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 صفحه 9 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4490000  تومان

شاخص بورس
164443

محسن شمشيري|
دبير گروه بانك و بيمه|

ادغام پنج بانك نظامي وابس��ته به ني��روي انتظامي، 
وزارت دفاع، ارتش، بسيج و س��پاه در بانك سپه، كه 
طي چهارماه آينده اجرايي مي شود و بيش از 4 هزار 
شعبه با حدود 300 هزار ميليارد تومان سپرده تحت 
يك نام و تابلوي شعبه فعاليت خواهند كرد، دستاورد 
ديگري براي بانك مركزي و دولت در راستاي اصالح 
ساختار نظام پولي و بانكي كشور محسوب مي شود، 
كه در كنار ساماندهي موسسات غيرمجاز در سال هاي 
اخير، مي تواند به بهبود اعتبار ب��ازار پول و بانكداري 
ايران و نق��ش بانك ها در توليد، تج��ارت و خدمات و 
اشتغال زايي منجر شود و در عين حال تجربه اي براي 
جلوگيري از تكرار حضور موسسات اعتباري غيرمجاز 

و بانك هاي كم توان و استاندارد نشده باشد. 
اگرچه ساماندهي موسسات غيرمجاز با صرف ده ها 
هزار ميليارد تومان اعتبار بانك مركزي، هزينه هاي 
س��نگين اجرايي، انتظامي و حقوقي، نگراني و صبر 
و حوصله سپرده گذاران، پنج س��ال پيگيري بانك 
مرك��زي، و همكاري تع��دادي از بانك ه��ا از جمله 
بانك هاي صادرات، پارس��يان و آينده، به س��رانجام 
رس��يد اما در كنار هزينه هايي كه براي اقتصاد ملي 
برجاي گذاشت، به افزايش اعتبار و آبروي بازار پول 
كش��ور نيز كمك كرد و در عين حال، تجربه بزرگي 
براي اقتصاد اي��ران، دولت و ش��بكه بانك��ي بود تا 
بدون ضابطه و اس��تانداردهاي بين المللي و داخلي، 
اثبات صالحيت و ش��هرت مديران بانكدار و رعايت 
ش��اخص هاي مالي و بانكي، به هيچ شخص، نهاد و 
دستگاه اجرايي، اجازه تاسيس و فعاليت بانك هاي 
غير دولت��ي و موسس��ات اعتب��اري خصوصي داده 
نش��ود و نهادهاي نظارتي، از ابتدا نسبت به اينگونه 
فعاليت ها هوشيار باشند و نس��بت به آن واكنش به 

موقع نشان دهند.
داس��تان خلق پول و حضور بانك ها و موسساتي كه 
بدون رعايت استانداردهاي بين المللي بانكداري، وارد 
بازار پول، كاال و خدمات، طرح هاي س��رمايه گذاري، 
خريد و ف��روش، دالل��ي، نوس��ان گيري در بازارها، 
س��رمايه گذاري در خريد ملك و زمين و ساختمان، 
بنگاه داري و... مي شوند، ش��بيه حركت گلوله برفي 
است كه از ش��يب يك كوه پر برف پايين مي آيد و اگر 
زودتر مانع آن نش��ويم، خس��ارت هاي سنگين تري 
را به م��رور زم��ان وارد خواهد كردو پس از س��ال ها 

كسب س��ود، جذب س��پرده، پرداخت تسهيالت و... 
به علت عدم رعايت استانداردها، وقتي با شوك هاي 
خارجي، چند برابر شدن نرخ ارز، ركود، كاهش قيمت 
مسكن و... مواجه مي ش��ود، در اثر هزينه هاي مربوط 
به س��ودهاي موهوم، بدهي س��نگين، معوقات و.. با 
ورشكستگي مواجه ش��ده و قادر به ادامه حيات خود 

نيست و لذا چاره اي جز انحالل آنها باقي نمي ماند. 
براين اس��اس، همانطور كه توصيه هاي بال 1، 2 و 3، 
استانداردهاي بين المللي بانكداري و تجربه سال هاي 
اخير نشان مي دهد، مديران موسس بانك يا موسسه 
اعتباري، ضمن آنكه باي��د از دانش اقتصاد، مديريت، 
بانكداري، خ��وش نامي و صالحي��ت حرفه اي كافي 
بهره مند باش��ند، در عين حال بايد به ش��اخص هاي 
كفايت س��رمايه، نسبت هاي مالي، س��قف اعتباري، 
سپرده قانوني و حفظ نقدينگي مورد نياز جهت پاسخ 
گويي به نياز مشتريان، پشتيباني الزم از سوي ساير 
بانك ه��ا و بانك مرك��زي، رعايت اضافه برداش��ت و 
ليست قرمز بانك مركزي، تنوع سبد سرمايه گذاري ها 
در بورس، صنعت، مس��كن و ملك، كاره��اي مولد، 
صادرات و واردات و... توجه كنند تا با سقوط يك بازار 
و نوسان قيمت ملك يا شوك ارزي، همه داشته هاي 
خود را نابود شده تلقي نكنند و بتوانند از يك شرايط 

