پايين 
است به طوري كه از سال ۱۳8۶ تا سال ۱۳9۵ بيش از 8۶۰ هزار ميليارد ريال 
اوراق بدهي در كشور منتشر شده كه در برابر رقم ۴۶ هزار هزار ميليارد ريال 

تامين مالي از طريق سيستم بانكي بسيار ناچيز است.
الري در ادامه به يكي از معضالت بزرگ ساختار بازار سرمايه براي بنگاه هاي 
اقتصادي اش��اره كرد و اف��زود: در حال حاض��ر هزينه و زم��ان الزم براي 
پذيره نويسي س��هام، اوراق بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري نسبت به 
ميانگين جهاني بسيار باالتر اس��ت به طوري كه يك شركت براي اينكه از 
طريق بورس تهران يا فرابورس ايران سهام خود را به بازار عرضه كند، ملزم به 
طي مراحل هشت گانه اي است كه به صورت متوسط حدود يك تا دو سال 

به طول مي انجامد.
همچني��ن به گفته وي، در حال حاضر در س��ازمان بورس ۱۴۳ آيين نامه 
و دس��تورالعمل وجود دارد و كتاب قانون مقررات بازار سرمايه نزديك به 
2۴۰۰ صفحه اس��ت، از اين رو به دليل وجود چنين مقررات و مجوزهاي 
سخت گيرانه اي، تاسيس شركت هاي سهامي عام در بورس عمال متوقف 

شده است.
الري در عين حال، افزود: هم اكنون اگر شركتي بخواهد سهام خود را در بازار 
عرضه كند و با فرض آنكه همه مداركش آماده باشد حداقل يك سال فرآيند 
آن به طول مي انجامد. اين در حالي است كه در بورس استانبول، متوسط زمان 

مورد نياز براي عرضه سهام شش هفته است.
وي افزود: زمان طوالني و هزينه زياد بهره گيري از ابزارهاي مختلف تامين 
مالي س��بب ش��ده تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي كشور، مخصوصا 
بنگاه هاي كوچك و متوسط نسبت به حضور در بازار سرمايه رغبتي نداشته 
باشند. بنابراين، در زمينه ورود شركت ها به بازار بورس، سازمان بايد انعطاف 

بيشتري به خرج داده و حجمي از اشتباه و ريسك را بپذيرد.
مدير شركت تابان خرد همچنين، عدم نظارت و پيگيري هاي مستمر روي 
ابزارها و س��اختارهاي تامين مالي در مرحله بعد از پذيره نويسي را يكي از 
داليل عدم توفيق آن و عدم استقبال فعاالن بازار برشمرد و گفت: به دليل 
روند فعلي ارزيابي مديران در بازار سرمايه كه كيفيت را فداي كميت مي كند، 
انگيزه اصلي مسووالن امر تنها به معرفي ابزار جديد تامين مالي چندان شكل 

عملي و اجرايي به خود نمي گيرد.
اين كارشناس بازار سرمايه بي ثباتي و تغيير مداوم قوانين كشور، عدم بازنگري 
قوانين مربوط به بازار س��رمايه، عدم هماهنگ��ي مقام ناظر در بخش هاي 
مختلف اقتصادي و پايبند نبودن مقام ناظر به مقررات مصوب خود را از جمله 

ضعف هاي اين حوزه برشمرد.
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اتاق بازرگاني در چارچوب 
قانون فعاليت مي كند

عباس آرگون عضو اتاق بازرگاني تهران درباره شرايط 
تحريم ها و نقش اتاق بازرگاني گفت: اتاق بازرگاني 
در چارچوب قانوني فعاليت مي كند چرا كه براي هر 
بخش تكاليف مشخصي تعيين شده است و توسعه 
فضاي كس��ب و كار، بنگاه ها و غيره نمونه اي از اين 
موارد اس��ت. وي در ادامه از پايش مستمر تحريم ها 
در حوزه هاي بانك��ي، صادرات، واردات و حمل ونقل 
خبر داد و اظهار كرد: اتاق بازرگاني بايد در مورد اين 
آث��ار گزارش هايي را به مراجع حاكميتي اعالم كند 
تا بتوان، تصميم گيري هايي درمورد آن اتخاذ شود. 
آرگون در ادامه آثار ذكر شده را مهم ترين امر در رهايي 
از تحريم ها دانست و گفت: تصميمات كالن در اين 
امر )كسب و كار، بنگاه ها و غيره( مي تواند در تحريم ها 
سرنوشت ساز باش��د. عضو اتاق بازرگاني »گفتمان 
ملي جهت اصالح مديريت كشور« را يكي از عوامل 
جلوگيري از تضعيف اقتصاد كشور دانست و گفت: 
اين موضوع مي تواند در جهت بهبود روابط براي توسعه 
اقتصاد كشور، تأثيرگذار باشد. وي افزود: اتاق بازرگاني 
به عنوان نماينده بخش خصوصي، يكي از كليدي ترين 
بخش هايي است كه مي تواند در دوره بازگشت مجدد 
تحريم ها براي اقتصاد كشور نقش آفريني و اثرگذار 
باشد. به گفته آرگون، توسعه اقتصادي را در گروي 
توجه به توانمندي هاي بخش خصوصي دانس��ت. 
وي در ادامه بيان كرد: امريكايي ها، كشور هاي طرف 
قرارداد ايران را تهديد مي كردند كه هر فردي با ايران 
كار كند جريمه هاي سنگيني بر او مترتب خواهد شد 
در حالي كه بسياري از شركت هاي خارجي اين تهديد 
را جدي نمي گرفتند و متحمل جريمه هاي سنگين 
شدند، اما در دور جديد تحريم ها آنها احتياط بيشتري 
نسبت به فعاليت با ايران را دارند. عضو اتاق بازرگاني در 
پايان گفت: به نظر مي رسد در شرايط اعمال تحريم ها، 
تعامل با كشور هايي كه همسويي بيشتري با ايران 
دارند، مي تواند به عنوان راهكاري موثر در كانون توجه 
قرار گيرد تا مسير هاي همكاري بهتر و دقيق تر براي 

بسط روابط، شناسايي و اجرايي شود.

 كاهش صادرات آجيل
و خشكبار نسبت به سال گذشته

عليرضا ارزان��ي ممقاني، ريي��س اتحاديه آجيل و 
خشكبار با اعالم اين مطلب كه كاهش توليد آجيل 
و خشكبار در كشور طي 2۵ سال گذشته بي سابقه 
بوده اس��ت، افزود: ميزان صادرات آجيل و خشكبار 
نسبت به سال گذش��ته با افت روبرو بوده است. وي 
با بيان اينكه براي حفظ جايگاه اي��ران در بازار هاي 
جهاني كه جهت نفوذ به آنها س��ال ها تالش صورت 
گرفته است، اظهاركرد: ايران نخستين توليدكننده 
آجيل و خشكبار در جهان است. رييس اتحاديه آجيل 
و خشكبار با تاكيد بر اينكه مديريت نامناسب سبب 
گراني اين محصوالت در بازار داخلي شده است، ادامه 
داد: با توجه به فرارسيدن نوروز ميزان مصرف آجيل و 
خشكبار به اوج خود مي رسد. وي ضمن اشاره به اينكه 
بارسي و تنظيم بازار بايد همراه با عرضه محصول در 
بازار باشد، گفت: براي مقابله با گراني آجيل و خشكبار 
بايد تالش هاي بيشتري صورت گيرد. ارزاني ممقاني 
افزود: ارايه مجوز واردات به مرزنشينان ديرهنگام است 
و نمي تواند نياز بازار شب عيد به آجيل و خشكبار را 

تامين كند اين مهم بايد يك ماه زودتر انجام مي شد.

 فقدان رايزن اقتصادي
در سفارتخانه ها 

عبداهلل رضيان، عضو هيات رييسه كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با اش��اره به عملك��رد رايزن هاي 
اقتصادي، گفت: پس از سوالي كه آقاي پورابراهيمي 
از آقاي ظري��ف مبني بر عملكرد ضعي��ف وزارت 
امور خارجه در حوزه رايزن هاي اقتصادي داش��ت 
اين وزارتخانه تاح��دودي درصدد بهبود وضعيت و 
افزايش نقش آفريني اي��ن رايزن ها برآمد. نماينده 
مردم قائم شهر، سوادكوه و جويبار در مجلس شوراي 
اس��المي افزود: ب��راي بهبود عملك��رد رايزن هاي 
اقتصادي، صحبت هايي با اتاق بازرگاني ايران انجام 
گرفت و مقرر شد نمايندگاني از بخش خصوصي با 
هزينه اتاق در س��فارتخانه ها براي ارتقاي معامالت 
تجاري حاضر شوند. وي با اشاره به نقش رايزن هاي 
اقتصادي ايران در ساير كش��ورها، اظهار كرد: نبود 
راي��زن اقتصادي قوي در كش��ور هايي مانند كره و 
آفريقاي جنوبي از جمله نقاط ضعف ايران در توسعه 
اقتصاد بين الملل است. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با بيان اينكه رايزن هاي اقتصادي براي توسعه 
مبادالت تجاري ميان ايران وكره بسيار ضعيف عمل 
كرده اند، اظهار كرد: اگرچه مب��ادالت تجاري ما با 
كره جنوبي بسيار باال و بيش از 2۰ ميليارد دالر است، 
اما رايزن هاي اقتصادي ايران نتوانستند اين روابط را 
تسهيل و زمينه تجارت را افزايش دهند. عضو هيات 
رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه آفريقاي جنوبي ظرفيت خوبي 
براي صادرات س��يمان ايران اس��ت، اظهار كرد: به 
دليل نبود رايزن هاي اقتصادي فعال استفاده از اين 
ظرفيت مغفول مانده است. رضيان با بيان اينكه بخش 
اقتصادي سفارتخانه ها تعطيل است و فعاليت چنداني 
ندارد، تصريح كرد: بايد ميان بخش خصوصي و دولتي 
براي استفاده از رايزن هاي اقتصادي ارتباط عميق 
ايجاد شود تا از يك سو از ظرفيت بخش خصوصي 
اس��تفاده و از سوي ديگر زمينه مبادله ميان ايران و 
ساير كشور ها فراهم شود. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم ادامه داد: به زعم وزير امور خارجه از آنجايي كه 
امكانات مالي كشور محدود است و كشور با كاهش 
اعتبارات ارزي روبروس��ت برخي از نمايندگي هاي 
ايران در ساير كشور ها بايد تعديل شود در حالي كه 
تعداد نيرو انساني كشور هايي مانند كنگو، امريكا، 
چين در حوزه اقتصاد بين الملل بسيار است. رضيان 
گفت: تركيه روز به روز زمينه تبادالت اقتصادي خود 
را با دنيا گس��ترش مي دهد چراكه در اكثر كشور ها 

رايزن هاي اقتصادي فعال دارد.
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»تعادل«بررسيميكند

رويدادهاي مهم سال 97 در حوزه انرژي
گروه انرژي| فرداد احمدي|

سال 97 روزهاي پاياني خود را طي مي كند و در 
اين سال، حوزه انرژي ايران فرازها و فرودهاي 
زي�ادي را تجربه ك�رد. در اين س�ال اتفاقات 
درخشاني مثل خودكفايي در بنزين با كيفيت، 
در دست گرفتن عمليات بازساري صنعت برق 
ع�راق و انجام موفقيت آمي�ز مديريت مصرف 
آب و برق شكل گرفت و وقايعي مثل بازگشت 
تحريم ه�اي امريكا و س�خت ش�دن صادرات 
نفت براي ايران ني�ز رخ دادند. در اين گزارش، 
»روزنامه تعادل« به آنچه بر حوزه انرژي ايران 

در سال 97 گذشت، نگاهي اجمالي مي اندازد.

   پستي و بلندي هاي نفت
صنعت نفت سال 97 را خوب آغاز كرد. وزارت نفت 
در س��ال 96 قراردادي را به ارزش ۴ ميليارد و ۸79 
ميليون دالر براي توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبي با 
شركت فرانسوي توتال منعقد كرد و در فروردين ماه 
س��ال 97 اعالم ش��د كه توتال در راس��تاي اجراي 
تعهدات خود به اين قرارداد، مناقصه اي به ارزش 700 
ميليون يورو برگزار كرده است و بيشتر برندگان اين 
مناقصه شركت هاي ايراني بوده اند. در قرارداد طرح 
توس��عه فاز 11 پارس جنوبي بين شركت ملي نفت 
ايران و كنسرسيوم اپراتور اين پروژه، امضا شده است، 
توتال 50.1 درصد س��هم داشت، شاخه بين المللي 
شركت ملي نفت چين )سي ان پي سي آي( ۳0 درصد 
و در نهايت پتروپارس ايران نيز 19.9 درصد س��هم 
داش��ت. اما در ارديبهشت ماه ترامپ، رييس جمهور 
امريكا از توافق هس��ته اي ايران ب��ا 5 قدرت جهاني 
)برجام( خارج شد و به صورت يك جانبه تحريم هاي 
نفتي عليه ايران را مجددأ فعال كرد و شركت توتال 
را مجب��ور به خروج از قرارداد توس��عه فاز 11 پارس 
جنوبي كرد. با خروج توتال از اين قرارداد، بر اساس 
متن قرارداد س��هم توتال به شركت ملي نفت چين 

)سي ان پي سي( واگذار شد.
همزم��ان اياالت متحده امريكا اع��الم كرد كه قصد 
دارد ص��ادرات نفت ايران را با ش��روع بخش اجرايي 
تحريم ها كه در ۴ نوامبر )1۳ آبان( مقرر ش��ده بود، 
به صفر برساند. تالش هاي امريكا با مقاومت ايران و 
ساير كش��ورهاي خريدار نفت ايران روبرو شد و در 
نهايت اياالت متحده به اهداف خود نرسيد و دو روز 
مانده به زمان مرحله اجرايي تحريم ها، معافيت هايي 
را به مدت 6 ماه ب��ه ۸ خريدار بزرگ نفت ايران اعطا 
كرد. ص��ادرات ايران با وجود آنكه تحت فش��ارهاي 
امريكا كاهش داش��ت، اما با افزايش قيمت نفت در 
بازار جهاني كه تحت تأثير همين تحريم ها نيز بود، 

ايران را در سال 97 دچار كسري منابع مالي نكرد.
ايران در سال 97، در س��ازمان همكاري كشورهاي 
توليد كننده نفت )اوپ��ك( نيز با چالش هايي مواجه 
ش��د. اواخر خردادماه اوپك نشست دوره اي خود را 

برگزار كرد كه موضوع اصلي آن توافق براي افزايش 
توليد به دلي��ل كمبود عرضه نف��ت در بازار جهاني 
بود. ايران با اين اس��تدالل كه امريكا با تحريم ايران 
مسوول كاهش عرضه نفت است و اعضاي اوپك نبايد 
هزين��ه آن را بپردازند، مخالف افزايش توليد بود، اما 
در نهايت توافق ش��د كه كشورهاي عضو و غيرعضو 
اوپك 1 ميليون بش��كه به توليد نفت خود بيفزايند. 
اما ش��ش ماه بعد، يعني در آذرماه كه قيمت نفت به 
دليل افزايش ش��ديد توليد نفت شيل امريكا سقوط 
كرد، كشورهاي عضو و غيرعضو اوپك بار ديگر در وين 
دور هم جمع ش��دند و توافق كردند كه سطح توليد 
خود را به ميزان 1 ميليون و 200 هزار بشكه كاهش 
دهند. در اين توافق ايران توانست از تعهد به كاهش 

توليد احراز كند.
همچنين در بهمن ماه سال 97، بيژن زنگنه، وزير نفت 
خبر از يك اكتشاف نفتي جديد در جزيره مينو واقع 
در رود اروند و در نزديكي مرز با عراق داد. بنا به گفته 
زنگنه نفت اين مخزن فوق س��بك و شيرين است و 
بررسي ها در خصوص نوع مخزن، حجم ذخاير آن و 
همچنين مستقل يا مشترك بودن آن با كشورهاي 
همسايه ادامه دارد. اهميت اين اكتشاف در آن است 
كه براي اولين بار در دش��ت آبادان ايران نفت كشف 
شد و اين اكتشاف، اميدواري ها نسبت به كشف بيشتر 

نفت در دشت آبادان را افزايش داده است.

   عرضه نفت خام در بورس انرژي
ششم آبان ماه امسال نخس��تين عرضه نفت خام در 
بورس انرژي انجام ش��د و در اين روز ۸ خريدار، 2۸0 
هزار بش��كه نفت از بورس خريدند. 20 آبان دومين 
عرضه نفت در ب��ورس رقم خورد 700 هزار بش��كه 
نفت به ۳ خريدار فروخته ش��د. عرضه هاي س��وم و 
چهارم نفت خ��ام در بورس ك��ه در بهمن ماه برگزار 
شدند بي مش��تري ماندند و در عرضه پنجم فقط ۳5 
هزار بشكه نفت به فروش رسيد. عرضه ششم نفت در 
بورس نيز كه در اسفندماه انجام شد، بي مشتري ماند.

   استقالل در بنزين
تيرماه سال 97، فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس 
با ظرفيت توليد روزانه 12 ميليون ليتر بنزين افتتاح 
ش��د و ظرفيت توليد بنزين اين پااليش��گاه را به 2۴ 
ميليون ليتر در روز رس��اند. بهمن ماه فاز سوم ستاره 
خليج فارس نيز با حضور رييس جمهور افتتاح ش��د 
و بدين ترتيب توليد بنزين اين پااليش��گاه به روزانه 
۴5 ميليون ليتر رس��يد و ايران را با توليد جمعأ 105 
ليتر بنزين در روز نسبت به اين حامل انرژي بي نياز از 
واردات كرد. بنزين در دور پيشين تحريم هاي امريكا 
عليه ايران در سال هاي 90 الي 92 يكي از ابزار فشار 
بر مردم بود و با خودكفايي ايران در بنزين، اين حامل 
انرژي اثرگذاري خود را براي اعمال فشار خارجي بر 

مردم ايران از دست داد.

   موانع بر سر صادرات گاز ايران
ايران به عن��وان دارنده دومين ذخاي��ر گازي جهان و 
سومين توليدكننده گاز در دنيا، هنوز نتوانسته است 
جايگاهي درخور اين عنوان براي صادرات گاز طبيعي 
كسب كند. مهم ترين پروژه صادرات گازي ايران )پروژه 
خط لوله صلح( كه قرار بود گاز ايران را به پاكس��تان و 
هند صادر كند، به دليل آنكه طرف پاكستاني تعهد خود 
براي لوله گذاري در خاك خود را انجام نداد، از س��ال 
201۴ در وضعيت تعليق قرار گرفته اس��ت. عمليات 
اجرايي احداث خط لوله تاپي )خط لوله تركمنستان، 
افغانستان، پاكس��تان و هند( در خاك افغانستان كه 
نيمه دوم س��ال 96 آغاز شده بود، خبر بدي براي خط 
لوله صلح به حساب مي آمد، زيرا هدف خط لوله تاپي 
تغذيه همان مقصدهاي خط لوله صلح، يعني پاكستان 
و هند است. اما تابستان س��ال 97، تحوالت سياسي 
بزرگي در پاكس��تان روي داد و اميدها براي ادامه خط 
لوله صلح در خاك پاكستان افزايش يافت. عمران خان، 
رهبر حزب تحريك انصاف پاكستان در شهريورماه به 
مقام نخست وزيري اين كشور رسيد. عمران خان پيش 
از پيروزي در انتخابات و در رقابت هاي انتخاباتي نسبت 
به احداث خط لوله صلح ابراز تمايل كرده بود. پاكستان 
رسيدن عمران خان به مقام نخست وزيري اين كشور 
نيز از نظر سياسي پالس هاي مثبت متعددي را در رابطه 
با پروژه خط لوله صلح به مقامات ايراني صادر كرد، اما 

از نظر عملياتي هنوز دستاوردي حاصل نشده است.

در س��ال 97 صادرات گاز ايران به كشور عراق افزايش 
يافت. گازي كه به عراق صادر مي شود وابستگي زيادي 
به صنعت برق اين كش��ور دارد، زي��را گاز صادراتي به 
عراق براي تأمين سوخت نيروگاه هاي اين كشور مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

   قراردادهاي برقي بين المللي ايران
19 بهمن ماه امسال براي صنعت برق ايران روز مهمي 
بود. در اين روز وزير برق عراق به ايران آمد و ضمن بازديد 
از توان تكنولوژيكي و فني صنعت برق ايران، تفاهم نامه 
همكاري همه جانبه اي را با وزير نيروي ايران امضا كرد 
تا بدين ترتيب، ايران توانس��ت عنوان بازيگر اصلي در 
بازسازي شبكه برق عراق را به دست آورد. بر اساس اين 
تفاهم نامه، عالوه بر آنكه ايران صادرات برق به عراق را 
تداوم مي دهد، احداث نيروگاه ها، بازسازي نيروگاه هاي 
آسيب ديده عراق و كاهش تلفات شبكه برق اين كشور 
نيز به شركت هاي ايراني سپرده مي شود. عالوه بر آن، 
سنكرون كردن ش��بكه برق دو كشور، آموزش نيروي 

انس��اني و انتقال دانش فني صنعت برق نيز بر اساس 
تفاهم نامه دوكشور به متخصصان برق ايراني سپرده 

مي شود.

   چالش آب و برق در تابستان
تابس��تان 97 براي حوزه نيرو پرچال��ش بود. به دليل 
كم بارشي كم سابقه در س��ال آبي 96-97، سطح آب 
پشت س��د ها به حداقل رسيد و عالوه بر ايجاد نگراني 
در تأمين آب ش��رب برخي شهرها، صنعت برق را نيز 
كه امكان اس��تفاده از نيروگاه هاي برق آبي را از دست 
داده بود، با چالش امكان خاموشي هاي گسترده روبرو 
كرد. خطر زماني بيشتر شد كه گرماي هواي تابستان 
97 بيشتر و پايدارتر از تابستان هاي گذشته بود و مردم 
را استفاده بيشتر از سيستم هاي سرمايشي و مصرف 
بيشتر برق وامي داشت. وزارت نيرو توانست با اجراي 
موفق طرح مديريت مصرف ب��رق و آب، اين وضعيت 
پرچالش را با ايجاد خاموش��ي حداقلي و جيره بندي 

نكردن آب پشت سر بگذارد.

گزارش»ياهوفايننس«ازآيندهنفت
كمبودعرضهگريبانبازارنفتراميگيرد

تسنيم|
كاهش توليد اوپك به سرعت جلوي عرضه بيش از حد 
نفت را گرفته و احتماال طي سال جاري موجودي نفت 
خام را خالي خواهد كرد و آن را به كمتر از ميانگين 5 سال 
مي رساند. ياهو فايننس نگاهي مي اندازد به برخي ارقام 
جالبي كه اين هفته در بخش انرژي و فلزات منتشر شد: 

   بازار نفت دچار كسري بودجه مي شود
 بانك و موسسه مالي باركليز اعالم كرد كاهش توليد 
اوپك بازار نفت را وارد يك كمبود عرضه كرده اس��ت. 
فهرس��ت موجودي سازمان توس��عه و همكاري هاي 
اقتصادي طي دو س��ال گذشته به شدت كاهش يافته 
و به س��طح ميانگين 5 ساله در 201۸ بازگشته است. 
كاهش توليد اوپك به سرعت جلوي عرضه بيش از حد 
نفت را گرفته و احتماال طي سال جاري موجودي نفت 
خام را خالي خواهد كرد و آن را به كمتر از ميانگين 5 
سال مي رساند. به گفته باركليز، بازار نفت در نيمه دوم 
2019 به تعادل باز مي گ��ردد يا نفت اضافي كمي در 

بازار خواهد بود.

   تقاضاي نفت چين سقوط نمي كند
برخي از وحشتناك ترين پيش بيني هاي نفتي براي 2019 

بر افت شديد تقاضاي چين تاكيد دارند. فروش خودرو در 
چين در واقع به صورت ساالنه طي چند ماه گذشته كاهش 
يافته و اين روند نزولي در سال جاري هم ادامه مي يابد. ولي 
هنوز هم انتظار مي رود تقاضاي نفت چين 0.5 ميليون 
بشكه در روز در 2019 رشد داشته باشد، يعني همان نرخ 
رشد سال 201۸. سال آينده رشد تقاضاي چين كمي كند 
مي شود و به زير 0.۴ ميليون بشكه در روز مي رسد و به روند 

كاهش تدريجي رشد تقاضا را ادامه مي دهد.

   شرط بندي روي پالستيك
افزايش توليد نفت و گاز باعث افزايش دسترس��ي به 
ان جي ال ش��ده است كه شامل اتان ارزان قيمت هم 
مي ش��ود از اين اتان براي توليد پالس��تيك استفاده 
مي كنند. ده ها ميليارد دالر سرمايه گذاري در فناوري 
اتان صورت گرفته كه باع��ث افزايش ظرفيت توليد 
پلي اتيلن شده است. بين سال هاي 2016 تا 2022 
ظرفيت پلي اتيلن امريكا 60 درصد توسعه مي يابد. 
هدف، صادرات اين پالس��تيك به چين اس��ت چون 
تقاضا در اين كش��ور رو به افزايش است. ولي قيمت 
پلي اتيلن از سال گذش��ته 20 درصد كاهش يافته و 
به خاط��ر جنگ تجاري چين و امري��كا پايين تر هم 

خواهد رفت.

   زمان بد براي پااليشگاه ها 
حاش��يه س��ود بنزين به خاطر عرضه بيش از حد آن 
س��قوط كرده يعني پااليشگاه ها در حال ضرر كردن 
در فروش بنزين هستند.  موجودي بنزين باال رفته و 
توليد آن هم در بحبوحه افزايش توليد نفت سبك و 

شيرين امريكا افزايش يافته است.

   عرضه كبالت بيش از حد است ولي تقاضاي 
آن هم باالست 

شركت كوبولد متالز كه با پشتيباني بيل گيتس و جف 
بزوز راه اندازي شد، اميدوار است بتواند يك گوگل مپ 
براي سطح زمين بسازد. شركت كوبولد متالز در حال 
آماده سازي يك پايگاه از اطالعات زمين شناسي در 
مورد كبالت است كه اغلب ناديده گرفته مي شد ولي 
روز به روز بر اهميت آن براي باتري هاي خودرو هاي 
الكتريكي افزوده شد چون دنيا به سمت انرژي هاي 
پاك پيش مي رود. بيش از دو س��وم كبالت جهان از 
جمهوري دموكراتيك كنگو مي آيد. ش��ركت كوبلد 
قصد دارد امريكاي ش��مالي را هم ب��ه دنبال كبالت 

حفاري كند.
قيمت كبالت بين 2016 تا 201۸ چهار برابر شد ولي 

از آن زمان 6۴ درصد كاهش يافته است.

نمايندهشركتملينفتايراندربورس:
3حلقهخريدبورسيطاليسياه

رينگ بين الملل بورس انرژي تاكنون شش دفعه ميزبان 
طالي سياه بوده و نفت خام در اين فرآيند تاكنون تنها 
سه مرتبه به فروش رفته است. البته آنطور كه نفتي ها 
مي گويند بعد از هربار عرضه، تع��دادي خريدار براي 

خريد مراجعه كرده اند اما اقدام به خريده نكرده اند.
ششم و بيستم آبان ماه، نخستين و دومين عرضه نفت 
خام در بورس بود كه نسبتًا با موفقيت انجام شد و نفت 
خام به فروش رس��يد. اتفاقي كه با هدف تنوع بخشي 
راه هاي فروش نفت پاي بخش خصوصي را به فروش 
نفت باز كرد و نفتي ها رضايت خود را از اين اتفاق ابراز و 
اعالم كردند كه اين فرآيند ادامه دار خواهد بود. نفت در 
مرحله سوم و چهارم عرضه در بورس بي مشتري ماند اما 
در مرحله پنجم يك محموله ۳5 هزار بشكه اي با قيمت 
52 دالر و 25 سنت براي هر بشكه معامله شد. معامله اي 
كه در مرحله ششم پايدار نماند و در اين مرحله باز هم 

نفت در بورس بي مشتري ماند.
نفتي ها فروش نرفتن نفت در بورس را اتفاقي طبيعي 

دانس��ته و بر اين باورند كه متقاضيان در حال آشنايي 
با اين فرآيند هس��تند. آنها همچنين بر عرضه مداوم 
و هفتگي نفت و ميعان��ات گازي در رينگ بين المللي 
بورس انرژي تاكيد دارن��د و اين اقدام را وظيفه وزارت 

نفت مي دانند. 
از سوي ديگر اعالم كرده اند كه در هر عرضه مراجعان 
زيادي براي خريد نفت در ب��ورس اقدام مي كنند كه 
پيشنهادهايي را نيز ارايه كرده اند كه اين پيشنهادها در 

حالي بررسي و در انتظار اخذ مجوز است.
در اين راستا، اميرحس��ين تبيانيان،  نماينده شركت 
ملي نفت ايران در بورس در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به بي مشتري ماندن شش��مين عرضه نفت در بورس 
اظهار كرد: در عرضه ششم هم چند مشتري داشتيم كه 
مراجعه كردند و به داليل مختلف پيش پرداخت خود را 

براي شركت در معامله واريز نكردند.
وي با بيان اينكه خريداران براي اقدام بايد چند موضوع را 
مد نظر داشته باشند، توضيح داد: با توجه به نوع فروشي 

كه در بورس صورت مي گيرد يك بحث لجس��تيك و 
كشتي مطرح است كه خريدار بايد فراهم كند. يك بحث 
هم بازاريابي است كه مشتري بايد بتواند محموله اي 
كه از ما خريد مي كند را به فروش برس��اند. يك بحث 
هم تأمين مالي اس��ت. به عبارت ديگر اين خريد سه 

حلقه دارد.
نماينده ش��ركت ملي نفت ايران در ب��ورس ادامه داد: 
هركدام از خريداران كه با آنها آشنا مي شويم، اگر بتوانند 
براي هركدام از عرضه ها با توجه به قيمت بازار و قيمتي 
كه در فرآيند كشف قيمت تعيين مي شود، اقدام كنند 

دست به خريد مي زنند.
تبيانيان درباره به فروش نرفتن نفت در بورس گفت: 
به نظر من اين موضوع در بازار فيزيكي طبيعي اس��ت 
اما برخي درخواست هايي دارند كه درباره نوع و شيوه 
پرداخت مطرح اس��ت و ما هر موضوعي را به تناسب 
اينكه بتوانيم ش��رايط آن را فراهم كنيم، ش��يوه ها را 

اعمال مي كنيم.
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برنامه كاهش توليد اوپك 
ادامه مي يابد

شانا| وزير انرژي عربستان اعالم كرد كه امريكا و چين 
در زمينه رشد تقاضاي جهاني نفت پيشتاز خواهند بود 
و برنامه اعضاي اوپك و متحدانش در نشست ماه آوريل 
تغيير نمي كند. به گزارش خبرگزاري رويترز، خالد 
الفالح  گفت: به نظر من تقاضاي نفت در 2019 كامال 
سالم است. وي همچنين اعالم كرد تقاضاي نفت چين 
هر ماه ركوردشكني مي كند و پيش بيني كرد تقاضاي 
اين كشور در سال 2019 ميالدي از 11ميليون بشكه 
در روز فرات��ر رود. وزير انرژي عربس��تان همچنين 
پيش بيني كرد توليد نفت عربس��تان در ماه آوريل 
امسال همچنان در سطح 9 ميليون و ۸00 هزار بشكه 
در روز باقي بماند. الفالح اعالم كرد بعيد است اوپك 
سياست توليد خود را در نشست ماه آوريل سال 2019 
ميالدي تغيير دهد و اگر الزم باشد، تغيير برنامه در ماه 

آوريل انجام خواهد شد.

 سال آينده افزايش بنزين 
نخواهيم داشت

ايسنا|سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد كه قيمت بنزين در سال آينده 
افزايش پيدا نمي كند، چون در اليحه بودجه نيامده 
است. اسداهلل قره خاني در توضيح تكليف قيمت بنزين 
در س��ال آينده، اظهار كرد: در زمان بررسي بودجه 
سناريوهاي مختلفي درباره قيمت بنزين مطرح شد 
كه شاه بيت آن دادن سهميه 2۴ ليتري به هر ايراني 
در طول ماه بود.  وي ادامه داد: در اين طرح آمده بود كه 
بطور ميانگين قيمت بنزين آزاد ليتري ۳000 تومان 
محاسبه شود. براي تاكسي ها و وانت بارها هم مقرر 
شده بود كه در طول سه ماه زيرساخت هاي الزم براي 
گازسوزكردن اين ماشين ها فراهم شود كه به دليل 

نبود زيرساخت و   هزينه عمال اين اتفاق شدني نبود.

وضعيت بارش ها در روزهاي 
پاياني سال 97

تسنيم| از مجموع 197.5 ميلي متر بارش ثبت شده 
در 167 روز ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر 
سهم پاييز و 105.۴ ميلي متر سهم 77 روز ابتدايي 
زمستان است. ارتفاع كل ريزش هاي جوي از اول مهر 
تا 17 اسفند سال آبي 9۸ - 97 )167 روز ابتدايي سال 
آبي جاري( بالغ بر 197.5 ميلي متر شده است. اين 
مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره هاي مشابه دراز 
مدت )15۸.7 ميلي متر( 25 درصد افزايش و نسبت 
به دوره مشابه س��ال آبي گذشته )۸9.۸ميلي متر(، 
120درصد افزايش را نش��ان مي ده��د. از مجموع 
197.5ميلي مت��ر بارش ثب��ت ش��ده در 167 روز 
ابتدايي سال آبي جاري، 92.1 ميلي متر سهم پاييز و 
105.۴ميلي متر سهم 77 روز ابتدايي زمستان است.
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گفت وگو با ديويد هاروي

پروژه نوليبرالي حي و حاضر است ولي مشروعيتش را از دست داده

چگونهدر»جامعهبازار«امراجتماعيبهامراقتصاديتبديلميشود؟

ديويد هاروي يكي از مشهورترين محققان چپ در 
جهان امروز است. درس گفتارهاي او درباره سرمايه 
ماركس بسيار محبوب است. هاروي در اين مصاحبه 
درباره مش�كالت ناش�ي از پروژه نوليبرالي، موج 
سياست پوپوليس�تي و جنبش هاي دست راستي 
حرف مي زند. در ضمن به مناس�بت نقد ماركس از 
سرمايه داري در زمانه كنوني مي پردازد و از خطرات 
خودكارشدن )اتوماسيون( براي نيروي كار مي گويد.

   به نظرتان خاستگاه نوليبراليسم چيست؟ داليل 
ساختاري ظهورش چه بود؟

تفسير ايده آليستي از ليبراليسم مبتني است بر يك بينش 
اتوپيايي از جهاني با آزادي هاي فردي و آزادي همگان كه 
ضامن آن اقتصادي بر پايه حقوق مالكيت خصوصي، بازار آزاد 
خودتنظيم گر و تجارت آزاد است. هدف اين اقتصاد ترويج 
پيشرفت تكنولوژيكي و افزايش بهره وري نيروي كار است در 

جهت برآوردن خواست  ها و نيازهاي همگان.
در نظريه ليبرالي دولت نقش حداقلي دارد )دولت يك جور 
»نگهبان شب« است با سياست هاي مبتني بر اقتصاد آزادـ  
لسه فر( . در نوليبراليسم به اذعان همگان دولت نقشي فعال 
در پيشبرد تغييرات تكنولوژيكي و انباشت بي پايان سرمايه 
ايفا مي كند، آن هم از طريق رواج كااليي سازي و پولي سازي 
همه چيز، به همراه ايجاد نهادهاي قدرتمند )مثل بانك هاي 
مركزي و صندوق بين المللي پول( و بازسازي برداشت هاي 
ذهني از جهان بر مبناي آزادي هاي نوليبرالي. مدت هاست 
منتقدان اين ديدگاه هاي اتوپيايي از ليبراليسم و نوليبراليسم 
ــور كه ماركس عماًل  ــنده مي خوانند چون همانط را نابس
ــا از جهاني حمايت  ــان مي دهد، هر دوي آنه به خوبي نش
ــتثمار  ــه در آن ثروتمندان به قيمت رفاه و اس مي كنند ك
نيروي كار توده هاي مردم ثروتمندتر مي شوند. سياست هاي 
ــال 1945  ديدگاه  ــي دولت پس از س كينزي و بازتوزيع
ــازي  اتوپيايي بديلي ارايه كرد كه مبتني بود بر توانمندس
روزافزون طبقه كارگر بدون زيرسوال بردن قدرت مالكيت 
خصوصي. در دهه 1970، يك جنبش ضد انقالبي در اروپا و 
امريكا سربرآورد كه شركت هاي بزرگ و طبقات سرمايه دار 
ــرنگون و يك الگوي  ــه راه انداختند تا نظام كينزي را س ب
نوليبرالي را )با همه باروبنه ايدئولوژيك اش( جايگزين  آن 
كنند. اين الگوي نوليبرالي ابزار طبقه سرمايه دار بود براي 
ــي  بازگرداندن قدرت اقتصادي روبه افول  و قدرت سياس
روبه زوالش. اين همان كاري است كه مارگارت تاچر، رونالد 
ريگان، آگوستو پينوشه، ژنرال هاي آرژانتيني و امثالهم در 
طول دهه 1980 انجام دادند. امروز هم اوضاع همين است. 
نتيجه آن رشد نابرابري اقتصادي و سياسي و افزايش تباهي 

محيط زيست در سرتاسر جهان بوده است.
   ش�ما انباش�ت از طريق س�لب مالكيت را يكي 
از مهم ترين ويژگي هاي نوليبراليس�م مي دانيد. 
س�ازوكار اين انباشت چطور اس�ت و پيامدهاي 

ساختاري اش كدام اند؟
انباشت سرمايه از دو طريق مي تواند صورت بگيرد. نخست، 
استثمار نيروي كار در فرايند توليد براي خلق ارزش اضافي 
كه مبناي سودي است كه سرمايه تصاحب مي كند. دوم، 
انباشت با دزدي، سرقت، نزول خواري، كالهبرداري تجاري 
و همه جور شيادي. ماركس در نظريه انباشت بدوي اشاره 
مي كند كه چطور حجم زيادي از انباشت اوليه سرمايه بر 
مبناي چنين روش هايي بود. اين روش ها ادامه يافته ولي 
ــتراتژي هاي جديد به آن افزوده شده است.  حاال كلي اس
ــال هاي 8-2007 )تملك  در بحران مسكن امريكا در س
وثيقه هاي مسكن توسط بانك ها( شايد 7-6 ميليون نفر 
ارزش دارايي خانه هاي خود را از دست دادند ولي پاداش هاي 
سهام داران وال استريت افزايش يافت. سوداگري روي ارزش 
دارايي ها )مثاًل زمين و اموال( راه غيرمولدي براي انباشت 

ايجاد مي كند.
ــزرگ )مانند  ــركت هاي ب ــه با ش ــتگي ك  موج ورشكس
ــركت هاي هواپيمايي( به راه افتاد كاركنان را از حقوق  ش
ــروم مي كند.  ــاي درماني مح ــتگي و مراقبت ه بازنشس
ــش دارو، مخابرات، و بيمه  قيمت گذاري انحصاري در بخ
ــت  خدمات درماني در اياالت متحده بهترين فرصت اس
براي سودجويي. گفتن ندارد كه با استخراج بيش از پيش 
ثروت از طريق بدهكار كردن روبروييم. استخراج هاي رانتي 
ــت از طريق سلب مالكيت )مثاًل مالكيت  مبتني بر انباش
غيرقانوني يا زيرقيمت زمين يا معادن( بيش از پيش شايع 
شده چرا كه بخش عظيمي از سرمايه جهاني رو به رشد هر 
چه بيشتر مي گذرد نمي تواند مصارف توليدي الزم را براي 

سرمايه مازاد بيابد.