بحراني چند ساله عبور كنند. 
ام��ا در كن��ار رعاي��ت اي��ن قواع��د و ضواب��ط و 
استانداردسازي ها كه به عهده مديران بانك ها، بانك 
مركزي و ساير نهادهاي نظارتي است. بانك مركزي، 
دولت و مجلس بايد قانوني را تصويب و اجرا كنند كه از 
اين پس، هيچ نهاد، سازمان، وزارتخانه و اداره اي بدون 
رعايت همه قواعد و ضوابط و استانداردها، نتواند بانك 
خصوصي يا موسسات اعتباري تاسيس كند و به خلق 
پول، گردش مالي هزاران ميلي��ارد توماني و دخالت 
در عرضه و تقاضاي بازار كااله��ا و خدمات مختلف، 
اثرگذاري بر قيمت ها، واردات، صادرات، نوسان نرخ ها 
و... مشغول شود. حتي صندوق قرض الحسنه نيز در 
نهادها و دستگاه هاي اجرايي بايد تحت نظارت باشد 
و اجازه فعاليت در حد واندازه بان��ك و با مجوز ايجاد 
بيش از يك شعبه نداشته باشد و نتواند به شيوه هاي 
مختلف، به مردم س��ود موهوم و باال پيشنهاد كند و 
مش��غول فعاليت هاي غير مولد ش��ود. تا شاهد  آنچه 
در دو دهه اخير با ش��كل گيري موسس��ات اعتباري، 
بانك هاي ب��زرگ با بيش از 100 تا 1000 ش��عبه در 

سراسر كشور رخ داد، نباشيم.

تصويبقانونبرايبانكهايبيضابطه
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

تصويب قانون براي 
بانك هاي بي ضابطه

ادغام پنج بانك نظامي 
ني��روي  ب��ه  وابس��ته 
انتظام��ي، وزارت دفاع، 
ارتش، بس��يج و س��پاه 
در بانك س��په، كه طي 
چهارماه آين��ده اجرايي 
مي شود و بيش از 4 هزار 
شعبه با حدود 300 هزار 
ميليارد تومان سپرده تحت يك نام و تابلوي شعبه 
فعاليت خواهند كرد، دستاورد ديگري براي بانك 
مركزي و دولت در راس��تاي اصالح ساختار نظام 
پولي و بانكي كشور محسوب مي شود، كه در كنار 
ساماندهي موسسات غيرمجاز در سال هاي اخير، 
مي تواند به بهبود اعتبار بازار پول و بانكداري ايران 
و نقش بانك ها در توليد، تجارت و خدمات و اشتغال 
زايي منجر ش��ود و در عين حال تجرب��ه اي براي 

جلوگيري از تكرار حضور موسسات اعتباري...

محسن   شمشيري

 صفحه3  

كالن

 افزايش حقوق 
دركشاكش دولت و مجلس

مصوبه ش��نبه عص��ر نماين��دگان مجل��س، با 
واكنش هاي متفاوتي از سوي دولت، نمايندگان 
مجلس و كارشناسان اقتصادي مواجه شد. دولت 
با صراحت كامل از ناتوان��ي در افزايش 400 هزار 
توماني حق��وق كاركنان خود س��خن مي گويد و 
رييس مجلس ني��ز تصريح ك��رد دولت موظف 
به اجراي مصوبات اس��ت.  به گ��زارش »تعادل«، 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بندي در اليحه 

بودجه به تصويب رساندند كه...

صنعت،معدن و تجارت

ناكامان پارلمان اقتصادي 
پايتخت

 فرشته فريادرس |
آمدند و »چهل« كرس��ي هيات نمايندگان اتاق 
تهران را يك جا به دس��ت گرفتند. ش��بي در ماه 
پاياني سال 97 كه براي ائتالف فردايي ها خاطره 
ساز ش��د. آنها كه 4 س��ال قبل يعني اسفند 93، 
»پنج« كرس��ي را براي باقي جريان ها و نامزدها 
خالي گذاش��ته بودند و به تصاحب 35 كرس��ي 
پارلمان اقتص��ادي در پايتخت رضاي��ت دادند، 
اما حاال و در روي��داد 97 تمامي صندلي ها هيات 
نمايندگان اتاق تهران را ب��ه نام خود ثبت كردند. 
ش��ايد كمتر كس��ي تصور مي كرد كه ب��ا پايان 
ش��مارش آرا چنين نتيجه اي براي اتاق آتي رقم 
بخورد؛ خيلي ه��ا اين موفقيت را تفك��ر »راي به 
همه ليس��ت« نس��بت دادند، اما خودش��ان اين 
موفقيت را حاصل يك تفكر جمعي و درك درست 
راي دهن��دگان از ش��رايط پرچال��ش پيش روي 

اقتصاد عنوان كردند. 
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ممنوعيت نمايندگي مجلس بيش از سه دوره متوالي 