   حتي در زمان ماركس نقدهايي به س�رمايه داري 
وجود داشت. تمايز نقد ماركس با اين نقدها از نظر 

شما چيست؟
بسياري از نقدهاي موجود بر سرمايه داري بر پايه مقوله هاي 
ــرير و طمع كار در مقابل  ــرمايه دارهاي ش اخالقي بود )س
ــد و در نقدهاي  كارگراني فقير كه با آنها بدرفتاري مي ش
متأخرتر هم، سرمايه دارهاي بي رحم نسبت به محيط زيست 
در برابر بوم گرايان( . نقد ماركس به كل نظام سرمايه داري 
برمي گردد. مخالفت هاي اخالقي با سرمايه داري به جاي 
خود، ولي ماركس اين مخالفت ها را در قياس با معضل كل 
نظام سرمايه داري ثانويه مي داند، يعني اين معضل كه چرا و 
چگونه شيوه توليد سرمايه داري و قوانين حركت فاجعه بار 
آن را با شيوه ديگري از برآوردن خواست ها و نيازهاي انسان 

جايگزين كنيم.
   فكر مي كنيد س�رمايه داري به بن بست رسيده، 
به خصوص در متن بحران 2008؟ آيا سرمايه مي تواند 

خود را احيا كند؟ 
سرمايه به بن بست نرسيده. پروژه نوليبراليسم حي و حاضر 
است. ژايير بولسانارو همين اواخر رييس جمهور برزيل شد 
ــه بعد  و قصد دارد همان راهي را در پيش بگيرد كه پينوش
از 1973 در شيلي رفت. مشكل اينجاست كه نوليبراليسم 
ديگر دنبال رضايت توده ها نيست. مشروعيتش را از دست 
داده. من در كتاب تاريخ مختصر نوليبراليسم اشاره كردم كه 
نوليبراليسم نمي تواند بدون ائتالف با اقتدارگرايي دولتي زنده 
بماند. حاال به سمت ائتالف با نوفاشيسم پيش مي رود، چون 
همانطور كه از جنبش هاي اعتراضي سرتاسر دنيا برمي آيد، 
حاال همه مي دانند كه هدف نوليبراليسم پركردن جيب 
ــت )اين نكته در دهه  ثروتمندان به قيمت جان مردم اس

1980 و اوايل دهه 1990 چندان عيان نبود.( 
   مارك�س معتقد بود ك�ه س�رمايه داري به خاطر 
تناقضات دروني اش از بين  مي رود. ش�ما با اين نظر 

موافق نيستيد. چرا؟
گاهي اوقات ماركس جوري حرف مي زند كه گويي سرمايه 
ــت خود را از بين ببرد. ولي در بيشتر موارد، او  محكوم اس
بحران ها را برهه هاي بازسازي سرمايه در نظر مي گيرد نه 
فروپاشي اش. او در جلد سوم سرمايه مي گويد: »بحران ها 
چيزي نيستند مگر راه حل هاي موقت و خشونت بار براي 
تناقض هاي موجود، فوران هاي خشونت باري كه توازن از 

بين رفته را از نو برقرار مي كنند.«
ــرمايه داري صحبت مي كند به يك  جايي كه او از پايان س
جنبش طبقاتي نظر دارد. به نظرم موضع من با ماركس يكي 
است. سرمايه داري خود به خود پايان نمي پذيرد. بايد با زور 
آن را سرنگون و امحا كرد. من مخالف آنهايي هستم كه گمان 
مي كنند بايد فقط بشينيم تا سرمايه داري خود را از بين ببرد. 

به نظرم اين موضع ماركس نيست.
   شما مدام مي گوييد ماركس نه فقط درباره ارزش 
در س�طح توليد بلكه در عرصه تحقق هم صحبت 
كرد. اگر ممكن است اين موضوع را در شرايط كنوني 

شرح دهيد؟

ــرمايه درمي يابد ارزش در عرصه  ماركس در بخش اول س
توليد خلق مي شود و در بازار تحقق مي يابد. اگر بازاري در 
كار نباشد ارزشي هم وجود ندارد. بنابراين ارزش وابسته به 
وحدت متناقض توليد و تحقق است. تحقق وابسته است به 

خواست ها، نيازها و اميال مردمي كه قدرت خريد دارند.
تاريخ سرمايه داري تاريخ توليد خواست ها، نيازها و اميال 
ــت )مثاًل انواع و اقسام مصرف گرايي و  جديد بوده اس
توليد شكل هاي مختلف زندگي روزمره مثل خودروها 
و حومه نشيني كه بايد آنها را در پيش بگيريم تا زندگي 
معقولي داشته باشيم( . امروز من به مخاطباني درس 
مي دهم كه همه يك موبايل دارند )بيست سال پيش 
ــهرهاي  موبايلي در كار نبود( . براي زندگي در اكثر ش
ــودرو داريد كه آلودگي  ــما نياز به خ اياالت متحده ش

ايجاد مي كند.
ــت ها توجه زيادي به توليد كرده اند اما مسائل  ماركسيس
مربوط به تحقق ارزش را ناديده گرفته اند. به نظرم، بايد بر 
وحدت متناقض توليد و تحقق تمركز كنيم )كه ماركس 
ــرح نداده( . استخراج و تصاحب  آن را حياتي خوانده اما ش
ارزش )اغلب از طريق سلب مالكيت( در نقطه تحقق يكي 
ــي مبارزه است، درست مثل كيفيت  از كانون هاي سياس

زندگي روزمره.

   ولفگانگ اش�تريك، اقتصاددان و جامعه شناس 
آلماني، در كت�اب »س�رمايه داري چگونه به پايان 
مي رسد« پنج مشكل براي سرمايه داري بر مي شمرد. 
ولي شما هفده تناقض، نه مشكل، براي سرمايه داري 
كنوني بر مي شمريد. در مورد بحران سرمايه داري 

فرق بين مشكالت و تناقضات چيست؟
ــه  ــكالت راه حل دارند. تناقضات ندارند: آنها هميش مش
مكتوم اند. فقط مي توان مديريت شان كرد و همانطور كه 
ماركس گفته، بحران ها زماني سر بر مي آورند كه تخاصم ها 
به سطح تناقض هاي مطلق برسند. تناقض بين نيروهاي 
ــت. اين تناقض  ــبات اجتماعي الينحل اس مولده و مناس
هميشه با ماست. تناقض بين توليد و تحقق ارزش و ساير 
تناقض ها هميشه با ماست. من هفده تناقض برشمردم تا بر 

اين نكته تأكيد كنم كه بحران ها مي توانند از طرق مختلفي 
سربرآورند و ما بايد نظريه بحراني طرح كنيم كه منابع متكثر 
اين بحران ها را شناسايي كند، به نحوي كه بتوانيم از نظريه 
»تك گلوله اي« كه اغلب بر تفكر ماركسيستي چنبره زده 

خالص شويم.
   در دوره سرمايه داري، خودكارشدن )اتوماسيون( 
موجب از دست رفتن مش�اغل زيادي در سرتاسر 
جهان شده. حتي بانك جهاني از خودكارشدن ابراز 
نگراني ك�رده. چالش هاي خودكارش�دن در دوره 
سرمايه داري چيست؟ خودكار شدن چه تأثيري بر 

سياست كارگري مي گذارد؟
همزماني خودكاري در توليد و هوش مصنوعي در خدمات 
مفيد است. در توليد، با تغيير تكنولوژي نيروي كار فاقد قدرت 
شد. بعالوه، برون سپاري هاي ناشي از تغيير تكنولوژي بسيار 
مهم تر است. ولي توليد از بين نرفته بلكه به روش هاي مختلف 
تداوم يافته )براي مثال، رستوران هاي فست فود كه همبرگر 

توليد مي كنند به جاي كارخانه هاي توليد خودرو.( 
در بخش خدمات هم چيزي شبيه اين جريان دارد )امروز هم 
در فروشگاه ها و هم در فرودگاه ها موقع ورود و خروج بازرسي 
مي شويم( . چپ بازنده نبرد عليه خودكاري در توليد بوده و 
در معرض اين خطر است كه سابقه غم انگيزش را در بخش 
ــتفاده از هوش مصنوعي  خدمات نيز تكرار كند. بايد از اس
در بخش خدمات استقبال كنيم و آن را ترويج دهيم، ولي 
بكوشيم راهي به سوي يك بديل سوسياليستي بيابيم. هوش 
مصنوعي همزمان كه برخي مشاغل را از بين مي برد مشاغل 

جديدي ايجاد مي كند. بايد خودمان را با آن وفق دهيم.
   منظورت�ان از »امپرياليس�م جديد« چيس�ت؟ 
ويژگي اصلي اش چيست؟ به لحاظ كيفي چه فرقي با 

امپرياليسم كالسيك دارد؟
عنوان »امپرياليسم جديد« به نظريه صريحي اشاره دارد 
كه نومحافظه كاران امريكايي پيش از شروع جنگ عراق آن 
را پيش كشيدند. مي خواستم از آنها انتقاد كنم نه اينكه به 
نظريه لنين بازگردم، مي خواستم به اين اشاره كنم كه نظم 
جهاني نوليبرالي به هر ضرب و زوري از هر جايي كه شده 
ارزش بيرون مي كشد )مثاًل از طريق زنجيره هاي كااليي( . 
البته اين موضوع كتاب تاريخ مختصر نوليبراليسم بود كه 
بعد از كتاب امپرياليسم جديد منتشر شد. اين دو كتاب را 

بايد با هم خواند.
   بحث و نظري هس�ت، حتي در ميان روشنفكران 
چپ غربي، كه نتيجه پيوندزدايي كشورهاي جنوب 
جهان از جهاني سازي بازگشت به دوران پيشامدرن 
است. نظرتان چيست؟ دستوركار توسعه كشورهاي 

جنوب جهان بايد از چه قرار باشد؟ 
ــت. ولي  ــي كامل فاجعه بار اس ــده پيوندزداي به نظرم اي
پيوندزدايي موردي و جست وجوي همكاري هاي منطقه اي 
ــتقل از طريق همكاري محدوده هاي جغرافيايي فكر  مس
خوبي است. ايده من ايجاد جغرافياهاي جايگزين براي رابطه 
متقابل است، ولي چشم انداز جهاني )مثاًل درباره تغييرات 

آب وهوايي( بحراني است.

   بررس�ي ش�هرها يك�ي از مباحث م�ورد عالقه 
شماست. شما شهرها را به عنوان فضاهاي تصاحب 
ارزش اضاف�ي تحليل مي كنيد. چط�ور اين اتفاق 
مي افتد، به ويژه در متن شهرهاي نوليبرالي؟ حق به 

شهر چه اهميتي دارد؟
شهرنشيني و انباشت سرمايه دست به دست هم مي دهند 
ــت كه به  ــتي اس و اين يكي از جنبه هاي تفكر ماركسيس
لحاظ تاريخي كمتر بسط داده شده. در حال حاضر نيمي از 
جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند. بنابراين مسائل 
زندگي روزمره در محيط هايي كه با اهداف انباشت سرمايه 
ساخته شده اند مساله اي مهم و منبع تضاد و درگيري است. 
پيگيري حق به شهر به لحاظ سياسي بر اين موضوع تأكيد 
مي كند: براي مثال نبرد طبقاتي بر سر كيفيت زندگي شهري 
در همين شهرها. بسياري از جنبش هاي بزرگ اجتماعي در 
دهه هاي اخير بر سر چنين مسائلي بوده اند )مثال جنبش 

پارك گزي در استانبول.( 
   اوايل كه اينترنت آمده بود آن را يك نيروي عالي 
آزادي بخش تصور مي كرديم. ول�ي در طول زمان، 
انحصارهاي بزرگي س�ربرآوردند كه از ِقبل فضاي 
ديجيتالي س�ود مي برن�د. م�واردي مثل كمبريج 
آناليتيكا ب�ه همگان نش�ان مي دهد چط�ور اين 
انحصارگرها داده هاي شخصي را دستكاري مي كنند. 
اينترنت چه خطرهايي دارد؟ چطور مي توان اينترنت 
را آزاد كرد و در خدمت سودمندي عمومي قرار داد؟ 
ــم تكنولوژي خوب و رهايي بخش نداريم كه  چيزي به اس
ــود. در اين مورد هم  به سمت قدرت سرمايه منحرف نش

همين طور است.
   نظرت�ان درباره ظه�ور دونالد ترامپ چيس�ت؟ 
دليل ظهور پوپوليسم در بخش هاي مختلف جهان 

چيست؟
ــا مدرن ازخودبيگانگي جهان شمول  او رييس جمهور پس

است.
   آيا محبوبيت رو به رش�د برني س�ندرز و جرمي 
كوربين در انتخابات ه�اي اياالت متحده و بريتانيا 
ش�ما را اميدوار مي كند؟ يا اينكه فقط به كار بسيج 
انتخابات�ي مي آين�د؟ ف�رم و محتواي سياس�ت 

سوسياليستي امروز چه بايد باشد؟
فرق بزرگي هست بين بسيج كردن و سازمان دهي. تازه االن 
است كه چپ گراياني به اين فكر افتاده اند كه سازمان دهي 
ــب و حفظ قدرت سياسي حياتي است. در مورد  براي كس
بريتانيا، گسترده ترشدن اين جريان در كنار بازسازي ساختار 
حزب نشانه هاي اميدواركننده اي پديد آورده. اين نشانه ها در 
يك جاي ديگر هم ديده مي شود: مانيفست عمومي كردن 
بخش هاي اصلي اقتصاد به عنوان يك استراتژي سياسي )كه 
با ملي كردن فرق مي كند( . ولي مشكل اينجاست كه بسياري 
از نمايندگان حزب كارگر در پارلمان هنوز حامي اين ايده ها 
نيستند. در اياالت متحده هم تاكنون به اندازه كافي شاهد 

چنين چيزهايي نبوده ايم.
   شاهد موج سياست هاي دست راستي در سرتاسر 
جهانيم. آخرين نمونه اش انتخاب ژايير بولسانارو 
در برزيل اس�ت. آيا جهان مثل ده�ه 1930 و 40 به 
س�وي فاشيس�م مي رود؟ اقتصاد سياسي پشت 
ظهور ناگهاني سياستمداران دست راستي افراطي 
مثل بولسانارو در يكي از كشورهاي امريكاي التين 
چيست، كش�وري كه به سياست چپ گرايانه اش 

شهره بود؟ 
ازخودبيگانگي ناشي از نوليبراليسم تحت مديريت حزب 
كارگر و نيز فساد فراگير به ايجاد پايگاهي توده اي منجر 
مي شود كه مستعد بهره برداري توهمات نوفاشيستي است. 
چپ نتوانست سازماندهي كند و حاال بايد در دوره سركوب 

دست به سازماندهي بزند.
   درس گفتارهاي شما درباره ماركس و ماركسيسم 
در سرتاس�ر جهان بس�يار محبوب ش�ده است. 
ماركسيسم چه ربطي به وضعيت امروز ما دارد؟ به 

نظرتان ماركس چه كمكي مي تواند بكند؟
ــمندانه را  ماركس مراحل اوليه تحليلي فوق العاده هوش
درباره نحوه كار سرمايه به مثابه يك شيوه توليد به رشته 
ــرمايه فقط در بخش  تحرير درآورد. در زمان ماركس س
كوچكي از جهان توسعه يافته بود. ولي حاال همه جا هست، 
ــتر از زمان خودش  بنابراين تحليل ماركس خيلي بيش
ــس به دقت ماركس  ــه وضعيت كنوني ربط دارد. هر ك ب
ــر ارتباطش با وضعيت كنوني صحه مي گذارد و  بخواند ب
از همين روست كه قدرت سياسي ناچار به سركوب اين 

شيوه تفكر است.

ــه اصل تنظيم اقتصادي  ــر فرض كنيم كه بازار به منزل اگ
اجتناب ناپذير براي شكل گيري قيمت ها و بنابراين توسعه 
پايدار فرايند اقتصادي باشد، در آن صورت حكومت در برابر 
بازار وظيفه اي دارد تا بتواند قيمت ها را شكل بدهد. اين يك 
فرض و نتيجه نئوليبرال است. چون بازار بايد قدرتمند باشد تا 
بتواند قيمت ها را شكل بدهد و توسعه پايدار را تضمين كند.

تمام اين مقدمات اقدام دولت، مقدماتي با اين فرض است 
ــت. برخي با اين  كه بازار تنظيم كننده فرايند اقتصاد اس
فرض به نتيجه اي متفاوت از رفتار دولت مي رسند. به اين 
نتيجه كه دولت نئوليبرال نبايد و نمي تواند در فرايند هاي 
بازار دخالت كند و اصطالح دولت نئوليبرال را در برابر دولت 
ــالح »مداخله گر«  ــر )از اين مي گذرم كه اصط مداخله گ
ــت و فهم ما از دولت نئوليبرال را نيز به  مناقشه برانگيز اس
ــكل دادند. اما با همان تلقي از بازار كه در  خطا مي برد( ش
ابتدا به آن اشاره كردم در نظر متفكران نئوليبرالي همچون 
ــت كه  ــن و ُرپكه متضمن نوعي از دخالت دولت اس اويك
ــت جامعه داري« مي گويند؛ سياستي كه  به آن »سياس
ــاختارهاي شكننده بازار،  دولت با آن كمك مي كند تا س
بتوانند بطور تمام و كمال و منطبق با ساختار ويژه خود كار 
كنند. ايمان صفرآبادي، با بيان اين مطلب در مقاله اي در 
باشگاه انديشه افزود: در سال 1939 »كميته بين المللي 

بررسي تجديد حيات ليبراليسم« تشكيل شد و در جريان 
ــنهادهايي درباره  يكي از كنفرانس هاي اين كميته پيش
نئوليبراليسم مطرح شد. براي اولين بار اصطالحي مطرح 
شد به نام »ليبراليسم اثباتي«. اين ليبراليسم اثباتي يك 
نوع ليبراليسم مداخله گر است. نئوليبرال ها معتقد بودند كه 
»بازار آزاد نيازمند سياستي فوق العاده هوشمندانه است«. 
در تمام متون نئوليبرال اين مساله وجود دارد كه در رژيم 
ــمند و مداخله گر است. اين  ليبرال، حكومت فعال، هوش
چيزي است كه ليبراليسم كالسيك قرن 19 به هيچ وجه 
نمي توانست قبول كند. در سياست نئوليبرال بايد به اندازه 
سياست مبتني بر برنامه ريزي مداخله اقتصادي صورت 
بگيرد، اما با ماهيتي متفاوت. در واقع در ليبراليسم قرن 18 
و 19 مساله اي كه به وجود مي آمد ايجاد تمايز بين اعمالي 
بود كه بايد انجام شوند و اعمالي كه نبايد انجام شوند. يعني 
ــود دخالت كرد و جاهايي كه نمي شود  جاهايي كه مي ش
دخالت كرد. در واقع تمايز بين حوزه هايي بود كه در درون 
ــتند و حوزه هايي كه خارج از بازار حضور  بازار حضور داش
داشتند. از نظر نئوليبرال  ها اين موضعي ساده انگارانه بود. 
در مدل نئوليبرال مساله بر سر »چگونگي« ورود و دخالت 
بود. ديگر مساله اين نبود كه چه كارهايي مي توانيد انجام 
بدهيد و چه كارهايي نمي توانيد انجام بدهيد. مساله اين بود 

كه كارها به چه نحو انجام شوند و به عبارتي اين به سبك 
ــود. در همين بستر نئوليبرال ها  حكمراني مربوط مي ش
ــت جامعه داري« را جهت حفظ بازار به دولت ها  »سياس
توصيه مي كنند. بر اساس اين سياست دولت  بايد فرايندهاي 
اجتماعي را كنترل كند و در چارچوب فرايندهاي اجتماعي 
براي سازوكارهاي بازار جايي باز كند. زيرا اينجا بازار و حضور 
بازار در جهت شكل دهي به اهداف دولت اهميت محوري 
دارد. اين سياست بايد بتواند نوعي فضاي بازار را بسازد كه 
در آن سازوكارهاي رقابتي با وجود شكنندگي ذاتي شان 
)به دليل انحصارها يا وراثت و …( واقعا بتوانند عمل كنند.

اين سياست از قسمتي از نئوليبراليسم پرده برمي دارد. در 
واقع در نئوليبراليسم همانطور كه بزرگان آن خود گفته اند 
دخالت دولت نئوليبرال، به اندازه دخالت نظام هاي ديگر 
گسترده، فعال، فوري و مستمر است. وجه تمايز اينجاست 
كه ببينيم نقطه اعمال دخالت كجاست. نئوليبراليسم نبايد 
آثار ويرانگر بازار بر جامعه را بردارد و همين آن را از سياستي 
مانند دولت رفاه متمايز مي كند. حكومت نئوليبرال نبايد بين 
جامعه و فرايندهاي اقتصادي فاصله و حائلي ايجاد كند. بلكه 
بايد به معناي دقيق كلمه در تار و پود جامعه دخالت كند. 
اساسًا بايد طوري در جامعه دخالت كند كه سازوكارهاي 
رقابتي بتوانند نقشي تنظيم كننده در هر لحظه و هر نقطه 

زيست جامعه داشته باشند. اين يك سياست اقتصادي و 
حكومت بر اقتصاد نيست بلكه نوعي حكمراني بر جامعه 
است. اين چيزي بود كه در كنفرانس 1939 روي آن تاكيد 
شد. اين سياست اجتماعي در واقع مي خواهد عملكرد بازار 
را به عنوان تنظيم كننده عمومي و جايگذاري قواعد بازار را 
به عنوان قاعده محوري عقالنيت سياسي تسهيل كند. اما 
اين امر به چه معنا است؟ در سطحي از ماجرا به معناي ايجاد 
نوعي جامعه بازاري است كه همه امور جامعه بايد بر اساس 
منطق بازار شكل بگيرند و البته مي گيرند. البته در سطحي 
ــده، جامعه اي است كه  ديگر اين نوع جامعه برساخته ش
سازوكارهاي رقابت بايد آن را تنظيم كنند. در واقع جامعه 
تبديل به مجموعه اي از شركت هاي در حال رقابت مي شوند. 
منطق حضور در جامعه نيز منطق رقابت خواهد بود و حتي 
منطق روابط سياسي نيز با منطق رقابت بازاري و شركتي 
توجيه مي شود. در چنين شرايطي به مرور مديريت عمومي 
جامعه و سياست گذاري هاي عمومي نيز سعي  مي كنند از 
مديريت بازرگاني تبعيت كنند و از منطق و سازوكارهاي 
مديريت بازرگاني استفاده كنند. در چنين جامعه اي ما با 
تكثر بسيار بااليي از انواع شركت مواجه هستيم كه با قواعد 
بازار بايد با هم رقابت كنند. در واقع در اين نوع از حكمراني 
سياست جامعه اي به شكلي است كه سازوكارهاي اجتماعي 

به نفع سازوكارهاي بازار انصراف مي دهند. در چنين بستري 
هم آن چيزي كه نتواند به نفع بازار باشد يا به شكلي در خواهد 
آمد كه بتواند در بستر رقابت بازار عمل كند يا به كل كنار 
خواهد رفت و صرفا به عنوان امري تزئيني يا نوستالژيك در 
خواهد آمد. بطور مثال در چنين جامعه اي تشكيل خانواده به 
مثابه تشكيل شركت خواهد بود و فرزندآوري نيز مانند نوعي 
سرمايه گذاري در ساختار رقابتي فهم خواهد شد. خانواده 
)شركت( ثروتمند تر به جاي اينكه چند فرزند بياورد سعي 
مي كند تا حداكثر سرمايه گذاري را بر روي يك فرزند انجام 
دهد و با استفاده از سيستم هاي آموزشي و بهداشتي متنوع به 
سرانجام رسيدن سرمايه گذاري اش را با حداقل ريسك ببيند 
و در ساختار رقابتي موجود پيروز شود. خانواده )شركت( 
فقيرتر نيز چون نمي تواند با حداكثرسازي سرمايه گذاري 
ــك را كاهش دهد با افزايش فرزندان اين كار را انجام  ريس
مي دهد. مثال خانواده صرفا يك مثال است تا بفهميم چطور 
منطق رقابت در شكل اجتماعي آن ظهور مي كند و منطق 
رفتار اجتماعي را شكل مي دهد. در سيستم نئوليبرال دقيقا 
دولت ها وظيفه دارند به اين شكل منطق رقابت را گسترش 
دهند و هرجا ساز وكار اجتماعي با منطق ديگر مخل ساز و كار 
بازار شود به نفع سازوكار بازار آن را تغيير دهند. اين سياست 

جامعه داري نئوليبراليسم است.

  ماركس مراحل اوليه تحليلي فوق العاده 
هوش�مندانه را درباره نحوه كار س�رمايه 
به مثابه يك ش�يوه توليد به رشته تحرير 
درآورد. در زمان ماركس سرمايه فقط در 
بخش كوچكي از جهان توسعه يافته بود. 
ولي حاال همه جا هس�ت، بنابراين تحليل 
ماركس خيلي بيش�تر از زمان خودش به 
وضعيت كنوني ربط دارد. هر كس به دقت 
مارك�س بخواند بر ارتباط�ش با وضعيت 
كنوني صحه مي گذارد و از همين روس�ت 
كه قدرت سياس�ي ناچار به سركوب اين 

شيوه تفكر است.
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دموكراسيواينترنت:
ماهعسلكوتاهمدت

ــات در عصر  ــي و انتخاب ــيون دموكراس كميس
ــتاي ارايه  ديجيتال در بنياد كوفي عنان در راس
ــي ها،  ــي هايي در حمايت از دموكراس خط مش
ــي هاي جنوب جهاني فعاليت  به ويژه دموكراس
مي كند. پروفسور ناتانيل پرسيلي استاد حقوق 
ــتنفورد در تحقيقات خود تمايالت  دانشگاه اس
ــذاري احتمالي آنها و  ــال و ميزان تاثيرگ ديجيت
همچنين رهبران جهان فناوري، زندگي سياسي 
ــي را مورد بررسي قرار  و دانشگاهي بر دموكراس

داده است .
ــب افزود: در  ــي ايراني با بيان اين مطل ديپلماس
ــته ديدگاه مثبت عمومي  ــال گذش عرض دو س
ــت داري بطور كلي  ــرات اينترنت بر دول به تاثي
ــد. وعده اصلي  ــي بدبينانه تبديل ش به ديدگاه
فناوري هاي ديجيتال دموكراسي بي حد و مرز و 
بدون تاثر براي همه بود: قدرتمند كردن آنهايي 
كه صدايشان به جايي نمي رسد، درهم شكستن 
ــرزي، و از بين بردن  ــاد جوامع فرام مرزها و ايج
ارجحيت نخبگان كه گفتمان سياسي را محدود 
كرده اند. اما اكنون درباره تحقق اين وعده در پي 
اين نگراني از اينكه بيشتر ويژگي هاي دموكراتيك 
ــان دموكراسي را به  اينترنت در حقيقت خودش
ــك و ترديدهايي ايجاد شده  خطر مي اندازند، ش
است. در اين ديدگاه، دموكراسي ها هزينه گزافي 
براي آزادي اينترنتي پرداخت مي كنند؛ هزينه اي 
كه به دليل اطالعات نادرست، سخنان تنفرآميز، 
تحريك و دخالت خارجي در انتخابات ايجاد شده 
است؛ آنها همچنين به اسيراني در دست قدرت 
اقتصادي يك سري پلت فرم هاي خاص تبديل 
ــداي از چالش هاي مربوط به  ــده اند و اينها ج ش
حفظ حريم خصوصي و نظارت بر گفتار است كه 
ــاري اطالعاتي قدرتمند به  اين قطب هاي انحص

دست آورده اند.
با اين حال، منتقدان اين ديدگاه به اين مساله اشاره 
مي كنند كه همه انقالب ها در زمينه ارتباطات )از 
مطبوعات گرفته تا تلويزيون و اينترنت( هزينه ها و 
مزايايي داشته اند و بطور يكسان هدف انتقادهايي 
ــا ارتباطي با  ــن انتقاده ــد. معموال هم اي بوده ان
ــت. براي  ــته اس ــي وقت نداش اختالالت سياس
نمونه، ظهور پوپوليسم در سراسر جهان با انقالب 
اطالعاتي مبتني بر اينترنت همزمان شده است، اما 
با وجود بي اعتمادي ها به رسانه در نتيجه استفاده 
ــزاري دولت ها از آنها، اين دو لزوما رابطه علت و  اب
معلولي ندارند. رسانه هاي جديد صرفا به عنوان 
يك آينه منعكس كننده نقص هاي اجتماعي زمانه 
عمل مي كنند اما لزوما ايجاد كننده اين نقص ها و 
مشكالت نيستند. به عالوه، مشكالت ايجاد شده 
ــعه آن  ــط اينترنت به روزهاي پيش از توس توس
برمي گردد. قطبي شدن ريشه هاي عميقي دارد و 
به مرور زمان گسترش يافته است. »اخبار جعلي« 
هم يك اتفاق قديمي است و اظهارات تنفرآميز هم 

قدمتي به اندازه سخنوري دارد.
با اين حال، همچنان مي توان گفت كه شيوه هاي 
جديد ارتباطي كه به دليل اينترنت امكان پذير 
شده مي تواند مخاطرات خاصي براي دموكراسي 
ايجاد كند. سرعت ارتباطات آنالين، امكان انتشار 
سريع و ويروسي داده ها و تصاوير، قدرت بخشيدن 
به سخنوران ناشناس، گسترش اتاق هاي پژواك، 
شرايط انحصاري پلت فرم ها و ماهيت فرامرزي 
شبكه، همگي از آن دسته ويژگي هاي تكنولوژي 
ــديدي بر دموكراسي وارد  ــار ش هستند كه فش
مي آورند. دولت ها و پلت فرم ها براي مقابله با اين 
مشكالت يك سري اصالحات انجام داده اند كه 
ــارت دارد. اين  بطور عيني و ضمني بر گفتار نظ
اصالحات كه به »هفت دي« مشهور است، حذف، 
ــازي، بازدارندگي و  ــا، تاخير، رقيق س تنزل، افش
سواد ديجيتالي را شامل مي شود. حذف اطالعات 
ــته شدن آن  يا كاربر در صورت خطرناك انگاش
صورت مي گيرد. تنزل هم استفاده از الگوريتم ها 
ــمار كاربراني است كه در معرض  براي كاهش ش
گفتارهاي مخاطره آميز قرار مي گيرند. افشا به ارايه 
ــود.  اطالعات درباره هويت گوينده مربوط مي ش
تاخير به ممانعت از انتشار سريع ارتباطات آنالين يا 
داده هايي اطالق مي شود كه مشكل آفرين قلمداد 
ــازي يا تحريف نوعي مبارزه با  مي شوند. رقيق س
گفتارهاي »بد« از طريق جايگزيني آنها با محتواي 
ــمت منابع بهتر  ــت كاربر به س بي خطر يا هداي
اطالعاتي است. بازدارندگي هم به معناي افزايش 
هزينه هاي بازيگران بد از طريق تعيين مجازات در 
سطوح مختلف است. سواد ديجيتال هم به آموزش 
كاربران در زمينه استفاده از اطالعات و مهارت در 

درك پلت فرم هاي ارتباطاتي اطالق مي شود.
اگرچه چالش ديجيتالي موجود براي دموكراسي 
به سرعت در حال تغيير است، با هر انتخابات جديد 
و با پيوستن دموكراسي هاي جديد به قديمي ها، 
تاكتيك هاي جديدي براي مقابله با اين چالش 
كشف مي شود. ظهور ارتباطات رمزنگاري شده 
ــرعت در حال تبديل  همچون »واتس اپ« به س
شدن به شكل غالب ارتباطات در جهان در حال 
ــي نظارتي دولت ها و  توسعه و به دور از دسترس
حتي خود پلت فرم هاست. شركت هاي بين المللي 
ــتند كه تخصص  ــال ظهور هس جديدي در ح
ــت. و ظهور ويديوي  آنها دخالت در انتخابات اس
ــوم به »فريب عميق«با تهديد از  مصنوعي موس
بين رفتن اعتماد به همه اشكال رسانه همراه است.

ــدم اطمينان  ــفته كنوني كه با ع در دوران آش
همراه است، كميسيون انتخابات و دموكراسي 
در عصر ديجيتال در بنياد كوفي عنان كمك به 
تحقق اهداف اصلي ديدگاه استفاده از اينترنت 
ــعه آزادي و در  ــي و توس در حمايت از دموكراس
ــذاري بازيگران و  ــايي تاثيراگ عين حال، شناس
استراتژي ها با هدف استفاده از فناوري هاي جديد 
براي تحت تاثير قرار دادن دموكراسي را به عنوان 

هدف خود برگزيده است.
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گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
مركز آمار شاخص قيمت كاالهاي صادراتي در فصل 
پاييز منتشر كرد. بر اساس اين گزارش تغييرات فصلي 
شاخص قيمت كاالهاي صادراتي نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٧١.٧ درصد و تغيير 
مجموع چهار فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به 
دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم( برابر با ٣٧.٤ درصد 
بوده است. با اينكه شاخص قيمت كاالهاي صادراتي 
بر مبناي نرخ ريالي كاالهاي صادراتي كشورهاي مبدا 
محاسبه مي شود، اما در اين گزارش به صورت جداگانه 
هر دو نرخ ريالي و دالري مورد محاسبه قرار گرفته است. 
مشخص است كه نرخ دالري براي كنترل نوسانات ارزي 
در اين شاخص استفاده شده است و تغييرات آن نسبت 

به ريالي بسيار پايين تر است.
به گزارش »تعادل« در نظام آمار اقتصادي، چهار نوع 
ش��اخص قيمت اصلي وجود دارد كه اين شاخص ها 
 ،)CPI( عبارت اند از: ش��اخص قيمت مصرف كننده
ش��اخص قيمت توليد كننده )PPI(، شاخص  قيمت 
 . )MPI( و ش��اخص  قيم��ت واردات )XPI( صادرات
ش��اخص هاي مذكور در تمامي جوامع دنيا شناخته 
شده اند و در ارزيابي عملكرد اقتصاد كالن به دقت مورد 
توجه قرار مي گيرند. شاخص هاي قيمت ضمن آنكه 
نما گرهاي مستقيم قدرت خريد پول در انواع معامالت 
و ساير جريان هاي كاالها و خدمات هستند، در تعديل 
متغيرهاي اسمي كاالها و خدمات توليدي، مصرفي و 
تجاري به كار گرفته مي ش��وند تا امكان سنجش هاي 
واقعي را فراهم س��ازند. در نتيجه، اين ش��اخص ها در 
طرح و اجراي سياست هاي اقتصادي دولت ابزار مهمي 
به شمار مي آيند، عالوه بر آن براي اطالع رساني در مورد 
تصميم گيري هاي اقتصادي در بخش خصوصي، بسيار 
سودمند هستند. اين شاخص ها صرفًا مجموعه اي از 
شاخص هاي قيمت غير مرتبط نيستند، بلكه ديدگاهي 
يكپارچه و منس��جم از تحوالت قيمت در عرصه هاي 
توليد، مصرف و معامالت بين المللي كاالها و خدمات 

ارايه مي دهند..
از آنجا كه قيمت كااله��اي صادراتي و وارداتي يكي از 
مهم ترين عوامل اثرگذار بر مي��زان مبادالت خارجي 
كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله، 
رابطه ميان قيمت كاالهاي صادراتي و قيمت كاالهاي 

واردات��ي كه مي توان آن را از تقس��يم ش��اخص بهاي 
كاالهاي صادراتي به ش��اخص بهاي كاالهاي وارداتي 
به دس��ت آورد، اس��ت، تغييرات آن  از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت. به همين دليل بسياري از كشورها به 
ويژه كش��ور هايي كه داراي مراكز آماري سازمان يافته 
هستند از سال ها قبل اقدام به تهيه اين شاخص كرده اند. 
در طرح ش��اخص قيمت كااله��اي صادراتي از كليه 
كدهاي تعرفه صادراتي كش��ور در سال ١٣٩٠ )سال 
پايه( استفاده مي ش��ود. روش جمع آوري اطالعات با 
اس��تفاده از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسالمي 
ايران )ارزش به صورت ريالي و دالري، كش��ور مبدأ و 
مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز( صورت گرفته است. 
طبقه بندي مورد اس��تفاده سيستم طبقه بندي نظام 
هماهنگ شده توصيف و كدگذاري )HS( است. نتايج 
حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و براي تمامي ٢٠ 

گروه  اصلي طبقه بندي HS قابل انتشار است.
بر اس��اس گزارش مركز آمار شاخص قيمت كاالهاي 
صادراتي )ريالي، ١٠٠=١٣٩٠( در فصل پاييز ١٣٩٧ 
برابر با ٣١٣,٣ اس��ت كه نسبت به فصل تابستان سال 
١٣٩٧، ٣٠.٣ درصد افزايش داش��ته اس��ت. تغييرات 
فصلي شاخص قيمت كاالهاي صادراتي نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( ٧١.٧ درصد و 
تغيير مجموع چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت 
به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم( برابر با ٣٧.٤ درصد 

بوده است.
ب��ا توجه به اينك��ه در تهيه اين ش��اخص قيمت ارزي 
كاالهاي صادر ش��ده به قيمت ريالي تبديل مي شود، 
تغييرات شاخص بهاي كاالهاي صادراتي بيانگر تغييرات 
قيمت كاالهاي صادر شده در بازارهاي جهاني و نوسان 
نرخ ارز خواهد بود. ش��اخص بهاي كاالهاي صادراتي 
تغييرات سطح عمومي قيمت هاي كاالهاي غيرنفتي 

صادراتي را بر اساس قيمت FOB نشان مي دهد.
از لحاظ ماهيت اين شاخص كه بر مبناي بازار صادرات 
كاال ش��كل مي گيرد، مشاهده مي شود كه مولفه هاي 
اقتصادي و سياسي نظير تقاضا و كشش بازار جهاني، 
امكان��ات داخلي، تبليغ��ات، ويژگي ه��اي اقتصادي 
بازارهاي جهاني و قوانين، مقررات و سياست هاي داخلي 
و بين المللي كه در بازرگاني خارجي موثر است، بر اين 
شاخص نيز اثر مي گذارد. بنابراين پس از چندي در سبد 

كاالهاي صادراتي تغييراتي رخ مي دهد كه مي تواند در 
نوع يا ضريب اهميت كاال يا در هر دو مورد اتفاق بيفتد.

در ح��ال حاضر نيز با توج��ه به نوس��انات ارزي قابل 
توجهي كه در بازار ايران وجود دارد و دو رقمي ش��دن 
نرخ تورم درصد تورم باالي��ي براي كاالهاي صادراتي 

رخ داده است. 
تغييرات نرخ ارز اثرات الزم را در تغيير قيمت كاالهاي 
صادراتي مي گذارد پس مي توان مهم ترين علت شتاب 
مثبت رشد شاخص قيمت كاالهاي صادراتي را به شروع 
روند رو به رشد ارز نسبت داد بنابراين رشد شاخص بهاي 
كاالهاي صادراتي را در پاييز ۱۳۹۷ به افزايش نرخ ارز در 
اين ماه بستگي داشته و با توجه به اينكه نرخ ارز در مدار 
صعودي قرار گرفته است اثرات آن روي شاخص قيمت 

كاالهاي صادراتي نيز نمايان شده است.

جالب است كه مركز آمار در محاسبات خود از شاخص 
قيمت صادركننده دو نرخ دالري و ريالي را به صورت 
جداگانه مبناي ارزيابي قرار داده اس��ت. اين در حالي 
است كه به صورت متعارف اين شاخص تنها با نرخ ريالي 
مورد محاسبه قرار مي گرفت. اگر نرخ دالر را مبناي اين 
محاسبه قرار بدهيم در واقع با اين كار تاثير نوسانات نرخ 
ارز در كشور مبدا را كنترل كرده ايم و مانع ورود آن در 
محاسبات شاخص شده ايم. بديهي است كه اين شاخص 
به دليل كنترل نرخ ارز بايستي بسيار پايين تر از شاخص 
ريالي باشد. بر اساس گزارش مركز آمار شاخص قيمت 
كاالهاي صادرات��ي )دالري، ١٠٠=١٣٩٠( در فصل 
پاييز١٣٩٧ برابر با ١٣٩,١ اس��ت كه نسبت به فصل 
تابستان سال ١٣٩٧، ١٠.٤ درصد افزايش داشته است. 
تغييرات فصلي شاخص قيمت كاالهاي صادراتي نسبت 

به فصل مشابه سال قبل ٢٦.٣ درصد و تغيير مجموع 
چهار فصل منتهي به فصل جاري نسبت به دوره مشابه 

سال قبل )نرخ تورم( برابر با١٥.٠ درصد بوده است.
مركز آمار در گزارش خود از شاخص قيمت صادراتي 
فصل پاييز امسال به صورت جداگانه گروه هاي مختلف 
را نيز ارايه كرده اس��ت. بر اساس اين گزارش شاخص 
»كفش، كاله و چتر آفتابي و...« باالترين نرخ تورم فصلي 
را نس��بت به ديگر گروه ها تجربه كرده است. اين گروه 
در پاييز نسبت به فصل تابستان تورمي 6۳,4 درصدي 
داشته است. ديگر گروه هايي كه تورم باالي 50 درصد 
را تجربه  كرده اند شامل »فلزات معمولي و مصنوعات 
آن«، »ماشين آالت و وسايل مكانيكي، ادوات برقي و...« 
و »پوست خام، چرم، پوست هاي نرم و...« مي شوند كه 

به ترتيب 5۹,۹، 54,4 و 52,8 درصد رشد كرده اند.