تكرار» خصولتي«   در» شستا «  ممنوع

خبر

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهادكشاورزي 
گفت: در چند روز گذش��ته حجم بااليي ش��كر از 
ذخاير ش��ركت بازرگاني دولتي ايران در اس��تان ها 
وارد بازار شده است و به زودي قيمت اين محصول 
متعادل مي ش��ود. به گزارش ايرن��ا، »عبدالمهدي 
بخش��نده« روز گذش��ته در حاش��يه آيين افتتاح 
نمايشگاه دستاوردهاي 40 سال مديريت جهادي 
درباره چند برابري قيمت قند و ش��كر افزود: شكر 
داراي قيمت مصوب است و تاكنون قيمت شكر نه 
تنها دو برابر بلكه نيم برابر هم نش��ده است. او اضافه 
كرد: آنچه همچون مواد پروتئين��ي و ميوه به ارزاق 
مردم مربوط مي ش��ود، در طول ماه هاي اخير براي 
تنظيم بازار ش��ب عيد به اندازه كاف��ي تامين و در 
استان ها توزيع شده است و مشكلي از اين بابت وجود 
ندارد. بخش��نده درباره وضعيت بازار گوشت قرمز 
تصريح كرد: وزارت جهادكش��اورزي متولي تامين 
گوشت قرمز مورد نياز كشور از محل توليد داخل و 
واردات اس��ت كه مطابق تصميم دولت توزيع آن بر 
عهده ستاد تنظيم و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواهد بود. او افزود: مجلس در بررسي بودجه سال 
98، دست دولت را براي تامين ارز 4200 توماني يا 
ارز نيمايي براي محصوالت مختلف در سال آينده 
باز گذاش��ت. وي اظه��ار داش��ت: در روزهاي اخير 
حدود 140 هزار تن واردات گوشت منجمد گوساله 
از برزيل و گوش��ت گرم گوس��فندي از 14 كش��ور 
مختلف توسط 97 ش��ركت واردكننده، داشته ايم 
كه تاكنون مقداري از آن وارد ش��ده كه اين ميزان 
واردات نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. 
او با تاكيد بر اينكه واردات انواع گوشت قرمز گوساله 
و گوسفندي براي سال آينده نيز ادامه خواهد يافت، 
گفت: دولت تمام ارز مورد نياز را دولت تامين كرده 
است و توس��ط س��تاد تنظيم بازار به جامعه هدف 
مثل تعاوني هاي كارمن��دي، كارگري، فرهنگيان، 
بازنشستگان و نيروهاي مسلح، بهزيستي و كميته 
امداد ارايه خواهد شد. معاون برنامه ريزي اقتصادي 
وزارت جهاد كش��اورزي همچنين در آيين افتتاح 
نمايشگاه دستاوردهاي 40سال مديريت جهادي 
گفت: كشور از امنيت غذايي و ملي بااليي برخوردار 
است و با وجود تالش دشمنان براي ايجاد مشكل، 
انبارها مملو از مواد غذايي است و بازار هيچ مشكلي 

براي تامين ندارد.

قيمت قند و شكر در بازار 
متعادل مي شود

جهان

ستاره بخت ماهاتير محمد 
بي فروغ شد؟
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف 

روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

   كشف پيكر دو سرباز مرزبان ميرجاوه گرفتار 
در سيالب؛ ايسنا|

بر اثر بارش باران و جاري شدن سيل در نقاطي از مرز 
ميرجاوه، تعدادي از مرزبانان حين حراست و پاسداري 
از نقاط صف��ر مرزي با توجه به حجم زياد بارندگي و 
قرار داشتن در مسير سيل دچار سانحه شدند.اسامي 

شهداي اين حادثه به شرح ذيل منتشر شد؛ 
۱ _ گروهبان يكم شهيد محمد نوري
۲ _ سرباز وظيفه شهيد علي هالكويي

۳ _ سرباز وظيفه شهيد مجتبي يزدان پناه

   زمان قطعي حضور رييس�ي در قوه قضاييه 
مشخص شد؛ باشگاه خبرنگاران|

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي قضايي مجلس 
از زمان قطعي حضور رييسي در قوه قضاييه خبر داد.

يحيي كمالي پور با اش��اره به حضور رييسي در قوه 
قضاييه گفت: پيش از اين اعالم شده بود كه ۱۷ اسفند 
ماه آقاي رييس��ي جايگزين آيت اهلل آملي الريجاني 
رييس قوه قضاييه مي شود. او تصريح كرد: در جلسه 
كميسيون حقوقي قضايي موضوع رياست رييسي و 

قوه قضاييه را بررسي خواهيم كرد.

   در آينده س�وريه، حق تقدم با ايران است؛ 
ايرنا|

علي عبدالكريم علي سفير سوريه در لبنان تاكيد كرد: 
مهم ترين پيام سفر 'بشار اسد' به تهران اين است كه 
در آينده سوريه حق تقدم با ايران است. سفير سوريه، 
افزود: البته ديگر كش��ورها نيز در پيروزي سوريه بر 
جنگ و بحران سهيم هستند، ولي حق تقدم در اين 
ارتباط با ايران است.  او در ارتباط با پيام سفر بشار اسد 
به ايران گفت: پيام هاي سفر رييس جمهوري سوريه 
به تهران واضح بود و همه كساني كه اين سفر را تحليل 
مي كنند، بايد بدانند كه اوال سطح روابط و مناسبات 
برادرانه بين دو كشور و رهبران آنها و استقبال گرمي 
كه در جريان ديدار بين رييس جمهوري سوريه و رهبر 
معظم انقالب اسالمي بود،  نشانگر پيام اين سفر است. 

   اته�ام فريدون اخ�الل در نظ�ام اقتصادي 
نيست؛  ايرنا|

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اتهام حسين فريدون 
»اخالل در نظام اقتصادي« نيست و به همين دليل 
مشمول استجازه رهبري نمي شود. اژه اي ديروز در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا 
دادگاه رسيدگي به پرونده حسين فريدون به صورت 
غيرعلني برگزار شده است، اظهار داشت: اتهام فريدون 
اخالل در نظام اقتصادي نيس��ت بنابراين مشمول 
اس��تجازه اي كه از رهبر معظم انق��الب گرفته ايم، 
نمي شود.  اين مقام مسوول در دستگاه قضايي افزود: بر 
اين اساس، پرونده فريدون مشمول قوانين فعلي كشور 
اس��ت و طبق اين قوانين هم دادگاه برگزار مي شود.  
معاون اول قوه قضاييه همچنين درباره اينكه آيا در 
دوره آتي قوه قضاييه، در دستگاه قضايي مي ماند يا 
خير گفت: من يك سرباز هستم و قطعا در خدمت قوه 

قضاييه خواهم بود و كمك مي كنم.

   مشاركت سياس�ي زنان از طريق سازوكار 
احزاب افزايش مي يابد؛ ايرنا|

۱۱  نماينده زن مجلس در نامه اي به علي الريجاني، 
خواهان بازگشت ماده 5 طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس در افزايش تعداد زنان براي حضور در انتخابات 
از طريق ساز و كار احزاب شدند. سيده فاطمه حسيني 
ديروز در توئيتي نوش��ت: با راي موافق نمايندگان، 
ماده 5 طرح اس��تاني شدن انتخابات به كميسيون 
بازمي گردد تا موضوع افزايش تعداد نمايندگان زن به 
آن الحاق شود. وي بيان كرد: طبق اين ماده، احزاب 
مكلف مي شوند تعداد مش��خصي از فهرست هاي 

انتخاباتي خود را از ميان زنان معرفي كنند. 

   كليات طرح اعاده اموال نامشروع مسووالن 
به تصويب رسيد؛ فارس|

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از تصويب 
كليات طرح اعاده اموال نامشروع مسووالن در نشست 
اخير كميسيون متبوعش خبر داد. محمد دهقان 
 اظهار داشت: در ادامه جلسه مقرر شد ظرف يك ماه 
جزييات طرح توسط كميته با كمك مركز پژوهش ها 
و ساير كارشناسان دستگاه هاي مختلف رسيدگي و 
به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شود تا بر اين 
اساس براي تصويب نهايي در صحن علني مجلس 

شوراي اسالمي ارسال شود.

   سيداحمد خاتمي پاسخ احمدي نژاد را داد؛ 
برنا|

خطيب جمعه تهران در پاس��خ ب��ه برخي اظهارات 
حاشيه ساز احمدي نژاد گفت: اگر برخي مي گويند در 
دوران پيش از انقالب آزادي بيشتري داشتيم چيزي از 
تاريخ سياه گذشته نمي فهمند و آب به آسياب دشمن 
مي ريزند. سيداحمد خاتمي در اجتماع عظيم خواهران 
و برادران طلبه در مدرسه فيضيه قم خاطرنشان كرد: 
امروز به بركت جمهوري اسالمي بيش از ۳5 مرتبه 
پاي صندوق هاي رأي آمده و در انتخابات آزاد شركت 
كردند، اين در حالي است كه در 5۷ سال دوران پهلوي 

هيچ انتخابات آزادي برگزار نشد. 

   حقوق كارگران ش�هرداري ها و دهياري ها 
پرداخت نشده است؛مهر|

۱5۲ نماينده مجلس در نامه اي به رييس جمهور با 
اشاره به عدم پرداخت حقوق كارگران شهرداري ها 
و دهياري ها طي ماه هاي اخير خواستار اختصاص 
۱5 هزار ميليارد از منبع هدفمندي به شهرداري ها 
شدند. در بخش��ي از اين نامه آمده است:   از شما 
تقاضا داريم با توجه به واريز ۳۲ هزار ميليارد ريال 
عوارض سهم شهرداري ها در سال ۹۷ به حساب 
هدفمندي يارانه ها حداقل ۱5 هزار ميليارد ريال 
از منابع هدفمندس��ازي را تا قبل از پايان س��ال 
براي كمك به شهرداري ها و دهياري ها به منظور 
جلوگيري از ايجاد بحران و تنش در شهرداري ها 

اختصاص دهيد.
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ممنوعيت نمايندگي مجلس بيش از سه دوره متوالي 
گروه ايران|

نمايندگان مجلس دهم ديروز در ش��رايطي بررسي 
طرح اصالح بخش هايي از قانون انتخابات را در دستور 
كار قرار دادند كه تصويب طرح ممنوعيت نمايندگي 
مجلس بيش از ۳دوره بازتاب وس��يعي در رسانه هاي 