گروه اقتصاد كالن| 
حسين عبده تبريزي در نشست هم انديشي »پايه گذاري 
ماليات بر عايدي س��رمايه در ايران« ك��ه ظهر ديروز در 
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد، با 
اشاره به اينكه موافق ماليات عايدي سرمايه بخش زمين 
و مستغالت است، گفت: در حال حاضر 2,5 ميليون و احد 
خالي در كشور وجود دارد كه برآورد مي شود ۱20 ميليارد 

دالر سرمايه خوابيده است.
به گزارش »تعادل« روز گذشته به همت انجمن اسالمي 
دانشجويان مستقل، جلسه اي به منظور بررسي قانون 
ماليات بر عايدي س��رمايه و آثار تصويب آن در كشور، با 
حضور كارشناسان و مسووالن در دانشگاه عالمه طباطبايي 
)ره( برگزار شد. در اين نشست دكتر حسين عبده تبريزي 
اقتصاددان و مش��اور وزير س��ابق راه و شهرسازي، دكتر 
محمود شكري رييس كميته مالياتي كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي، دكتر علي نصيري اقدم دبير 
كميسيون اقتصادي دولت و عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي )ره( و دكتر مرتضي زمانيان مدير گروه 
اقتصاد انديشكده حكمراني شريف و عضو هيات علمي 
دانش��گاه اميركبير به بررس��ي ابعاد مختلف اين قانون 
پرداختند. هدف از برگزاري اين هم انديشي بررسي داليل 
نوسانات شديد قيمتي طي س��ال هاي متمادي در بازار 
مسكن، نقش اهرم مالياتي در كنترل التهابات، ايجاد عدالت 
درآمدي و هدايت نقدينگي موجود در بازار هاي سرمايه اي 
به بخش مولد كشور بود. گفته شد كه اتخاذ سياست هاي 
مناسب و افزايش هزينه تقاضاهاي سوداگرانه، مي تواند 
بازار را س��امان دهد، سرمايه ها را به سمت توليد هدايت 
نمايد و از بي ثباتي و افزايش قيمت ناشي از فعاليت هاي 
سوداگرانه در بازار جلوگيري كند. به همين منظور اوايل 
امسال مجلس ش��وراي اسالمي براي ساماندهي بخش 
امالك و مستغالت طرحي را با عنوان ماليات بر عايدي 
سرمايه ارايه كرد تا از اين طريق دست سوداگران را از بازار  
كوتاه كند. كليات اين طرح آبان ماه سال جاري به تصويب 
كميسيون اقتصادي رسيد و همزمان وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، اليحه اي با همين محتوا، جهت تقديم به مجلس 
در سال آينده، تدوين كرده است. ماليات بر عايدي سرمايه 
در بيش از ۱80 كشور دنيا در حال اجراست و به صورت 
درصدي از سود حاصل از معامالت امالك در هنگام نقل و 

انتقال از سوداگران و مالكان دريافت مي شود.

     سرمايه خوابيده در مسكن هاي خالي 
در اين نشست ابتدا حسين عبده تبريزي كارشناس مسائل 
اقتصادي با اشاره به مباحث و نظراتي كه پيرامون اين نوع 
ماليات وجود دارد تصريح كرد: برخي معتقدند كه عايدي 
سرمايه به معناي افزايش سرمايه نيست بلكه اين سرمايه 
بوده و مصرفي است. بيشتر خانوارها يك خانه دارند اگر 
بفروشند و سود كنند درآمد تلقي نمي شود. بايد مشخص 
شود تورم در اين ماليات مالك است يا نه. عايدي آنجايي 
كه به شركت ها و سود تقسيم نشده بازمي گردد مدنظر 

است يا خير. 
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه از جمله كساني 
هستند كه ماليات عايدي سرمايه در گردش درآمد درست 
اس��ت و جلوي انباشت سرمايه را نبايد بگيرد و به رشد و 
اشتغال صدمه نزند گفت: اعتقاد داريم براي شرايط فعلي 

ماليات عايدي سرمايه از بخش زمين و امالك بگيرند و 
بحث خود ساختمان نيست زيرا با تورم حركت مي كند. 

وي با بيان اينكه جهشي براي دالر در سال آينده پيش بيني 
نمي شود، عنوان كرد: طبق گزارش ها يكي از بيشترين 
افزايش قيمت مسكن مربوط به مسكن مهر به خصوص در 

پرديس است و با اين طرح بايد تورم زدايي بكنيم.
عبده تبريزي افزود: يكي از نكات مثبتي كه در دولت نهم 
و دهم پيگيري شد اجراي كد رهگيري مسكن بود. برخي 
آمارها نشان مي دهد در اصفهان 20 مورد معامله مسكن 
ثبت ش��ده است چون اجباري نيست و حتي زير قيمت 
ثبت مي كند بنابراين تا زماني كه كنترل ها الزام آور نباشد 
نمي توان به درس��تي عملياتي كرد و همچنين موضوع 
قيمت هاي نسبي بايد بطور واقعي باشد و مجبور باشيم 

كه قيمت واقعي را درج كنيم. 
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: برخي موارد غيرشفاف 
و عدم الزام ها باعث سوداگري مي شود و مناسبات ثروت در 
ايران متفاوت است. وقتي قيمت زمين چند برابر مي شود 
حتي يك اشتغال هم ايجاد نمي كند اما اگر قيمت زمين 
پايين باشد مش��اهده مي كنيد كه چقدر سرمايه ها آزاد 
مي شود. در دوره قبل رياست جمهوري روحاني خاطرم 
است كه تالش هايي انجام شد تا زمين ها به باالترين قيمت 
فروخته شود چون سازمان هاي باالدستي نظارت مي شد. 
عبده تبريزي ضمن اب��راز موافقت خود با اخذ ماليات بر 
عايدي زمين و مستغالت يادآور شد: يكي از مباحثي كه 
بايد لحاظ شود اين است كه قيمت زمين در همه نقاط 
كشور به صورت ملي نيس��ت و معمواًل از شهر تهران به 
جاهاي ديگر حركت مي كند، متوسط قيمت يك ملك در 
تهران ۱0 ميليون تومان بوده و برخي شهرهاي كوچك 
زير 2 ميليون تومان بنابراين قيمت ها محلي است و يكي 
از ايرادات ماليات بر عايدي همين موضوع تلقي مي شود.

وي با طرح اين سوال كه اگر در 50 سال گذشته ماليات بر 
عايدي مسكن داشتيم چه اتفاقي مي افتاد گفت: احتمااًل 
مي توانستيم جلوي سفته بازي و حتي تورم آن را بگيريم 
و احتمااًل مي توانس��ت اثر مثبتي داش��ته باشد. عده اي 

نمي خواهند ثروتشان مشخص و روشن باشد.
عبده تبريزي با اشاره به اينكه در دهه 60 فردي مي خواست 
اطالعات امالك ته��ران را جمع آوري و متمركز كند كه 
برخي بازي را به هم زدند، اظهار داشت: يكي از ضعف هاي 

ماليات بر عايدي سرمايه مشكل قفل شدن معامله و تأخير 
انداختن در آن است. 

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه مي توان 
به طرح ماليات بر عايدي سرمايه نگاه درآمدزايي داشت، 
گفت: حتمًا براي دولت درآمد دارد، نوع مصرف را بايد بين 
اقشار ضعيف تر توزيع كنند و نياز است اليحه يا طرح تقويت 
شود. بحث ريسك وقف را به امالك شهري اضافه كرده كه 

حتماً بايد در اليحه روشن شود.
عبده تبريزي ادامه داد: در حال حاضر 2,5 ميليون واحد 
خالي در كشور داريم كه چيزي حدود ۱20 ميليارد دالر 
سرمايه است و احتماالً مورد نياز اقشار ضعيف نيست چرا 

كه خانه هاي گران قيمت هستند. 
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه براي افرادي كه 
يك خانه دارند و مي خواهند آن را به تبديل به احسن كنند 
نبايد قفل ايجاد شود، بيان كرد: اما اگر چنين طرحي به اين 
معضل برسد چون بايد ماليات پرداخت كند ايجاد نگراني 
خواهد كرد.  وي ادامه داد: قابل فهم است كه مسكن بخش 
قابل مالحظه ثروت و سفته بازي است و مخالفين جدي 
دارد و در كنار آن براي اجرا حتماً دولت ها كوتاهي كرده اند.

    مالي�ات بر عايدي مس�كن مانند هدفمندي 
اجرا شود

مرتضي زمانيان كارش��ناس اقتصادي در هم انديش��ي 
»پايه گذاري ماليات ب��ر عايدي س��رمايه در ايران« در 
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره به موانع 
اجرايي ماليات عايدي سرمايه عنوان كرد: خيلي خوب بود 
اگر جناب آقاي شكري از مجلس كه رييس كميته مالياتي 
كميسيون اقتصادي هستند و تصميم گير اصلي محسوب 
مي شوند در اين جلسه حضور مي داشتند. نمي خواهم 
بگويم كه وي مانع كار است. يكي از مشكالت كشور تصميم 
نگرفتن مسووالن تلقي مي شود مثل بنزين كه سال ها روي 

آن صحبت مي شود اما تصميم نهايي نمي گيريم. 
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه موافق نيستم در 
موضوع ماليات بر عايدي سرمايه، تورم تعديل شود، اظهار 
داشت: ماليات يك نوع پول زور است، اگر تعديل تورمي 
به همه انواع ماليات وصل شود قابل پذيرش است اما اگرنه 
نبايد براي هيچ كدام وضع شود. در دنيا ماليات بر دارايي 
داريم اما در ايران نداريم و آنچه هست بي خاصيت است. 

وي با اشاره به اينكه آمار خانه هاي ثبت شده در كشور را 
نداريم، تصريح كرد: مي توان سند رسمي و آنچه موجود 
است كار را شروع كرد و نبايد به دليل آنكه اطالعات و آمار 
نداريم آن را كنار بگذاريم حتي مي تواند اسناد غيررسمي 
مانند قولنامه ها مبنا باشد؛ بنابراين بايد اغماض كنيم تا يك 
نسخه اجرايي پيش برود و مشكالت آن مشخص شود و تا 

طرح كاداستر نهايي مي شود كار جلو برود. 
زمانيان درمورد اثر قفل شدگي و اين پرسش كه آيا ماليات 
بر عايدي سرمايه منجر به ركود مي شود، گفت: بايد ميان 
ركود در تعداد معامالت با س��اخت و ساز فرق قائل شد 
اينكه در تعداد معامالت ركود ايجاد شود لزوما بد نيست از 
نقدشوندگي كم مي شود. آنچه بد است اين خواهد بود كه 

ساخت و ساز كاهش يابد. 
وي به اثر قفل ش��دگي در بحث ماليات عايدي سرمايه 
مسكن اشاره كرد و گفت: فرض كنيد پس از اجراي ماليات 
بر عايدي س��رمايه براي فروش يك خانه يك ميلياردي 
بايد صد ميليون توم��ان آن را ماليات بدهيد يا نظرتان 
عوض مي شود و نمي فروشيد يا بايد باالتر بفروشيد. در 
اي��ن موضوع رغبت براي خريد هم كم مي ش��ود. يعني 
عرضه كننده و خريدار كه تقاضا را دارد از رغبت شان كاسته 
مي شود و اينكه براي سرجمع تعداد معامالت چه اتفاقي 
مي افتد نمي دانيم. نمي دانيم فقط ركود مي شود يا نه؟ به 
دليل آنكه داده و آمار و اطالعات كمي نداريم نمي دانيم كه 
چه اتفاقي خواه��د افتاد و صرفا مي توان روي احتماالت 

بحث كرد. 
زمانيان با اش��اره ب��ه اينكه در حال حاض��ر طبق قانون 
ماليات هاي مستقيم مي گويند از سازنده ملك ماليات 
گرفته مي شود كه اگر نفروشد و مدتي از  آن بگذرد مشمول 
ماليات نخواهد شد تصريح كرد: اين اگر صحت داشته باشد 
قطعا انگيزه را براي خالي ماندن خانه ها ايجاد مي كند. با 
وجود آنكه داده هاي زيادي نداريم بايد ماليات بر عايدي 
سرمايه در بخش مسكن وضع شود و مانند همان موضوعي 
كه سال هاي پيش هدفمندي ارايه شد و كسي نمي دانست 
چه آثار تورمي دارند و برخي مي گفتند كه پمپ بنزين ها 
به آتش كشيده مي شود اما اتفافي نيفتاد نياز به اجرا است 
به شرط آنكه راه براي اصالح و چابكي در تغيير آ ن وجود 

داشته باشد. 

    ۳ راهكار براي افزايش درآمدهاي مالياتي 
در بودجه ۹۸

به گزارش »تعادل« با فرارس��يدن فصل بودجه، محور 
بحث ها در فضاي رسانه اي و كارشناسي پيرامون اعداد و 

ارقام اليحه پيشنهادي دولت است.
بخش مهم منابع عمومي بودجه دولت، درآمدهاي مالياتي 
و تالش براي افزايش سهم آن در بودجه است. اما راهكار 
افزايش اين درآمدها نه در باال بردن نرخ، بلكه در گسترش 

پايه هاي مالياتي نظير ماليات بر عايدي سرمايه است.
بنا بر اصل ۱8 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، الزم 
است »افزايش ساالنه سهم صندوق توسعه ملي از منابع 
حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به 
نفت« محقق شود. اين سياست براي تشويق به اقتصاد 
توليدمحور و جلوگيري از تبعات بيماري هلندي نظير 
افزاي��ش قيمت ها به خص��وص در كاالهاي غيرقابل 
تجارت مانند مس��كن و جذابيت بيشتر فعاليت هاي 

غيرمولد طراحي شده اس��ت. اما در اليحه بودجه ۹8 
اين سياست لحاظ نشده است. در سال گذشته سهم 
درآمدهاي نفتي از منابع عمومي دولت معادل 26.۱ 
درصد بود؛ اما در س��ال جاري س��هم نفت به نزديك 
۳5 درصد رس��يده است. س��هم صندوق توسعه ملي 
از درآمدهاي نفتي نيز از ۳2 درصد در سال ۹۷ به 20 

درصد در سال ۹8 كاهش يافته است.
تزلزل درآمدهاي نفت��ي به دليل خطر تحريم فروش 
نفت، ع��دم امكان تعيين قيمت و ميزان فروش آن، بر 
همگان روشن است. به همين دليل بايد از درآمدهاي 
ناپايدار نفتي به سمت درآمدهاي پايدار مالياتي حركت 
كرد. اين مساله از جهات مختلف نظير مقاوم شدن در 

برابر تحريم ها و رونق توليد در كشور ضرورت دارد.
اما در ش��رايط فعلي، رويكرد افزايش نرخ ماليات كه 
عموما متوجه فعاليت هاي توليدي است، توجيه ندارد. 
زيرا ركود تورمي و رونق بازارهاي موازي رقيب توليد، 
شرايط را براي فعاالن مولد اقتصادي دشوارتر از گذشته 
كرده است. بنابراين راهكار افزايش درآمدهاي مالياتي 

را بايد در ساختار نظام مالياتي بررسي كرد.
بررسي س��اختار نظام مالياتي نش��ان مي دهد براي 
افزاي��ش درآمدهاي مالياتي بدون افزايش نرخ، س��ه 

راهكار وجود دارد.
راه��كار اول جلوگي��ري از فرار ماليات��ي؛ راهكار دوم 
بازنگري در معافيت هاي مالياتي اعطا ش��ده و راهكار 
س��وم افزايش پايه هاي مالياتي جديد و معتبر در دنيا 

نظير ماليات بر عايدي سرمايه است.
در واقع ماليات بر عايدي سرمايه عالوه بر ايجاد درآمد 
پايدار براي دولت، مانع از فرار مالياتي مي گردد. چرا كه 
افرادي كه به طمع معافيت عوايد سرمايه اي از ماليات، 
اقدام به تبديل درآمد مشمول ماليات خود مي نمودند 
يا از راه سوداگري به كسب درآمد مي پرداختند، انگيزه 

اين فعاليت را از دست خواهند داد.
اين ماليات همچنين در اصالح رفتار فعاالن اقتصادي 
براي هدايت منابع نيز موثر خواهد بود. بدين نحو كه 
با از صرفه افتادن سوداگري و فعاليت هاي غيرمولد، به 
خصوص در بازارهاي مهم و حساسي مانند بازار مسكن، 
نوسانات قيمتي اين بازارها كنترل شده و مسير رونق 
فعاليت هاي مولد هموار مي گردد. گسترش پايه هاي 
مالياتي، راهكار اصلي و عملياتي ت��ري براي افزايش 
درآمدهاي مالياتي است. در اين راستا، هوشمندانه ترين 
پايه مالياتي كه بيشترين اثرات مثبت را در شرايط حاضر 
براي كش��ور دارد، ماليات بر عايدي سرمايه است كه 
مي تواند به عنوان برگ برنده مجلس در بودجه ۹8 قرار 
گيرد. بنابر گزارش سازمان امور مالياتي پيرامون ماليات 
بر عايدي سرمايه، ظرفيت مالياتي اين بخش تنها در 
حوزه مسكن با فرض نرخ رشد اقتصادي باثبات و نرخ 
تورم با ثبات در حدود 6 هزار ميليارد تومان در س��ال 
برآورد مي شود؛ لذا ضروري است اين پايه مالياتي براي 

اولين بار پاي خود را در بودجه ۹8 باز كند.
گفتني است طرح ماليات بر عايدي سرمايه در بخش 
مسكن، هم اكنون در دست بررسي كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي قرار دارد و به زودي مورد 
تصويب ق��رار خواهد گرفت. نقطه اثر اصلي اين طرح، 

سوداگران در بخش مسكن هستند.
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 قصد واگذاري اموال
كارگران و بازنشستگان  در شستا

فارس| علي خدايي نماينده كارگران در شوراي 
عالي كار درب��اره موضع دولت درباره فروش اموال 
شستا و حتي واگذاري رايگان آنها به دليل زيان ده 
بودن گفت: اين موضوع ما را نگران مي كند، با طرح 
موضوع واگذاري رايگان و اصرار بر واگذاري به هر 
شكلي ممكن است اموال تامين اجتماعي بدون 

هيچ مالحظه اي از دست برود.
اين نماينده كارگري گفت: شرايط فعلي اقتصاد 
حتي بدون توجه به اينكه چه دولتي بر سر كار است، 
زمان مناسبي براي واگذاري اموال شستا نيست 
چراكه وضعيت اقتصادي به گونه اي نيس��ت كه 
خريدار واقعي بخش خصوصي وجود داشته باشد.

 به جاي واگذاري، اين دولت است كه بايد پايش را 
از شستا بيرون بكشد و دست از تصدي گري اموال 
شس��تا بردارد چرا كه اين اموال متعلق به تامين 
اجتماعي اس��ت و اداره آن هم بايد به صورت سه 

جانبه باشد.
خدايي با تاكيد بر اينكه اموال شستا اموال خصوصي 
است، ادامه داد: در واقع به جاي واگذاري، اين دولت 
است كه بايد پايش را از شستا بيرون بكشد و دست 
از تصدي گري اموال شستا بردارد چرا كه اين اموال 
متعلق به تامين اجتماعي است و اداره آن هم بايد 

به صورت سه جانبه باشد.
رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي كار تهران با 
ياودآوري اينكه ساختار مديريتي تامين اجتماعي 
دچار مشكل است، ادامه داد: سال هاست مي گويم 
ش��وراي عالي تامين اجتماعي بايد احيا شود اما 
حاال دولت جايگاه خود را در اين ميان به گونه اي 
مي بيند كه اموال شستا را خصولتي اعالم مي كند 
يعني بخشي از آن را خصوصي و بخشي را مربوط به 

نهاد عمومي مي داند.
اين نماينده كارگري تاكيد كرد: چه كسي مي تواند 
ثابت كند كه اموال شس��تا غير از صاحبان واقعي 
خود مال��ك ديگ��ري دارد؟ وقت��ي دولت حتي 
بدهي هاي خود را به اين سازمان پرداخت نمي كند 
و به عن��وان بزرگ ترين نهاد بدهكار به س��ازمان 
تامين اجتماعي مطرح است، نبايد خود را آن قدر 
 مح��ق داند كه اين ام��وال را خصولتي اعالم كند.

وي يادآورشد: خصولتي اعالم شدن اموال شستا در 
واقع نشان دهنده اين است كه آن ديد واقعي كه بايد 
نسبت به سازمان تامين اجتماعي در دولت وجود 

داشته باشد، وجود ندارد و اين باعث نگراني است.
خدايي تاكيد كرد: گروه هاي كارگري و بازنشستگي 
متفق القول با واگذاري شركت هاي شستا مخالفند.

وي با ي��ادآوري اينك��ه در دوره اي بحث خروج از 
بنگاهداري و جايگزيني س��هامداري مطرح شد، 
افزود: به شرط اينكه شرايط اقتصادي اجازه دهد 
اين اتفاق مي توانس��ت بيفتد اما معتقدم شرايط 
اقتصادي كشور اكنون به گونه اي نيست كه بتوانيم 
بنگاه ها را واگذار كنيم و عمال شكست مديريتي را 

اعالم كرده ايم.
س��ازمان تامين اجتماعي در صورت��ي كه به اين 
نتيجه برسد كه بايد اموال شستا را واگذار كند در 
واقع صالحيت مديريتي خود را زير سوال مي برد و 
اين مديريت در ساير عرصه ها نيز زير سوال مي رود 

و صرفاً شستا نيست.
وي افزود: سازمان تامين اجتماعي در صورتي كه به 
اين نتيجه برسد كه بايد اموال شستا را واگذار كند در 
واقع صالحيت مديريتي خود را زير سوال مي برد و 
اين مديريت در ساير عرصه ها نيز زير سوال مي رود 

و صرفاً شستا نيست.
اين نماينده كارگري گفت: اينكه سال هاي سال 
مديريت اين مجموع��ه تبديل مديريت جناحي 
سياسي شده باشد و اين شركت ها زيانده شده باشند 
حاال بخواهيم به قول رييس جمهور آنها را رايگان 
واگذار كنيم، صرفا حكايت از شكست مديريتي دارد 
و قطعًا جامعه كارگري با اين قضيه موافق نخواهد 
بود و مخالفت خود را به ش��دت ابراز مي دارد. وي 
گفت: پيشنهاد ما درباره شركتهاي شستا و ساير 
اركاني كه شركاي اجتماعي در آن سهم دارند اين 
است كه به صورت سه جانبه اداره شوند كه مي تواند 
در قالب تعاوني انجام شود؛ درباره واگذاري شستا 
هم كسي بيش از صاحبان اصلي اين اموال محق تر 

نيست آن هم به صورت رايگان.
خدايي تأكيد كرد: اگر قرار است اموال شستا واگذار 
شود چه بهتر كه به صاحبان اصلي آن واگذار شود 
و مديريت اين مجموعه ها به صورت سه جانبه به 

صاحبان اصلي سپرده شود.
وي همچنين يادآور شد: رييس جمهور به صورت 
س��وال گونه مطرح مي كردند كه اطرافيان آقاي 
ربيعي مي گفتند اين اموال متعلق به بازنشستگان 
است. از رييس جمهور س��وال داريم كه اگر اموال 
بازنشستگان و كارگران نيست پس متعلق به چه 

كسي است؟
رييس جمه��ور به صورت س��وال گون��ه مطرح 
مي كردند كه اطرافيان آقاي ربيعي مي گفتند اين 
اموال متعلق به بازنشستگان است. از رييس جمهور 
سوال داريم كه اگر اموال بازنشستگان و كارگران 

نيست پس متعلق به چه كسي است؟
خدايي گفت: اينكه درك درستي از سازمان تامين 
اجتماعي در آقاي ربيعي و اطرافيان او وجود داشته 
نبايد زير س��وال برود چرا كه اين اموال مربوط به 
بيمه شدگان است؛ در واقع در اموال تامين اجتماعي 
هم كارگران و هم كارفرمايان سهم دارند و دولت 
بايد نق��ش نظارتي خود را ايفا كند اما متاس��فانه 
حتي هيات امنا تركي��ب متناقضي كه نمي تواند 
خواسته هاي گروه كارگري و بازنشستگي را فراهم 

تامين كند چراكه اكثريت با دولتي ها هستند.
اين نماينده كارگري همچنين با اش��اره به تجربه 
ناموفق خصوصي سازي تصريح كرد: شاهد هستيم 
ش��ركت هايي كه واگذار كردند چه سرنوش��تي 
داشتند، مگر در خصوصي سازي موفق بودند كه 
حاال مي خواهند در اموال خصوصي بيمه شدگان 

دخل و تصرف كرده و آنها را واگذار كنند؟
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اولتيماتوم وزير ارتباطات به اپراتورهاي تلفن همراه 

بسته هاي اينترنت بلندمدت را بازگردانيد 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي| 

چندي پي��ش اپراتورهاي همراه اق��دام به افزايش 
قيمت بس��ته هاي اينترنت كردند،  مس��اله اي كه با 
اعتراض كاربران مواجه ش��د،  ام��ا اپراتورها با اعالم 
اينكه نه تنها افزايشي در قيمت بسته هاي اينترنت 
نداده اند، بلكه قيمت برخي بس��ته هاي اينترنت نيز 
كاهش پيدا كرده است،  اما برخي بسته هاي قديمي 

حذف و بسته هاي جديد جايگزين آن شده است .
ام��ا توضي��ح اپراتوره��اي هم��راه ب��راي كاربران 
قانع كننده نبود و كاربران در ش��بكه هاي مجازي از 
وزير ارتباطات خواستند تا به اين موضوع رسيدگي 
كند،  مساله اي كه وزير ارتباطات نيز به آن ورود كرد 
و در پستي در توييتر نوشت:  تغيير قيمت بسته هاي 
اينترنت را در اپراتورها بررسي كردم و افزايشي كه 

كاربران مدعي آن هستند صورت نگرفته است .
 همچني��ن اپرات��ور دوم ني��ز در توضيحاتي اعالم 
كرد، اين اپراتور بر اس��اس الگوي مصرف مشتركان 
خود بس��ته هاي جديد و مقرون ب��ه صرفه اينترنت 
هم��راه ماهانه معرف��ي كرده و مش��تركان با توجه 
به ش��يوه مصرف و هزينه هاي خود تنوع بيش��تري 
 براي تهيه و اس��تفاده از بسته هاي ماهانه ارايه شده  

دارند.
اما در حالي كه همچنان كاربران نس��بت به گراني 
بس��ته هاي اينترن��ت معترض هس��تند و معتقدند 
كه اپراتورها در چندين مرحل��ه و بازه زماني اقدام 
به افزاي��ش قيمت ه��ا كرده اند،  مجددا خواس��تار 
رسيدگي وزير ارتباطات به اين موضوع شدند . وزير 
ارتباطات نيز ش��ب گذش��ته با ورود به اين مساله و 
بررسي موضوع در پستي در توييتر نوشت:  گزارشي 
مبني بر حذف بسته هاي بلندمدت از سبد خدمات 
اپراتوره��اي تلفن همراه دريافت كردم. بررس��ي ها 
حاكي از صحت گزارش بود. اپس از احراز اين مساله 
دس��تور داده شد كه ظرف 48 س��اعت اين بسته ها 

بازگردانده شوند. 
وي در ادامه اين پس��ت تاكيد ك��رد: اپراتورها بهتر 

اس��ت به جاي افزايش تعرفه، همچنان سياس��ت 
مديريت هزينه هاي مازاد را پيگيري كنند.

 طبق مصوبه كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات 
درباره تعرفه داده تلفن همراه، سقف تعرفه خدمات 
داده تلفن همراه براي سيم كارت هاي دايمي مستقل 
از فن��اوري به ازاي هر كيلو باي��ت چهاردهم )۰.4( 
ريال تعيين شده است. البته اپراتورهاي تلفن همراه 
مي توانند با رعايت ش��رايط رقابتي و تعرفه تعيين 
ش��ده در اين مصوبه، ضمن فروش خدمات ديتا بر 
اساس كيلوبايت، بسته هاي مختلف تعرفه هاي را نيز 
متناسب با نياز مش��تركين تعريف و با رعايت ساير 

مقررات و شرايط پروانه خود ارايه كنند.
اكنون بيش��تر اس��تفاده كاربران اينترنت همراه از 
بسته هاي ارايه شده توسط اپراتورهاست، اما با تمام 
شدن اين بسته ها، اينترنت براي كاربر با تعرفه آزاد 
محاس��به مي شود. مش��تركان اپراتورهاي مختلف 
اگ��ر از اينترنت آزاد ديت��اي خود اس��تفاده كرده 
باش��ند، درمي يابند كه اين اس��تفاده اصاًل مقرون 
به صرفه نيس��ت، به طوري كه مثاًل براي دانلود يك 
فيلم سينمايي مجبور مي شوند چند ده هزار تومان 
بپردازند. بنابراين با توجه به باال بودن اين هزينه ها 
براي مشتركان، توصيه مي شود براي استفاده روزانه 
از اينترنت همراه، بس��ته هاي اينترنتي اپراتورها را 
فع��ال كنند تا هزينه هاي آنها تا حدود يك هش��تم 

كاهش يابد.
بر اين اساس، اپراتورهاي همراه بسته هاي اينترنتي 
ارايه مي دهند كه برخي از آنها، مدت زمان طوالني، 
از چند ماه تا يك ساله دارند، اما اخيراً اعالم شد كه 
بعضي از بسته هاي بلندمدت از سوي اپراتورها حذف 
شده و اين نكته موجب نارضايتي كاربران شده بود.

گفته مي ش��ود دليل اصل��ي مهاج��رت كاربران از 
اپراتورهاي ثابت به همراه، كيفيت و كميت سرويس 
اعالم ش��د؛ در حال حاضر درآم��د ۶۰ تا ۷۰ درصد 
درآم��د اپراتورها از ديتا و ۳۰ ت��ا 4۰ درصد از حوزه 

صوت است.

در حال حاضر ديتاي موبايل و خصوصًا بسته هاي 
ارايه شده توس��ط اپراتورها حداكثر استفاده افراد 
به اينترنت را تش��كيل مي دهد؛ با اين حال، با تمام 
شدن بسته هاي اينترنتي، تعرفه آزاد اپراتورها فعال 
مي شود. بر اساس اين گزارش اطالعات مربوط به 
نحوه خريد، فعال سازي و اس��تعالم مانده حساب 
طرح هاي تشويقي و بس��ته هاي تخفيفي اينترنت 
از طريق پورتال رس��مي اپراتوره��اي همراه اعالم 
مي شود.  همچنين اپراتورها براي اطالع مشتركان 
از وضعيت بس��ته هاي اينترنتي خريداري ش��ده، 

ش��امل ميزان اعتبار حجمي يا زماني بس��ته از دو 
روش پيامك و كد دس��توري )USSD( اس��تفاده 

مي كنند.
در هر صورت پس از توييت وزير ارتباطات اپراتورها 
ملزم به اجراي آن هستند و سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي به عنوان ناظر بر عملكرد اپراتورها 
بايد در نظر داش��ته باش��د كه اپراتورها قيمت ها و 
بس��ته هاي اينترنتي را به حالت قب��ل بازگردانند تا 

كاربران بيشتر از اين متضرر نشوند .
از س��وي ديگر اپراتورها معتقدند كه خدمات ارزش 

افزوده اي همچون بس��ته هاي اينترنت��ي براي آنها 
درآمد زا است و ارايه بسته اي تشويقي يا بسته هاي 
شبانه و تخفيفي به كاربران هم به نفع كاربران است 

و هم به نفع اپراتور است .
حاال بايد منتظر ماند و ديد كه پس از اولتيماتوم 48 
س��اعته وزير ارتباطات براي بازگرداندن بسته هاي 
بلندم��دت اينترنت با همان قيم��ت قبلي به حالت 
قبل،  باز هم اپراتوره��ا مي توانند با ارايه راهكارهاي 
جديد بس��ته اي اينترنت را با قيمت دلخواه خود به 

فروش برسانند يا خير؟

زددي نت | شبكه اجتماعي فوراسكوئر قابليت تازه اي 
را به سرويس خود افزوده كه نقاط محبوب و پرطرفدار 
هر شهر را در قالب نقاط دايره اي شكل كوچك و بزرگ 

و با به روزرساني آني نمايش مي دهد.
فوراسكوئر به اشتراك گذاري اطالعات در مورد كسب و 
كارها و جذابيت هاي هر شهر را ممكن مي كند و كاربران 
مي توانن��د از آن براي برنامه ريزي ب��راي امور كاري و 

تفريحات شخصي استفاده كنند.
قابليت جديد هايپرترندينگ ن��ام دارد و در قالب آن 
مي توان به طور آني و لحظه ب��ه لحظه از موقعيت هر 
كاربر مطلع ش��د. بزرگي يا كوچكي نقاط حضور افراد 
نش��ان دهنده ميزان محبوبيت نق��اط مختلف بوده و 
ردگيري ميزان اين محبوبيت به طور آني و با توجه به 

رفت و آمدهاي صورت گرفته امكان پذير است.
براي متماي��ز كردن نقاط مختل��ف از يكديگر نيز از 
رنگ هاي مختلفي استفاده مي شود و به عنوان مثال 
رنگ يك رس��توران با رنگ يك هتل و غيره متفاوت 

است.

از طريق ويژگ��ي هايپرترندينگ مي توان ۱۰۰ نقطه 
برتر و محبوب در جهان را نيز مشاهده كرد. اين نقاط 
بر مبناي ميزان مراجعه كاربران فوراسكوئر شناسايي 
مي ش��وند. با به روزش��دن اطالعات در دسترس، اين 

اطالعات هر چند دقيقه يك بار به روز مي شوند.
اين خدم��ات ابتدا تنها در بخش هاي��ي از امريكا ارايه 
مي شوند و به تدريج در ديگر نقاط دنيا هم در دسترس 
خواهند بود. فوراسكوئر كه فعاليت خود را از ماه مارس 
سال ۲۰۰۹ آغاز كرده، بيش از ۵۰ ميليون كاربر و ۳۰۰ 

كارمند دارد و مقر آن در شهر نيويورك قرار دارد.

ماهر| مركز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري 
با انتشار گزارشي از حمالت سايبري به كاربران موبايل در 
سال ۲۰۱8 و رشد دوبرابري آن نسبت به سال قبل، اعالم 

كرد: ايران داراي بيشترين حمالت بوده است.
حمالت مهاجمان س��ايبري در سال گذشته ميالدي به 
نسبت س��ال ۲۰۱۷ به كاربران موبايل نزديك به دو برابر 
افزايش داشته و ايران داراي بيشترين حمالت بوده است.

مهاجمان سايبري در سال ۲۰۱8 با استفاده از نرم افزارهاي 
مخرب ۱۱۶ و نيم ميليون بار به گوشي هاي موبايل حمله 
كرده اند كه اين تعداد در س��ال ۲۰۱۷ قريب به ۶4 و نيم 

ميليون بار بوده است.
آزمايشگاه كسپرسكي در گزارشي اعالم كرد: با وجود اين 
افزايش چشمگير حمله به گوشي هاي موبايل، افزون بر 
۵ ميليون بسته نمونه هاي بدافزار در طول سال گذشته 

ميالدي شناسايي شدند.
مهاجمان در حمله به گوش��ي هاي تلفن همراه كاربران 
ايراني از شايع ترين بدافزار موبايلي با نام تروجان اندرويدي 
Trojan.AndroidOS.Hiddapp استفاده كرده اند.

مهاجمان از روش هاي كاماًل تست شده مانند SMS اسپم 
استفاده كرده اند و به آزمايش تكنيك هايي مانند ربودن 
DNS نيز تمايل نشان داده اند، كه قباًل فقط براي حمله 

به پلتفرم هاي دسكتاپ استفاده مي شد.
منتقل كننده ه��ا )Trojan-Dropper( ك��ه براي 
دور زدن سيس��تم هاي تش��خيص طراحي ش��ده اند، 
حمله به حس��اب هاي بانك��ي از طريق دس��تگاه هاي 
تلفن همراه، برنامه هايي كه مي توانند توسط مجرمين 
Risk- اايبري براي ايجاد آسيب استفاده شوند مانند)

Tool(، برنامه هاي تبليغ افزار از محبوب ترين ابزارها و 

تكنيك هاي حمله مهاجم��ان به تلفن هاي همراه بوده 
است. اگر چه تروجان هاي بانكي موبايل قباًل سرويس هاي 
دسترسي به خدمات را هدف حمله قرار داده بودند، اما 
مهاجمين ي��ك برنامه كاماًل قانوني و مجاز را در س��ال 
۲۰۱8، تحت كنترل گرفته و آن را مجبور به اجراي يك 
برنامه بانكداري براي انجام عمليات انتقال پول در دستگاه 

قرباني ها كردند.
در مي��ان نمونه ه��اي بدافزار شناسايي ش��ده توس��ط 
 كسپرس��كي در س��ال ۲۰۱8، خطرناك تري��ن آنه��ا
Trojan. و Trojan.AndroidOS.Triada.dl
AndroidOS.Dvmap.a، بودن��د ك��ه البت��ه جزو 

گسترده ترين ها نبودند.
معاونت بررس��ي مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي 
توليد و تبادل اطالعات رياست جمهوري )افتا( اعالم كرد: 
تهديدات موبايلي به طور مستمر در حال تكامل هستند و 
اين توسعه تنها در تعداد بدافزارها نيست. افزايش حمالت 
بدافزارهاي موبايلي، اهميت پيروي از نكات امنيتي اين 

حوزه را بيش از پيش نمايان مي كند.

فورچون| پژوهشگران دانشگاه نيويورك مي گويند 
پيش��رفت هوش مصنوعي هك كردن سيستم هاي 
بيومتري��ك را تس��هيل مي كن��د و بدين ترتيب اين 
سيستم ها ديگر امن ترين روش براي حفظ اطالعات و 

حريم شخصي نخواهند بود.
فناوري شناس��ايي اثر انگشت و تش��خيص چهره از 
جديدترين و امن ترين اشكال حفظ امنيت اطالعات 
در حال حاضر هستند كه از اين دو نشانه منحصر به فرد 
براي حفظ اطالعات خصوصي و حريم شخصي استفاده 
مي كنند. اين سيس��تم ها را سيستم هاي بيومتريك 

مي نامند. در عصري كه هر چند ماه يك بار يك نقص 
امنيتي در يك شركت بزرگ فناوري اطالعات هويت 
كارب��ران را در قلم��رو ديجيتال ف��اش مي كند يا اين 
اطالعات هك مي شوند، مهم است كه كاربران از خود 
محافظت كنند. در حالي كه سيستم هاي بيومتريك به 

آن اندازه كه فكر مي كنيد ايمن نيستند.
اگر ش��ما يك كاربر تلفن همراه هوش��مند هستيد 
احتمااًل گوش��ي شما داراي يك اس��كنر اثر انگشت 
يا فناوري تش��خيص چه��ره يا هر دو اس��ت. وقتي 
سيس��تم هاي بيومتريك براي اولين ب��ار به صورت 

تجاري عرضه شدند، به عنوان اشكال نهايي فناوري 
امنيتي معرفي شدند.

اين ادع��ا اغراق آميز هم نبود، چرا كه اثر انگش��ت و 
چه��ره هر فرد منحصر به خودش اس��ت و هيچ كس 
نمي توان��د آن را كپي كند. با اين حال تحقيق جديد 
محققان دانشگاه نيويورك مي گويد كه سيستم هاي 
بيومتريك ممكن است به آن اندازه كه فكر مي كنيم، 

ايمن نباشند.
پيشرفت هاي هوش مصنوعي به طور بالقوه به هكرها 
اين ق��درت را مي دهد كه يك سيس��تم بيومتريك 

را گول بزنند و در آينده اي نزديك اطالعات ش��ما را 
س��رقت كنند. در صورتي كه هكر بخواهد اطالعات 
شما را با استفاده از چهره يا اثر انگشت شما سرقت كند 
آنقدر هم پيچيده نيست و راه هاي مختلفي براي انجام 
اين كار وجود دارد. اول و مهم تر از همه اينكه يك هكر 
مي تواند اثر انگشت يا اسكن چهره شما را جايگزين 
كند و به طور غيرمجاز به سيستم شما دسترسي پيدا 
كند. بزرگ ترين مساله زماني اتفاق مي افتد كه شما 
نتوانيد رمز عبور خود را بازيابي كنيد. وقتي اطالعات 
بيومتريك شما منحصر به بدن شما است، در صورت 
دزديده ش��دن اي��ن اطالعات چ��ه راه ديگري براي 
دسترسي به اطالعات شخصي خود خواهيد داشت؟

بنابراين پيشرفت هوش مصنوعي مي تواند دردسرساز 
شود چرا كه هوش مصنوعي مي تواند فرآيند سرقت 

هويت شما را بس��يار س��اده كند. محققان دانشگاه 
نيويورك در اين راس��تا يك ابزار ايج��اد كرده اند كه 
مي تواند به منظور باز كردن دستگاه هاي كاربران اثر 

انگشت جعلي بسازد.
آنها حتي نشان داده اند كه چگونه شبكه هاي عصبي 
مصنوعي عميق را مي توان در طول زمان آموزش داد 

تا چهره هايي جديد بسازند.
اگ��ر چه اين ايده كه كس��ي كه با اس��تفاده از هوش 
مصنوعي دستگاه اندرويد كسي را هك كند چيزي در 
يك فيلم علمي-تخيلي به نظر مي رسد، اما اين اتفاق 

اكنون به واقعيت بسيار نزديك شده است.
اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا سيستم هاي 
بيومتري��ك در دراز مدت ب��راي تأمين امنيت كافي 

خواهند بود يا ما بايد در آن تجديد نظر كنيم؟

نمايش نقاط محبوب هر شهر با يك شبكه اجتماعي ايران هدف بيشترين حمالت بدافزاري موبايل

پيشرفت هوش مصنوعي براي هك كردن سيستم هاي بيومتريك

  Mon. Mar 11. 2019  1340   دو شنبه   20 اسفند 1397   4 رجب 1440  سال پنجم    شماره   

سي نت  | به نظر مي رسد كه تنش و كشمكش هاي ميان 
دو غ��ول تكنولوژي اپل و كوالكام تمامي ندارد، چراكه به 
تازگي شركت تراشه ساز كوالكام به علت نقض مالكيت 
معنوي حق اخت��راع و پتنت هايش از اپ��ل تقاضاي ۳۱ 

ميليون دالر غرامت كرده است.
مدت هاس��ت كه اپل و كوالكام ك��ه روزگاري با يكديگر 
قرارداده��اي بزرگي داش��ته و به همكاري ب��ا يكديگر 
مي پرداختند، بر سر مالكيت معنوي پتنت و حق اختراعات 
خود كارش��ان به تنازع و كشمكش كشيده شده است و 
حاال كوالكام، به عنوان يكي از بزرگ ترين تأمين كنندگان 
تراشه هاي پردازنده براي اپل به تازگي اعالم كرده است 
كه به دنب��ال دريافت غرامتي به مبلغ ۳۱ ميليون دالر از 
اپل به خاطر نقض حق امتياز و پتنت هايش است. اين غول 
تراشه ساز مدعي شده است كه اپل بايد به ازاي هر آيفون 

توليدشده ۱.4۰ دالر بپردازد.
كوالكام در پي دريافت غرامت ۳۱ ميليون دالري از اپل به 

خاطر نقض مالكيت معنوي پتنت هايش است.
كوالكام در دادگاهي در سانفرانسيس��كو كه اپل را به آن 
فراخوانده اس��ت، براي چندمين بار ادعا كرده اس��ت كه 
اين شركت بدون كسب مجوز از پتنت هاي طراحي شده 

توس��ط كارشناسان، مهندس��ان و متخصصان فعال در 
كوالكام، به توليد و طراحي محصوالت مختلف به خصوص 
گوشي هاي آيفون پرداخته اس��ت و حاال بايد به ازاي هر 

آيفون توليد شده ۱.4۰ دالر پول و غرامت پرداخت كند.
از مهم ترين پتنت هاي توسعه داده شده توسط كوالكام 
مي توان به اتصال سريع گوشي به اينترنت پس از روشن 
شدن دس��تگاه، پردازنده گرافيكي و عمر باتري دستگاه 
و س��ريع تر دانلود ش��دن اپليكيش��ن هاي روي گوشي 

اشاره كرد.
ش��ايد پرداخ��ت ۳۱ ميليون دالر براي ش��ركت بزرگي 
همچون اپل كه سال گذشته ارزش برند آن از يك تريليون 
دالر نيز عب��ور كرده بود، مبلغ چندان بااليي نباش��د اما 
كوالكام در صورت پيروزي در اي��ن دعواي حقوقي قادر 
خواهد بود نام ش��ركت خود را به عنوان توسعه دهنده و 
صاحب ايده هاي اصلي موجود و به كار رفته در گوشي هاي 
آيفون مطرح كند كه اين امر در نهايت به ارتقاي سطح و 

ارزش برند آن منجر خواهد شد.
اپل از زماني كه با كوالكام به مش��كل برخورده اس��ت، از 
تراشه هاي پردازنده و مودم هاي اينتل بهره گرفته و آخرين 
گزارش ها نيز حاك��ي از آن بود كه اپل خود به فكر توليد 

تراشه هاي اختصاصي براي گوشي هاي آيفون افتاده است.
اين در حالي است كه اپل به تازگي يك بسته نرم افزاري 
به روزرسان براي سيستم عامل گوشي آيفون عرضه كرده 
كه نصب آن به گفته كاربران باعث خالي ش��دن س��ريع 

باتري مي شود.
به روزرساني يادشده با عنوان اي او اس ۱۲.۱.4 و با حجم 
8۵.۵ مگابايت عرضه شده است. هدف اپل از عرضه اين 
بسته به روزرسان رفع برخي مشكالت امنيتي سيستم 

عامل  اي او اس است.
برخي كاربران مي گويند بعد از گذشت چند روز از نصب 
بسته به روزرسان  اي او اس مشكل يادشده برطرف شده، اما 
برخي ديگر نيز مي گويند مشكل يادشده كماكان باقيست.

 اي بي سي  | محققان اس��تراليايي مي گويند سگ ها و 
گربه هاي رباتيك به افراد سالمند مبتال به آلزايمر كمك 
مي كنند تا خاطرات خوب گذش��ته را به يادآورده و براي 
كاهش اث��رات اين بيم��اري تالش كنند.اي��ن حيوانات 
رباتيك با ايجاد حس شادي و نشاط در افراد مسن، به آنها 
كمك مي كنند تا اوقات خوشي را سپري كرده و از دردها 
و نگراني هاي ناش��ي از ابتالء به آلزايمر بكاهند. مدل هاي 
جديد اين حيوانات شباهت زيادي به سگ ها و گربه هاي 
واقعي دارن��د و مي توانند مانند آنها جس��ت و خيز كرده 
و حركت كنند. اس��تفاده از حس��گرهاي پيشرفته دقت 
حيوانات خانگي رباتيك را بيش��تر كرده و استراليايي ها 
قصد دارند از اين حيوانات براي درمان برخي بيماري هاي 
روحي و رواني نيز بهره بگيرند. سگ و گربه هايي كه بدين 
منظور طراحي شده اند، به ترتيب توبي و مارماالد نام دارند و 
داراي حسگرهايي در درون خود هستند كه باعث مي شود 
بتوانند نسبت به محيط اطراف و اقدامات احساسي واكنش 
منطقي نش��ان دهند. انتظار مي رود در آينده براي كاربرد 
تعداد بيشتري از اين حيوانات خانگي رباتيك در استراليا 

برنامه ريزي شود.

زددي نت| مقامات محلي در شهرس��تان جكسون 
واقع در ايالت جورجياي امري��كا در اقدامي عجيب و 
بي سابقه 4۰۰ هزار دالر به يك باج افزارنويس پول دادند 
تا وي اطالعات مسروقه دولتي را به آنها بازگرداند. اين 
باج افزار نويس با نفوذ به شبكه رايانه اي مورد استفاده 
در ادارات دولتي محلي، استفاده از آن را ناممكن كرده 
و با اس��تفاده از يك بدافزار تمامي داده هاي موجود در 
اين شبكه ها را قفل كرده و از دسترس خارج كرده بود. 
بدافزار مذكور هفته گذشته شبكه رايانه اي مذكور را 
به طور كامل از كار انداخت و باعث ش��د تنها خدمات 
پليس ۹۱۱ به طور كامل در دس��ترس مردم باشد. به 
گفته جنيس منگام كالنتر جكسون همه چيز آفالين 
شد و كاركنان دولتي مجبور شدند براي پيشبرد امور 
از كاغذ و قلم استفاده كنند. سپس وي و بقيه مقامات 
محلي با مشورت اف بي اي، يك مشاور امنيت سايبري 
اس��تخدام كردند و او پس از تماس با باج افزارنويس و 
اقناع مسووالن محلي 4۰۰ هزار دالر به هكر يا هكرها 
پرداخت كرد تا كليد رمزگشايي داده ها و دسترسي به 

فايل هاي قفل شده را به دست آورد.

اپل بايد ۳۱ ميليون دالر غرامت بپردازد استفاده از سگ ها و گربه هاي 
رباتيك براي درمان آلزايمر

باج ۴۰۰ هزار دالري مقامات 
امريكا به يك باج افزارنويس

رويداد

فراسو

دريچه سايبر

توييتر نحوه ريپورت كردن 
را تغيير مي دهد

ورج| به نظر مي رس��د كه نحوه ريپ��ورت كردن يا 
گزارش محت��واي مخرب و غيراخالقي در ش��بكه 
اجتماعي توييتر با تغيير و تحوالت جديدي مواجه شده 
است. توئيتر كه يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين 
شبكه هاي اجتماعي در جهان به شمار مي رود، حاال 
به نظر مي رسد كه بر اساس گزارش هاي منتشر شده 
در وب س��ايت  مذكور تغييراتي را در نحوه ريپورت 
كردن و گزارش دادن محتواي مخرب و غيراخالقي 
در پلتفرم خود ايجاد كرده است تا كاربران بتوانند با 
ذكر جزييات بيشتر و دقيق تر، به تشريح علت ريپورت 
خود بپردازند.در اين گزارش ها همچنين آمده است 
كه كاربران در صورتي كه مي خواهند توئيت و پيامي را 
در توئيتر ريپورت كنند، بايد توضيحات و اطالعاتي از 
قبيل نام، نام خانوادگي، آدرس خانه يا محل سكونت 
و برخي ديگر از اطالعات مال��ي و هويتي خود را نيز 
وارد كنند.به نظر مي رسد كه شبكه اجتماعي توئيتر 
با افزودن چنين اطالعات و جزيياتي قصد دارد كه از 
ريپورت شدن بي دليل افراد و كاربران در اين پلتفرم 
جلوگيري به عمل بياورد و كاربران نيز بدون هيچ قصد 
و نيت شخصي و ذكر دليل مشخص و معلوم اقدام به 

ريپورت كردن افراد در توئيتر كنند.

 چين ماهواره كوانتومي 
براي استفاده ۲۴ ساعته مي سازد

س�ي جي ان تي| چين قصد دارد ي��ك ماهواره 
ارتباطي و مخابراتي كوانتومي توليد كند كه مي تواند 
به صورت ۲4 ساعته و بي وقفه به ارايه خدمات بپردازد 

و هيچ اختاللي در عملكرد آن به وجود نيايد.
اين ماهواره مي تواند در ارتفاع بسيار زياد يا متوسط 
از س��طح زمين حركت كند و چين قصد دارد آن را 
دو تا س��ه سال آينده تكميل و به فضا پرتاب كند.در 
حال حاضر نيز ماهواره هاي چيني متعددي در فضا 
در حال حركت هس��تند، اما اين ماهواره ها در روز و 
در زمان تابش نور خورشيد دچار اختالل مي شوند و 
تنها در شب مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. در 
مقابل، ماهواره هاي كوانتومي پيشرفته به علت شكل 
طراحي متفاوت خود چنين مشكلي ندارند و هم در 
روز و هم در شب قادر به انتقال داده هاي مخابراتي به 
زمين هس��تند. چين اولين بار در سال ۲۰۱۶ موفق 
به پرتاب يك ماهواره كوانتومي به فضا شد كه البته 
اين ماهواره هم به دليل برخي مشكالت فني قادر به 
فعاليت ۲4 ساعته نبوده است. اين ماهواره كه موزي 
نام داشت اولين ماهواره كوانتومي جهان محسوب 
مي شود كه به طور كامل در داخل چين توليد شده 
است. ماهواره يادشده از يك فناوري خاص نيز براي 
رمزگذاري داده هاي رد و بدل ش��ده بهره مي گيرد. 
ماهواره كوانتومي جديد چين ضد هك هم خواهد 
بود و چيني ها مي گويند هكرها هرگز نمي توانند به 
داده هايي كه ميان اين ماهواره و ايستگاه زميني رد و 

بدل مي شود، دسترسي پيدا كنند. 

اسكايپ تحت وب با »سافاري« 
و »فايرفاكس« سازگار نيست

ونچربيت| مايكروسافت در حالي نسخه تحت وب 
برنامه اسكايپ را براي برقراري تماس هاي ويدئويي 
ش��خصي و گروهي عرضه كرده كه اين نس��خه با 
مرورگرهاي سافاري، فايرفاكس و اپرا سازگاري ندارد.

اين نسخه متحول ش��ده از برنامه چت ويدئويي 
 Edge و پيام رسان اس��كايپ تنها با مرورگرهاي
مايكروسافت و كروم گوگل هماهنگي دارد. البته 
اس��كاپ تحت وب با مرورگره��اي كروميوم لپ 
تاپ هاي كروم هم سازگار است. مايكروسافت علت 
اين مساله را ضرورت دسترس��ي به فناوري هاي 
پيشرفته چندرس��انه اي و صوتي در مرورگرهاي 
تحت وب ب��راي ارايه خدمات مذكور دانس��ته و 
افزوده ب��ا توجه به همين موضوع مايكروس��افت 
تصميم گرفته تا خدمات تحت وب اسكايپ را روي 
مرورگرهاي اج و كروم ارايه دهد. مايكروس��افت 
ماه گذش��ته به ش��ركت هاي طراح مرورگرهاي 
فايرفاكس، سافاري و اپرا و همين طور كاربران اين 
مرورگرها هشدار داده بود كه ديگر از آنها پشتيباني 
نمي كند و كاربران باي��د در عوض به مرورگرهاي 
كروم يا اج مهاجرت كنند. اين شركت اعالم نكرده 
از چه فناوري  خاصي استفاده مي كند كه موجب 
مي شود نس��خه تحت وب اسكايپ با فايرفاكس، 

سافاري و اپرا ناسازگار باشد.

سناتور امريكايي به دنبال تقسيم 
آمازون، گوگل و فيس بوك

ورج| اليزابت وارن سناتور امريكايي از ايده تقسيم و 
چند تكه شدن شركت هاي بزرگ فناوري امريكايي 
مانند آمازون، گوگل و فيس بوك به منظور جلوگيري 
از انحصارطلبي آنها دفاع كرده اس��ت. وي كه قصد 
ش��ركت در انتخابات رياست جمهوري امريكا را نيز 
دارد و از سوي دموكرات ها به عنوان يك نامزد بالقوه 
مطرح شده، با طبقه بندي شركت هاي تجاري امريكا 
به اين نتيجه رس��يده كه هر ش��ركتي كه در سال 
بي��ش از ۲۵ ميليارد دالر درآم��د دارد به طور بالقوه 
امكان انحصارطلبي تج��اري را دارد و بايد براي حل 
اين مشكل اقداماتي انجام شود. يكي از راه حل هاي 
پيشنهادي وي اعمال ممنوعيت بر شركت هاي بزرگ 
فناوري براي جلوگيري از استفاده آنها از پالتفورم هاي 
اختصاصيش��ان براي فروش كاالهاي توليدي خود 
آنهاس��ت. به بيان ديگر آمازون حق نخواهد داشت 
محصوالت كليدي و اساسي خود را در فروشگاه هاي 
زنجيره اي و از طريق پالتف��ورم اختصاصي خود به 
فروش برس��اند. همچنين گوگل ه��م حق تبليغ و 
فروش محصوالت خود را از طريق جست وجوگر اين 
شركت ندارد و فيس بوك هم بايد به دو بخش مجزا 
تبديل شده و هر يك از اين دو بخش به طور مستقل 

اينستگرام و واتس آپ را مديريت كنند.
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رييس دفتر مقام معظم رهبري:

با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات

رفع محروميت سياست ثابت نظام است

4 اپليكيشن كودك و ۲۰ ايده برگزيده تقدير شدند

گروهبنگاهها|
رييس دفتر رهبر معظم انقالب با بيان اينكه سياست 
كلي و ثابت نظام رفع محروميت است، گفت: كارهايي 
كه نظام مقدس انجام داده باعث شده تا كمتر روستايي 

فاقد راه، برق و بهداشت باشد.
به گزارش بنياد مستضعفان، حجت االسالم والمسلمين 
محمدي گلپايگاني ديروز در مراس��م اهداي هشتاد 
هزارمين س��ند امالك عل��وي به ورود ب��ه دوره دوم 
انقالب اسالمي و 40 سالگي انقالب اشاره كرد و گفت: 
40 سال پرماجرا، پرحادثه و پر توطئه عليه نظام نظير 
كودتاي نوژه، جنگ تحميلي، غائله كردستان و امثال 

آنها را گذرانديم.
وي ادامه داد: مردم پاي��دار ماندند، همين مردم ايالم 
در جنگ تحميلي س��ختي هاي زيادي تحمل كردند 
و اولين سفر اس��تاني مقام معظم رهبري هم به ايالم 
بود كه اس��تقبال باش��كوهي نظير ديگر س��فرهاي 
استاني از ايشان انجام شد. حجت االسالم والمسلمين 
محمدي گلپايگاني افزود: پهلوي 4۵0 هزار پرس��نل 
ارتش، ۶0 هزار پرس��نل ژاندارمري و ۵۵00 پرسنل 
ساواك داش��ت، اما از هم دريده ش��د كه رهبري اين 
نهضت از عوامل شكس��ت دادن پهلوي بود. امام )ره( 
شخصيتي بود كه يك نقطه ضعف در زندگي نداشت 
و پاك زيست، ضمن آنكه حمايت ملت و مردم از امام 

عامل ديگر سقوط پهلوي بود. 
رييس دفتر مقام معظم رهب��ري بيان كرد: رضاخان 
فاس��د در قضاياي بنياد پهلوي خيانت هاي زيادي به 
مردم كرد، امالك را به زور از مردم مي گرفتند، س��ير 
هم نمي شدند. فساد دربار زياد بود، شاه، خانواده اش و 
اطرافيانش همگي به فساد شديد آلوده بودند. وي ادامه 
داد: طاغوت جشن ۲۵00 ساله را راه انداخت كه فقط 

هزينه پذيرايي آن جشن ۳0 ميليون دالر مي شد. غذا 
از رستوراني در پاريس به همراه گارسون با هواپيما به 
شيراز مي آوردند؛ جشن هنر شيراز افتضاح بزرگ شاه 
بود. حجت االسالم والمسلمين گلپايگاني بيان كرد: ، 
اما اتحاد مردم و همراهي آنها با امام شاه را شكست داد. 
روز ۱۹ بهمن همافران كه پرسنل شجاع نيروي هوايي 
بودند، در مدرسه رفاه به خدمت امام رسيدند و با رهبر 
بيعت كردند كه آن زمان كمر نظام طاغوت شكست و 

منجر به پيروزي انقالب شد.
وي افزود: مق��ام معظم رهبري فرمودن��د: امام نظام 
پوسيده شاهنشاهي را برانداخت و حكومت اسالمي 

را راه انداخت. 
رييس دفتر مقام معظم رهبري اظهار داش��ت: اوايل 
پيروزي انق��الب امام )ره( فرمودن��د: آنچه طاغوت از 
اموال جمع آوري كرده است بايد به صاحبان آن برگردد 
و صرف مستضعفان شود كه بعداً بنياد علوي تشكيل 
شد. آنهايي كه در اين امالك مستقر بودند هيچ سندي 
نداشتند، چند ده مورد نامه از سوي متصرفان اين امالك 
به دفتر رهبري آمد كه رهبري فرمودند؛ بنياد اس��ناد 
اين امالك را تهيه كند و به همان هايي كه در دس��ت 

آنها هست بدهد. 
در همين راستا بنياد مستضعفان هياتي براي شناسايي 
مالكان اراضي تشكيل داد، اسناد تهيه شد و ثبت اسناد 

هم همكاري كرد تا اين مهم انجام شود.
رييس دفتر مقام معظم رهبري در ادامه ضمن اشاره 
به طرح واگذاري اس��ناد امالك عل��وي به محرومان 
گفت: تاكنون ۷۷ هزار سند در اين حوزه به دست مردم 
رس��يده   و امروز ۳000 س��ند ديگر هم اهدا مي شود 
كه اغلب بالعوض است. گلپايگاني بيان كرد: به آقاي 
سعيدي كيا تبريك مي گويم. زحمت زيادي كشيديد، 

ياران و معاونان خوبي داشتيد كه براي انجام برنامه هاي 
محروميت زدايي انگيزه خوبي داشتند. يقين بدانيد اين 

كارها ذخيره آخرت شما خواهد بود.
وي توصيه اي هم به اهل س��نت و ش��يعيان داشت و 
گفت: برادران اهل سنت و علماي اهل شيعه بدانند هر 

حلقومي كه صداي اختالف از آن صادر ش��ود، حلقوم 
شيطان است. رييس دفتر مقام معظم رهبري اظهار 
داشت: امريكا غلط مي كند به اينجا حمله كند، صدها 
سال است كه سني و شيعه با هم زندگي كرده اند، با هم 
مراوده داشتند، همسايه ديوار به ديوار بودند. اما حاال 

احمقي از آن طرف بلند مي شود و چيزي مي گويد و از 
آن تكفيري، داعشي و طالباني درمي آيد.

حجت االسالم والمسلمين محمدي گلپايگاني ادامه داد: 
نبايد اجازه داد كسي از اختالف صحبت كند و اين اتحاد 

شيعه و سني نعمتي بزرگ است.

گروهبنگاهها|
وب  س��ري و فيلم هاي كوتاه برتر جشنواره »كودك 
آنالي��ن« با حمايت هم��راه اول، انتخاب ش��دند. به 
گزارش تعادل از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، روز شنبه محمدجواد آذري جهرمي وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات در آيين انتخاب وب 
سري و فيلم كوتاه جش��نواره »كودك آنالين« كه با 
حضور سيد محمد بطحايي؛ وزير آموزش و پرورش، 
احمد مسجد جامعي؛ عضو شوراي شهر تهران، عليرضا 
تابش؛ رييس بنياد فارابي، ابوالحس��ن فيروزآبادي؛ 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي و شاهين آرپناهي؛ 
مديركل ارتباطات همراه اول برگزار شد، با بيان اينكه 
۱۳ ميليون مخاطب كودك و نوجوان داريم كه متولد 
عصر فضاي مجازي هستند، اظهار كرد: فضاي مجازي 
براي اين نسل، حكم فضاي واقعي را دارد و اين طيف از 
جمعيت كشور پيش از شروع آموزش و يادگيري ها، با 

فضاي مجازي زندگي مي كنند.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: از اين منظر 
بايد گفت كه آسيب پذيرترين قشر در استفاده از فضاي 
مجازي نيز همين گروه هستند و اگر براي آنها فكري 
متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه نكنيم، 

نسل آينده را از دست خواهيم داد.
وي ابراز كرد: تا پيش از اين مهم ترين ابزار، محدودسازي 
فضاي مج��ازي براي كودك بود؛ اما در ش��رايطي كه 
كودكان براي والدين شان فيلترشكن نصب مي كنند، 
مقوله محدودس��ازي، مفهوم خودش را از دست داده 
است. آذري جهرمي با تأكيد بر اينكه از لحاظ محتوايي، 
فرهنگي غني در كشور داريم، تصريح كرد: آنچه ما در 
وزارت ارتباطات انجام داديم، ايجاد سه حلقه پلتفرم ها، 

محتوا و ترويج بود. وي تصريح كرد: در زمينه پلتفرم ها، 
4 اپليكيش��ن مرتبط با اين حوزه را رونمايي كرديم و 
اميدواريم سكوسازان تشويق ش��وند تا پلتفرم هايي 

موردنياز جوانان را طراحي كنند.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بيان كرد: عالوه بر اين، 
در بخش محتوا شتاب دهنده اي ايجاد شده كه حاضر به 
حمايت مالي از ايده هاي برگزيده اين جشنواره تا تبديل 
ش��دن آنها به محصول نهايي است. وزير جوان كابينه 
دوازدهم با اشاره به مرحله سوم كه از آن با نام »ترويج« 
ياد كرد، يادآور شد: در اين زمينه، با سازمان هاي مردم 
نهاد همكاري را آغاز كرده ايم كه از ارديبهشت ماه سال 
آينده، اين زنجيره با شدت و سرعت بيشتري حركت 
خواهد كرد. وي با بيان اينكه تنها ۱4 درصد از والدين با 

ابزارهاي »كنترل كودكان در فضاي مجازي« آشنايي 
دارند، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در برابر كودكان 
و آينده كشور مسوول هستيم، ۵0 تيم از سازمان هاي 
مردم نهاد، آموزش ديده اند تا با حضور در مدارس و بين 
مردم، پدرها و مادرها را نسبت به استفاده از ابزارهاي 

كنترل فضاي مجازي آموزش دهند.

   برخورداري ۳۱ رده شغلي فضاي مجازي 
از معافيت بيمه پيمان 

همچنين در اين مراسم سيد ابوالحسن فيروزآبادي؛ 
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي به ايراد س��خنراني 
كوتاهي پرداخت و ابتدا كودكان را به عنوان »قاعده هرم 
استفاده از فضاي مجازي« معرفي كرد و گفت: اين قشر، 

سپاه ۱۳ ميليوني را تشكيل مي دهند كه در شبكه هاي 
اجتماعي زندگي مي كنند.

رييس مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه با بازاري 
جهاني مواجه هس��تيم كه در ح��ال توليد محتواي 
بازي، آموزش��ي، س��رگرمي و فيلم براي اين قشر در 
فضاي مجازي اس��ت، عنوان ك��رد: بنابراين اگر فقط 
مصرف كننده باشيم، به تدريج توانايي و قدرِت نقش 

داشتن در جهان را از دست خواهيم داد.
وي با تأكيد بر اينكه كيفيت باالي كارهاي خارجي از 
اين جهت اس��ت كه تكنولوژي را در اختيار دارند و به 
عبارت ديگر، تكنولوژي براي تأمين نياز آنها پديد آمده 
اس��ت، گفت: لذا زماني كه تكنولوژي وارد سرزمين ما 
مي شود بايد متخصصاني در حوزه هاي جامعه شناسي، 
انسان شناس��ي، فرهنگ و روانشناسي با متخصصان 
بخش خصوص��ي تركيب ش��وند و به بومي س��ازي 

تكنولوژي بپردازند.
فيروزآبادي همچنين ايران را سرآمد توسعه پلتفرم ها 
و كس��ب وكارهاي ديجيتال در منطقه دانست و ابراز 
اميدواري ك��رد: دولت و حكومت موانع را كمتر و فضا 

را سالم تر كنند. 
وي همچنين خبر از اقدامي در ش��وراي عالي فضاي 
مج��ازي براي برطرف كردن بخش��ي از تحريم ها داد 
و اظه��ار كرد: اخيرا براي حل مش��كالت بيمه تأمين 
اجتماعي، قرار شد در همه استان ها، مركزي مختص 
كسب وكارهاي فضاي مجازي ايجاد شود و همچنين 
با تعريف حدود ۳۱ شغل از مشاغل فضاي مجازي، آنها 

از معافيت بيمه پيمان برخوردار شدند.
همزمان با برگزاري جش��نواره »ك��ودك آنالين« كه 
رويداد ي براي يافتن، گسترش و منتورينگ ايده  هايي 

در حوزه  توليد محتواي تصويري )فيچر فيلم، سريال، 
مجموعه  هاي آموزش��ي و فيلم كوت��اه(، با تمركز بر 
پتانس��يل هاي كارآفريني و توجه ويژه به اس��تقبال 
ك��ودكان و نوجوانان از اي��ن آثار به حس��اب مي آيد 

۱۱۲۱ايده و فيلم به اين جشنواره رسيد.
در گام نخست ۹۲ فيلم و 44 ايده با همت هيات داوران 
انتخاب شد و شب گذشته نيز از ميان ايده هاي انتخاب 
ش��ده، ۲0 ايده برگزيده و تقدير شد كه قابليت توليد 

محتوا براي كودكان و نوجوانان را دارند.
همچنين از »نبات«، »تاچستان«، »مداد« و »آيوتون« 
نيز به عنوان 4 اپليكيشن برتر جشنواره كودك آنالين 

تقدير شد.
اين جشنواره كه با حمايت گسترده همراه اول با هدف 
ايجاد انگيزه  كافي براي ايده  پردازي و جذب مخاطب 
كودك و نوجوان، تجميع و هدايت سرمايه  ها به سمت 
توليد براي كودك و نوجوان، جلب توجه افكار عمومي 
به مساله نحوه  اس��تفاده كودكان و نوجوانان از محتوا 
در فضاي اينترنتي و ايجاد فرصت��ي براي تبادل نظر 
و گفت وگوي كارشناسان پيرامون جزييات و مسائل 
اس��تفاده  كودكان و نوجوانان از محتواي تصويري در 
فضاي مجازي برگزار مي ش��ود، از امروز رسما وارد فاز 

سوم خواهد شد.
جش��نواره كودك آنالين در دو بخش وب س��ري ها 
)سريال هاي اينترنتي( و فيلم كوتاه تعريف شده و زمان 

نهايي برگزاري جشنواره، بهار ۹۸ است. 
گفتني است همراه اول با ارايه سيم كارت »درسا« براي 
كودكان و سيم كارت »انارستان« براي دانش آموزان، 
پيشرو در زمينه استفاده كودكان و نوجوانان از فضاي 

مجازي امن با حضور والدين است.

فروش شكر با قيمت بيش از 
3500 تومان تخلف است

كرمان|مديركل تعزيرات 
حكومت��ي اس��تان كرمان 
گفت: ايراد ب��ر برخي وارد 
اس��ت كه اطالعات شفاف 
نداده و آمار منطبق با واقعيت 
نيست و عده اي مي خواهند 
از ع��دم تدابي��ر صحيح ما 
سودجويي كنند. ارسالن ميري در جلسه ستاد تنظيم 
بازار استان كرمان با اشاره به عدم ارايه اطالعات مرغداران 
متخلف از سوي مبادي ذيربط اظهار كرد: با اين شيوه 
نمي شود كار را مديريت كرد، زماني كه همه بخواهند 
كار را به خوبي انجام بدهند، موفق هس��تيم. وي افزود: 
بايد ناظ��ران و متوليان امر كار را به خوبي انجام بدهند. 
ما مرحله آخر هس��تيم و بايد تخلفات قاطع، مستند و 
محكم به ما ارايه شود كه دنبال كنيم و متهم كردن ساير 
دستگاه ها فايده اي ندارد. ميري با اشاره به اينكه ايراد بر 
برخي وارد است كه اطالعات شفاف نداده و آمار منطبق با 
واقعيت نيست و عده اي مي خواهند از عدم تدابير صحيح 
ما سودجويي كنند، بيان كرد: ما از توليد اطالعات دقيق 
نداريم كه اگر آمار واقعي باشد، مي توانيم بهتر تصميم 
بگيريم. همچنين »مجيد نژادبيگلري« مدير شركت 
غله و خدمات بازرگاني استان كرمان اظهار كرد: از هفته 
گذشته تا امروز ۹4۹ تن حواله شكر صادر شده كه ۶۱۷ 
تن بارگيري و به استان كرمان آمده و در انبارها تخليه 
شده اس��ت. وي افزود: براي بارگيري شكر باقي مانده 
كاميون ها در صف قرار دارند و توزيع شكر با قيمت بيش 

از ۳۵00تومان تخلف است.

 منابع مشهد بايد
صرف مشهد شود

رض�وي|  خراس�ان
شهردار مشهد گفت: شهر 
مشهد مس��تعدترين شهر 
در هم��كاري و همراه��ي 
در راس��تاي توسعه شهري 
اس��ت كه از اين نقطه قوت 

بهره برداري نشده است .
ب��ه گزارش ايلنا كاليي در نشس��ت با رس��انه ها عنوان 
كرد منابع درآمدي مش��هد بايد با توجه ب��ه نياز خود 
مشهد در همين شهر صرف شود.  او افزود: مشوق هاي 
سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي براي سرمايه گذاران 
كافي نيس��ت كه چش��م انداز مطلوب و بهينه اي بايد 
ترسيم تا با يك هدف واحد با بهره گيري الگوي همكاري 
آن را محق��ق كنيم .  كاليي تاكيد ك��رد در حال حاضر 
سرمايه گذاري توسط تجار افغاني در مشهد بالغ بر ۱۵هزار 
ميليارد تومان بوده كه عمدتا در بخش هتل ومراكز اقامتي 
صورت گرفته و رغبتي به جز بازرگاني براي سرمايه گذاري 
در ساير بخش هاي ش��هري توسط اين سرمايه گذاران 
نيست . او با اشاره به اقدامات شهرداري در همكاري هاي 
بين المللي گفت: استفاده از ظرفيت ديپلماسي شهري 
در جهت رونق، رشد و توس��عه همواره مدنظر بوده كه 
حضور در مجامع بين المللي جهاني به ويژه كشورهاي 
جهان اسالم در همين راستا صورت گرفته است . شهردار 
مشهد افزود همچنين طي سال گذشته بالغ بر 4ميليون 
و ۸00هزار   گردشگر خارجي كه از اين تعداد بيش از دو 
ميليون نفر زائران عراقي بوده اند عالوه بر زيارت امام هشتم 

از اماكن سياحتي و تفريحي مشهد استفاده كرده اند . 

770 هكتار از اراضي ملي در 
استان بوشهر رفع تصرف شد
بوش�هر| مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان 
بوش��هر گفت: ۷۷0 هكتار 
از اراض��ي مل��ي ب��ه ارزش 
۷۷ميلي��ارد توم��ان رفع 

تصرف شده است.
به گزارش فارس، غالمرضا 
منتظري ديروز در نشست خبري به مناسبت هفته منابع 
طبيعي و آبخيزداري وظيفه اين دستگاه را مديريت و 
نگهداري و حراست از سه عنصر آب، خاك و گياه عنوان 
كرد و اظهار داش��ت: از مجموع دو ميليون و ۳0۷ هزار 
هكتار اراضي استان بوش��هر، يك ميليون و ۲4۳ هزار 
هكتار مرتع، ۲۲۷ هزار هكت��ار اراضي جنگلي و ۳۳۱ 
هزار هكتار اراضي بياباني است. وي با بيان اينكه بخشي 
از آب رودخانه هاي استان از سرچشمه هاي استان هاي 
همجوار است افزود: بايد از اين ظرفيت نهايت استفاده را 
كرد؛ در زمينه بافت گياهي نيز شاهد تنوع خوبي در استان 
هستيم و گونه هاي مختلفي در سطح استان وجود دارد.

منتظري با بيان اينكه ۷ درصد اراضي جنگلي استان، 
اراضي در دست كاشت است افزود: عالوه بر اين بخشي از 
اراضي ملي بياباني است كه در نگاه اول اين يك معضل 
اس��ت كه بايد با انجام عمليات هاي مختلف همچون 
نهال كاري و بوته كاري سطوح بياباني را كاهش دهيم.  
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر با بيان 
اينكه سه نوع پهنه در اراضي بياباني استان داريم افزود: 
۱۲ هزار و 4۳۵ هكتار مساحت مراتع ما هستند و بايد 

تالش كرد كه اين مراتع تخريب نشود.

توسعه متوازن روستاها 
سياست راهبردي دولت است
كهگيلوي�هوبويراحم�د|  
مع��اون پارلمان��ي رييس 
 جمه��وري تاكي��د ك��رد: 
رويكرد اساسي و سياست 
راهبردي دولت و ش��خص 
رييس جمهوري توس��عه 
مت��وازن و متناس��ب در 
روستاها و مناطق عشايري است و بر اين اصل مهم نيز 
تاكيد دارد. به گزارش ايرنا، حسينعلي اميري ديروز در 
جمع عشاير منطقه تنگ تامرادي شهرستان بويراحمد 
افزود: اختص��اص مبلغ يك و نيم ميليارد دالر از محل 
صندوق توس��عه ملي براي توسعه پايدار در روستاها و 
مناطق عشايري و كمتر توسعه يافته كشور بر همين 
رويكرد استوار اس��ت. اميري يادآور شد: راهبرد دولت 
مبني بر س��كونت در روستاها و مناطق عشايري براي 
كاهش آسيب هاي اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي 
بايد در اولويت نخس��ت استانداران و متوليان امور قرار 
گيرد. معاون ام��ور مجلس رييس جمه��وري تاكيد 
كرد: ايجاد اشتغال در روستاها، توسعه سرمايه گذاري 
و رونق تولي��د در قال��ب ايجاد بنگاه ه��اي كوچك و 
تعاوني هاي محلي مي تواند عالوه بر كمك به توس��عه 
مناطق روستايي از مهاجرت روستاييان به شهرها نيز 
جلوگيري كند. اميري ابراز داشت: امروزه ريشه بسياري 
از آسيب هاي اجتماعي، بزهكاري ها، خشونت ها و رشد 
ناهنجاري هاي اجتماعي در حاشيه شهرهاي بزرگ 
ناشي از مهاجرت هاي بي رويه روستاييان در اثر كمبود 

امكانات و توسعه نامتوازن است.

واردات ۱00 قلم كاال در قالب 
كاالي همراه ملوان آزاد شد

گي�ان| معاون س��تاد 
مركزي مب��ارزه با قاچاق 
كاال و ارز كش��ور گف��ت: 
واردات ۱00 قل��م كاال از 
جمله گوشي تلفن همراه 
و تبل��ت درقال��ب كاالي 
همراه ملوان به كشور آزاد 
شد. به گزارش تس��نيم، عبداهلل هندياني ديروز در 
جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان بوشهر 
پديده قاچ��اق را يكي از اصلي تري��ن عوامل ضربه 
زننده به نظام اقتصادي دانس��ت و اظهار داش��ت: 
زيرس��اخت هاي مرزي به گونه اي تقويت مي شود 
كه ميزان قاچاق به حداقل برسد. وي از ساماندهي 
اسكله ها براي جلوگيري از قاچاق كاال خبر داد و بيان 
كرد: ۳۱ اسكله كشور در راستاي پيشگيري و مبارزه 

با قاچاق كاال ساماندهي مي شود.
معاون س��تاد مركزي مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
كشور با اش��اره به پالك كوبي دام ها در جابه جايي 
خاطرنشان كرد: دام ها در راستاي مقابله با قاچاق، 
داراي پالك هويتي مي ش��وند به گونه اي كه هيچ 
دامي حق جابه جايي بدون پالك ندارد.وي تاكيد 
كرد: دامداران بايد براي اخ��ذ پالك دام هاي خود 
اقدام كنند تا بدون هيچگونه محدوديتي جابه جايي 
دام ها را انجام دهند. هندياني با بيان اينكه مشكل 
واردات يك هزار و ۳0۹قلم برطرف شده است، گفت: 
واردات ۱00قلم كاال از جمله گوشي تلفن همراه و 
تبلت درقالب كاالي همراه ملوان به كشور آزاد شد.
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 كمپين نه
به چهارشنبه سوري خطرناك

اهواز| به همت س��ازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمن��ي ش��هرداري اه��واز از كمپي��ن »ن��ه به 
چهارشنبه سوري خطرناك« رونمايي شد. آتشپاد 
علي تراب پور رييس سازمان آتش نشاني اهواز بيان 
كرد: ه��دف از اين كمپين، ارتقاء فرهنگ ايمني، 
كاهش آسيب هاي جاني و مالي و پرهيز از انجام 
اقدامات خطرناك است كه انتظار مي رود شهروندان 
با پيوس��تن به كمپين نه به چهارشنبه س��وري 
خطرناك، چهارشنبه آخر س��ال را بدون حادثه 
سپري كنند. وي از همه شهروندان خصوصا جوانان 
و نوجوانان درخواست كرد به اين كمپين پيوسته و 
آيين باستاني چهارشنبه سوري را با آرامش خاطر و 

به دور از اقدامات خطر آفرين سپري كنند.

كشف ۲7۳ راس دام قاچاق 
در گچساران

سمنان| سرپرست فرمانداري گچساران از كشف 
۲۷۳ راس دام قاچاق در اين شهرس��تان طي سال 
جاري خبر داد. علي خوان پايه در نشست كميسيون 
برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز گچساران افزود: قاچاق كاال به اقتصاد و توليدات 
داخلي لطمه بسياري وارد مي كند. وي با بيان اينكه 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به جد از سوي دستگاه هاي 
ذي ربط ادامه دارد، اظهاركرد: درس��ال جاري ۲0۷ 
پرونده تخلف قاچاق كاال و ارز دراين شهرس��تان به 
ارزش ۶۲ ميليارد و ۲۲۲ ميليون ريال از سوي تعزيرات 
حكومتي تشكيل شده است. خوان پايه عنوان كرد: 
بيشتر كاالهاي كشف ش��ده شامل نوشيدني، مواد 
سوختني، پوشاك، لوازم خانگي و مواد غذايي هستند. 
وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري تاكنون ۲04پرونده 
درراستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز تشكيل شده است. 
خوان پايه بيان كرد: در سال جاري بالغ بر ۲4۶ راس 
گوسفند و ۲۷ راس گاو قاچاق در شهرستان گچساران 

كشف شده است.

عامل توزيع مشروبات الكلي 
دست ساز در بانه دستگير شد

سنندج|  فرماندار بانه گفت: در كمتر از ۲4 ساعت 
يكي از عام��الن توزيع و فروش مش��روبات الكلي 
دست ساز در بانه دستگير شد. محمد فالحي با بيان 
اينكه به همراه اين فرد 4 ليتر مش��روب دست ساز 
كشف و ضبط ش��د، اظهار داش��ت: با انتشار خبر 
مسموميت ۱۷ نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلي در 
بانه شناسايي و دستگيري عامالن توزيع و فروش 
اين مشروبات در دستور كار پليس قرار گرفته است. 
وي گفت: تحقيقات پليس در اين زمينه همچنان 
ادامه دارد و ديگر عامالن توزيع نيز در حال شناسايي 
هستند. ظرف روزهاي گذشته مصرف مشروبات 
الكلي دست ساز در بانه ۱۷ نفر را راهي بيمارستان 
كرد كه به دليل شدت مسموميت ۲ نفر به سنندج 

اعزام و ۱۲ نفر نيز دياليز شدند.