گروهي و شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد .
طرحي كه پ��س از اصالح موادي از قان��ون انتخابات 
مجلس و راي مثبت نمايندگان به طرح پيش��نهادي 
امي��ري خامكاني نماينده مردم زرن��د مبني بر اينكه 
كانديداتوري كساني كه ۳ دوره نماينده بوده اند ممنوع 
شود، اين پرس��ش را در ميان افكار عمومي و رسانه ها 
ايجاد كرد كه در صورت تصويب نهايي اين قانون، كدام 
نمايندگان نمي توانند براي دوره بعدي ثبت نام كنند؟  
شناخته شده ترين نامي كه بعد از طرح اين پرسش روي 
خروجي خبرگزاري ها نشست، علي الريجاني رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي در ۳ دوره اخير بود كه بعد از 
تصويب اين قانون بايد صندلي خود را ترك كند. بعد 
از اعالم نام علي الريجاني به عنوان فردي كه بر اساس 
قانون جديد جاي��ي در تركيب آينده مجلس نخواهد 
داشت؛ نام هايي چون علي مطهري؛ مسعود پزشكيان؛ 
تابش و... )از گروه هاي ميانه رو و اصالح طلب( و اسامي 
افرادي چون )جواد كريمي قدوس��ي، نادر قاضي پور، 
نقوي حسيني و... )از گروه هاي اصولگرا و جبهه پايداري( 
از جمله چهره هايي هستند كه آخرين دوره حضور خود 

در كسوت نمايندگي را از سر مي گذرانند.  
بر اين اس��اس و با تصويب نمايندگان مجلس، هر فرد 
مي تواند سه دوره پياپي نماينده مجلس شود ولي بايد 
ي��ك دوره از انتخابات مجلس كناره گيري كند تا بعد 
از كناره گيري ب��راي دوره هاي بعدي امكان حضور در 

انتخابات را پيدا كند. 
بر اس��اس اين پيش��نهاد نامزدي افرادي كه سه دوره 
متوال��ي نماينده مجل��س بودند، ب��راي دوره چهارم 

ممنوع است.

   موافقان و مخالفان طرح چه گفتند
جواد كوليوند نماينده كرج در مخالفت اين پيشنهاد را 
مغاير قانون اساسي و سياست هاي ابالغي رهبر معظم 
انقالب دانست و گفت: در قانون اساسي، محدوديت زمان 
تعريف نشده است و شوراي نگهبان اين پيشنهاد را ايراد 
مي گيرد.   او افزود: در بند ۱0 سياست هاي ابالغي رهبر 
معظم انقالب، ارتقا و شايس��ته گزيني را مبنا قرار داده 
است، اگر قرار باشد شايسته گزيني را  همراه فرمول هايي 
كه داده ش��ده مبنا ق��رار دهيم، ممكن اس��ت در بين 

نمايندگان افراد با تجربه و متخصص وجود داشته باشند 
كه با اين كار آنها را از حضور در مجلس منع مي كنيم.   
محمدرضا تابش نماينده اردكان هم در موافقت با اين 
پيشنهاد اظهار داشت: اين پيشنهاد از سوي تعداد زيادي 
از نمايندگاني كه سابقه سه دوره يا بيش از آن نمايندگي 
مجلس شوراي اسالمي را دارند، ارايه شده است.   او افزود: 
اين پيشنهاد باعث مي شود كه به جوانان در عرصه هاي 
قانونگذاري و قوه مقننه فرصت داده و راه براي جوانان 
متخصص و آشنا به علم روز باز شود. تابش يادآور شد: 

اين طرح به ورود نخبگان و جوانان به مجلس مي انجامد.

   حذف افراد خاص
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه نيز در نشس��ت 
علني ديروز در جريان بررس��ي طرح اصالح موادي 
از قانون انتخابات مجلس در تذكري ش��فاهي گفت: 
پيشنهادي كه در خصوص ممنوعيت كانديداتوري 
4 دوره متوال��ي نماين��دگان مطرح و تصويب ش��د، 
صرفًا براي حذف فرد خاصي اس��ت تا به مجلس راه 

نيابد و رياس��ت مجلس به دس��ت او نيفتد. نماينده 
م��ردم ارومي��ه در مجلس ادام��ه داد: حذف حزب و 
افراد ش��اخص به ضرر نظام است، به احتمال زياد در 
شوراي نگهبان با اين پيشنهاد موافقت نمي شود. نبايد 
نخبه كشي كنيم، نظام به مغزها و افراد شاخص كه در 
عرصه سياس��ت زحمات زيادي كشيده اند نياز دارد؛ 
نخبه كشي خواست امريكا و رژيم صهيونيستي است.  
علي الريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: تصور شما 
درست نيس��ت، آقاي تابش اعالم كرد كه قصد دارد 

چنين پيشنهادي را مطرح كند، من نيز مخالف نبودم. 
پيشنهاد مطرح شده حس��ني نيز دارد و افرادي كه 
مدتي در مجلس حضور داشتند استراحت مي كنند.

   سازوكار استاني شدن انتخابات مجلس  
نمايندگان در ادامه بررس��ي ط��رح اصالح موادي از 
قانون انتخابات، س��ازوكار استاني ش��دن انتخابات 

مجلس شوراي اسالمي را تعيين كردند. 
نمايندگان در ادامه جلسه علني ديروز مجلس ماده ۳ 
طرح اصالح م��وادي از قانون انتخابات را با ۱۳8 رأي 
مواف��ق، ۷5 رأي مخال��ف و 4 رأي ممتنع از مجموع 
۲۲۳ نماينده حاض��ر تصويب كردند.  نمايندگان در 
اين ماده مق��رر كردند: حوزه انتخابي��ه در انتخابات 
مجلس، محدوده جغرافيايي هر استان است.  هر يك 
از استان ها به عنوان حوزه انتخابيه اصلي و حوزه هاي 
انتخابيه موجود درواقع در آن استان، موضوع قانون 
تعيين مح��دوده حوزه هاي انتخاباتي مجلس، حوزه 
انتخابيه فرعي محسوب مي شوند و مناطق تابع حوزه 
انتخابيه موجود به عنوان حوزه انتخابيه تابعه فرعي 