انتقاد از عدم همكاري بانك ها 
در اعطاي تسهيالت اشتغالزايي

فارس|  استاندار تهران گفت: عدم همكاري برخي 
از بانك ها ش��رايطي را فراهم كرده است تا متقاضي 
سرگردان ش��ود و تمامي پيگيري هاي متقاضي به 
حالت راكد درآمده و انگيزه براي ادامه كار كاهش يابد. 
محسني بندپي استاندار تهران با اشاره به اينكه مسائلي 
در مورد مساعدت و كمك ويژه به راه اندازي بنگاه هاي 
اقتصادي در اين نشست مطرح شد، گفت: برخي از 
بنگاه هابا توجه به اينكه مراحل قانوني را طي كرده اند، 
نيازمند استفاده از تسهيالت بانك هاي عامل هستند تا 
شروع به كار كنند. وي با گاليه مندي از برخي بانك ها 
عنوان كرد: عدم همكاري برخي از بانك ها شرايطي را 
فراهم كرده است تا متقاضي سرگردان شود و تمامي 
پيگيري هاي متقاضي به حالت راكد درآمده و انگيزه 

براي ادامه كار كاهش يابد.

جلوگيري از خروج ۲۲ تن 
مرغ زنده گوشتي

خمي�ن|  فرمانده انتظامي شهرس��تان خمين از 
عمليات پليس اين شهرستان در جلوگيري از خروج 

غيرقانوني ۲۲ تن مرغ زنده از استان خبر داد.
عزيز عزيزي اظهار كرد: در تداوم طرح هاي عملياتي 
پليس و با توجه به مصوبات قانوني مبني بر جلوگيري 
از خروج مرغ زنده از استان، ماموران انتظامي ۶ دستگاه 
كاميون حامل مرغ زنده گوش��تي را در محورهاي 

مواصالتي شهرستان شناسايي و متوقف كردند.
وي افزود: در بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه 
رانن��دگان خودروها بدون اخذ مجوزهاي قانوني در 
حال انتقال مرغ هاي گوشتي به خارج از استان هستند 
كه با هماهنگي هاي انجام شده با سازمان هاي مسوول، 

خودروها به كشتارگاه هاي شهرستان انتقال شدند.

بهره برداري خط ۲ قطار 
شهري ظرف ۳ سال آينده 

شيراز|  شهردار ش��يراز در آيين اتمام فاز نخست 
حفاري مكانيزه خط ۲ قطارشهري گفت: تالش داريم 

اين خط ظرف ۳ سال آينده به بهره برداري برسد.
اسكندرپور در آيين اتمام فاز نخست حفاري مكانيزه 
و ش��روع فاز دوم حفاري مكاني��زه )TBM( خط ۲ 
قطارشهري با بيان اينكه پيش بيني مديران سازمان 
حمل و نقل ريلي و پيمانكار مربوطه، حاكي از اتمام 
حفاري خط ۲ قطار ش��هري شيراز در ۱۸ ماه آينده 
است، از مديران قطار شهري شيراز خواست تا فرآيند 
پايان حفاري مكانيزه خط ۲ قطارشهري را به كمتر 
از زمان برنامه ريزي شده كاهش دهند. اسكندرپور با 
بيان اينكه تكميل خط يك قطار شهري ۱۷ سال به 
طول انجاميده است، اضافه كرد: تالش داريم با افتتاح 
ايستگاه وكيل در هفته دولت سال ۹۸، خط يك قطار 

شهري شيراز به صورت كامل به بهره برداري برسد.

چهرههاياستاني
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با گردش مالي چهارشنبه سوري، سالي چند كالس درس مي توان ساخت

يك سور گران 

پاي چوب برها از جنگل هاي شمال بريده شد

جش��ن چهارشنبه س��وري، سال هاس��ت از حالت 
سنتي خود خارج ش��ده و در دنياي مدرن امروز كه 
برخي آيين ها و جش��ن هاي قديم دستخوش تغيير 
ش��ده، رنگ و بوي ديگري گرفته است. هيچ كدام از 
خس��ارت هاي جاني و مالي هم س��د راه خشونت در 
چهارشنبه سوري نيست. سال گذشته چهار نفر بر اثر 
حوادث چهارشنبه سوري جان خود را از دست دادند 

و 1799 نفر هم مصدوم شدند. 
با نگاهي به گردش مالي چهارشنبه سوري مشخص 
مي ش��ود چرا با وج��ود قوانين بازدارن��ده كه حمل 
ترقه و س��اير مواد محترقه را هم رده با سالح گرم در 
نظر مي گيرد و با آمارهاي منتش��ر ش��ده از حوادث 
چهارشنبه آخر سال، باز هم هر سال بازار فروش اين 
وس��ايل رونق دارد. اگر تنها 1۰ ميليون خانوار از ۲۴ 
ميليون خانوار ايراني را درگير در چهارشنبه س��وري 
بداني��م و اگر فرض كنيم هر خان��واده مبلغي حدود 
۵۰هزار توم��ان براي اين روز هزينه مي كند، گردش 
مال��ي آن به عددي ح��دود 1۰۰۰ ميلي��ارد تومان 
مي رسد. اين رقم در حالي است كه براي مثال بودجه 
سازمان نوسازي مدارس در اليحه 9۸ به حدود 197۴ 
ميلي��ارد تومان رس��يده و آن طور ك��ه وزير آموزش 
و پرورش اع��الم كرده، بودجه م��ورد نياز براي فقط 
ايمن سازي مدارس ۳۰۰۰ ميليارد تومان است. يعني 
با 1۰۰۰ ميليارد پولي كه در يك شب دود مي شود، 
مي توان بخشي از مشكالت مدارس فرسوده و نا امن را 
حل كرد. از سوي ديگر بنابر اعالم مركز آمار ايران ۲۴ 
ميليون و 19۶ هزار خانوار در ايران زندگي مي كنند. 
اگر به صورت ميانگين اين تعداد خانواده هر كدام براي 
خريد مواد محترقه 1۵ هزار تومان هزينه كنند، نتيجه 
۳۶۳ ميليارد تومان خواهد ش��د؛ عددي كه معادل 
حقوق ۳۲۶ هزار كارگر در ايران و معادل يارانه  هشت 
ميليون و ۶۶ هزار نفر اس��ت. به گفته  معاون عمراني 
وزارت آم��وزش و پرورش براي س��اخت هر كالس 
درس، حدود 1۸۵ ميليون توم��ان بودجه مورد نياز 
است. حاال با ۳۶۳ ميليارد تومان مي توان حدود 19۶۲ 
كالس درس در ايران س��اخت. از طرف ديگر معاون 
توسعه  مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي ايران 
گفته اس��ت براي ساخت هر تخت بيمارستاني ۸۰۰ 

ميليون تومان نياز است. اين در حالي است كه با مبلغ 
حاصل از تجارت مواد محترقه در چهارشنبه سوري 
مي توان حدود ۴۵۴ تخت بيمارس��تاني ساخت اما 
آن طور كه مس��ووالن مي گويند اي��ن رقم به جيب 
قاچاقچيان مواد محترقه از چين سرازير مي شود. اين 
گردش مالي در حالي اس��ت كه آمار دقيقي از ميزان 
مواد محترقه وارد شده به كشور تاكنون منتشر نشده 
و آخرين آمار رسمي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
هم در رابطه با واردات رسمي مواد محترقه ۵91 تن 

است كه اين رقم به سال 9۳ برمي گردد.

  قانون چه مي گويد
اگرچه جشن چهارشنبه سوري از جشن هاي قديمي 
ايران اس��ت اما مدل تازه آن كه با مواد محترقه آلوده 
شده، آن طور كه قانون مي گويد، بيشتر از آنكه جشن 
باشد،  جرم است. حمل، نگهداري، خ���ريد و فروش 
و توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه به موجب قانون 
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و 
مهمات غيرمجاز مصوب هفتم شهريور 1۳9۰؛ جرم 
محسوب و از سه ماه و يك روز تا دو سال حبس براي 
مرتكبين اين گونه جرايم در نظر گرفته شده است. از 
طرف ديگر مطابق م��اده ۶7۶ همان قانون؛ هر كس 
اشياء منقول متعلق به ديگري را به آتش بزند به حبس 
از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. همچنين 
ماده ۶77 اين قانون مقرر مي دارد: هر كس عمدا اشياء 
منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب كند يا 
به هر نحو، كاًل يا بعضًا تلف كند و از كار اندازد، به حبس 

از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در همين ارتباط، برابر م��اده ۶7۸ قانون، هرگاه اين 
جراي��م در مواد ۶7۶ و ۶7۸ به وس��يله مواد منفجره 
واقع ش��ده باش��د، مجازات مرتكب دو تا پنج س��ال 
حبس اس��ت. عالوه بر اي��ن، برابر م��اده ۶۸9 قانون 
مجازات اس��المي همان قانون هرگاه اقدامات انجام 
شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه 
به انساني شود، مرتكب عالوه بر مجازات هاي مذكور، 
حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هرحال، به 
تاديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد. صدمات 
وارده به جس��م و جان ش��هروندان بر اثر استفاده از 

مواد محترقه و انفجاري چهارشنبه س��وري و مانند 
آن مي تواند مستوجب مجازات قانوني مقرر در قانون 
باش��د. بنابراين با توجه به ماده ۶1۸ قانون مجازات 
اسالمي كه مقرر مي دارد »هركس باهياهو و جنجال 
يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخالل 
نظم و آس��ايش و آرامش عمومي ش��ود يا مردم را از 
كس��ب و كار بازدارد به حبس از سه ماه تا يك سال و 
تا 7۴ ضربه شالق محكوم خواهد شد«؛ اين موضوع 

قابل پيگيري است.

  سرمايه اجتماعي به نام چهارشنبه سوري
با اي��ن حال اگرچ��ه هم��واره صحب��ت از خطرات 
و آس��يب هاي جش��ن چهارشنبه آخر س��ال است 

ام��ا جامعه شناس��ان معتقدند نبايد از اين س��رمايه 
اجتماعي غافل شد و اين جشن را برگزار نكرد. اصغر 
مهاجري، جامعه شناس درباره اين موضوع به تعادل 
گفت: چهارشنبه سوري براي ما ايرانيان يك سرمايه 
اجتماعي اس��ت كه متاس��فانه در طول اين سال ها 
نتوانس��ته ايم از اين س��رمايه طاليي استفاده بهينه 
كنيم و از اين فرصت در راس��تاي كاركردهاي مثبت 
بهره ب��رداري كنيم.وي خاطرنش��ان مي كند: آيين 
ديرين چهارشنبه س��وري به جاي اينكه در راستاي   
نشاط س��ازي اجتماع استفاده شود خود عاملي شده 
اس��ت براي توليد دردس��ر در جامع��ه و به تهديدي 
تبديل شده است كه هر س��ال خسارت هاي جاني و 
مالي در پي دارد. متاس��فانه نگاه جامعه شناختي از 

چهارشنبه سوري جاي خود را به نگاه آسيب شناختي 
داده اس��ت كه بايد اين تغيير نگاه در جامعه برطرف 
ش��ود. نگاه جامعه ش��ناختي نگاهي مثب��ت و رو به 
آينده است و بايد با چنين نگاهي با سنت هاي ايراني 

برخورد كرد.
او مديريت نامناسب در حوزه فرهنگي را از مشكالت 
جامعه ايراني در برخورد با سنت هاي ديرين دانسته و 
گفت: چهارشنبه سوري در كشور ما دچار بي مديريتي 
فرهنگي است؛ بي مديريتي كه از خانه هاي ما، نظام 
آموزشي و حتي محله ها سرچشمه مي گيرد. وي بر 
لزوم تالش هر چه بيشتر رسانه ها به ويژه رسانه ملي 
و وزارت آموزش و پرورش ب��راي جامعه پذير كردن 

چهارشنبه سوري تاكيد مي كند.

رييس شوراي عالي جنگل با بيان اينكه سازمان جنگل ها 
قرار است از ابتداي سال 99 طرحي جايگزين براي طرح 
تنفس معرفي كند، گفت: در اي��ن طرح جديد نيز هيچ 
برنامه اي براي بهره برداري چوبي از جنگل هاي ش��مال 
كش��ور وجود ندارد. كامران پور مقدم با اش��اره به طرح 
تنفس جنگل اظهار كرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري موظف شد كه هر 
گونه بهره برداري چوبي از جنگل را متوقف كند. بر همين 
اساس از اواخر سال 9۵ به تدريج قراردادهاي بهره برداري 
از جنگل ها متوقف شد و در سال 9۶ تقريبا هيچ  مجوزي 
براي بهره برداري چوبي از جنگل صادر نش��د و در نهايت 
نيز طي امس��ال بهره برداري چوبي از جنگل را به صورت 
كامل متوقف كرديم. او با بيان اينكه جنگل هاي ش��مال 
كشور عمدتا جنگل هاي صنعتي هس��تند، اظهار كرد: 
در طرح ه��اي بهره برداري چوبي از جنگل هاي ش��مال 
حجم زيادي گردش مالي وجود داشت كه با اجراي طرح 
تنفس جنگل، اين گردش مالي مختل شد و به دنبال آن 
دولت نيز اعتباراتي براي حفاظت از جنگل پس از توقف 
بهره برداري چوبي از آن در نظر گرفت تا اين خأل مالي به 
وجود آمده حفاظت از جنگل را با مش��كل رو به رو نكند 
بنابراين اعتباراتي تحت عنوان اعتبارات حفاظتي طرح 
تنفس جنگل به س��ازمان جنگل ها اختصاص داده شد 
و با وجود مش��كالت مالي كه دولت داشت سعي كرد آن 
را به طور كامل در س��ال 97 تخصيص دهد. پور مقدم با 
اش��اره به اينكه پديده قاچاق چوب از جنگل معطوف به 
اجراي طرح تنفس نيست، به ايسنا گفت: متاسفانه قاچاق 
چوب از ساليان گذشته در جنگل ها اتفاق مي افتاد ولي در 
حال حاضر برخي افراد كه با اجراي طرح تنفس مخالف 
هستند سعي مي كنند كه قاچاق چوب را به طرح تنفس 

نسبت دهند.

  كشفيات قاچاق چوب افزايش يافته است
او با بيان اينكه با اجراي طرح تنفس جنگل، فعاليت يگان 
حفاظت سازمان جنگل ها بيشتر شده است، اظهار كرد: از اين 
رو نظارت و دقت عمل در برخورد با قاچاق چوب نيز افزايش 
يافته و يگان حفاظت كش��فيات بيشتري نسبت به قبل 
داشته است. رييس شوراي عالي جنگل در ادامه در پاسخ 
به اين سوال كه آيا پس از اجراي طرح تنفس جنگل هاي 
شمال، صنايع چوبي شمال كشور تعطيل شده اند، توضيح 
داد: متاسفانه در سال هاي گذشته مجوزهايي براي احداث 
صنايع چوبي در شمال كشور صادر مي شد كه هيچ تناسبي 
با ظرفيت توليدي جنگل ها نداش��ت همچنين عدم نظر 
نخواهي از سازمان جنگل ها به عنوان متولي جنگل براي 
صدور مجوز سبب شده بود كه صنايع چوبي در كشور بدون 

توجه به چگونگي تامين مواد اوليه آن گسترش پيدا كنند.

پور مقدم مدعي ش��د: بررسي ها نشان مي دهد كه صنايع 
چوبي حدود 1۰ درصد از نياز مواد اوليه خود را از جنگل هاي 
طبيعي برداشت مي كردند، مابقي نياز چوبي آنها از طريق 
واردات چوب، زراعت آن يا محصوالت باغي تامين مي شد. 
پس از توقف بهره برداري چوبي از جنگل هاي شمال بسياري 
از كارخانه ها اظهار كردند كه صنايع چوبي به دليل توقف 
بهره برداري ها تعطيل شده است. بايد اين موضوع را در نظر 
گرفت كه وقتي حدود 9۰ درصد نياز چوبي اين كارخانه ها 
از منابع ديگري به جز جنگل هاي طبيعي تامين مي شد 
چه طور با اجراي طرح تنفس كارشان به تعطيلي كشانده 
ش��ده است؟ به گفته اين مقام مسوول به هر حال سازمان 
جنگل ها موظف شده است كه با توس��عه زراعت چوب و 
كمك به واردات آن، بخشي از نياز صنايع چوبي را تامين كند.

رييس شوراي عالي جنگل در مورد اجازه برداشت از درختان 

شكسته و باد افتاده جنگل ها اظهار كرد: بر اساس طرح تنفس 
به سازمان جنگل ها اجازه داده شده است كه مجوز برداشت 
براي درختان شكسته يا باد افتاده را صادر كند چرا كه در واقع 
اين گونه درختان از حالت زنده خارج شده اند. تقريبا تا اواخر 
امسال مجوزي براي خروج اين درختان از جنگل صادر نشد. 
بررسي هاي ما نشان مي دهد كه بر اساس توفان هايي كه در 
سال هاي گذشته اتفاق افتاده است قسمت هاي وسيعي از 
جنگل دچار باد افتادگي و ريشه كن شدن درختان شده اند 
همچنين بر اساس اعالم كارشناسان منابع طبيعي افتادگي 
درختان به ص��ورت تجمعي موجب خس��ارت به عرصه 
مي شود و ش��رايط تجديد حيات در آن منطقه را كاهش 
مي دهد. پور مقدم در ادامه توضيح داد: تصميم بر اين شد 
كه با دستورالعملي مشخص درختاني كه صرفا به صورت 
تجمعي دچار شكستگي و افتادگي شده اند از جنگل خارج 
شوند البته مشروط به اينكه امكان دسترسي به آنها وجود 
داشته باشد و براي خروج آنها از جاده جديدي استفاده نشود 
بنابراين تصميم گرفتيم مجوز خروج چوب هاي شكسته يا 

باد افتاده اي كه به آنها دسترسي داريم را صادر كنيم.
او با تاكيد بر اينكه به هيچ كدام از ش��ركت ها يا پيمانكاران 
اجازه ورود به جنگل و برداشت اين گونه چوب ها را نمي دهيم، 
تصريح كرد: خروج درختان شكسته يا باد افتاده توسط خود 
ادارات منابع طبيعي انجام و پس از آن در محلي دپو و به مزايده 
گذاشته مي شود ما حتي اجازه خروج درختان خشك شده اما 
سرپا را هم نمي دهيم. وي در ادامه در مورد احداث تله  كابين  
در جنگل هاي هيركاني اظهار كرد: تله كابين زماني مي تواند 
عامل تهديد باشد كه بدون مطالعه و ارزيابي اثرات آن، مجوز 
احداث صادر شود. رييس ش��وراي عالي جنگل با اشاره به 
اينكه درخواست احداث تله  كابين در جنگل هاي شمال زياد 
است، گفت: از طرفي جنگل بايد براي حفاظت و پايداري 
اكوسيستم منابع اقتصادي داشته باشد و بتواند بدون برداشت 

چوب روي پا خود بياستد. پارك هاي جنگلي ما ظرفيت بسيار 
خوبي دارند و مي توانند درآمدهايي از ظرفيت هاي تفرجي 

خود كسب كنند تا براي حفاظت از جنگل هزينه شود.

  احداث تله كابين نبايد منجر به قطع درختان 
شود

پورمقدم در پاسخ به اين سوال كه براي احداث تله كابين چه 
ضوابطي را در نظر مي گيريد، توضيح داد: ما به هيچ عنوان 
اجازه ساخت و س��از در جنگل ها را نمي دهيم .تنها مجوز 
احداث تاسيساتي كه با محيط زيست سازگار باشند آن هم 
در نقاطي خالي از پوشش را صادر مي كنيم. احداث تله كابين 
نبايد منجر به قطع درختان شود همچنين احتياج به احداث 
جاده جديدي نداشته باشد. او افزود: ارتفاع دكل هايي كه 
براي تله كابين احداث مي شود بايد بر اساس تكنولوژي هاي 
جديد باشد و باالتر از تاج درختان قرار گيرد تا نياز به قطع تاج 
آنها نباشد. اگر درخواست احداث تله كابين در مبدا و مقصد 
تمام اين شرايط را داشته باشد شروع به بررسي و مطالعه 

براي صدور يا عدم صدور مجوز مي كنيم.

    از سال ۹۹ طرحي جايگزين براي طرح تنفس 
داريم

رييس ش��وراي عالي جنگل در پايان با بيان اينكه در حال 
حاضر هيچ برنامه اي براي بهره برداري چوبي از جنگل هاي 
شمال كشور نداريم، تصريح كرد: قرار است از ابتداي سال 99 
طرحي جايگزين براي طرح تنفس داشته باشيم. در اين طرح 
جايگزين نيز هيچ گونه رويكردي براي بهره برداري از چوب 
جنگل هاي شمال نداريم چرا كه اكوسيستم ما ديگر ظرفيت 
زيادي براي برداش��ت ندارد. آفات و امراض، دخالت هاي 
انساني، آتش سوزي ها و بهره برداري هاي چوبي ديگر تواني 

براي بهره برداري از درختان جنگلي نگذاشته است. 
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توضيح وزير بهداشت درباره 
تعرفه هاي پزشكي ۹۸

وزير بهداشت درباره زمان اعالم تعرفه هاي پزشكي 
9۸، گفت : با يك مكانيزم معقول و منطقي كار تعيين 
تعرفه ها را پيش مي بريم و اميدواريم كه تا پايان هفته  

آينده به جمع بندي مثبتي در اين زمينه برسيم.
سعيد نمكي در پاس��خ به سوالي درباره زمان اعالم 
تعرفه هاي پزشكي سال 1۳9۸، گفت : در اين زمينه 
يك تيم كارشناسي از وزارت بهداشت، انجمن هاي 
پزشكي، نظام پزشكي و ... كار مي كنند و اميدواريم 

كه در اسرع وقت عدد و ارقام تعرفه در آيد.
وي اضافه كرد: در  عين  حال با توجه به اينكه س��ال 
9۸ از نظر اقتصادي س��ال نس��بتا س��ختي است، 
همكاران مان در بخش خصوصي هم اين را مي دانند 
كه نبايد به دنبال سودهاي كالن باشند. از طرفي ما 
نيز بايد انصاف را رعايت كنيم و تعرفه ها به گونه اي 
نباشند كه همكاران مان با زيان انباشته مواجه شده 
و دچار خسارت ش��وند. بر اين اساس با مكانيزمي 
معقول و منطقي كار را جلو مي بريم و اميدواريم كه 
تا پايان هفته  آينده به يك جمع بندي مثبت در زمينه 

تعرفه هاي پزشكي سال آينده برسيم. 

 ذوق و شوق براي
مدرسه رفتن، شرط يادگيري 

وزيرآموزش وپرورش بابيان اينكه برنامه هاي درسي 
و پرورش��ي گاهي باع��ث موانعي ش��ده اند، گفت: 
محيط آموزش رسمي تبديل به محيطي شده است 
كه دانش آموزان به زور به مدرس��ه وارد مي ش��وند و 
براي همي��ن يادگيري اتف��اق نمي افتد مگر اينكه 
دانش آموزان باذوق و اش��تياق به مدرسه بيايند. به 
گزارش ايسنا، سيدمحمد بطحايي در نشست فصلي 
مديران كل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ضمن تسليت شهادت حضرت امام هادي عليه السالم 
و قدردان��ي از زحمات و تالش مدي��ران كل كانون 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور اظهار كرد: 
با تالش شما همكاران و فعاليت ها و برنامه هايي كه 
در كانون ها انجام مي شود، روزبه روز شاهد پرفروغ تر 
شدن چراغ كانون هستيم و اميدوارم به زودي كانون 

به دوران اوج خودش برسد.
او در مقدم��ه اي بابيان اينكه ي��ادآوري مي كنم كه 
سمت وسوي تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان است 
و اگر به آن دقت نكنيم همه كارهاي ما به بيهودگي 
سپري ش��ده اس��ت، اظهار كرد: زماني كه از تربيت 
صحبت مي كنيم منظور اين است كه متربي در مسير 
تربيتي متصف به ويژگي هايي شود كه خداوند آنها را 
حايز است و كسي باتربيت تر است كه اين ويژگي ها را 
داشته باشد. بطحايي افزود: اين صفات فقط براي دين 
اسالم نيست و براي همه نظام هاي تعليم و تربيت و 
اديان، اين ويژگي ها تعريف شده است. او تأكيد كرد: در 
گام اول در مسير تربيت، اين مسير بايد براي كودكان 
و نوجوانان فراهم و سازگارتر شود و اين مقصد همه 
فعاليت ها در آموزش وپرورش است و اگر در فعاليت ها 
از اين بحث غافل ش��ويم پيامد مطلوب موردنظر را 
نخواهيم داشت و كودكان ما با همه سختي هايي كه 
كشور در مسير تعليم و تربيت آنان طي مي كند، به 
هدف اصلي آموزش وپرورش كه تعليم و تربيت است 
دست نمي يابند. وزير آموزش وپرورش تصريح كرد: 
بچه ها وارد گردونه يادگيري رس��مي و غيررسمي 
مي شوند تا به تربيت دست پيدا كنند لذا در صورت 
عدم رسيدن به اين هدف، تمام تالش هاي ما بيهوده و 
بي اثر است. بطحايي در تعريف يادگيري گفت: منظور 
از يادگيري تغيير نسبتاً پايدار در نگرش، دانش و رفتار 
دانش آموزان است و اگر دانش آموزان را به برنامه هاي 
تربيتي كانون ها بياوريم اما رفتار آنان تغيير نكند يا 
پايدار نباش��د در حقيقت يادگيري رخ نداده است. 
او تأكيد كرد: گاهي فكر مي كنيم يادگيري صورت 
گرفته است اما زماني كه تربيت اتفاق نيفتد، يادگيري 
صورت نمي گيرد، به همي��ن علت ويژگي هايي كه 
مدنظرمان بوده اس��ت در فارغ التحصيالن مدارس 
مشاهده نمي كنيم و متأسفانه ما معلمان گاهي مانع 

را برنمي داريم و حتي باعث موانعي هم مي شويم.

تغييرات مديريتي در مركز 
پرحاشيه نگهداري معلوالن 

مديركل بهزيستي استان تهران از تغييرات مديريتي 
مركز نگهداري دختران معلول ذهني »فدك رضوان« 
در وردآورد خبر داد. داريوش بيات نژاد با بيان اينكه از 
طريق دادستاني تهران به دنبال اين بوديم تا منافع 
به حق جامعه هدف به ويژه معلوالن حاضر در مركز 
شبانه روزي »فدك رضوان« تأمين شود گفت: با توجه 
به اينكه ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان بهزيستي 
از سوي مديريت اين مركز رعايت نمي شد، مديريت 
مركز باغ رض��وان فدك )مركز نگه��داري دختران 
معلول ذهني(، پس از مهلت دو ماهه از سوي سازمان 
بهزيس��تي و به دليل عدم توان مديريت اين مركز و 
تمام شدن مدت قرارداد، تغيير كرد. او با اشاره به عدم 
اجراي تعهدات اين مركز در ارتباط با پرداخت حقوق 
و مزاياي پرسنل و ادامه فعاليت آنها، به ايسنا گفت: 
به دنبال موافقت رياست سازمان و با استفاده از حكم 
قضايي، مديريت اين مركز خلع يد شده و مديريت آن 
به تعدادي از پرسنل بهزيستي استان تهران تا تعيين 
تكليف و انتخاب مديرعامل جديد مركز، سپرده خواهد 
شد. بيات نژاد با بيان اينكه طي يك فراخوان عمومي 
و اجراي اقدامات قانوني، مديريت موسسه به فردي 
صاحب صالحيت از لحاظ علم��ي و عمومي واگذار 
خواهد شد اظهار كرد: مديريت بعدي موسسته كه 
بايد اجازه فعاليت از سوي سازمان بهزيستي را داشته 
و مورد تأييد اين سازمان باش��د، طي قراردادي اين 
مسووليت را به عهده خواهد گرفت. به گفته بيات نژاد، 
مشكل عدم پرداخت حقوق و مزايا و حق بيمه شاغالن 
مركز و همچنين عدم رعايت پروتكل هاي تخصصي 
سازمان بهزيس��تي در ارتباط با نگهداري معلوالن 
از جمله مهم ترين مش��كالت اين مركز براي ادامه 

فعاليت بوده است.

كمبود بودجه، مشكل اجراي قانون حمايت از معلوالنآغاز نسخه نويسي الكترونيك در ۳۱ استان
مديرعام��ل س��ازمان بيمه س��المت ضم��ن اعالم 
استحقاق س��نجي در ۶۰۵ بيمارس��تان دولت��ي و 
دانشگاهي و حذف دفترچه بيمه از اين بيمارستان ها، 
در عين حال از آغاز نسخه نويسي الكترونيك در ۳1 

استان كشور خبر داد.
طاهر موهبتي ب��ا بيان اينكه به موج��ب قوانين ما 
مس��ووليت اجراي چند پروژه را برعهده داش��تيم، 
گفت: يكي از اين پروژه ها بحث اس��تحقاق سنجي 
بود كه اين كار در ۶۰۵ بيمارس��تان دانش��گاهي و 
دولتي محقق شد و در اين بيمارستان ها امروز ديگر 
نيازي به دفترچه نيست، بلكه هويت فرد با كدملي 
از طريق س��امانه ثبت احوال تاييد مي شود و سپس 
داش��تن بيمه و عدم همپوشاني او هم مورد بررسي 
قرار مي گيرد. در نهايت س��عي مي كنيم خدمت را 
به صورت كنترل ش��ده ارايه دهيم و تالش مان اين 
است كه اين كار را در بخش سرپايي و خصوصي هم 

تسري دهيم.
او اف��زود: دومين اقدام مان رس��يدگي به اس��ناد به 
صورت الكترونيكي اس��ت. كش��ورهايي كه در اين 
حوزه اقدام كرده اند براي به نتيجه رساندن اين كار 
1۰ تا 1۵ سال زمان برده است. ما بايد رسيدگي مان 
را الكتروني��ك كني��م و پيش بيني كردي��م در اين 

زمينه 1۸ ماه نياز وقت نياز داريم، اما معاونت درمان 
اعالم كرد كه در ظرف يكسال اين اقدام را در حوزه 

دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام دهيم.
موهبتي با اشاره به اجراي نسخه نويسي الكترونيك 
نيز گفت: بحث نسخه نويسي الكترونيك در كرمان 
آغاز شد و با ۶۰ درصد پوشش در اين استان فعاليت 
كرد و امروز قرار اس��ت در ۳1 استان ديگر نيز آغاز 

شود. 
بحث نسخه نويسي الكترونيك به اين صورت است 
كه هويت بيم��ار از طريق كد مل��ي در مطب تأييد 
ش��ده و س��پس يك كد به فرد داده مي شود كه اين 
كد نقش دفترچ��ه را ايفا مي كن��د. او ادامه داد: در 
نسخه نويس��ي الكترونيك تمام قواعد بيمه گري و 
راهنماهاي باليني را پش��ت تجوي��ز مي آوريم تا در 
زمان تجويز مشخص شود كدام دارو شرط جنسيت 
دارد يا كدام دارو جزو راهنماهاي باليني نيست. اين 
كار اتفاق خوبي اس��ت و سعي مي كنيم در سال اول 
۳۰ درصد كار را در شهرها تحت پوشش قرار دهيم. 
مديرعامل سازمان بيمه س��المت با اشاره به اينكه 
كارهاي ما ۳۰ درصد اي تي است و بقيه با تغيير رفتار 
درست مي ش��ود، گفت: براي بانكداري الكترونيك 
مقاومت وجود داشت يا زماني كه راديو آمد نسبت 

به آن مقاوم��ت مي كردن��د و امروز ني��ز در زمينه 
نسخه نويسي الكترونيكي و سازمان الكترونيك در 
نظام سالمت مقاومت هايي وجود دارد كه ما تالش 
مي كني��م اقدامات الزم را جهت اجرايي ش��دن آن 
انجام دهيم. وي با اشاره به اينكه براي مقابله با اين 
مقاومت ها مش��وق هايي را در نظر گرفته ايم، گفت: 
به طور مث��ال زماني كه نسخه نويس��ي الكترونيكي 
صورت گيرد، قرار شده تا 9۰ درصد هزينه را تا پايان 
ماه پرداخت كنيم يا تسهيالت بانكي براي اين اقدام 

در نظر بگيريم.
مديرعام��ل س��ازمان بيم��ه س��المت در ارتباط با 
چالش هاي فني استقرار سازمان الكترونيك گفت: 
 انتظار نداشته باشيم كه امروز بهترين و كامل ترين 
كار را انجام دهيم؛ چراكه زماني استفاده از مكالمه 
موبايل مهم ترين كار بود، ولي امروز كمترين استفاده 
از تلفن همراه براي مكالمه است و فرايند الكترونيكي 

در مرور زمان بالغ مي شود.
وي بيان داش��ت:  فرهنگ نسخه نويسي الكترونيك 
بايد ايجاد شود و رفتارهاي اجتماعي در اين زمينه 
شكل گيرد كه بدون همكاري شركا همچون انجمن 
داروسازان، انجمن پزشكان عمومي، سازمان نظام 

پزشكي و ... نمي توانيم كار را پيش بريم.

رييس سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه اجراي قانون 
جامع حمايت از معلوالن نيازمند تامين بودجه است، گفت: 
يك ميليون و ۴1۵ ه��زار معلول داريم كه ۸۰۰ هزار مورد 
معلوليت شديد دارند. از اين تعداد ۲۵ هزار نفر حق پرستاري 
و ۴۰ درصد حقوق مي گيرند. قبادي دانا در نشست مقدماتي 
جلسه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي كه در وزارت رفاه 
برگزار شد با اشاره به دستوركار دوم نشست مقدماتي شوراي 
عالي رفاه پيرامون قانون جامع حمايت از معلوالن و برگزاري 
جلساتي در زمينه مناسب سازي و هماهنگي گفت: در زمينه 
دستگاه هاي مسوول ۳۲ موضوع احصا شده است. او با اشاره 
به تشكيل شبكه ملي مردم نهاد معلوالن و انتخاب نماينده 
انجمن هاي صنفي و تدوين ش��ش آيين نام��ه در اين باره 
گفت: در زمينه اعتبارات نيز 1۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
تعيين شد كه در ۳۴ عنوان فعاليت تقسيم بندي شده است.

رييس سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: حسن اين قانون 
ضمانت اجرايي خوبي است كه براي متخلفين از قانون دارد. 
اطالع رساني وجود اين قانون و تسري آن در كشور نيز مهم 
است كه صداوس��يما و سازمان تبليعات كمك مي كنند. 
قبادي دانا با بي��ان اينكه اجراي قان��ون جامع حمايت از 
معلوالن نيازمند تامين بودجه است، تاكيد كرد: يك ميليون 
و ۴1۵ هزار معلول داريم كه ۸۰۰ هزار مورد معلوليت شديد 
دارند. از اين تعداد ۲۵ هزار نفر حق پرستاري و ۴۰ درصد 

حقوق مي گيرند. فاطمه رهبر، مع��اون كميته امداد امام 
خميني )ره( نيز با اشاره به اينكه در مجلس نهم طرحي مبني 
بر تفكيك وظايف حمايتي كميته امداد از وظايف توانبخشي 
بهزيستي ارايه شد كه به مجلس دهم رسيد ولي آنجا هم از 
دس��توركار خارج شد، گفت: ۵7هزار بيمار صعب العالج و 
معلوالن نيازمند در كميته امداد داريم. كميته امداد هم بايد 
در كميته نظارت بر قانون جامع معلوالن عضويت داشته 
باشد كه اكنون ديده نش��ده است. سهيل معيني، رييس 
انجمن باور و نماينده جامعه معلوالن در اين جلسه، با اشاره 
به دستوركار دوم نشست مقدماتي شوراي عالي رفاه پيرامون 
قانون جامع حمايت از معلوالن با اش��اره به اينكه تصويب 
قانون جامع حمايت از معلوالن با مشاركت و حضور جامعه 
مدني معلوالن از جمله دستاوردهاي مثبت و مهم است، 
گفت: اين قانون شش سال به طول انجاميد، ولي در نهايت 
تصويب ش��د. اين قانون راجع به يك گروه هدف است، اما 
موضوعات متفاوتي را پوشش مي دهد. او افزود: بزرگ ترين 
مشكل درباره افراد معلول، صرفا كمبود منابع مالي نيست، 
بلكه بيشتر چگونگي تخصيص و همكاري هاي ميان بخشي 
است. وي با اشاره به اينكه در قانون پيش بيني شده است كه 
همه وزارتخانه ها مكلف اند بودجه دسترس پذيري را براي 
معلوالن در بخش عمراني خودشان لحاظ كنند، گفت: در 
حالي كه ما به بازسازي شرايط و فضاهاي موجود نياز داريم. 
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در پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

رأي منفي به ادغام مراكز امداد و نجات تهران

شهر مناسب براي همه، براي زنان هم مناسب است

گروه راه و شهرسازي|
اعضاي شوراي شهر تهران در نشست علني ديروز خود، 
 اعتراض هيات تطبيق به برنامه س��وم را نپذيرفتند. آنها 
همچنين اليحه ساماندهي و يكپارچه سازي مراكز امداد و 

نجات در شهر تهران را رد كردند.
 علي اعطا در جريان صد و س��ي و يكمين جلس��ه علني 
شوراي شهر تهران با اش��اره به اعتراض هيات تطبيق به 
مصوبه »برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران« اظهار 
كرد: همانطور كه در ماده ۹۰ قانون تشكيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي كش��ور و انتخاب شهرداران 
مصوب سال ۱۳۷۵ و اصالحات بعدي آن آمده قانونگذار 
به صراحت بيان كرده كه » هيات تطبيق مي تواند با ذكر 
مورد و بطور مستدل حداكثر ظرف مدت ۲ هفته اعتراض 
خود را به اطالع شوراها برسانند « لكن هيات تطبيق در 
نامه يازدهم اسفند امسال بدون توجه به بندهاي٢ تا ١۵ 
اشاره كرده اند كه مغاير با قوانيني از جمله قانون ارتقاي 
س��المت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون محاسبات 

عمومي كشور و غيره است.
وي با بيان اينكه ايرادات مطرح ش��ده كلي بوده و قابليت 
بررسي و اس��تناد نداشت، اضافه كرد: هيات تطبيق بايد 
به صورت خيلي دقيق اشاره مي كردند كه مثاًل ماده يك 
برنامه س��وم توس��عه با بند الف ماده ۶ قانون محاسبات 
عمومي مغايرت دارد تا قابل بررسي باشد، حال فارغ از اين 
اشكال موارد احصا شده در بندهاي موصوف پس از بررسي 
و تطبيق با قوانين مورد اشاره هيات مغايرت مشاهده نشد.

مخبر كمييسيون حقوقى با بيان اينكه نسبت به ايرادات 
ديگر هيات تطبيق از جمله بند يك. ايراد وارد نيست چون 
ماده ۶ مصوبه برنامه سوم صرفًا در راستاي شفاف سازي 
است، حال آنكه بند ۱۰ ماده ۸۰ قانون تشكيالت، وظايف 
و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور مربوط به تأييد صورت 

جامع درآمدها و هزينه هاي شهرداري است.
وي ادام��ه داد: در بن��د ۶ نامه آورده ش��ده ك��ه چون در 
آرشيو شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در حوزه 
شهرسازي و معماري ادارات كل راه و شهرسازي استان ها 
اطالعات مربوط به داده هاي مكاني و نقش آن نگهداري 
مي ش��ود، لذا ماده ۲۰ برنامه سوم ش��هر تهران مغاير با 

آنهاست، به نظر اين ايراد نيز وارد نيست.
اعطا در توضيح علت وارد نبودن اين ايرادات گفت: زيرا اوال 
در هيچ قانون و مقرراتي نيامده كه دسترسي به اطالعات 
مربوط به نقش��ه ها منحصرا بايد در اختيار نهاد يا ارگان 
خاصي باش��د، ثانيا ماده ۲۰ برنامه س��وم مكمل آرشيو 
نهادهاي احصا شده است و موجب صرفه جويي در زمان 

و وقت شهروندان مي شود.
مخبر كمييسيون حقوقى تصريح كرد: اما ايرادات هيات 
تطبيق كه در بن��د ۷ بيان كرده ان��د »در خصوص ماده 
۳۹ مصوبه فوق الذكر كميته تخصيص در هيات انطباق 
مصوبات مخالف مقررات شناخته شد و به هيات مركزي 
رسيدگي به اختالفات و شكايات ارجاع كه نهايتا نظر هيات 
تطبيق را تاييد نموده اند « وارد است و بايد با لحاظ متن 
مصوبه اصالح و روساي كميسيون هاي تخصصي شورا به 
عنوان عضو ناظر در كميته تخصيص حضور داشته باشند.

اعطا با اشاره به آخرين ايراد وارد شده گفت: همچنين در 
بند ۱۳ ايراد هيات تطبيق هرچند در واقع وارد نيست ث 
ولي به جهت رفع هر نوع ايرادي پيشنهاد مي شود بند ۲ 
ماده ۷۳ برنامه سوم با اضافه كردن عبارت »با لحاظ قانون 

پنج ساله ششم توسعه «اصالح شود.
در نهايت محس��ن هاشمي رييس ش��وراي شهر تهران 
توضيحات اعطا را وارد دانست و گفت: هيات تطبيق خارج 
از زمان مقرر ايرادات را مطرح كرده و همين طور ايرادات 
مطرح ش��ده بسيار كلي بوده اس��ت، بنابراين شورا روي 

مصوبه خود پافشاري مي كند.

   رد اليحه ساماندهي مراكز امداد و نجات 
در بخش ديگري از نشست علني ديروز، اعضاي شوراي 
شهر تهران با اليحه س��اماندهي و يكپارچه سازي مراكز 

امداد و نجات در شهر تهران مخالفت كردند.زهرا صدراعظم 
نوري، رييس كميس��يون س��المت، محيط  زيس��ت و 
خدمات شهري شوراي اس��المي شهر تهران در توضيح 
نظر كميسيون درباره اليحه ساماندهي و يكپارچه سازي 
مراكز امداد و نجات در شهر تهران گفت: با توجه به مفاد 
مصوبه »الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه ساماندهي 
و يكپارچه س��ازي مراكز امداد و نجات در ش��هر تهران« 
صراحتًا از شهرداري خواسته شده است به منظور ارتقاي 
زيرساخت هاي الزم، توس��عه و توان افزايي مراكز امداد 
و نجات در اراي��ه خدمات به ش��هروندان و با هماهنگي 
دس��تگاه هاي اجرايي مربوطه، اليحه پيشنهادي خود را 
ارايه كند. الزم به ذكر است در اين مصوبه تكليف اجرايي در 
راستاي يكپارچه سازي مراكز امداد و نجات براي شهرداري 

تهران متصور نشده است.
وي ادامه داد: هدف از درخواست ارسال اليحه موصوف، 
پيش بين��ي، برنامه ري��زي و عملياتي كردن اس��تقرار 
خودروهاي اورژانس و تجهيزات نجات در ايستگاه هايي 
از سازمان هاي آتش نشاني و مديريت بحران بوده است كه 
در مواقع مورد نياز به همراه گروه هاي امداد به سمت مراكز 

و شهروندان آسيب ديده حركت و ارايه خدمات كنند.
به گفته نوري، به نظر مي رس��د، خالءهاي موجود در 
امر امداد و نجات بيشتر به فقدان هماهنگي در انجام 
عمليات بوده و مس��تلزم هدايت هماهنگ و يكپارچه 
سازمان هاي مرتبط است. از س��وي ديگر، نظر به كار 
ويژه هاي تعريف شده براي سازمان هاي متولي امر امداد 
و نجات و انجام وظايف تخصصي توسط هر كدام، ادغام 
اين سازمان ها مي تواند احتمال تداخل عملكرد و امور 
اجرايي و ايجاد كاستي در توان و ظرفيت اجرايي آنها را 

به دنبال داشته باشد.
نوري با بيان اينكه طرح »ادغام س��ازمان هاي اورژانس، 
مديري��ت بحران و ه��الل احمر و تش��كيل وزارت خانه 
مديريت بحران« با هدف ايجاد مديريت يكپارچه سوانح، 
در مرداد ماه س��ال جاري در مجلس مطرح ش��ده گفت: 
با توج��ه به گزارش كميس��يون اجتماعي مجلس طرح 
مزبور رد شده است. از اين رو، با توجه به موارد مذكور اين 
كميسيون اليحه مد نظر را در كليات و جزييات رد مي كند.

از اين رو، در ادامه نشست ديروز شوراي شهر تهران، نظر 
كميسيون سالمت اين شورا با اكثريت آرا به تصويب رسيد 

و اليحه مذكور رد شد.

   شفاف سازي در تخصيص بودجه 
محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
ديروز در جريان برگزاري نشست علني پارلمان شهري 
پايتخت گفت: انتظار ش��ورا از ش��هرداري آن اس��ت كه 
شفاف سازي و انضباط را در تخصيص بودجه شهرداري و 

شركت هاي تابعه در سال آينده ارتقا دهند.
محسن هاشمي در ابتداي يكصدوسي و يكمين جلسه 
شوراي شهر با اشاره به پايان رسيدگي اليحه بودجه ۱۳۹۸ 
شهرداري تهران و ارسال آن به مرجع قانوني براي تأييد 
نهايي، گفت: مهم ترين رويكرد بعد از سند بودجه اجراي 
درست و عملكرد مالي شفاف و منضبط شهرداري تهران 
است. در صورتي كه اين انضباط و شفافيت وجود نداشته 
باشد، با عدم تخصيص كامل بخشي از بودجه و تخصيص 
كامل بخشي ديگر عماًل توازن اليحه بودجه آسيب خواهد 
ديد و انتظار شورا از معاونان مالي و اقتصادي و همچنين 
برنامه ريزي شهرداري تهران آن است كه شفاف سازي و 
انضباط را در تخصيص بودجه شهرداري وشركت هاي تابعه 
در سال آينده ارتقا دهند تا بتوان امتداد سياست گذاري 
و تقنين انجام ش��ده در شوراي ش��هر را در بدنه اجرايي 
شهرداري مركز و مناطق و سازمان هاي تابعه مشاهده كرد.

   تخصيص شماره به معابر
اعضاي شوراي ش��هر تهران همچنين ديروز تغيير نام و 

نامگذاري چند معبر را در دستور كار خود قرار دادند.
محمدجواد حق ش��ناس، رييس كميس��يون فرهنگي 

اجتماعي شوراي شهر تهران در اين جلسه با بيان اينكه 
در نامگذاري ها نام هيچ خيابان و كوچه اي كه به نام شهيد 
باشد تغيير نمي دهيم، گفت: بيشتر تغيير نام ها در خصوص 
معابر بي نام اس��ت و تالش مي كنيم در نامگذاري ها اكثر 

اهالي محل از نامگذاري رضايت داشته باشند.
در جريان اين تغيير نام ها، مجيد فراهاني، عضو ش��وراي 
شهر تهران گفت: تهران از يك معضل تاريخي رنج مي برد 
و اينگونه تغيير نام ها باعث شده پيدا كردن آدرس براي 
تهراني ها نيز سخت باش��د چه برسد به كساني كه براي 
اولين ب��ار به تهران مي آيند.وي ادام��ه داد: در همه جاي 
دنيا خيابان ها ش��ماره گذاري شده و شهروندان از طريق 
شماره مكان خود را پيدا مي كنند، در مشهد نيز در كنار 
شماره گذاري نام شهيد نيز پايين تابلو وجود دارد كه ما نيز 
مي توانيم بدون تغيير نام معابر را براي پيدا كردن آسان تر 
آدرس دنبال كنيم كه هاشمي به طعنه گفت: در بهشت 
زهرا همه قبور شماره گذاري شده است.همچنين ناهيد 
خداكرمي عضو ديگر شوراي شهر تهران درخواست كرد، 
در محله هايي مانند نارمك و يوس��ف آب��اد كه كوچه ها 
شماره گذاري شده اند تغييري در شماره گذاري ها ايجاد 

نشود. 

   نامگذاري معابر به نام مشاهير زن
در ادامه جلس��ه، صدراعظم نوري، رييس كميس��يون 
سالمت شوراي شهر تهران گفت: از كميسيون نامگذاري 
انتظ��ار داري��م از نام خانم ه��اي بزرگ و مفاخ��ر نيز در 
نامگذاري ها اس��تفاده كنند، اين زنان الگويي براي نسل 

آينده هس��تند كه هاشمي به شوخي گفت: طي دو سال 
آينده بايد نامگذاري معابر به نام خانم ها را افزايش دهيم 

كه به سهم ۳۰-۷۰ برسيم.
در اين جلسه با تغيير نام خيابان پگاه به مرحوم نوربخش 
يكي از مديران بانك مركزي در دهه ۱۳۷۰ موافقت شد.

   فاصله تا مرحله حذف رانت و انحصار 
سيد محمود ميرلوحي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
در تذكري به ش��هردار گفت: نسبت به تعيين صالحيت 
پيمانكاران نقد جدي است، چرا كه تا حذف رانت و انحصار 

در شهرداري تهران فاصله زيادي وجود دارد.
ميرلوحي در تذكر پيش از دس��تور جلسه ديروز شوراي 
شهر تهران درباره داليل تأخير در عقد قراردادها به شهردار 
تهران تذكر داد و گفت: پيش از اين در مورد حذف رانت 
و ايجاد فضاي رقابتي در قراردادها به شهردار تهران تذكر 
داده بودم كه وي نيز پاس��خي به بنده داد، اما اين پاس��خ 
كافي نبود. از اين رو، مجدداً به او تذكر مي دهم كه به اين 

موضوع توجه كند.
وي ادامه داد: از شهردار تهران مي خواهم در مورد تسريع 
در انعقاد قراردادهاي پس��ماند اقدام كند، زيرا تأخير در 
عقد قراردادها موجب مي شود كه از منافع عمومي بهتر 
محافظت ش��ود. همچنين فرايند قيمت گذاري، تعيين 
صالحيت پيمانكاران و تقس��يم كار بين ستاد و مناطق 
نيازمند بازنگري است و در سال ۹۷ نيز مشابه ۹۶ تا نيمه 
سال عقد قراردادها به تعويق افتاد كه ماحصل اين از دست 
رفتن ميلياردها تومان منابع قابل تحصيل بود.اين عضو 

شوراي شهر تهران ادامه داد: به سازوكار تعيين صالحيت 
پيمانكاران نقد جدي وارد است و تا مرحله حذف، رانت و 
انحصار و تحقق فضاي رقابتي فاصله قابل توجهي وجود 
دارد. همچنين س��ازوكار تعيي��ن صالحيت طرف هاي 
شهرداري در حوزه آسفالت، تبليغات و طرح هاي عمراني 
و غيره نيز براي وصول نيازمند بازنگري است و در اين راه 

انتظار داريم انحصار حذف و رقابت ايجاد شود.

    اخطار درباره انتصابات سازمان ورزش 
حجت نظري، عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز ديروز 
نسبت به بي ثباتي در انتصابات سازمان ورزش شهرداري 
تهران به حناچي اخطار داد و گفت: در صورت عدم توجه 
نسبت به انتصابات درباره صالحيت شهردار تصميم گيري 

مي شود.
نظري در تذكر پيش از دستور جلسه شوراي شهر تهران 
نس��بت به انتصاب سرپرس��ت جديد س��ازمان ورزش 
شهرداري تهران به شهردار تذكر داد و گفت: در يك سال 
گذشته شاهد انتصاب چندين سرپرست در اين سازمان 
بوديم. اين برآيند اوج بي ثباتي در بدنه س��ازمان به دليل 
اعمال س��ليقه هاي مختلف در انتصابات است، اينكه دو 
سرپرس��ت در 4 ماه گذش��ته كه آقاي حناچي شهردار 

شده اند نشان از سوءمديريت او در گزينش افراد است.
وي ادامه داد: سرپرس��ت جديد س��نخيتي با س��ازمان 
ندارد، از اين رو، در مورد انتصابات افراد به شهردار تهران 
تذكر مي دهم تا در صورت عدم توجه نسبت به انتصابات 
صالحيت خود ايشان در صحن شورا تصميم گيري شود.

سولماز حسينيون، پژوهشگر مستقل شهري و دكتراي 
تخصصي طراحي ش��هري معتقد است،  شهري كه براي 
همه مناس��ب و امن باش��د، براي زنان نيز مناسب و امن 

خواهد بود.
او در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا مي توان از طري��ق مداخالت 
شهرس��ازانه و معمارانه ب��راي بهبود فضاهاي ش��هري 
متناسب با حضور زنان اقدامي انجام داد يا خير، اظهار كرد: 
اين سوالي است كه در ميان مديران شهري دايمًا مطرح 
مي شود و معتقدم اگر به س��مت شهرهاي انسان محور 
حركت كنيم، مس��لمًا تمام اقشار جامعه در آن احساس 
آسايش و امنيت مي كنند. بنابراين شهر بايد متناسب با 
تمام اقشار جامعه طراحي شود. به قول موالنا، چون كه صد 

آمد، نود هم پيش ما است.
او در گفت وگ��و ب��ا ايس��نا ادام��ه داد: منظور از ش��هر 
مناسب سازي شده براي تمام اقشار جامعه، شهري است 
كه در آن به تمام نيازهايي اقشار مختلف توجه شود، زيرا 
بايد در نظر داشت كه زنان ومردان و كودكان و…نيازهاي 
متفاوتي دارند كه به توانايي هاي جسمي و روحي وفيزيكي 

و ادراكي آنان مرتبط است.
اين اس��تاد دانش��گاه اضافه كرد: مردان از نظر فيزيكي 
قوي ترهستند و اين قدرت جسمي آنان باعث مي شود كه 
بتوانند دشواري هايي كه محيط به آنان تحميل مي كند 
را بيشتر تحمل كنند، كما اينكه حتي در استانداردهاي 
معماري مدرن نيز تمامي معيارها مردانه است و اين حالي 
است كه گاهي مي بينيم افراد بسيار زيادي در چارچوب 
اين معيارها نمي گنجند. بر همين اساس نيز اغلب فضاهاي 
»به اصطالح« مدرن در ايران، مردانه ساخته شود و استفاده 
زنان از اين فضاها دشوار مي شود. از طرفي زنان گاهي به 
دليل پوشش خود، يعني چادر يا كفش پاشنه بلند يا به 
دليل نقش هاي متعددي كه در جامعه دارند )مادر، همسر، 

فرزند، كارمند و كارگر( با محدوديت هايي مواجه هستند 
كه بايس��تي در جزييات طراحي فضاهاي شهري به آنها 
توجه ش��ود. بطور مثال، زنان در نقش مادر در فضاهاي 
شهري همراه با كودكانشان هستند يعني در يك دستشان 
دست كودك و در دست ديگر خريد دارند. زنان در طول 
روز نقش ه��اي متفاوتي دارند كه باعث مي ش��ود نحوه 
استفاده آنان از فضاهاي ش��هري و نحوه دسترسي شان 

نيز متنوع تر شود.
به گفته وي، يك��ي از مهم ترين تفاوت هاي زنان و مردان 
در استفاده از فضاهاي شهري كه بايد مورد توجه طراحان 
و مديران قرار گيرد، در جزييات ش��هري است بنابراين 
بايس��تي براي افزايش حضور زنان در شهر خيابان هاي 
بهتري طراحي كنيم. طراحي نيز به اين معنا نيست كه 
حتمًا بايد اتفاق خاصي بيفتد يا پروژه هاي كالن خاص و 
نمايشي تعريف شوند بلكه با اقداماتي مانند رعايت اصل 
ديدن و ديده ش��دن فضاها مي توان به اين مهم دس��ت 
يافت. براي مثال، تبليغات روي پل هاي عابر كه به صورت 
تابلوهاي بزرگ تبليغاتي نصب شده خصوصًا شب هنگام 
هم براي مردان و به ويژه زنان موجب آسيب هاي زيادي 
مي شود. به همين دليل باال بردن شفافيت فضاها و ديدن و 

ديده شدن يكي از مقوله هاي مهم امنيت است.
اين متخصص طراحي شهري تصريح كرد: بايد فضاهاي 
ش��هري به خصوص در ساعاتي از روز كه روشنايي رو به 
كاهش است، طوري باشد كه نقاط تاريك، مبهم و پنهاني 
وجود نداشته باش��د. در اين زمينه نورپردازي درست و 
مناسب مي تواند راهگشا باشد. از سوي ديگر، نبود شيب 
راه در پل هاي عابر پياده، استفاده مادران با كالسكه بچه 
و چرخ خري��د را )عالوه بر معلوالن و س��المندان( غير 
ممكن مي كند بنابراين اصالح پل هاي عابر براي سهولت 
تردد ضروري است. در غير اين صورت تقاطع همسطح 

بهسازي شده بهترين اقدام است. حسينيون اظهار كرد: 
زنان بيش��تر از مردان نيازمند حم��ل و نقل يكپارچه و 
مرتبط و مسيرهاي پياده بدون انقطاع و به هم پيوسته 
در شهرها هس��تند. در اين رابطه، در شهر وين اقدامي 
تحت عنوان هم ترازسازي جنسيتي انجام شده كه جايزه 
بين المللي نيز كسب كرده است. در اين مطالعه پس از 
بررسي متوجه شدند هنگامي كه مردان به سركار مي روند 
و بازمي گردند از يك نوع وس��يله حمل و نقلي استفاده 
مي كنند. اين در حالي است كه زنان وسايل نقليه متفاوتي 
را مورد استفاده قرار مي دهند يعني سوار اتوبوس و مترو 
وتاكسي و…مي شوند. در حقيقت نتيجه اين تحقيق 
نشان مي دهد كه به دليل الگوهاي متنوع تحرك زنان 
در سطح شهر، بهسازي سيستم حمل و نقل عمومي و 
پياده روها، در افزايش استفاده زنان از فضاهاي شهري 
تاثير بسياري دارد. اين اس��تاد دانشگاه با اشاره به اينكه 
ما از توانمندسازي و مش��اركت زنان در فضاهاي شهري 
بسيارصحبت مي كنيم اما بسياري از فضاهاي شهري ما 
مناسب حضور زنان نيست، گفت: پژوهش هاي انجام شده 
در شهرها نشان مي دهند كه بسياري دختران بعد از سن 
۹ سالگي تمايل ندارند در فضاهاي باز شهري و پارك ها 
حضور پيدا كنند چراكه احس��اس راحتي نمي كنند. در 
حقيقت بايد فضاهاي شهري را به نوعي در مقياس خرد 
طراحي كنيم ت��ا دختران و زنان بتوانن��د در اين فضاها 
احساس آرامش راحتي و امنيت كنند.حسينيون اضافه 
كرد: منظور از خرد كردن فضاها، محصوريت يا اختصاصي 
كردن يك فضا براي يك جنسيت خاص نيست، زيرا همين 
جداس��ازي و محصوريت و تخصي��ص فضايي خاص در 
ساعاتي مشخص از شبانه روز مي تواند به اين موضوع دامن 
بزند كه نيازي به امن كردن ش��هر نيست و اگر جنسيتي 
خاصي نياز به امنيت دارد بايس��تي ب��ه فضاهاي خاص 

مشخص شده پناه ببرد. در حقيقت اين موضوع به نوعي 
پاك كردن صورت مساله يا همان دستيابي به شهري امن 
براي همه است. در حالي كه اگر شهري براي همه مناسب 

باشد براي زنان نيز مناسب خواهد بود.

 اختصاص�ي ك�ردن فضاه�ا امني�ت ايجاد 
نمي كند

در كشورهايي ديگر هم جداسازي فضاها به اين صورت 
نيست و افراد در فضاهاي شهري حريم ديگران را رعايت و 
رفتار خود را كنترل مي كنند زيرا اختصاصي كردن فضاها 
براي يك جنسيت خاص امنيت را زياد نمي كند. از سوي 
ديگر ثابت شده فضاهايي كه زنان و كودكان در آن حضور 
دارند براي مردان نيز امن تر است همچنين در كشورهاي 
ديگر فضاهاي شهري با جزييات بهتري طراحي شده اند و 

شفافيت فضاها باالتر است.
اين كارشناس مسائل شهري همچنين به خوانايي فضا نيز 
اشاره كرد و گفت: خوانايي فضا در مسيريابي حائز اهميت و 
به نوعي زير مجموعه شفافيت است. گاهي اوقات گم شدن 
در فضا و عدم خوانايي فضا را آسيب پذيرتر مي كند اما اين 
موضوع به اين معنا نيست كه با افزايش خوانايي شفافيت 
باال رود زيرا گاهي ني��از داريم خوانايي در مناطقي بطور 
خاص مناطق مسكوني زياد نباشد تا افراد غريبه به راحتي 

به اين مناطق وارد نشوند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا احداث پارك هاي بانوان 
پروژه موفق��ي بود يا خير، گف��ت: پارك هاي مختص به 
بانوان نمي توانند آنگونه كه الزم اس��ت منجر به افزايش 
حضور زنان در فضاهاي شهري شوند البته اين فضاها براي 
عده اي مناسب است زيرا جنبه هاي سالمتي دارد و افراد 
مي توانند از آفتاب مستقيم استفاده كنند اما بطور كلي از 
ديدگاه شهرسازانه پروژه اي نيست كه تشويق كننده زنان 

براي حضور در شهر باشد. ضمن اينكه اين پارك ها ساعاتي 
خاصي براي اس��تفاده دارند و نمي توان در هر ساعتي به 
آنجا مراجعه كرد البته پارك هاي فضايي هستند كه افراد 
ترجيح مي دهند خانوادگي به آنجا بروند و اوقات فراغت 
خود را در كنار خانواده س��پري كنند و همين امر باعث 
مي شود بخشي از زنان تمايلي براي حضور در پارك هاي 

بانوان نداشته باشند.
حسينيون با اش��اره به اينكه مردم بايد از حقوق خود 
نسبت به شهر آگاه شوند، اظهار كرد: در كشور ما داشتن 
خودروي شخصي و استفاده از آن براي رفتن به محل 
كار نوعي ارزش شده است. مسووالن نيز در برخي موارد 
چاره اي جز رسيدگي به خواست مردم ندارد و مجبور 
هستند به خواس��ته اصلي مردم يعني خيابان سازي و 
اتوبان سازي بپردازند همچنين در سطوح مياني يعني 
شوراي محالت كه حلقه ارتباطي بين مردم و شوراي 
شهر هس��تند نيز از مسائل ش��هري آگاهي هاي الزم 
را ندارند و دغدغه بيش��تر آنان رس��يدگي به مسائل و 
مشكالت اكثراً سليقه اي به صورت آني، موضعي و انفعالي 
اس��ت. در حالي كه در اينجا پاي منافع مردم در ميان 
است بنابراين الزم است مديران شهري فرآيند آموزش 
و مطالبه گري را در دستور كار خود قرار دهند و با مسائل 
ريشه اي تر برخورد كنند. بطور خاص در موضوع طراحي 
فضاهاي شهري مناسب براي حضور زنان بايد مطالعات 
هدفمند باشد و بررسي شود آنان چطور از فضاها استفاده 
مي كنند. ما در حال حاضر ايده درستي از چگونگي رفتار 

زنان در عرصه هاي شهري نداريم.
وي گفت: بيش��تر بايد به دنبال ش��هرهاي انسان محور 
باشيم البته اين باعث نمي شود نيازهاي گروه هاي خاص 
كه ممكن است فراتر و ويژه تر از اصول كلي طراحي باشد 

ناديده گرفته شوند.
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 افزايش مدت انتظار
خانه دار شدن به حدود ۲۵ سال 
س��لمان خادم المله، كارش��ناس اقتصاد مسكن 
مي گويد: ميانگين درآمد خانوارها با شاخص هاي 
متوسط حدود چهار تا پنج ميليون تومان است. از 
سوي ديگر خط فقر به بيش از ۲.۵ ميليون تومان 
رسيده، يعني اگر پس انداز خانوارها را بدون احتساب 
تورم در نظر بگيريم و مبلغ باقي مانده براي هزينه 
خريد مسكن اختصاص يابد حدود ۲۵ سال زمان 

مي برد تا افراد صاحب خانه شوند.
سلمان خادم المله معتقد است: افزايش ۲.۹ درصدي 
قيمت مسكن در بهمن ماه نسبت به دي ماه ۱۳۹۷ 
به دليل باال رفتن تقاضاي ش��ب عيد است كه هر 
ساله معمواًل با آن مواجهيم. ولي نكته اين است كه 
قيمت مسكن مثل س��اير كاالها از تعادل عرضه و 
تقاضا حاصل مي شود و قيمت ميانگين ۱۰ ميليون 
تومان براي كساني كه تقاضاي مصرفي دارند عدد 

بسيار بااليي است.
وي واكنش بازار مسكن نسبت به افزايش قيمت ها 
را خنثي دانست و افزود: توان مالي خانوارهايي كه 
تقاضاي مصرفي مسكن دارند، به شدت كاهش يافته 
و نمي توانند مسكن مناسب تهيه كنند. خروجي اين 
مساله به كاهش حجم معامالت، مهاجرت معكوس 

و حاشيه نشيني منجر مي شود.
به گزارش ايس��نا، آمار بانك مرك��زي از تحوالت 
بازار مسكن شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ نشان 
مي دهد، متوس��ط قيمت خريد و فروش يك متر 
مربع زير بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران ۹ ميليون و 
۹۷۰ هزار تومان بود كه نسبت به ماه گذشته و ماه 
مشابه سال گذش��ته به ترتيب ۱.۷ درصد و ۸۵.۱ 
درصد افزايش داشته اس��ت. همچنين در اين ماه 
تعداد معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران 
به بيش از ۹۳۰۰ واحد رسيد كه نسبت به ماه قبل 
۳۹ درصد افزايش داش��ته، اما نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته 4۹.۲ درصد كاهش را نشان مي دهد.

شرط موفقيت پولي شدن 
محدوده زوج و فرد 

دبيركميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران داليل عدم موفقيت احتمالي طرح پولي شدن 

محدوده زوج و فرد را تشريح كرد.
محمدعلي كروني در گفت وگو با مهر با بيان اينكه 
اجراي ط��رح محدوده كاه��ش آلودگي هوا )اخذ 
ع��وارض از محدوده زوج و ف��رد( چنانچه همراه با 
افزايش مطلوبيت سفر با وسايل انبوه بر همچون 
مترو و بي. آر. تي باش��د، نتيجه موثري در كاهش 
آلودگي هوا و ترافيك شهري خواهد داشت گفت: 
در ش��رايط فعلي كه توجه كافي به توسعه مترو و 
بهبود سفر با بي. آر. تي از سوي معاونت حمل و نقل 
شهرداري تهران نمي شود، ايجاد طرح در محدوده 
كاهش )زوج و فرد سابق( چندان تأثيري در كاهش 
سفرهاي شخصي در ش��هر نخواهد داشت و فقط 
در بحث معاينه فني و معاين��ه برتر نقش مثبتي 
ايفا خواهد كرد. ضمنًا چنانچه هدف اصلي كاهش 
آلودگي هوا باشد دو قدم مهم تر وجود دارد كه نسبت 
به محدود س��ازي آلودگي توليدي از خودروهاي 
شخصي در اولويت قرار دارند و در طرح فعلي ديده 
نشده اس��ت كه عبارتند از: آلودگي ناشي از موتور 
س��يكلت ها و آلودگي گوگردي ناش��ي از سوخت 

خودروهاي ديزلي.
اين كارشناس حوزه ترافيك با اشاره به اينكه در بحث 
درآمد حاصل از طرح محدوده كاهش آلودگي، با 
توجه به تخفيف هاي بس��ياري ك��ه در قالب هاي 
مختلف همچون خودروهاي ساكنين يا خودروهاي 
داراي مجوز و… ديده شده، افزايش چشمگيري 
شاهد نخواهيم بود گفت: چنانچه اختالفات پليس 
راهور و معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تهران بر س��ر اعمال قانون وس��ايل نقليه از طريق 
سرورهاي اختصاصي، حل نشود، مشكالت عدم 
تحقق درآمد حاصل از طرح هاي ترافيك همچون 

سال ۹۷، تكرار خواهد شد.

 طرح  جامع مسكن
بازنگري مي شود

فرزانه صادق مالواجرد، معاون وزير راه و شهرسازي 
در جمع مديران معماري و شهرسازي استان هاي 
كشور، گفت: بخشنامه اي از سوي معاونت مسكن و 
ساختمان براي تمامي استان هاي كشور ابالغ شده 
است كه در بند اول آن در خصوص بازنگري و تجديد 

نظر در طرح جامع مسكن تاكيد شده است.
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
صادق مالواجرد دبير ش��وراي عالي شهرس��ازي و 
معماري ايران ادامه داد: از تمامي مديران معماري و 
شهرسازي استان هاي سراسر كشور مي خواهم كه در 
خصوص بازنگري و تجديدنظر در طرح جامع مسكن، 
مطالعات جامعي انجام دهند و نتايج را ظرف مدت 
زمان يك ماهه به ما اعالم كنند.دبير ش��وراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران با تاكيد بر اينكه بازنگري 
طرح جامع بايد با نيازسنجي به مسكن انجام شود، 
افزود: برنامه ريزي در خصوص تامين مسكن از طريق 
نيازسنجي در طرح جامع مس��كن انجام مي شود.

صادق مالواجرد اعالم كرد: 4۰ سال از انقالب اسالمي 
مي گذرد. انتظار مي رود در زمينه پاسخگويي به نياز 
مسكن بلوغي حاصل شده باش��د و به نياز مسكن 
دهك يك و دو پاسخي در خور داده شود.وي با تاكيد 
بر اينكه تامين مسكن دهك يك و دو در نيازسنجي 
و بازنگري طرح جامع بايد مدنظر مديران معماري 
و شهرسازي استان هاي سراسر كشور باشد، اظهار 
كرد: تالش كنيم تا عقب ماندگي هاي بخش مسكن را 
بنابراين نياز جبران كنيم.معاون معماري و شهرسازي 
وزارت راه و شهرس��ازي با اش��اره به مساحت بافت 
فرسوده پايتخت و ضرورت ساماندهي آن تاكيد كرد 
و گفت: در همه شهرهاي كشور پاسخگويي مناسب 

به نيازواقعي مد نظر است. 

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در 
حاشيه نشس�ت علني ديروز اين شورا گفت: 
خط ۶ مت�رو فروردي�ن ماه امس�ال با حضور 

رييس جمهور به بهره برداري مي رسد.
هاش�مي گفت: به دليل برگزاري هم انديشي 
اعضاي شورا و ش�هردار، جلسه علني با كمي 
تأخير آغاز شد. در اين جلسه شهردار تهران 
در خصوص راه اندازي خط ۷ تا ميدان صنعت 
تا پايان سال و خط ۶ در فروردين ماه با حضور 

رييس جمه�ور خبر داد و گفت، خ�ط ۶ آماده 
بهره برداري است، اما به دليل حضور روحاني در 
مراسم افتتاحيه، افتتاح رسمي آن در فروردين 
ماه انجام مي شود. اما قطارها از پيش از سال در 

اين خط تردد خواهند كرد.
هاش�مي ادامه داد: گزارش عملكرد 1۰۰ روزه 
نخست فعاليت شهردار جديد تهران و برخي از 
انتصابات نيز در اين جلسه مطرح شد و حناچي 
در خصوص انتصابات در برج ميالد و س�ازمان 

ورزش و فعاليت هايي كه قرار است انجام شود، 
توضيحاتي را ارايه كرد.

پس از خروج شهردار از جلسه، اعضاي شورا در 
خصوص برج باغ ها و بازتابي كه اين موضوع در 
رسانه ها داشت بحث كردند و تالش شد كه در 
خصوص اين اقدام روشنگري هاي الزم انجام 
شود.وي در خصوص اينكه آيا سخنگوي شورا 
در اين جلسه استعفا كرده است نيز گفت: چنين 

چيزي مطرح نشده است.

افتتاح رسمي خط ۶ مترو در فروردين 98
در حاشيه
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»تعادل« سطح روابط تجاري ایران و عراق در آستانه سفر روحانی به بغداد را بررسي مي كند

عراق پايگاه ضد تحريم
تعادل|

رييس دولت دوازدهم امروز دوش�نبه در صدر 
هيأتي تجاري و سياس�ي عازم عراق مي شود. 
همه نگاه ها به اين سفر مهم حسن روحاني پس 
از گذشت 5 سال دوخته شده است. اما چرا سفر 
به عراق هم از بعد سياسي و هم اقتصادي داراي 
اهميت است؟ از بعد سياس�ي، در شرايطي كه 
رفت و آمدهاي ديپلماتيك امريكا و آل س�عود 
براي هر چه بيشتر تحت فشار قرار دادن اقتصاد 
ايران بيش از هر زمان ديگري شدت پيدا كرده، 
ايران به عراق به عنوان مفري براي كاهش فشار 
تحريم هاي اقتصادي مي نگرد. اما از بعد تجاري 
هم اگر ب�ه روابط ايران و عراق نگاهي بيندازيم، 
آمارها گوياي صدرنش�يني بازار اين كشور در 
فهرست شركاي تجاري ايران دارد. مطابق آمار 
تجارت خارجي ايران، تا پايان دي ماه س�ال 97 
»عراق«  پايگاه  نخست صادراتي ايران در منطقه 
و دومين شريك تجاري كش�ور پس از »چين« 
اس�ت.  به طوري كه  فاصله ميان صادرات ايران 
به چي�ن و صادرات ايران به ع�راق در اين مدت 
تنها حدود 9 ميليون دالر بوده است. اين تحليل 
آماري نش�ان از اين دارد كه ع�راق به زودي به 
بزرگ ترين مقصد صادرات كاالهاي ايراني بدل 
مي شود. برهمين اساس، پيش بيني ها حكايت از 
آن دارند كه خروجي سفر روحاني به اين كشور، 
گسترش چشمگير مراودات تجاري با  عراق را 
رقم خواهد زد.  اين گزراش همچنين به بررسي 
روند تجارت ايران با ديگر شركاي تجاري اش در 

منطقه پرداخته است. 

   چرا بازار عراق مهم است؟
جزئيات آماري تجارت با عراق، داده هاي دقيق تري 
از روند تجارت با اين كش��ور ارائه مي دهد. براس��اس 
آمار تج��ارت خارجي، تا پايان دي ماه س��ال 1397،  
ارزش صادرات غيرنفتی ايران به عراق به 7 ميليارد و 
515 ميلي��ون دالر بوده که تنها 9 ميليون دالر کمتر 
از صادرات به »چين« است. عالوه بر تجارت کااليی، 
عراق در حوزه واردات انرژی نيز به يکی از ش��رکای با 
اهميت ايران در منطقه تبديل شده و اين همکاری ها 
حتی با اعمال محدوديت های تحريمی امريكا نيز ادامه 
دارد.  بنابراين »عراق« را مي توان پايگاه عمده صادراتي 
ايران در منطقه نام برد. جزئيات آماري نشان از اين دارد 
كه مي��زان واردات عراقي ها در 10 ماه منتهي به دي 
سال 97 به حدود 7.5 ميليارد دالر رسيده است كه در 
مقايسه با دي ماه سال 1396 حدود 5.2 ميليارد دالر 
كاال از ايران وارد كرده، رشد 45 درصدي داشته است. 
همچنين مطابق آمارها، تراز تجاري ايران و عراق مثبت 

و حدود 7.46 ميليارد دالر بوده است. 
از اين رو، با نگاهي به نقش��ه تجاري اي��ران و جايگاه 
نخس��ت عراق در مقاصد صادراتي كشور، پاسخ اين 
س��وال را كه چرا عراق و سفر حس��ن روحاني رئيس 
جمهور ايران به اين كش��ور از اين درج��ه از اهميت 

برخوردار است را مي توان دريافت.
از س��وي ديگر،با توجه به تحريم های يکجانبه امريكا 
عليه ايران و رويکرد کش��ورمان ب��رای دور زدن اين 
تحريم ها در تجارت با همسايگان، مناسبات دوستانه 
با ع��راق می توان��د اين کش��ور را به پايگاه��ی برای 
خنثی سازی محدوديت های اقتصادی تبديل کند و 
در ماجرای همکاری اقتصادی با سوريه و بازسازی اين 

کشور نيز نقش محوری ايفا کند.
برهمين اس��اس، به نظر مي رس��د، روابط تجاري و 
سياس��ي ايران و عراق در آس��تانه ي��ك رويداد مهم 

قرار گرفته اس��ت؛ چراكه با س��فر حس��ن روحاني 
رئيس جمهور ايران،  امروز )دوشنبه( در صدر هياتی 
بلندپايه متشکل از مقامات ارشد دولتی و نمايندگان 
بخش خصوصی، تجارت با اين كشور وارد فاز جديدی 
خواهد شد. سفري كه با استقبال مقامات عراقي هم 
مواجه شده است؛ به طوري كه »برهم صالح«، رييس 
جمهور عراق، طي اظهاراتي عنوان كرده كه روابط با 
تهران براي اين كشور از اهميت بااليي برخوردار است. 
البته اهميت اين سفر برای طرف ايرانی هم کمتر از 
طرف عراقی نيست؛ چراکه عراق بزرگ ترين شريک 

تجاری ايران به ش��مار مي رود. در اين سفر، مقامات 
ارشد دولتی و گروهی از نمايندگان بخش خصوصی 
به سرپرستی غالمحسين شافعی، رئيس اتاق ايران، 
رئيس جمه��ور را همراه��ی خواهند ک��رد. از جمله 
مسائلی است که در دستور کار سفر روحانی به عراق 
قرار خواهد گرفت، مي توان به مواردي چون »مباحث 
حوزه های نفتی از قبيل چاه های نفتی مشترک، روابط 
گازی و انرژی دو کشور، لغو احتمالی رواديد سفر در 
برخی س��طوح و تبادل مالی و بانکی ميان تهران �� 

بغداد« اشاره كرد. 

   ديگر شركاي تجاري
به گزارش »تع��ادل«، نگاهي به روند تج��اري ايران با 
ديگر شركاي تجاريش در منطقه گوياي اين است كه 
»امارات متحده عربي« به عنوان دومين شريك تجاري 
ايران در منطقه، تا پايان دي ماه 97 حدود 5.3 ميليارد 
دالر كاال از اي��ران وارد كرده و با احتس��اب واردات 5.4 
ميليارد دالري ايران از اين كشور در همين بازه زماني، 
تراز تجاري دو كش��ور 143 ميليون دالر به نفع امارات 
»متحده عربي« است. اين در حالي است كه اين كشور 
در 10 ماه نخست سال 1396 حدود 5.2 ميليارد دالر 

كاال از ايران وارد كرده كه بر اين اساس، صادرات ايران به 
اين كشور در اين مدت حدود 2 درصد رشد داشته است.

»افغانستان« نيز در جايگاه سومين مقصد صادراتي ايران 
در ميان كشورهاي همسايه قرار گرفته است كه در مدت 
مذكور صادرات ايران به اين كشور، بيش از 2 ميليارد و 
532 ميليون دالر گزارش شده است. اما واردات از اين 
كشور در همين بازه زماني، به رقم 9 ميليون دالر رسيده 
كه باعث شده تا تراز تجاري ميان ايران و افغانستان، 2 
ميليارد و 523 ميليون دالر به نفع ايران مثبت باش��د.  
»تركيه« به عنوان چهارمين ش��ريك تجاري ايران در 
منطقه  نيز تا پايان دي ماه 97 ح��دود 2 ميليارد دالر 
كاال از ايران وارد كرده كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه 
سال گذشته حدود 21 درصد رشد داشته است؛ چراكه  
»تركيه« در 10 ماه نخست سال 96 حدود 1.66 ميليارد 

دالر كاال از ايران وارد كرده بود. 
پنجمين جاي��گاه از مقاصد صادراتي اي��ران در ميان 
كشورهاي منطقه اما به »پاكستان« مي رسد. مطابق 
آمارها، صادرات ايران به اين كشور در بازه زماني ياد شده 
در سال 97  يك ميليارد و 18 ميليون دالر گزارش شده 
كه واردات ايراني ها از اين كشور در مدت مذكور 235 
ميليون دالر گزارش شده است. همين امر باعث شده تا 
تراز تجاري ايران و پاكستان، 783 ميليون دالر به نفع 

ايران مثبت باشد. 
همچنين تا پايان دي ماه سال جاري، »عمان« ششمين 
شريك تجاري ايران لقب گرفته كه در اين مدت، حدود 
638 ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده اس��ت. اين در 
حالي است كه تجار ايراني در مدت مشابه سال 1396 
حدود 417 ميليون دالر كاال به عمان صادر كرده اند كه 
از اين رو، شاهد رشد 53  درصدي صادرات به عمان در 
10 ماه منتهي به دي سال 97 هستيم.  در مقابل، تجار 
ايراني در همين مدت، حدود 403 ميليون دالر كاال از 
عمان وارد كرده اند كه به اين تراز تجاري دو كشور حدود 

235 ميليون دالر به نفع ايران بوده است.
از آن سو، »روسيه« بزرگ ترين همسايه شمالي ايران 
در 10 ماه منتهي به دي سال 97، حدود 1.03 ميليارد 
دالر كاال به ايران ص��ادر كرده و در مقابل، حدود 220 
ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده است. بر اين اساس، 
تراز تجاري ايران با روس��يه، به عنوان نهمين شريك 
بزرگ تجاري كشور در منطقه به شدت به نفع روسها 
است كه حدود 816 ميليون دالر تخمين زده مي شود. 
اين در شرايطي است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
1396 صادرات ايران به روسيه حدود 9 درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت.  »قطر« ديگر شريك عربي ايران به 
ش��مار مي رود كه دربازه زماني ياد شده، حدود 194 
ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده كه در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال 96، حدود 7 درصد رشد را نشان مي 
دهد. مطابق آمارها،  قطر در 10 ماه منتهي به دي سال 
96  حدود 181 ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده بود. 
در مقابل، قطري ها نيز در اين بازه زماني ياد ش��ده در 
سال 97 حدود 7 ميليون دالر صادرات به ايران داشته 
اند. بر اساس، تراز تجاري دو كشور با حدود187 ميليون 
دالر، به نفع ايران مثبت شده است. اما نكته مهم در نقشه 
تجاري ايران، نداشتن مراودات تجاري ايران با كشور 
عربستان است. به طوري كه اين كشور در قعر جدول 

شركاي تجاري ايران در منطقه قرار دارد. 
برآيند اين تحليل آماري نشان از اين دارد كه عراق در 
ش��رايطی به اولين مقصد منطق��ه ای و دومين مقصد 
جهانی صادرات کاال و خدمات ايران تبديل ش��ده که 
تاکنون فقط بخشی از ظرفيت های آن در تعامل تجاری 
با ايران مورد اس��تفاده قرار گرفته و احتماال در س��فر 
رئيس جمهور به اين کشور، همکاری های اقتصادی آن 

با ايران ابعاد تازه تری پيدا خواهد کرد. 