شناخته مي شوند.«
در اين ماده تصويب ش��د: تعداد نمايندگان هر حوزه 
انتخابيه اصلي )اس��تان( معادل تع��داد نمايندگان 
حوزه هاي انتخابيه موجود در استان است كه مطابق 
قان��ون تعيين محدوده حوزه ه��اي انتخابي مجلس 
تعيين گرديده اس��ت.  نماين��دگان مجلس تصويب 
كردند: در صورتي كه محدوده جغرافيايي حوزه هاي 
انتخابيه فرعي در دو اس��تان همج��وار واقع گردد يا 
شهرستان هايي كه در يك استان واقع شده و جمعيت 
بيش��تري دارد، به عنوان حوزه انتخابيه فرعي جديد 
محسوب مي شوند و نماينده به استاني كه حوزه اخير 
در آن قرار دارد، تعلق خواهد داش��ت. شهرس��تان يا 
شهرس��تان هايي كه در استان ديگر واقع هستند، به 
نزديك ترين حوزه انتخابيه فرعي به تشخيص وزارت 
كشور، الحاق مي ش��وند، حوزه انتخابيه اقليت هاي 

ديني از حكم اين ماده مستثني باشند.  
نمايندگان همچنين م��اده 4 اين طرح را نيز با ۱40 
راي مواف��ق، 84 راي مخالف و 5 راي ممتنع از ۲44 
نماينده حاضر تصويب كردند كه بر اين اساس، ثبت 
نام داوطلبان از طريق فهرستي كه احزاب يا گروه ها 
و تشكل هاي قانوني ارايه مي كنند يا به صورت منفرد 
انجام مي شود.  همچنين نمايندگان مجلس مصوب 
كردند كانديداتوري افرادي كه ۳ دوره متوالي نماينده 

مجلس بودند، براي دوره چهارم ممنوع شود.

دبيرشورايعاليامنيتملي

تا وقتي دولت سوريه بخواهد در آن كشور مي مانيم
دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: ايران در جهت 
كمك به دولت و ملت سوريه در اين كشور است و تا وقتي 
دولت سوريه بخواهد، هست. دريابان علي شمخاني در 
حاشيه همايش ملي تاريخ شفاهي دفاع مقدس كه در 
كتابخانه ملي برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه برخي متاسفانه اهداف دشمنان و 
تأكيد بر اجراي FATF را طلب مي كنند به عنوان عضو 
هيات نظارت بر برجام در راستاي تامين منافع و عزت 
ملي چه بايد كنيم؟ گفت: اين موضوع جديدي نيست 
كه نسبت به مس��ائل امنيت ملي، عناصري در داخل 
باش��ند كه مدافع يا مخالف يا مروج آن باش��ند. ما در 
چهل سال انقالب اين وضعيت را داشتيم. ما نهادهاي 
قانوني روشني در بحث هاي امنيتي، قانوني و مشورتي 
و غيره داريم كه هر كدام در اين مس��ير وظايف خود را 
انجام مي دهند. اميدواريم در اين كش��اكش كه ايران 
همه وظايف خود را انجام داده است و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي براي چهاردهمين بار آن را تاييد كرد بتوانيم 

آنچه حق ملت است را برگردانيم و انشاءاهلل اين محقق 
مي شود. وي در ادامه حضور ايران در سوريه را مبتني 
بر درخواست دولت اين كشور دانست و گفت: 40 سال 
است نبرد در دو جبهه ثبات خواهان و بي ثبات خواهان 
در منطقه در جريان است و امروز كفه ترازو بين اين دو 
مش��خص مي كند بي ثبات خواهان هيچ گاه شكست 
ندارند و اين در منطقه نفت خيز ما كامال مشخص است. 
اي��ران در جهت كمك به دولت و ملت س��وريه در اين 
كشور است و تا وقتي دولت سوريه بخواهد هست و اين 
حرف هاي بي فايده و عمل نتانياهو و سفرهاي بيهوده اش 

تاثيري نخواهد داشت. 
وي افزود: پيروزي ثبات خواهان در سوريه و منطقه امروز 
به وسعت خاورميانه است. دبير ش��وراي عالي امنيت 
ملي در پاسخ به سوالي درباره واكنش ايران به اقدامات 
گروه هاي تروريستي در پاكستان و اقدامات مورد انتظار 
ايران از دولتمردان پاكس��تاني اظهار كرد: اين موضوع 
هنوز در دستور كار است و دولت پاكستان متعهد است از 

ورود ضد انقالب از مرزهايش به مرزهاي ايران جلوگيري 
و تضمين كند و ما هم حتما، بدون شك آنچه به عنوان 
وظيفه مان در صيانت از امنيت مردم ايران است در مرز 
پاكستان انجام مي دهيم. او  درباره تهديد اروپا نسبت به 
فعاليت هاي موشكي كشورمان خاطرنشان كرد: ما در 
ارتباط با برد، قدرت تخريب، دقت و سرعت آماده سازي 
به عنوان چهار محور مهم توانمند س��ازي موش��كي با 
هيچ كس مشاوره نمي كنيم و اجازه نمي گيريم. نيازهاي 
دفاعي مان به ما ديكته مي كند چه بايد كنيم. دبير شوراي 
عالي امني��ت ملي گفت: در مورد توان موش��كي ايران 
براساس مصالح، منافع و تهديدات تصميم مي گيريم و 

اين روند قابل مذاكره نيست. 
شمخاني در جمع خبرنگاران درخصوص توان موشكي 
ايران اظهارداش��ت: ما در ارتباط با برد، قدرت تخريب، 
دقت و سرعت آماده س��ازي به عنوان چهار محور مهم 
توانمندي موشكي براساس مصالح، منافع و تهديدات 
كشور تصميم مي گيريم و اين روند قابل مذاكره نيست. 