ریيس كنفدراسيون صادرات ایران مطرح كرد

كميسر عاليرتبه بازرگاني دولت انگليس خبر داد

تجديد نظر در تخصيص دالر 4200 توماني 

كانال مالي اروپا و ایران به زودي راه اندازي مي شود

عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه نرخ هاي 
كنون��ي دالر در بازار واقعي نيس��ت، گفت: قيمت دالر 
كه اكنون در بازار به چشم مي خورد واقعي و اقتصادي 
نيست و در عين حال بازار نشان داد در معامالت و خريد 
و فروش ها، كش��ش نرخ باالتر از ١٠هزار تومان ندارد. 
محمد الهوتي افزود: با مجموعه سياست هايي كه دولت 
در تسهيل بازگشت و رفع تعهد ارزي و روان سازي واردات 
و ثبت س��فارش در ماه هاي اخير در نظر گرفته است، 
بازگشت ارز تسهيل ش��ده و طرف عرضه تقويت شده 
است. وي تصريح كرد: صادركننده نمي تواند ارز خود را 
به كشور برنگرداند، بلكه در مورد روش هاي بازگشت ارز با 
دولت اختالف دارد. الهوتي اظهار كرد: هنوز جزيياتي از 
آمار صادرات بهمن ماه از سوي گمرك منتشر نشده است. 
بر اساس آمار جديد رييس كل گمرك، در يازده ماهه ٤٠ 
ميليارد دالر صادرات و ٣٨.٥ ميليارد دالر واردات انجام 
شده است كه به نظر مي رسد حجم صادرات تا پايان سال 
به حدود ٤١ ميليارد دالر برسد. بر اين اساس، تراز تجاري 

كشور در يازده ماهه ١.٥ ميليارد دالر مثبت بوده است.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: امسال پس 
از سال ها، دوباره برگشت تعهدنامه ارزي را تجربه كرديم 
و س��طح بندي صادركنندگان از جمله مسائلي بود كه 
صادرات را با مشكل مواجه كرد؛ ضمن اينكه افزايش دو تا 
سه برابري نرخ ارز نيز در تمام شؤونات اقتصادي اثر منفي 
گذاشت. الهوتي به ديدار اعضاي هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران با دبير شوراي عالي امنيت ملي، اشاره و 
افزود: در اين جلسه غيرعلني، بسياري از موضوعات و 
مباحث مرتبط با حوزه تجارت و اقتصاد ايران در سايه 
تحريم هاي پيش رو مطرح شد كه حاصل آن به استحضار 
مقام معظم رهبري نيز رسيده است و براي اولين بار در 
طول چهار دهه اخير، ايش��ان به موضوع جلسه مذكور 
اشاره كرده و به دولت تذكر دادند كه حرف اتاق بازرگاني 
را ببيند و بشنود كه اين نشان از توجه ويژه حاكميت به 

بخش غيردولتي دارد.
بنابه اظهارات او، هم اكنون سطح بندي صادرات و بازگشت 

ارز در مدت 3 ماه در كنار الزام به عرضه ارز در سامانه نيما، 
بخشي از نگراني فعاالن اقتصادي و به ويژه صادركنندگان 
است. عالوه بر اين، ما بارها به دولت هشدار داده بوديم كه 
دالرهاي 4200 توماني منجر به ايجاد رانت براي عده اي 
خواهد شد اما با وجود اين تذكرات مهم، توجهي به آن 
نشد و امروز بعد از گذشت 11 ماه، از رييس جمهور و بانك 
مركزي تا وزراي اقتصادي و رييس سازمان برنامه و بودجه 
تصميم گرفته اند تا دالر 4200 توماني را براي كاالهاي 
اساسي تخصيص دهند كه متأسفانه اين كاالها سر سفره 
مردم با قيمت بسيار باالتري قرار مي گيرد و قدرت خريد 
مردم را به شدت كاهش مي دهد ضمن اينكه دولت به 
دليل كمبود ارز، اقدام به مديريت واردات كاال كرده كه 
بر اثر آن، واردات مواد اوليه به شدت با كاهش مواجه شده 
است. الهوتي گفت: سياست ارزي در مديريت واردات و 
صادرات بايد با نظر فعاالن اقتصادي تدوين شود و دولت 
اگر اين موضوع را سرلوحه كار خود در سال 98 قرار دهد، 
بسياري از مشكالت به وجود نخواهد آمد و اقتصاد بهتر 

مديريت خواهد ش��د. او از تشكيل كميته اي با حضور 
نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، نماينده اتاق بازرگاني 
ايران و نايب رييس آن خبر داد. الهوتي همچنين تصريح 
كرد: 30 تا 31 درصد صادرات كشور را كاالهاي صنعتي، 
معدني و كشاورزي تش��كيل مي دهد كه قيمت آنها را 
گمرك تعيين ك��رده و در همان كميته 5 نفره نيز اتاق 
بازرگاني ايران با دارا بودن يك كرسي، اعالم نظر مي كند 
اما تصميم گير نهايي، گمرك است. اين در حالي است كه 
بحث قيمت هاي پايه صادراتي زماني براي صادركننده 
حائز اهميت اس��ت كه متعهد به بازگشت ارز صادراتي 
باشد؛ بنابراين قيمت ها بايد در اين بخش واقعي باشد 
تا اگر صادركننده يك دالر صادر كرد، بابت آن 1.5 دالر 
تعهد نسپارد. اينجاست كه ديگر نمي توان انتظار داشت 
ارز به كشور با اعداد و ارقام پيش بيني شده از سوي دولت 

برگردد.
به گفته عضو كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران، بخشي 
از كاالهاي صادراتي كامال از مواد اوليه يارانه اي استفاده 
مي كنند كه بازگشت ارز صادراتي آنها نيز بايد به دقت 
رصد شده و حتما انجام شود اما نمي توان انتظار داشت 
آن دسته از كاالهاي صادراتي كه براي صادركننده نرخ 
برابر بازار آزاد در خريدها داشته اند، با نرخ نيمايي و كمتر 

از قيمت اصلي به فروش برس��ند. الهوتي متذكر شد: 
البته دولت اختيار تعيين قيمت را در سامانه نيما كامال 
به صادركننده س��پرده اما با توجه به عرضه ارز از سوي 
پتروشيمي ها، نمي توان خريداري براي ارز صادراتي به 
نرخي باالتر از نرخ متوس��ط نيما پيدا كرد. او ادامه داد: 
پتروشيمي هايي كه خوراك نيمايي دريافت مي كنند، 
بايد ارز حاص��ل از صادرات خود را هم در س��امانه نيما 

وارد نمايند.
او به تصميمات اخير دولت مبني بر تسهيل بازگشت ارز 
حاصل از صادرات و امكان ارايه ارز صادراتي براي واردات 
خود صادركننده يا واردكننده ديگر، اشاره و خاطرنشان 
ك��رد: اين موض��وع مي تواند بازگش��ت ارز صادراتي را 
تس��هيل كرده و رفع تعهد ارزي را آسان تر كند اما بايد 
ثبت سفارش ها نيز روان تر ش��ود. الهوتي گفت: بانك 
مركزي معتقد است كه پتروشيمي ها در بازگشت ارز 
خود خوب عمل كرده اند اما به هر حال ميعانات گازي كه 
23 تا 24 درصد از صادرات را در اختيار داش��ته و عمومًا 
دولتي هستند و حتي خصولتي هم به شمار نمي آيند، 
بايد سرعت ارايه ارز را بيشتر كرد. به گفته او، تا يك ماه 
قبل عمال امكان استفاده از برخي روش ها براي بازگشت 
ارز صادراتي وجود نداشت و اكنون امكان آن فراهم شده 

و به نظر مي رسد بازگشت ارز صادراتي متعادل تر شود.

كميس��ر عاليرتب��ه بازرگان��ي دول��ت بريتانيا گفت: 
شركت هاي انگليس��ي بسياري هس��تند كه در بازار 
ايران فعاليت مي كنند و مي خواهند با ايران روابط خود 
را توسعه دهند. س��ايمون پني در ديدار با رييس اتاق 
بازرگاني اصفه��ان با بيان اينكه پيغام دولت بريتانيا به 
ايران، پايبن��دي به اجراي برجام اس��ت، افزود: پس از 
خروج امريكا از برجام، بانك هاي بين المللي دسترسي 
ش��ركت هاي ايراني را محدود كردند، اما س��ه كشور 

انگليس، فرانسه و آلمان با راه اندازي كانال مالي جديد 
خواستار تبادل مالي و تسهيل تجارت با ايران هستند. به 
گزارش اتاق بازرگاني اصفهان، معاون سفير انگليس در 
ايران نيز در اين ديدار اظهار كرد: كانال مالي جديد اروپا 
و ايران در پاريس ثبت شده و به زودي اجرا )راه اندازي( 
مي شود. جايلز واتكر تاكيد كرد: ايران مي تواند از منافع 
اقتصادي برجام استفاده كند و منتظر تأييد ايران براي 
معرفي نهاد متناظر براي مراودات بانكي با اروپا هستيم. 

وي از حضور هيات آلماني طي هفته آينده به تهران با 
هدف بررسي اجرايي شدن كانال مالي ايران و اروپا خبر 
داد و گفت: همكاري دو نهاد مالي در ايران و اروپا مي تواند 

روابط اقتصادي دو طرف را تسهيل كند.
رييس اتاق بازرگاني اصفهان نيز در اين ديدار با اشاره به 
خروج امريكا از برجام گفت: از دولت انگليس خواستاريم 
كه سياست خود را نسبت به برجام روشن كنند و به وعده 
خود در مورد كانال مالي عمل كنند. سيد عبدالوهاب 

سهل آبادي تصريح كرد: با وجود اينكه ايران به بند بند 
برجام عمل كرده، اما در حوزه بانكي نتوانسته از منافع 
برجام به ويژه در بخش بانكي استفاده كند. وي تصريح 
كرد: با وجود تحريم هاي امريكا، بسياري از واحدهاي 
توليدي ايران توانستند بسياري از طرح هاي توسعه خود 
را در داخل كشور اجرا كنند. رييس اتاق بازرگاني اصفهان 
با اشاره به ظرفيت هاي استان اصفهان در بخش صنعتي، 
كشاورزي و معدني گفت: استان اصفهان مي تواند در 

بخش هاي اقتصادي ش��ريك تجاري با انگليس باشد. 
وي صنعت گردش��گري را يكي از مزيت هاي اس��تان 
اصفهان برشمرد و افزود: تنوع آب وهواي استان و وجود 
آثار تاريخي و فرهنگي متعدد زمينه جذب گردشگران 
خارجي به ويژه گردشگران اروپايي است. سهل آبادي 
تأكيد كرد: ايران بازار 80 ميليوني نيست، بلكه بازار 400 
ميليوني با همسايگانش است كه مي تواند با شركت هاي 

اروپايي همكاري نزديكي را تعريف كند.
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جلوگيري از خروج كاالهاي 
اساسي به صورت مسافري 

تسنيم|س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با ارسال 
نامه اي به ديگر بخش هاي اين ستاد اعالم كرد كه از 
خروج مسافري، اظهار خالف واقع و سوءاستفاده از 
ظرفيت مناطق آزاد براي خروج غيرقانوني كاالهاي 
اساس��ي جلوگيري به عمل  آيد. عبداهلل هنديناني، 
معاون پيش��گري و كاهش تقاضاي س��تادمركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، با ارسال نامه اي به دبيران 
كميسيون هاي برنامه ريزي و هماهنگي و نظارت بر 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز سراسر كشور، نوشت: »پيرو 
مكاتبات انجام شده در خصوص جلوگيري از خروج 
غيرقانوني كاالهاي اساس��ي از كش��ور، به پيوست 
تصوير نامه س��تاد تنظيم بازار در خصوص احتمال 
خروج غيرقانوني كاالهاي اساس��ي از جمله روغن 
خوراكي از مرز هاي كش��ور، ارسال مي شود. شايان 
ذكر است با وجود وفور روغن خوراكي و ساير كاالهاي 
اساسي، افزايش تقاضاي كاذب، احتكار خرد و كالن و 
نظارت هاي ناكافي بر توزيع كاالهاي اساسي از ديگر 
آسيب هاي شناساي شده اين حوزه است. خواهشمند 
است ضمن اتخاد تدابير الزم مراتب ذيل در دستور 
كار قرار گرفته و نتيجه را به ستاد منعكس فرماييد. 1- 
تشديد نظارت بر جلوگيري از خروج كاالهاي مذكور 
در قالب اظهار خالف واقع و سوءاستفاده از ظرفيت 
مناطق آزاد رويه مسافري و ساير رويه هاي محتمل 
و 2-در نظر داشتن ضرورت حفظ آرامش و اطمينان 

جامعه نسبت به وفور كاالهاي اساسي.«

دپوي 10 هزار كانتينر قطعات 
خودرو در مناطق آزاد

ايلنا|دبير شوراي عالي مناطق آزاد از دپوي 10 هزار 
كانتينر قطعات خودرو در مناطق آزاد خبر داد وگفت: 
قطعات يدكي و الستيك هم معاف از ثبت سفارش 
هستند و بدون تشريفات ثبت سفارش وارد مناطق 
آزاد ش��ده اند. مرتضي بانك، درباره دپوي كاالهاي 
اساسي در مناطق آزاد گفت: دپوي قابل توجهي از 
كاالهاي اساسي در مناطق آزاد وجود ندارد. اساسا 
وزارت صمت بايد نس��بت به واردات قطعات و مواد 
اوليه و كاالهاي اساس��ي اقدام كن��د و مناطق آزاد 
در اين حوزه سياست گذار نيس��ت. خودروسازان 
مهم ترين عامل افزايش قيمت خودرو را نبود قطعات 
خودرو عنوان مي كنند و اين در حالي است كه تنها 
از مبادي مناطق آزاد 10 هزار كانتينر قطعات خودرو 
بدون طي مراحل ثبت سفارش وارد شده است و گويا 
واردات اين قطع��ات و مواد اوليه با ارز 4 هزار و 200 
توماني انجام شده است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
با بيان اينكه در راستاي رفع مشكالت تامين برخي از 
كاالها در كشور، 3هزارو 200 قلم كاال معاف از ثبت 
سفارش در مناطق آزاد شده  اند، گفت: طبق مصوبه 
دولت، اين ميزان كاال و مواد اوليه بدون ثبت سفارش 
و سهميه ارزي وارد مناطق آزاد و در اين مناطق دپو 
مي شوند تا در شرايط عادي بعد از ثبت سفارش وارد 

سرزمين مادر شوند. 

اعتراض رسمي ايران به قطع 
همكاري شركت هاي خارجي 

سازمان توسعه تجارت ايران |سرپرست سازمان 
توسعه تجارت ايران از رويكرد دولت در جهت حفظ و 
حمايت از اشتغال مولد خبر داد. محمدرضا مودودي، 
گفت: در شرايطي كه بسياري از شركت هاي خارجي 
به واس��طه تحريم بازار ايران را ت��رك كرده اند، بايد 
مشخص شود كه بازار ايران تا چه حد براي شركت هاي 
خارجي اهمي��ت دارد. او افزود: اص��وال با اين تصور 
نادرست مواجه هستيم كه ش��ركت هاي خارجي 
در ش��رايط عادي به دنبال بازار جذاب ايران باشند و 
در پي هر بحران عزم خروج ك��رده و روابط خود را با 
توليدكنندگان داخلي قطع كرده و اهميتي براي ضرر 
و زيان شركت هاي داخلي قائل نباشند. مودودي تأكيد 
كرد: به زودي مراتب اعتراض وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به صورت رس��مي به اين شركت ها اعالم 
خواهد شد و عملكرد اين شركت ها در دوران سخت 
ايران مالك همكاري آتي خواهد بود. او در همين مورد 
گفت: خط توليد كوماتسو و كياموتورز به دليل كمبود 
در تأمين قطعه با ظرفيت بسيار پاييني فعال هستند و 
هزينه تأمين قطعات به دليل نبودن رابطه مستقيم با 

هزينه هاي بيشتري صورت مي گيرد.

افزايش توليد 22 محصول 
منتخب صنعتي و معدني

22 محصول منتخب صنعتي و معدني در 9 ماه ابتداي 
امس��ال افزايش توليد داشتند و در اين زمينه توليد 
كاتد مس با 180.2 هزار تن نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود 70 درصد رشد داشت .به گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 9 ماهه سال 97، 
22 محصول منتخب صنعتي و معدني افزايش توليد 
داش��ته اند و در اين زمينه توليد كاتد مس با 180.2 
هزار تن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 70 
درصد رشد و ظروف شيشه اي با توليد 340.8 هزار 
تن 12.7 درصد رش��د داشته است. همچنين فوالد 
خام با توليد 16982.9 هزار تن رش��د 9.8 درصدي 
داشته است. سنگ آهن با 27 ميليون تن، 7.9 درصد 
و فوالد خام با 17 ميليون تن، 9.8 درصد رشد توليد 
داشته اند. در زمينه توليد كاالهاي منتخب معدني 
و صنايع معدني، چيني بهداش��تي با 72.7 هزار تن 
و كاهش 6.5 درصدي، شمش آلومينيوم با 252.3 
ه��زار تن و كاهش 4.4 درصدي بيش��ترين كاهش 
توليد را داشته اند. در مجموع توليد كاالهاي منتخب 
شيميايي و پتروشيمي در 9 ماه گذشته امسال با 40 
هزار و 123 هزارت��ن افزايش 0.7 درصدي در توليد 
داشته است.در اين بخش پلي استايرن با 323.7 هزار 
تن توليد و افزايش 35.7 درصدي، پلي كربنات با 12.3 
هزار تن توليد و افزاي��ش 15 درصدي و اوره با توليد 
4590 هزار تني و افزايش 14.7 درصدي بيشتري 

رشد توليد را داشته اند .

تجارت ايران و كشورهاي همسايه در 10 ماه سال هاي 96 و 97 )دالر(

تراز تجاري 10 ماههواردات 97ميزان تغييرات صادراتصادرات 97صادرات 96كشور

4551.328.4717.463.494.672 درصد5.191.473.2147.514.823.143عراق

143.099.744-25.455.778.751 درصد5.212.202.7585.312.679.007امارات

129.209.2892.523.318.593 درصد2.256.383.2492.532.527.882افغانستان

12.505.895-212.038.323.537 درصد1.669.732.1802.025.817.642تركيه

41235.532.631783.319.408 درصد721.382.8531.018.852.039پاكستان

53403.387.723235.240.062 درصد417.497.986638.627.785عمان

3717.290.930323.071.371 درصد249.105.832340.362.301آذربايجان

77.986.086326.006.796 درصد358.493.954333.992.882تركمنستان

816.488.084-91.035.746.944 درصد201.968.175219.258.860روسيه

911.275.706202.433.130 درصد196.901.259213.708.836كويت

77.222.901187.601.235 درصد181.954.618194.824.136قطر

4221.167.269111.694.744 درصد93.323.661132.862.013ارمنستان

1567.119.06445.254.814- درصد131.555.175112.373.878قزاقستان

10812.0139.290.633 درصد9.158.61510.102.646بحرين
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15 جهان

جانشين مركل به پيشنهاد ماكرون واكنش نشان داد 

گفت وگوهاي امريكا و طالبان پشت درهاي بسته ادامه دارد

برخورد خاكستري برلين با پيشنهاد رنسانس اروپايي 

آيااشرفغنيعقبنشينيميكند؟

گروه جهان|
حزب حاكم آلمان در نخستين واكنش رسمي به طرح 
اصالحي فرانسه براي اتحاديه اروپا موسوم به »رنسانس 
اروپايي« پيش��نهادهاي خود را مطرح كرده اس��ت. 
كرامپ كارنباور رهبر حزب دموكرات مسيحي آلمان كه 
از او به عنوان صدراعظم بعدي آلمان نام برده مي شود در 
مقاله اي كه يك شنبه در روزنامه ولت  ام زونتاگ با عنوان 
»اروپا را درست كنيم« منتشر كرده تاكيد كرده كه قدم 
اول تامين رفاه اروپا است. »مركل كوچك« همچنين از 
ايجاد يك بازار داخلي مشترك بانكي براي كشورهاي 
اتحاديه اروپا صحبت كرده است. ناظران معتقدند كه 
نكات مهم طرح پيش��نهادي آلمان انعطاف پذيري و 

كاهش بروكراسي در اتحاديه اروپا است.
به گ��زارش خبرگزاري آلم��ان، تقريبا يك هفته پس 
از ارايه پيش��نهادهاي اصالحي اتحاديه اروپا از سوي 
امانوئ��ل ماكرون رييس جمهور فرانس��ه، رهبر حزب 
دموكرات مس��يحي آلمان با رد برخي از پيشنهادات 
رييس جمه��وري فرانس��ه و پذيرش برخ��ي ديگر از 
آنها هش��دار داده: »مركزگرايي اروپايي، دولت گرايي 
اروپايي، بدهي هاي مش��ترك اروپايي، اروپايي سازي 
نظام اجتماعي و سيس��تم حداقل دس��تمزد راه هاي 

نادرستي خواهند بود.« 
انگريت كرامپ كارنباور تاكيد كرده كه مي خواهد كرسي 
دومي پارلمان اتحاديه اروپا در استراسبورگ را از ميان 
بردارد، پيش��نهادي كه براي فرانسه خوشايند نيست. 
كارنباور همچنين پيشنهاد داده كه ماموران اتحاديه اروپا 
نبايد از ماليات بر درآمد مستثنا شوند. رهبر حزب اتحاد 
دموكرات مسيحي آلمان گفته حامي تقويت و گسترش 
شكوه و عظمت اتحاديه اروپاست اما با ايده ماكرون براي 
يك دس��تمزد حداقلي در سراسر اروپا مخالف است. او 
نوشته: »س��انتراليزم اروپايي و اروپايي شدن خدمات 

اجتماعي و دستمزد حداقلي يك راه نادرست است.«
كارنب��اور ك��ه به دلي��ل حماي��ت آن��گال م��ركل و 

موضع گيري هاي نزديكش به صدراعظم آلمان، »مركل 
كوچك« نام گرفته، اعالم كرده ك��ه اتحاديه اروپا بايد 
يك كرسي مشترك و دايمي در شوراي امنيت سازمان 
ملل داشته باش��د. او با اين حال هيچ اشاره اي به بودجه 
حوزه يورو نكرده است، مساله اي كه مدت هاست ذهن 
امانوئل ماكرون را به خود مشغول كرده است. رهبر حزب 
دموكرات مسيحي آلمان همچنين پيشنهاد يك بودجه 
سرمايه گذاري براي پژوهش ها، اكتشافات و فناوري هاي 

مشترك در اتحاديه اروپا را مطرح كرده است. 
امانوئ��ل ماك��رون هفته گذش��ته در مقال��ه اي كه در 
روزنامه هاي معتبر جهان متنشر شد، خواستار اصالحات 
بنيادي در اتحاديه اروپا ش��ده بود. او ايج��اد يك اداره 
مشترك پناهندگي اروپايي و نيز بانك اقليمي اروپايي 
را پيشنهاد كرده كه بايد هزينه اقدامات در برابر تغييرات 
اقليمي را تامين كند. امانوئل ماكرون همچنين با هشدار 
نسبت به قدرت گرفتن راست هاي افراطي استدالل كرده 

بود كه بايد در برابر ملي گرايان پيش از انتخابات پارلماني 
در پايان مه مي ايستاد. 

دولت آلمان نخس��ت با احتياط به اين پيش��نهادهاي 
رييس جمهور فرانسه واكنش نش��ان داد. حال كرامپ 
كارنباور در مقاله اش تاييد كرده كه شهروندان اروپايي در 
موضوعاتي چون مهاجرت، تغييرات اقليمي، تروريسم و 
منازعه هاي بين المللي ناتواني رهبران اروپايي را احساس 
كرده اند. او تاكيد كرده طرفداران جامعه متحد اروپايي 

بايد به جاي درگير ش��دن با اتهاماتي كه پوپوليست ها 
مطرح مي كنند، با اعتماد به نفس دست به كار شوند.

كرامپ كارنباور تاكيد كرده كه بايد مذاكرات درباره يك 
سياست مشترك اروپايي در برابر بحران مهاجرت كه از 
سال ها پيش به اين سو متوقف شده، آغاز شود. او تاكيد 
كرده كه مساله مرزهاي خارجي حوزه شينگن و اينكه 

سياست هاي مهاجرتي بايد بار ديگر بررسي شود. 
رهبر حزب حاكم دموكرات مسيحي آلمان تصريح كرده 
كه هر دولت عضو اتحاديه بايد نقش خود را در مبارزه با 
بحران مهاجرت، حفاظت مرزها و پذيرش مهاجران ايفا 
كند. كرامپ كارنباور تاكيد كرده كه با وجود اجرايي شدن 
برگزيت و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، بروكسل بايد 
همكاري هاي خود را با لندن حفظ كند. او در مقاله خود 
نوشته كه مي تواند تصور كند كه در يك شوراي امنيت 
اروپايي با حضور بريتانيا، درباره موضع گيري ها سياسي 
خارجي تصميم گرفت و عملكردهاي مش��ترك را در 
سياست امنيتي سازمان دهي كرد. اين مقام ارشد آلماني 
اعالم ك��رده: »مذاكرات درباره تغييرات توافقنامه هاي 
اروپايي بايد از همان آغاز همه دولت هاي عضو را شامل 
شود؛ زيرا نخبه هاي بروكسل، نخبه هاي غربي و نخبه هاي 

طرفدار اروپا نبايد منزوي شوند.«

بخشتوليدآلمانكوچكشد
 رهبران حزب حاكم آلمان در ش��رايطي از لزوم اصالح 
اتحاديه اروپا مي گويند كه آمارهاي منتش��ر ش��ده از 
انقباض بخش توليد اين كشور حكايت دارد. اين خبري 
كامال هشداردهنده براي تمام اتحاديه اروپا است، چراكه 
بخش توليد آلمان در كن��ار تجارت خارجي آن، پس از 
بحران مالي جهان در 2009-2008 ميالدي عامل اصلي 
رشد اقتصادي منطقه يورو بوده است. به گزارش رويترز، 
سفارشات ش��ركت ها در آلمان در ماه ژانويه 2.۶ درصد 
افت كرده است، درحالي كه اقتصاددانان پيش بيني كرده 

بودند 0.۵ درصد رشد داشته باشد.

گروه جهان|
 طوالني ترين دور گفت وگوهاي نمايندگان امريكا و گروه 
طالبان در دوحه پايتخت قطر، همچن��ان ادامه دارد. اين 
گفت وگوها از شنبه پس از يك روز تعطيلي، دوباره پشت 
درهاي بسته از سر گرفته ش��ده است. طالبان پنج شنبه 
گذش��ته گفته بود مذاكرات جمعه تعطيل بوده اس��ت. 
پيش تر نيز اين گفت وگوها، براي دو روز به منظور »مشورت 

ميان گروهي« متوقف شده بود.
پنجمين دور گفت وگوهاي نمايندگان امريكا و گروه طالبان 
از ششم اسفند آغاز شده و منهاي سه روز توقف، دو طرف 
10روز تمام پشت درهاي بس��ته گفت وگو كرده اند. اين 
طوالني ترين گفت وگوها ميان نمايند گان امريكا و طالبان از 
زمان آغاز مذاكرات رسمي دو طرف در تابستان امسال بوده 
است. با اين حال، جزييات اين نشست هنوز بطور رسمي 

افشا نشده است.
روزنامه هشت صبح افغانستان نوشته: قدر مسلم اين است كه 
دو طرف در اين دور از گفت وگوها نيز روي خروج نيروهاي 
خارجي از افغانس��تان و قطع ارتب��اط طالبان با گروه هاي 
تروريستي از جمله القاعده تمركز شده است. پيش تر گزارش 
شده بود كه دو طرف در پنجمين دور گفت وگوها پيش نويس 
يك توافق نامه را نيز آم��اده كرده اند، اما هنوز تهيه چنين 

پيش نويسي بطور رسمي تاييد نشده است. 
طالبان گفته موضوعاتي چون آتش بس و گفت وگوهاي 
بين االفغاني، از مسائل داخلي افغانستان است و در اين 
دو مورد با امريكا گفت وگويي نداش��ته است. پيش تر 
زلمي خليل زاد نماينده امريكا در امور صلح افغانستان، 
گفت��ه بود كه اين دو موضوع ني��ز در پنجمين دور از 

گفت وگوهاي دو طرف مطرح شده است. 
هنوز علت  طوالني شدن اين دور از گفت وگوها روشن نشده 
است. دولت افغانستان تاكنون تالش كرده تا گفت وگوهاي 
احتمالي با طالبان را با محوريت دولت دنبال كند. اين تالش 
اما در تعارض با برنامه اي قرار دارد كه امريكا به منظور شروع 
گفت وگوهاي بين االفغاني مطرح كرده است. بر اساس طرح 
امريكا، گفت وگوهاي بين االفغاني بايد با حضور نمايند گان 
تمامي جناح ها – هم حكوم��ت، هم احزاب و جريان هاي 
سياس��ي و هم طالبان – آغاز شود. روسيه نيز با اين برنامه 

امريكا موافق است.

گزينههايپيشرو
حامد كرزي رييس جمهور پيش��ين افغانستان و رييس 
هيات گفت وگوكننده احزاب و چهره هاي سياسي افغان 
در نشست مس��كو، اخيرا گفته تالش ها به منظور شروع 
هرچه زودتر گفت وگوهاي بين االفغاني جريان دارد. كابل 
اما از يك طرف در پي تشكيل يك هيات گفت وگوكننده 
فراگير است و از طرف ديگر تأكيد دارد كه در نشست هاي 
شبيه نشست مسكو شركت نمي كند. اين نشست براي دو 
روز تنها ميان شماري از سران احزاب و چهره هاي سياسي 
و نمايند گان طالبان برگزار شده بود. محمداشرف غني سال 
گذشته  خطاب به طالبان گفت كه دولت مشروعيت آنان 
را به عنوان يك نيروي سياس��ي قبول دارد، به شرطي كه 
طالبان هم مشروعيت جمهوري افغانستان را قبول كند، به 
حزب سياسي تبديل شود و در انتخابات رياست جمهوري 

شركت كند.
غني همچنين تاكيد كرده كه دولت موقت را نمي پذيرد و 

انتخابات رياست جمهوري از ديد او جايگزيني ندارد. اشرف 
غني به حامد كرزي و ديگر سياستمداراني كه براي مذاكره 
با طالبان ت��الش مي كنند نيز زخم زب��ان زده و گفته كه 
هيچ گاه محافظ امريكايي نداشته است. به نظر مي رسد كه 
محمداشرف غني به اين نتيجه رسيده است كه در صورت 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري حتماً برنده است. او در 
موقعيتي قرار گرفته كه هيچ نوع راه حلي غير از حضور طالبان 
در انتخابات رياست جمهوري را نپذيرد. غني در تازه ترين 
اظهاراتش بار ديگر گفته است كه كرسي رياست جمهوري 

مال پدري او نيست كه آن را به كسي واگذار كند. 
در همين حال مطالعات مركز اس��تراتژيك افغانستان در 
گزارش اخير خود اعالم كرده راه حل سياس��ي جنگي كه 
يك طرف آن طالبان هستند به چهار صورت تحقق خواهد 
يافت: حضور طالبان در انتخابات، تقسيم قدرت در حكومت 
مركزي ميان طالبان و دولتمردان بر س��ر اقتدار، اعطاي 
خودمختاري به مناطق زير سلطه طالبان يا تشكيل يك 

دولت موقت. 
به نظر مي رسد كه غني به گزينه اول تمايل بيشتري دارد. 
او مي خواهد كه توافق صلح با طالب��ان و در نهايت راه حل 
سياسي جنگ به گونه اي تحقق يابد كه طالبان به شركت 
در انتخابات راضي ش��وند. ش��ايد غني با تقس��يم قدرت 
حكومت مركزي با رهبران طالبان هم مخالفت نكند ولي 
تحليل محتواي سخنان او نشان مي دهد كه وجه غالب يك 
توافق نامه صلح احتمالي، بايد رضايت طالبان به شركت در 
انتخابات رياست جمهوري باشد. شايد به همين دليل بود 
كه غني تاخير در برگزاري انتخابات را پذيرفت. اما چيزي 
كه غني سخت با آن مخالف است، تشكيل يك دولت موقت 

است. غني هنوز مشخص نكرده كه اگر طالبان در پايان كار 
به شركت در انتخابات راضي شود ولي به خروج او از ميدان 

رقابت اصرار كنند،  اين درخواست را مي پذيرند يا نه؟ 
تحقيقات مركز استراتژيك افغانستان نشان مي دهد كه 
طالبان به راحتي حاضر نمي شود در انتخابات شركت كند. 
در تحقيقات اين مركز آمده، طالبان در كنار داليل سياسي 
و ايديولوژيك، بر اين باورند كه اگر در انتخابات شركت كنند 
و ببازند، حيات سياسي شان به پايان خواهد رسيد؛ بنا براين 
آنان زماني در انتخابات شركت مي كنند كه از پيروزي خود 
مطمئن باشند. اما از آن جايي كه طالبان يك جنبش فراگير 
اجتماعي در افغانستان نيست، بعيد است كه در انتخابات 

پيروز شود. 
خودمختاري برخي از مناطق و تقسيم قدرت هم به تنهايي 
براي طالبان قابل قبول نيست. اما اين گروه در نشست هاي 
گوناگون گفته اند كه از دوره انتقالي حمايت كنند تا بعدها 
زمينه  حضور آنان در قدرت فراهم شود. واقعيت ديگر اين 

است كه اياالت متحده هم عجله دارد. ضرورت هاي انتخاباتي 
كاخ سفيد را برآن داشته تا به تيم خليل زاد فشار بياورد كه تا 
نوامبر سال آينده  راه حلي دايمي براي جنگ افغانستان بيابد. 
اكنون روشن نيست كه غني در حال چانه زني است؛ يا به 
هيچ راه حلي غير از ش��ركت طالبان در انتخابات رضايت 
نمي دهد. رييس جمهوري افغانس��تان همچنين به اين 
سوال هم پاس��خ نداده كه آيا براي به نتيجه رسيدن يك 
روند مشروع راه حل سياسي، حاضر است از نامزدي اش در 
انتخابات رياست جمهوري بگذرد يا فكر مي كند كه چنين 
چيزي امكان ندارد؟ در گذشته اش��رف غني اشاره كرده 
بود كه قدرت هاي بزرگ ضمانت هاي الزم به دكتر نجيب 
ندادند و حكومت وقت به مواضع ملل متحد اعتماد كرد و در 
آخر كار روند مصالحه موفق نشد. يك احتمال هم اين است 
كه محمداش��رف غني براي تصميم گيري نهايي منتظر 
ضمانت هاي جدي قدرت هاي بزرگ براي موفقيت روند 

راه حل سياسي است.

دريچه

كوتاه از منطقه

 پاكستان خواهان اخراج هند
از هيات ناظر FATF شد

گروه جهان|پاكستان از ماه ها پيش با خطر قرار گرفتن 
در فهرست كشورهاي غيرهمكار كارگروه ويژه اقدام مالي 
روبرو بوده است. به گزارش پايگاه خبري نيوز 18، وزارت 
دارايي پاكستان گفته اين كشور از كارگروه ويژه اقدام 
مالي درخواست كنار گذاشتن هند از كرسي رياست بر 
گروه منطقه آسيا-اقيانوسيه و هيات ناظر جهاني را كرده 
است. پاكستان كه اكنون در فهرست خاكستري تعليقي 
FATF قرار دارد، از ماه ها پيش در حال برنامه ريزي براي 
خروج از اين فهرس��ت بوده است. اسد عمر وزير دارايي 
پاكستان، در نامه اي به مارشال بيلينگسال رييس كارگروه 
ويژه اقدام مالي، از او خواسته به منظور اطمينان از عادالنه 
بودن فرايند بررسي اقدامات پاكستان، هر كشوري غير 
از هند را به رياست گروه منطقه آسيا-اقيانوسيه انتخاب 
كند. در حال حاضر يك هندي رييس كارگروه منطقه 
آسيا-اقيانوسيه است و اقدامات پاكستان ابتدا توسط اين 
كارگروه منطقه اي ارزيابي مي شود. عمر نوشته: »رويكرد 
خصمانه هند نسبت به پاكستان مشهود است كه آخرين 
مورد آن نقض حريم هوايي پاكستان توسط جنگنده هاي 
هندي بوده است.« او با اشاره به تالش هند براي منزوي 
كردن پاكستان و افزودن نام پاكستان به فهرست سياه 
گفته، حضور هند در هيات ناظران بر روند ارزيابي اخالل 
ايجاد مي كند. پيش تر FATF در اجالس ماه فوريه خود 
از پيشرفت اندك پاكستان در انجام تعهداتش خبر داده 
و مهلت اين كش��ور را تا ژوئن س��ال آينده تمديد كرد. 
اين كار گروه با ابراز ناخرسندي از عدم تكميل تعهدات 
صورت گرفته توسط پاكستان گفته بود اسالم آباد شواهد 
قانع كننده از عدم حمايت از گروه هاي تروريستي ارايه 

نكرده است.

اشتياق ترامپ به معامله با پكن 
بورس چين را افزايش داد

گروه جهان|اش��تياق ناگهان��ي رييس جمهوري 
امريكا براي دستيابي به توافق نهايي با چين با هدف 
پايان دادن به جنگ تعرفه ها، باعث شد تا ارزش بورس 
چين به باالترين رقم در 9 ماه گذشته برسد. به گزارش 
روزنامه اقتصاد ش��انگهاي، ارزش بازار اوراق بهادار 
اين ش��هر كه يكي از دو بورس مهم چين محسوب 
مي ش��ود، به بيش از 3 هزار واحد رس��يده كه باالتر 
رقم از ژوئن سال گذشته است. آمارها نشان مي دهد 
بورس چين كه در س��ال گذشته پس از تعرفه هاي 
سنگين  امريكا س��قوط كرده بود به لطف اظهارات 
اخير دونالد ترامپ براي رسيدن به توافق با چين باال 
رفته است. شاخص ها در برخي از بورس هاي شركتي 
از جمله چينكست نش��ان مي دهد ارزش سهام در 
اين بخش كه بسياري از ش��ركت ها را در خود جاي 
داده در چند روز گذشته تا مرز 38 درصد رشد كرده 
اس��ت. شاخص بورس ش��انگهاي براي س��ه ماه در 
سال گذش��ته تا 8درصد سقوط كرده بود و بار ديگر 
پس از بهبود ش��رايط و آغ��از گفت وگوهاي تجاري 
دو كشور ۵درصد باالتر رفت و حاال باالترين رقم در 
9 ماه گذشته به ثبت رسيده است. اين در شرايطي 
اس��ت كه پس از تعرفه هاي 2۵درصدي چين روي 
2۵0 ميليارد دالر از كاالهاي چين در سال گذشته 
بازارهاي اوراق بهادار چين در شرق و جنوب كشور 
بدترين ركورد بورس دني��ا را ثبت كردند. البته اين 
اولين بار نيس��ت كه اظهارات ترامپ بر ارزش بورس 
كشورها تاثير مي گذارد به همين دليل سرمايه گذاران 
و سهامداران همچنان محتاطانه در بازارهاي اوراق 

بهادار فعاليت مي كنند.

 برگزاري انتخابات پارلماني
در كره شمالي با يك گزينه 

گ�روه جهان| مردم كره ش��مالي براي ش��ركت در 
»انتخابات شوراي عالي خلق« پاي صندوق هاي راي 
مي روند. انتظار مي رود رقم شركت كنندگان صد درصد 
اعالم شود و همه آنها نيز به تنها گزينه موجود راي بدهند. 
به  گزارش خبرگزاري فرانسه، اين دومين بار است كه 
انتخابات در دوره رهبري كيم جونگ اون، رهبر فعلي، 
صورت مي گيرد. شوراي عالي خلق قدرت خاصي ندارد 
و عمال تصميم هاي ابالغي را تاييد مي كند. جمع آوري 
آرا هر پنج س��ال يك بار انجام مي شود. اين انتخابات 
چند روز پ��س از ناكام ماندن تازه ترين دور از مذاكرات 
كي��م جون��گ اون و دونالد ترام��پ، رييس جمهوري 
امريكا، برگزار مي ش��ود و روزنامه رسمي كره شمالي، 
رُودُونگ شين مون، زمان آن را بسيار معني دار توصيف 
كرده است. به  نوشته اين روزنامه، انتخابات در اين زمان 
نشان مي دهد كه مردم كره شمالي، با وجود همه فراز و 
نشيب ها، عميقا و بي ترديد به رهبري كشورشان اعتماد 
دارند. تنها يك نام روي برگه هاي راي نوشته شده است. 
راي دهندگان بالقوه مي توانند اين ن��ام را خط بزنند، 
به عبارتي به آن راي مخالف بدهند، اما تاكنون چنين 
موردي گزارش نشده است. انتخابات پيشين در 1392 
با حضور »99.9۷« درصد واجدين شرايط برگزار شد، 
و دو روز پس از برگزاري اعالم ش��د صد درصد مردم به 
نامزدهاي نوشته شده روي برگه هاي راي موافق داده اند. 
سن شركت در انتخابات در كره شمالي 1۷سال است. 
نامزدها ممكن است كشاورزان، كارگران، سربازان و ديگر 
افراد از حزب حاكم »كارگر« و برخي زير شاخه هاي آن 
باشند. شوراي عالي خلق، نهادي تك مجلسي است و 

۶8۷ عضو دارد.

نيكالس مادورو: حمله سايبري 
برق ونزوئال را قطع كرد

گروه جهان| رييس جمهوري ونزوئال گفته حمالت 
س��ايبري از بيرون مرزها س��بب قطع برق سراسري 
روزهاي اخير در اين كشور شده است. نيكالس مادورو 
گفته: »جناح راست و امپراتوري، با هم به شبكه برق 
سراس��ري ما ضربه زدند و ما در تالشيم تا آن را ترميم 

كنيم.«
به گزارش يورونيوز، مادور همچنين با قدرداني از ارتش 
بار ديگر خ��وان گوايدو را »دلق��ك و بازيچه امريكا« 
خطاب كرده و گفته: »آنها از نيروهاي مسلح خواستند 
كه كودتاي نظامي بكنند اما پاسخ اين نيروها روشن 

بود آنها كودتاچي ها را شكست دادند.«
اين درحالي است كه خوان گوايدو رهبر مخالفان دولت 
ونزوئال كه خود را رييس جمهوري موقت اين كش��ور 
خوانده، از تمامي مردم كشورش خواسته براي اعتراض 
به سياست هاي مادورو راهي كاراكاس شوند. گوايدو كه 
زمان دقيق تظاهرات اعتراضي را مشخص نكرده گفته: 
»به يمن رژيم كنوني، روزهاي پيش رو سخت خواهد 
بود.« خوان گوايدو همچنين در اين باره گفته: »رژيم 
مادورو هيچ راه حلي براي بحران برق كه خودش آن را 
ايجاد كرده ندارد.« قطع برق بسياري از نقاط ونزوئال كه 
طوالني ترين خاموشي سال هاي گذشته در اين كشور 
به ش��مار مي رود يك ش��نبه وارد چهارمين روز خود 
شد. شماري از معترضان شنبه به مادورو در كاراكاس 
با پليس و نيروهاي امنيتي درگير شدند. در حالي كه 
دولت نيكالس مادورو قطع سراسري برق را به گردن 
»اياالت متحده و همدس��تان او« مي اندازد مخالفان 
دولت اين امر را نتيجه دو دهه مديريت بد و فس��اد در 

كشور مي دانند.

سقوط هواپيما در اتيوپي؛ همه 
مسافران كشته شدند

گروه جهان| يك فرون��د هواپيماي بوئينگ ۷3۷، 
متعل��ق به خطوط هوايي اتيوپي ك��ه در حال پرواز از 
آديس آبابا، پايتخت اتيوپي به سمت نايروبي، پايتخت 
كنيا بود سقوط كرده و براساس آخرين خبر همه 1۵۷ 
سرنشين اين هواپيما در اثر اين حادثه كشته شده اند. 
به گزارش رويترز، اين هواپيما حامل 1۴9 مس��افر و 
هش��ت نفر عوامل پرواز بوده اس��ت. اين پرواز حامل 
شهروندان 33 كشور بوده است. هنوز علت وقوع اين 

حادثه معلوم نيست.
شركت هواپيمايي اتيوپي در اطالعيه اي اعالم كرده كه 
ارتباط با بوئينگ مسافربري اندكي پس از برخاستن از 
فرودگاه آديس آبابا قطع شده است. به گفته سخنگوي 
خطوط هوايي اتيوپي، سانحه در ساعت 8 و ۴۴ دقيقه 
به وقت محلي، اندكي پس از پرواز از پايتخت اتيوپي رخ 
داده است. اين شركت هواپيمايي اعالم كرده عمليات 
جست وجو و نجات در محل سقوط هواپيما در اطراف 
شهرك بيشافتو در ۶0 كيلومتري جنوب شرق پايتخت 

در حال انجام است.
آبي احمد نخست وزير اتيوپي، در توييتر شخصي خود 
به همه كساني كه اعضاي خانواده شان را در اين حادثه 
از دست داده اند تسليت گفته است. شركت هواپيمايي 
دولتي اتيوپي يكي از خطوط هوايي فعال در قاره آفريقا 
است كه ساالنه حدود 10.۶ ميليون مسافر را جابه جا 
مي كند. اين ش��ركت از سابقه خوبي در زمينه امنيت 
پروازها برخوردار بوده اس��ت، هرچند در سال 2010 
ميالدي ي��ك هواپيماي آن كه از بي��روت پرواز كرده 
بود، به درياي مديترانه س��قوط كرد. در آن حادثه 90 

نفر جان باختند.
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تعليقپروژهخطآهن
سريعالسيرفرانسه-ايتاليا

گروه جه�ان| دولت ايتاليا بحث بر س��ر تأمين 
بودجه پروژه خط آهن سريع السير فرانسه-ايتاليا 
را به حال تعليق درآورد. دولت ايتاليا ادامه اين پروژه 
چندين ميليارد يورويي را كه به دليل اختالف هاي 
درون حزبي ائت��الف حاكم به حال تعليق درآمده، 
من��وط به حل كامل اختالف ها كرده اس��ت. عدم 
توافق احزاب ائتالفي بر س��ر اج��راي اين پروژه به 
گمانه زني ها درباره تعطيلي دولت دامن زده است. 
به گزارش يورونيوز، حزب پنج ستاره  جوزپه كنته 
نخست وزير ايتاليا، منتقد اجراي اين پروژه بوده حال 
آنكه حزب ليگ كه با دولت ائتالف كرده پشتيبان 
انجام آن است. از سوي ديگر ماتئو سالويني معاون 
نخس��ت وزير تهديد كرده بود اگ��ر مخالفت هاي 
زيادي با انجام اين پروژه و پروژه هاي زيرس��اختي 
مشابه صورت بگيرد ممكن است به همكاري خود با 
ائتالف پايان دهد. از سوي ديگر تنش هاي سياسي 
اخير ميان فرانسه و ايتاليا بر سر مساله مهاجران، و 
جابه جايي آنها در مرزهاي دو كش��ور، بر دشواري 
ادامه اين پروژه مش��ترك افزوده اس��ت. خط آهن 
سريع السير ايتاليا فرانسه كه بناست دو شهر ليون 
فرانسه و تورين ايتاليا را به هم وصل كند اختصارا 
TVAناميده مي شود. اين پروژه شامل ايجاد تونلي به 
درازاي ۵8 كيلومتر در قلب  كوه هاي آلپ و در مرز دو 
كشور مي شود كه مي تواند زمان جابه جايي مسافران 
ميان اين دو شهر را از ۷ ساعت به 2 ساعت كاهش 
دهد. موافقان اين پروژه در ايتاليا مي گويند اجراي 
اين پروژه از حجم ترافيك جاده اي و نيز آلودگي هوا 
مي كاهد حال آنكه مخالفان معتقدند هزينه هاي 
اين پروژه بس��يار سنگين است و بهتر است همان 
مبالغ را صرف زيرساخت هاي جاده اي داخل كشور 
كرد. اين پروژه كه20سال پيش كلنگ افتتاح آن به 
زمين خورده بناست تا 202۵ به بهره برداري برسد 
اما شركت پيمانكار سازنده، كه ايتاليايي فرانسوي 
است، اعالم كرده فقط با موافقت دو كشور به كار خود 
ادامه خواهد داد. برآورد هزينه اوليه اين پروژه رقمي 
معادل 8.۶ ميليارد يورو بوده اما وزير ترابري ايتاليا، 
كه عضو حزب ۵ ستاره است، اعالم كرده هزينه هاي 

اين پروژه بيش از 20ميليارد يورو خواهد شد.

عادلالجبيربههندميرود
كمتر از چند هفته پس از س��فر محمد بن س��لمان 
وليعهد سعودي به هند، وزير مشاور در امور خارجه 
عربس��تان به منظ��ور پيگيري و گفت وگ��و درباره 
مسائل مطرح ش��ده در سفر بن س��لمان به دهلي، 
دوشنبه )امروز( راهي هند مي شود. به گزارش شبكه 
تلويزيوني ان دي تي وي هند، عادل الجبير در سفر به 
دهلي با سوشما سوارج همتاي هندي اش گفت وگو 
مي كند. الجبير و س��وارج در نشس��ت اوايل اين ماه 
سازمان همكاري اسالمي در ابوظبي با يكديگر ديدار 
كرده بودند. الجبير قرار است سه شنبه در اسالم آباد با 

عمران خان نخست وزير پاكستان، ديدار كند. 

واكنشاردوغانبهتهديد
پنتاگون

رييس جمه��وري تركيه گفته خريد س��امانه هاي 
موشكي اس۴00 از روسيه هيچ ارتباطي به امنيت 
امريكا ندارد. به گزارش راي اليوم، رجب طيب اردوغان 
گفته: »اين موضوع كوچك ترين ارتباطي به ائتالف 
ناتو، برنام��ه اف3۵ و امنيت امريكا ندارد. موضوع به 
اس۴00 مربوط نمي ش��ود بلكه به آزادي تحركات 
تركيه به خصوص در سوريه ربط دارد.« رجب اردوغان 
تصريح كرده، كش��ورش قرارداد را با روسيه از روي 
منافع مشترك تكميل خواهد كرد و اختالفات آنكارا 
و واش��نگتن در اين باره حل خواهد شد. سخنگوي 
پنتاگون اخيرا هشدار داده بود اگر تركيه سامانه هاي 
دفاع موش��كي اس۴00 را خريداري كند با عواقب 

خطرناكي روبرو خواهد شد. 

سفرعادلعبدالمهدي
بهاقليمكردستان

يك منبع سياس��ي در عراق از س��فر قريب الوقوع 
نخست وزير اين كشور به اقليم كردستان خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، عادل عبدالمهدي قص��د دارد به 
منظور تقويت روابط  ميان بغداد و اربيل، بررسي پرونده 
كركوك و ممانع��ت از تنش ميان حزب دموكرات و 
اتحاديه ميهني كردستان اين سفر را انجام دهد. زمان 
اين سفر هنوز مشخص نشده اما در دستور كار قرار 
دارد. عبدالمهدي تاكنون هيچ سفري به استان هاي 

اقليم كردستان عراق نداشته است. 

هشداركارخانهداران
ذوبآهنافغانستان

اتحاديه كارخانه هاي ذوب آهن افغانستان به دولت 
اين كشور هشدار داده كه اگر دولت از آنان حمايت 
نكند، به دليل مشكالت قادر به رقابت نخواهند بود و 
ورشكسته خواهند شد. به گزارش بي بي سي، رييس 
اين اتحاديه يك شنبه گفته بيشتر كارخانه هاي 
ذوب آهن در زمان رياست جمهوري محمد اشرف 
غني و تالش او ايجاد شده ولي دولت حمايت الزم 
را از كارخانه هاي ذوب آهن افغانستان نمي كند. 
او مشكالت كارخانه داران افغانستان را سياست 
دامپينگ )سياست فروش به ضرر براي شكست 
رقبا( كشورهاي همسايه دانسته و گفته دولت بايد 
بر واردات آهن، ماليات را افزايش دهد. كارخانه هاي 
ذوب آهن افغانستان از معادن سنگ آهن استفاده 
نمي كنند و 98 درصد م��واد اوليه اين كارخانه ها 
بيش��تر از ذوب و بازياب��ي آهن هاي كهنه تامين 

مي شود. 
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عكسروز

چهرهروز

حسينعليزادهبهسراغموسيقيلرستانميرود
حسين عليزاده تصميم دارد با همراهي علي اكبر شكارچي، بخشي از برنامه آينده خود را روي موسيقي لرستان بگذارد. 

اين استاد موسيقي ايراني به ايسنا مي گويد: ما قرار است خردادماه سال آينده پس از ماه رمضان كنسرت داشته باشيم. عليزاده در اين زمينه ادامه 
مي دهد: البته خيلي هم منتظر اجرا و كنسرت ما نباشيد. هميشه وقتي قرار است كاري انجام شود، حاشيه ها و زحمتش زياد است و آدم فكر مي كند 
كيلومترها آن طرف دنيا كار راحت تر انجام مي شود. البته هميشه عشق و اميد ما اين است كه در ايران برنامه داشته باشيم و اين كار را مي كنيم. اين 
آهنگساز و نوازنده با بيان اينكه خودم را ايراني مي دانم و من هم مي توانم يك ُلر باشم، همانطور كه مي توانم به هر قوم ديگري تعلق داشته باشم، اظهار 
مي كند: قرار است به همراهي علي اكبر شكارچي )موسيقيدان و پژوهشگر اهل لرستان( بخشي از برنامه مان را روي موسيقي لرستان بگذاريم. 

بازارهنر

برجآزاديميزباننوازندگانايتالياييميشود

ناگفتههايفيلميكهنويدمحمدزاده10سالپيشبازيكرد

انتشاريكآلبومجديدازساالرعقيلي

مجموع��ه فرهنگي هن��ري ب��رج آزادي تهران در 
روزهاي پاياني اس��فند ماه امسال ميزبان برگزاري 
يك كنسرت با همراهي نوازندگان ايتاليايي خواهد 
بود. تريوي زهي برونو مادرنا از مجموعه هاي فعال 
حوزه موسيقي كالسيك كشور ايتاليا روز سه شنبه 
۲۱ اسفندماه در مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي 

كنسرتي را برگزار مي كند.
رپرتوار اين گروه شامل آثار كالسيك و رومانتيك، 
و آثار آهنگسازان معاصر به سفارش همين گروه و 
همين طور قطعات تنظيم شده براي تريوي زهي 
است كه همواره مورد استقبال مخاطبان و منتقدين 
موسيقي قرار گرفته است. ضمن اينكه پس از اجراي 
كنس��رت هاي متعدد در ايتاليا و اروپا، اين اولين بار 
است كه تريوي مادرنا در ايران روي صحنه مي رود.

در توضيح اين كنسرت ها آمده است: »تريوي زهي 
برونو مادرنا متشكل از اس��تادان كنسرواتوآر برونو 
مادرنا شهر چزنا در كشور ايتاليا است و نوازندگان آن 

مدرس ويولن، ويوال، ويولنسل و گروه نوازي هستند. 
هر كدام از اعضاي اين تريو داراي پشتوانه عظيمي از 
تجربه در فعاليت در گروه ها و اركسترهاي برجسته 
از جمله تك نوازان ِونِتو )Solisti Veneti(، كوارتت 
فونه )Quartetto Foné( و اركس��تر ملي راديو و 
تلويزيون ملي ايتاليا هستند.« كنسرت تريوي زهي 
برنو مادرنا ساعت ۲۰:۳۰ روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه 
با قيمت بليت هاي ۶۰ و ۸۰ هزار تومان در مجموعه 

فرهنگي هنري برج آزادي تهران برگزار مي شود.

كارگردان فيلم »آن دو«كه پس ازگذش��ت يك 
ده��ه از زمان س��اخت، آن را روي پرده س��ينما 
مي برد از سختي هاي خاصي مي گويد كه هنگام 
فيلمب��رداري تجربه كرده و ني��ز قصه  فيلم كه تا 

حدودي براي خودش هم اتفاق افتاده است.
»آن دو« نام فيلمي ب��ه كارگرداني بهروز قبادي 
اس��ت كه تقريبا ۱۰ س��ال قبل آن را س��اخته و 
در اين س��ال ها به دالي��ل مختلفي كه خيلي هم 
عالقه مند به بازگو كردنش نيست، موفق به اكران 
آن فيلم نشده اس��ت. اين فيلم كه در گروه هنر و 
تجربه از ۲۲ اسفندماه به نمايش درمي آيد، عالوه 
بر اينكه پس از سال ها اكران مي شود، يك اتفاق 
جالب توجه هم به همراه دارد آن هم حضور نويد 
محمدزاده به عنوان بازيگري است كه اگرچه اين 
روزها در قامت يك ستاره در سينما و تئاتر بازي 
مي كند اما طرفدارانش يكي از اولين تجربه هاي 
سينمايي او را در اين فيلم مي توانند تماشا كنند. 
قبادي درباره زمان س��اخت اين فيلم و اكرانش 
پس از ۱۰ سال به ايسنا مي گويد: فيلم »آن دو« 
اواخر بهمن و اسفند سال ۸۸ پس از دو ماه پيش 
تولي��د و در مدت ۲۵ روز فيلمبرداري ش��د و آن 
زمان چون مجوز ساخت نداشتم، نتوانستم براي 
نمايش اقدام كنم كه اگ��ر مجوز بود همان موقع 
مي توانستم آن را اكران كنم. او با اشاره به داستان 
»آن دو« كه درباره يك جوان تهراني است كه در 
غرب كش��ور در حال گذراندن خدمت س��ربازي 
اس��ت و به دليل تخلف از طرف ماف��وق خود به 

ماموريتي فرس��تاده مي ش��ود تا ي��ك زنداني را 
همراهي كن��د، ادامه مي دهد: قصه فيلم تا حدي 
براي خودم پيش آمده بود و وقتي خدمت سربازي 
بودم چنين ماموريتي را به من دادند، ولي بخش 

زيادي از قصه را خودم اضافه كردم.
قبادي س��اخت اي��ن فيلم را كار س��ختي عنوان 
مي كن��د و مي گويد: ش��رايط آب و ه��وا و كار در 
كوهستان طاقت فرسا بود ولي سخت تر، آن چند 
باري بود كه مامورها كار را براي گروه فيلمبرداري 
سخت مي كردند چون بيشتر توجه شان اين بود 
كه من براي برادرم )بهمن قبادي( فيلم مي سازم 
نه براي خودم و درواقع تصور مي كردند من مثل 
يك نماينده آمده ام تا فيلم نامه ايشان را در ايران 
پيش ببرم، به همين دليل س��ر صحنه اس��ترس 
زيادي وجود داشت و حتي در برخي مواقع مجبور 
بودم دس��تيار برنامه ريزم، آقاي عبدي زاده را به 
عن��وان كارگردان معرفي كنم و خ��ودم را هم به 
عنوان يك دوست كرد كه به منطقه آشنا است و 
آمده تا به دوستانش كمك كند، معرفي مي كردم.

آلب��وم موس��يقي »كالم آخ��ر« جديدترين اثر 
اركسترال عليرضا دريايي با صداي ساالر عقيلي 
منتشر ش��د. اين اثر كه با حمايت يكي از بانك ها 
توسط موسس��ه »ش��ركت پرده هنر موسيقي« 
منتشر ش��ده، با كالمي از احسان افشاري همراه 

است و ۸ قطعه را شامل مي شود.
اميرعباس ستايش��گر )ناش��ر آلبوم( درباره اين 
اث��ر مي گويد: يكي از مهم تري��ن عوامل موفقيت 
تصانيف اركسترال دهه ۴۰ و ۵۰ رويكرد همگرايي 

مثلث آهنگساز، خواننده و شاعر بوده است. 
يعني وقتي هر سه با تعامل كار مي كردند نتيجه 
هميشه خوب مي شده است. اين موضوع در اين 

آلبوم براي بنده قابل توجه بود.
او ادامه داد: فضاي اين آلبوم هم چنين ديدگاهي 

را شامل مي شود.
 ج��دا از اينك��ه هارموني ها و تنظيم از يك س��و 
و انتخاب واژه ها و ترانه س��رايي از س��ويي ديگر 
رويكردي معاصرت��ر و امروزي تر دارد. نوازندگان 

اين اثر ناصر رحيمي )فلوت(، حس��ام صدفي نژاد 
)ابوا(، هومن نامداري )كالرينت(، فرشاد محمدي 
)فاگ��وت(، مهديس گلزار كاش��اني )پيانو(، علي 
جعفري پوي��ان، مونيكا لران، احس��ان ش��امي، 
س��هراب برهمندي )ويلن آلتو(، آتنا اش��تياقي 
)ويلنس��ل(، پورن��گ پورش��يرازي )كنترباس(، 
رامين صفايي )سنتور(، بهزاد رواقي )تار(، گوهرناز 
مس��ائلي )تنبك(، روزبه زرعي )دف و س��ازهاي 
كوب��ه اي( و عليرضا دريايي )ويل��ن، ويلن آلتو و 

كمانچه( هستند.

تاريخنگاري

روزیکهاحمدکسرویترورشد
روز ۲۰ اس��فند ۱۳۲۴ احمد کس��روی، مورخ، 
زبان شناس  به همراه حدادزاده، منشی و محافظ 
خود در ش��عبه ۷ بازپرسی دادگس��تری تهران 

توسط فدائيان اسالم کشته شد.
کس��روی تا آنجا به دين سازی اش��تهار يافت که 
آل احم��د از روش و من��ش وی در پاتوق ه��ای 
روش��نفکری آنچنانی، به سومين بازی که   همان 
»کس��روی بازی« است اش��اره کرده و می گويد: 
»حاال که بهائی ها فرقه ای ش��ده اند و در بسته از 
ش��ور افتاده  و س��ر به پيله خود فرو کرده و ديگر 
کاری از ايش��ان س��اخته نيس��ت، چرا يک فرقه 
تازه درس��ت نکنيم؟ اين اس��ت که از وجود يک 
مورخ دانش��مند و محقق کنج��کاو، يک پيغمبر 
دروغی می س��ازند، اباطيل ب��اف و آيه نازل کن، 
تا فوراً در ش��رب اليهود پس از شهريور ۱۳۲۰ در 
حضور قاضی دادگس��تری ترور شود. و ما اکنون 
در حس��رت بمانيم که تاريخ نويس صالح زمانه، 
پيش از اينکه کارش را تمام کند، تمام شده است. 
و پيش از اينک��ه نقطه ختام بگذارد بر داس��تان 
بی آبرويی رجال مشروطه،  کشته بشود. يکی به 

اين دليل که از هر صد توده ای ۸۰-۷۰ نفرش��ان 
قباًل در کتاب های کسروی تمرين عناد با مذهب 
را کرده ان��د. دوم به دليل اينک��ه در آن دوره با پر 
و ب��ال دادن به کس��روی و آزاد گذاش��تن مجله 
»پيمان« می خواس��تند زمينه ای برای رفورم در 

مذهب بس��ازند که روحانيت از آن سر باز می زد.
س��يدمجتبی نواب صفوی، رهبر فدائيان اسالم 
از نج��ف برای مناظره و بحث ب��ه تهران آمد و در 
جلسات کس��روی ش��رکت کرده و با او به بحث 
نشست. کسروی، به دليل اخالق تند و غرورش، به 
تحقير نواب صفوی پرداخت و از بحث با او امتناع 
کرد. بار ديگر نواب، در مسير منزل کسروی با وی 
به بحث و مجادله پرداخت. کسروی با تندخويی و 
درشت گويی، سيد و دوستانش را می راند. نواب با 
کسروی گالويز شد اما مأموران حکومت، کسروی 

را نجات دادند.
ش��کايت نواب به دادگستری رفت. کسروی را به 
دادگاه کش��اندند اما دادگستری نه تنها توجهی 
به اعتراضات و ش��کايت ش��اکيان نکرد، بلکه به 
نوعی نيز دفاع از کس��روی را پيش��ه گرفت. تنها 
راه حل برای ش��اکيان، اجرای حدودی بود که با 
فتوای مراجع تقليد نجف اش��رف مسلم شده بود 
که سرانجام يکی از اعضای فعال و معتقد فدائيان 
اسالم، در ۲۰ اس��فند ۱۳۲۴ کسروی را در کاخ 

دادگستری تهران ترور کرد.

میراثنامه

سفرمنازكوچههايپشتبازارقيصريهآغازشد
ايران مملو از گنجينه هاي دس��ت نخورده طبيعي 
و س��نتي، در ط��ول اعصار مختلف هم��واره مقصد 
ش��گفت انگيز گردشگري براي مس��افران خارجي 
بوده اس��ت. ايران كش��وري زيبا كه همواره مقصد 
گردشگران خارجي از نقاط مختلف دنيا بوده است، 
گردشگراني كه دوس��ت دارند به اين كشور با سابقه 
تاريخي كهن س��فر كنند، زيبايي هاي طبيعي آن را 
ببينند و آثار تاريخي اش را از نزديك لمس كنند.  اغلب 
بازديد كنندگان، ايران را كشوري پيچيده و پررمز و 
راز، رنگارنگ و عميقا سنتي مي شناسند. فرش ايران 
نماد سنت ايراني در دنيا شناخته شده است، تارو پود 
فرش هاي ايراني چشم گردشگران را محسور مي كند.  
نام تخت جمش��يد در ذهن تمام عاش��قان تاريخ در 
اقصي نقاط دنيا حك ش��ده است. در حالي كه شوق 
عكاسي از معماري سنتي ايراني با كاشي هاي معروف 
آبي اش، همگان را بر س��ر ذوق م��ي آورد، از زيبايي 
طبيعت بكر ايران نمي توان گذر كرد؛ كوه هاي زيبا، 
عالقه مندان را به كوهنوردي و اسكي فرا مي خواند، 
مناظر بياباني اش، ش��ما را به كش��ف دره هاي زيبا و 
پياده روي در زير آفتاب گرمابخش تشويق مي كند. 
اينها همه از زيبايي هاي بصري اين كشور كهن و زيبا 
است كه با مهمان نوازي و غذاهاي خوشمزه و فرهنگ 
غني از شعر، هنر و موسيقي اين كشور عجين شده تا 

خاطره اي خوش در ذهن گردشگران خارجي برجاي 
بگذارد. در واقع سفر به ايران پاداش گردشگراني است 
كه دنيا را ديده و در اين خط��ه از قاره كهن زماني را 
سپري مي كنند تا بتوانند با ذهني آرام به كشور خود 
باز گردند.  اصفهان به عنوان يكي ش��هرهاي بزرگ 
ايران با آثار تاريخي بس��يارش از يكي از اصلي ترين 
مقاصد گردشگراني است كه به ايران سفر مي كنند. 
»Minty Clinch« يكي از اين گردشگراني است 
كه به ايران آمده و چند روزي را در اصفهان س��پري 
كرده اس��ت. وي در يادداش��تي در توصيف اصفهان 
مي نويس��د: »به لطف شاه عباس، بزرگ ترين حاكم 
سلسله صفوي اصفهان مملو از آثار زيبايي است كه 
همگان را به تمجيد وا مي دارد. امروز اصفهان بسياري 
از آثار تاريخي زيبايش را وامدار اين پادشاه قدرتمند 

است.« Minty در يادداشتش ادامه مي دهد: »سفر 
من از كوچه هاي پشت بازار قيصريه آغاز شد، بازاري 
تاريك و س��اكت در صبح يك روز تعطيل؛ از بازار به 
عظمت ميدان نقش جهان رسيدم. ميداني چهارگوش 
كه لحظه اي مرا ميخكوب زيبايي خود كرد.  در مقابلم، 
گنبد آبي و فيروزه اي عالي مسجد امام )ره(، شاهكار 
طراحي بزرگ دوران صفويه، درخشنده در زير آفتاب 
زمستاني خودنمايي مي كرد. واقعيت خيره كننده اي 
را مقابل ديدگانم داشتم كه گويي مرا به حالت تعليق 
درآورده ب��ود. س��اعت ها گرداگرد اين مي��دان زيبا 
گذشتم، مغازه هاي زيبا با آثار سنتي را ديدم و لمس 
ك��ردم.« او در ادامه صحبت هاي��ش وقتي به زاينده 
رود مي رسد، جدا از زيباي اين پل تاريخي، از ديدن 
گروه ه��اي خانواده هايي كه در فضاي س��بز اطراف 
رودخانه نشس��ته اند، مي نويسد كه شادي را برايش 
تداعي مي كردند. اين توريست يادداشتش را اينگونه 
ادامه مي دهد: »زيبايي شب اين شهر تاريخي وصف 
ناشدني است، رستوراني سنتي با غذاي خوش طعم 
اصيل ايراني، رو تخت سنتي با كوسن هاي كالسيك 
نشستم و يك ش��ام ايراني را تجربه كردم. بستني با 
طعم زعفران، پسته و گالب هيچگاه از خاطرم محو 

نمي شود.
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ايستگاه

گييرمودلتورو»سيا«را
احداثميكند

انيميشنايرانيدرجشنواره
بينالملليگواداالخارا

كارگ��ردان سرش��ناس 
ش��هر  در  مكزيك��ي 
زادگاه��ش گوادالخاراي 
مكزي��ك ي��ك مرك��ز 
بين المللي انيميش��ن به 
راه  مي ان��دازد.  به گزارش 
ورايتي، گي يرمو دل تورو 
كارگردان نامدار مكزيكي 

ديروز در جشنواره گواداالخارا اعالم كرد يك مركز 
بين المللي انيميشن مختص استاپ موشن در شهر 
زادگاهش داير مي كند. هر چند جزيياتي در اين باره 
اعالم نشده اما اينكه يكي از چهره هاي شاخص سينما 

قصد چنين كاري را دارد بسيار جالب توجه است.
اين خبر در حالي اعالم ش��د كه دل ت��ورو در حال 
ساخت فيلم بلند انيميشني به عنوان نخستين تجربه 
كارگرداني در اين حوزه براي نت فليكس است. اين 
انيميشن كه »پينوكيو« نام دارد نمونه استاپ موشن 
و موزيكالي از انيميشن مشهور كالسيك به همين نام 
است. دل تورو با شوخ طبعي در جشنواره اعالم كرد كه 
اين مركز »سيا« نام دارد كه برگرفته از حرف نخست 
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يا مركز بين المللي انيميشن اس��ت. اين كارگردان 
مكزيكي در مستر كالسي كه در جشنواره گواداالخارا 
برگزار كرد از استاپ موشن به عنوان يكي از معدود 
كارهايي كه مي توان با بودجه كم به انجامش رساند 
ياد كرد. او گفت نقش »سيا« حمايت و ارايه خدمات 
به صنعت انيميشن استاپ موشن است كه اكنون در 
گواداالخارا موجود است. او افزود يك ظرفيت واقعي 
از استاپ موشن در گواداالخارا وجود دارد و اين مركز 
در عين حال هدف دارد تا از مراكز توليد سراسر جهان 
دعوت كند تا در اين شهر كارگاه هايي براي آموزش 
اين صنعت بگذارند و رابطه اي بين گواداالخارا و بازار 

بين المللي ايجاد كنند. 

انيميش��ن  جش��نواره 
گواداالخارا از امسال جنبه 
بين المللي پيدا مي كند و 
انيميشن ايراني »گرگم و 
گله مي برم؟« ساخته امير 
هوشنگ معين نماينده 
اي��ران در اين جش��نواره 
خواه��د بود. ب��ه گزارش 

ورايتي، در حالي كه جشنواره بين المللي فيلم مكزيك 
)FICG( تاكنون جشنواره اي داخلي بود كه به انتخاب 
بهترين انيميشن هاي كوتاه مكزيك مي پرداخت اما 
اين جشنواره قرار است در سال ۲۰۱۹ هم بين المللي 
باشد و هم بخش فيلم بلند را به مجموعه اضافه كند. 
در همين حال بخ��ش رقابتي فيلم كوتاه ريگو مو را 
براي فيلم هايي از سراسر جهان به اين جشنواره افزوده 
شده اس��ت. اين در حالي است كه گي يرمو دل تورو 
امسال اسپانسر اين جشنواره شده تا ديدگاه جهاني 
اين رويداد تقويت شود. مدير جشنواره كارولينا لوپز 
با اعالم اين خبر افزود حمايت از خالقيت در سينماي 
بلند، حمايت از توليدات اي برو-امريكايي، تنوع در 
سينما و ايجاد پلي بين مكزيك و جهان از اهداف اين 
تغييرات است. يكي از انيميشن هايي كه در رقابت 
امسال حضور دارد انيميشن »يك روز ديگر از زندگي« 
ساخته رائول دال فونته و دمين نينو است كه موفق به 
كسب جايزه بهترين انيميشن بلند از جوايز انيميشن 
اروپا و آكادمي گويا اسپانيا شده است. اين انيميشن 
جايزه منتخب تماشاگران جشنواره سن سباستين 
را نيز از آن خود كرده اس��ت. در بخش رقابتي فيلم 
كوتاه نيز ۱۸ فيلم با هم رقابت مي كنند كه يكي از آنها 
»گرگم و گله مي برم؟« است كه با عنوان »گرگم؟« 

به نمايش درمي آيد.

رشوهنجوميقطربهفيفابرايگرفتنميزبانيجامجهاني

بازهمبالتكليفيدراجرايقانونبازنشستههادرفوتبال

اس��نادي ب��ه دس��ت آمده اس��ت كه 
نش��ان مي ده��د قط��ر ب��راي اخ��ذ 
ميزباني جام جهاني ۲۰۲۲ رشوه كالني 
به فيفا داده است. به گزارش س��اندي تايمز، دولت 
قطر درست ۲۱ روز قبل از اعالم اين كشور به عنوان 
ميزبان جام جهاني ۲۰۲۲، رقمي حدود ۴۰۰ ميليون 

دالر به فيفا پيشنهاد داده است.
ساندي تايمز به فايل هاي اين پرداخت دست يافته 
اس��ت و در آن مس��ووالن رده ب��االي الجزي��ره نيز 
حضور دارند كه قرارداد مالي س��نگيني با فيفا براي 
پخش جام جهاني امضا كردند. ع��الوه بر اين ۴۰۰ 
ميلي��ون دالر، ۴۸۰ ميليون دالر نيز ۳ س��ال بعد از 
اعالم ميزباني از طرف قطر به فيفا ارايه ش��ده است. 
ش��يخ حمد بن خليفه امير قطر كه مسوول كنترل 
شبكه الجزيره نيز است، اين قراردادها را از طرف شبكه 
تلويزيوني الجزيره با فيفا امضا كرده است. هم اكنون 
پليس س��وييس اين پرونده را به عن��وان تحقيق و 

تفحص در زمينه رشوه، مورد بررسي قرار داده است و 
اين فرضيه كه قطر ميزباني جام جهاني را خريده است 

و از طريق قانوني به دست نياورده، تقويت مي كند. فيفا 
هنوز واكنشي به اين اتهامات نداشته است.

مجمع ساالنه فدراسيون فوتبال درحالي برگزار شد كه باز 
هم صحبت هاي دقيقي درباره پايان كار بازنشسته هاي اين 
فدراسيون مطرح نشد و اعضاي هيات رييسه بازنشسته  
اين فدراسيون هم چنان بدون استعفا در سمت خود باقي 
ماندند! مجمع ساالنه فدراسيون فوتبال باالخره ديروز، 
يكشنبه و پس از كلي سر و صدا برگزار شد. مجمع عمومي 
كه به نظر مي رسيد در آن اتفاقات متفاوتي از جمله طرح 
استعفاي اعضاي بازنشس��ته هيات رييسه فدراسيون 
فوتبال بيفتد كه بر خالف انتظارها چنين چيزي رخ نداد 
تا هيات رييسه بازنشسته برخالف قوانين داخلي هم چنان 
در مس��ند خود باقي بمانند. فرار از اج��راي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان در فدراسيون فوتبال از ۱۵ آذر 
۹۷ رسماً آغاز شد. زماني كه با پايان مهلت قانوني بايد همه 
مشمولين آن را اجرا مي كردند. فشار رسانه ها و مسووالن 
نظارتي مهدي تاج و يارانش را مجاب كرد تا بحث درباره 
بازنشستگي شان را به مجمع عمومي فدراسيون موكول 
كنند مجمعي كه قرار بود ابتدا ۱۹ دي ماه برگزار ش��ود 
اما به صورت ناگهاني اين مجمع به تعويق افتاد و مجمع 
فدراسيون فوتبال به ۲ ماه بعد موكول شد. البته شخص 
رييس فدراسيون فوتبال با استفاده از تبصره ۶۰ قانون 
جامع امور ايثارگران توانست بازگشت به كار بگيرد. محمود 
اسالميان نيز در حاشيه مجمع گفت كه با استفاده از اين 
قانون ماندني شده است اما تكليف ساير بازنشسته ها هنوز 
مشخص نيست و آنها هم چنان در هيات رييسه حضوري 

غيرقانوني دارند. اما با گذشت بيش از ۳ ماه از اجراي رسمي 
اين قانون هنوز اتفاق اجرايي ملموسي در موضوع اجراي 
آن در فدراس��يون فوتبال نيفتاده است و هيات رييسه 
بازنشسته اين فدراسيون هم چنان به عنوان عضو هيات 
رييسه در اين فدراسيون مشغول فعاليت هستند. هرچند 
يك روز پيش از مجمع فدراسيون فوتبال اعالم شد كه 
كفاشيان، اصفهانيان و معيني از پست هاي سازماني خود 
در فدراسيون فوتبال يعني نايب رييسي فدراسيون فوتبال، 
رياست كميته داوران و رياست كميته جوانان فدراسيون 
استعفا داده اند، استعفايي كه البته به معناي استعفاي از 

هيات رييسه فدراسيون فوتبال نبوده است.  
اين موج اس��تعفا در حال��ي بود ك��ه در جريان مجمع 
عمومي فدراس��يون هيچ صحبتي درب��اره كنار رفتن 
بازنشسته ها از هيات رييسه فدراسيون فوتبال مطرح نشد 
و بازنشسته هاي فدراسيون با خيالي راحت به صحبت و 

تصويب بخش هاي ديگر فوتبال پرداختند. اين بي اعتنايي 
به اجراي قانون ملي در حالي بود كه از ۳ مستعفي شنبه 
شب تنها استعفاي اصفهانيان پاسخ داده شد و جانشين 
او انتخاب شد و هيچ مس��تندي درباره استعفاي ديگر 
بازنشستگان حتي از سمت هاي اجرايي شان نيز تاكنون 
منتشر نشده است. در متن اساسنامه فدراسيون فوتبال 
آمده است كه يكي از وظايف مجمع فدراسيون مشخص 
كردن كانديدا به جاي افراد مس��تعفي يا بركنار شده از 
هيات رييسه فدراسيون است اما سكوت بازنشسته هاي 
فدراسيون در اين مجمع و عدم رأي گيري براي جانشيني 
اين بازنشسته ها باعث شد تا اين بند از اساسنامه هم جدي 
گرفته نش��ود. تنها صحبت هاي انجام ش��ده در مجمع 
فدراسيون از رييس فدراسيون فوتبال در اين باره، در دفاع 
از باقي ماندن بازنشس��ته ها در هيات رييسه فدراسيون 
است: »راجع به مجموعه بازنشستگي هم در اساسنامه 
خودمان بندي داريم كه بعد از ۶۵ سالگي، اعضا بازنشسته 
مي ش��وند. تعدادي از اعضاي هيات رييسه با كفاشيان 
صحبت كردند. هيات رييسه دنبال همين موضوع است. 
فدراس��يون فوتبال از تمام قوانين تبعيت كرده است «. 
به نظر مي رسد قرار است ماجراي پرحاشيه و وقت گير 
بازنشسته هاي فدراسيون فوتبال هم چنان ادامه داشته 
باش��د و معلوم نيس��ت چه زماني تمكين از قانون منع 
به كارگيري از بازنشستگان )حتي حضور در هيات رييسه 
فدراسيون( به صورت كامل در فوتبال اجرايي خواهد شد. 

ورزشي
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