وي تاكيد ك��رد: تاريخ ش��هادت مي دهد ك��ه عوامل 
خواهان بي ثباتي در منطقه همواره ناكام بوده اند. دبير 
شوراي عالي امنيت ملي همچنين درمورد نفوذ عوامل 
تروريستي به خاك ايران گفت: دولت پاكستان موظف 
اس��ت با محافظت از مرزهايش از ورود تروريست ها به 
خاك ايران جلوگيري كند. شمخاني خاطرنشان كرد: 

تمهيدات جديدي براي تامين بيشتر مرزهاي مشترك 
با پاكستان اتخاذ و عملياتي شده است. وي همچنين در 
پاسخ سوالي درمورد حضور ايران در سوريه توضيح داد: 
حضور ايران در اين كشور به دعوت دولت قانوني و براي 
كمك مستشاري براي مقابله با تروريسم است. تا زماني 

كه دولت سوريه بخواهد در اين كشور مي مانيم.

نيروگاهبوشهرازارديبهشت
واردمدارتوليدبرقميشود

اختالفنظرامريكاواروپادرباره
موضوعاتموشكيايران

رييس��ه  هي��ات  عض��و 
مجلس دهم تاكي��د دارد 
آزمايشات موش��كي ايران 
نق��ض قطعنام��ه ۲۲۳۱ 
نيس��ت و اروپا در خصوص 
موضع گي��ري در قب��ال 
آزمايشات موشكي ايران با 

امريكا، همراهي جدي و كاملي ندارد.
عليرضا رحيمي در گفت وگو با برنا با اشاره به موضع گيري 
مكرر امريكا درباره آزمايش موشكي توسط ايران گفت: 
آزمايش هاي موشكي ايران موضعي حل شده بين ايران و 
اروپاست و در اين بين امريكا مكرر در خصوص اين مساله 

جوسازي مي كند.
نماينده مردم تهران در مجلس دهم در ادامه اين مطلب 
افزود: ادعاهاي سياس��ي واش��نگتن درباره آزمايشات 
موشكي ايران توسط اروپا حمايت نشده كه اين موضوع 
خود حاوي پيام شكاف بين امريكا و اروپا درباره مسائل 
ايران است. رحيمي همچنين تاكيد كرد: امريكا پيش از 
اين مدعي شده بود كه آزمايش هاي موشكي ايران نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد است 
در حالي كه در هيچ كجاي اين قطعنامه محدوديتي براي 
ايران در خصوص آزمايشات موشكي مطرح نشده است.
وي ادامه داد: همانطور كه آقاي ظريف نيز مطرح كردند 
موضوع اصلي در خصوص اين قطعنامه توصيه به عدم 
استفاده از موشك هايي با قابليت حمل سالح هسته اي 
بوده كه هيچ يك  از موشك هاي دفاعي ايران براي حمل 

سالح هسته اي طراحي نشده است.

ش��ركت  م��ل  عا ير مد
بهره ب��رداري نيروگاه اتمي 
بوش��هر با اشاره به تعطيلي 
نيروگاه بوشهر براي برخي 
تعمي��رات و جابه جاي��ي 
س��وخت گفت: ني��روگاه 
اتمي بوشهر از نيمه نخست 
ارديبهشت سال آينده دوباره وارد مدار توليد برق مي شود . 
حسين غفاري در گفت وگو با تسنيم در بوشهر از متوقف 
شدن فعاليت نيروگاه اتمي بوشهر براي تعويض سوخت 
و اورهال آن خبر داد و اظهار داشت: عمليات متوقف شدن 
فعاليت نيروگاه اتمي بوش��هر از ۷ اسفند براي تعويض 

سوخت و تعميرات مورد نظر و اورهال آغاز شده است.
وي با بيان اينكه اين نيروگاه پس از ۲۹۷.5 ش��بانه روز 
فعاليت موثر با قدرت يك هزار مگاوات عمليات اورهال 
نيروگاه اتمي بوشهر آغاز شد تصريح كرد: در مدت توقف 
و اورهال نيروگاه يك سوم بسته هاي سوخت آن جابه جا 
مي شود. مديرعامل شركت بهره برداري نيروگاه اتمي 
بوشهر با اشاره به اينكه ۱۱ ارديبهشت امسال نيروگاه 
اتمي بوشهر پس از توقف ۲ ماه مجددا فعاليت آن آغاز 
شد گفت: نيروگاه اتمي بوشهر دو نوع تعميرات اساسي و 
نيمه اساسي دارد كه اورهال امسال نيروگاه اتمي بوشهر 
از نوع نيمه اساسي است . غفاري، از توليد برق ۷.۲ ميليارد 
كيلووات ساعت برق در نيروگاه اتمي بوشهر خبر داد و 
بيان كرد: امس��ال از ۷.۲ ميليارد كيلووات ساعت برق 
توليدي نيروگاه اتمي بوشهر 6.6 ميليارد كيلووات ساعت 

آن به شبكه سراسري منتقل شده است.

مشكالتاقتصادي
ناشيازعدمبهرهورياست

عض��و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام با بيان اينكه 
مشكل اقتصاد كشور به دليل 
عدم افزايش بهره وري است، 
گفت: در چين در 40 سال 
گذشته رشد اقتصاد ۳۳ برابر 
شده ولي هزينه هاي كشور 
ما به شدت باالست، اين در حالي است كه ما منابع خوبي 
هم داريم كه از آنها استفاده نكرده ايم. به گزارش فارس، 
محمدرضا باهنر در همايش بسيج كاركنان وزارت علوم 
كه با عنوان »اقتص��اد مقاومتي« و با رويكرد » حمايت 
از كاالي داخلي« برگزار ش��د با اش��اره به وجود برخي 
بحران ها در كشور افزود: مهم نيست كه اسم اين بحران ها 
را چه بگذاريم، ابرچالش، بحران هاي بزرگ اقتصادي يا 
چالش هاي بزرگ؛ آنچه مهم است اين است كه چگونه 
اين بحران ها را حل كنيم. او همچنين در بخش ديگري 
اظهار داش��ت: مسووالن را متهم كردن درست نيست. 
بهتر است بگوييم كه مسووالن نتوانستند به جاي اينكه 
نخواستند. در كشور ما وقتي مقام معظم رهبري صحبتي 
مي كنند، همه پيرام��ون آن موضوع بيانيه و اظهارنظر 
مي كنند، ب��دون اينكه خود ب��ه آن صحبت هاي مقام 
معظم رهبري پاسخگو باشند و فقط مانند موضوع اقتصاد 
مقاومتي آن را تكرار مي كنند. عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با اشاره به مشكالت كشور تاكيد كرد: اين 
مشكالت ناشي از  كم كاري ماست؛ متاسفانه ما تورم هاي 
بي سابقه اي داشته ايم، در دولت مرحوم هاشمي تورم به 

حدود 40 درصد هم رسيد.

توليدسالحضدليزر
توسطسپاه

دريادار تنگسيري فرمانده 
نيروي دريايي سپاه از توليد 
سالح ضدليزر براي مقابله 
با سالح ليزري امريكايي ها، 
خبر داد. دري��ادار عليرضا 
تنگس��يري در گفت وگو با 
تسنيم درباره ورود اين نيرو 
به حوزه س��اخت و به كارگيري شناورهاي زيرسطحي 
گفت: زيردريايي كه ما دنبال آن هستيم، كالس ميدجت 
اس��ت كه پيش��رفته تر از زيردريايي غدير باشد، مانند 
زيرسطحي فاتح يا خليج فارس كه هم اكنون در وزارت 
دفاع در حال ساخت است را مدنظر داريم؛ البته يكي از 
درخواست هاي ما زيردريايي هاي فاتح و خليج فارس 
اس��ت. فرمانده نيروي دريايي سپاه درباره تسليحاتي 
كه در زيرديايي هاي سپاه به كارگيري مي شوند، گفت: 
اي��ن زيردريايي ها عالوه بر مجهز بودن ب��ه اژدر بايد به 
موشك هاي كروز زير سطح به سطح هم مجهز باشند، 
ضمن اينكه اولين به كار گيرنده موشك هاي كروز نصر 

)زيردريايي پرتاب( هم نيروي دريايي سپاه بود. 
وي در پاسخ به سوالي درباره موشك زير سطح به سطحي 
كه چندس��ال پيش س��پاه در يكي از رزمايش هايش 
از آن اس��تفاده كرد، گفت: بنا داريم اين موش��ك را در 
زيردريايي هاي خود ب��ه كار بگيريم اما فعال نمي توانم 
جزيياتي از آن بيان كنم.  دريادار تنگسيري تصريح كرد: 
نيروي دريايي سپاه در ابتدا بر سه پايه تكاوري، شناوري 
و موشكي بنا شد و بعد از دفاع مقدس دو پايه ديگر به اين 

اضافه كرديم.

ناکامیدرسوءاستفاده
ازميزبانینشستوزيرانخارجه
س��خنگوی وزارت ام��ور 
خارج��ه از ناکام��ی امارات 
در سوءاستفاده از ميزبانی 
نشست وزيران امور خارجه 
سازمان همکاری اسالمی در 
ابوظبی عليه ايران خبر داد.

بهرام قاس��می در تشريح 
اتفاقات نشست پايانی وزرای خارجه سازمان همکاری 
اس��المی )OIC( در ابوظبی، گفت: در نشست پايانی 
وزرای کشورهای عضو سازمان که به طور معمول اسناد 
بررسی و تصويب می شود، وزير امور خارجه امارات با ارايه 
متنی تحت عنوان »بيانيه ابوظبی« قصد داشت بدون 
کسب نظرات و ديدگاه های ساير هيات های حاضر، اين 
متن را به عنوان بيانيه نهايی نشست معرفی و به تصويب 
برساند که اين نحوه اداره جلسه بالفاصله مورد اعتراض 

هيات اعزامی از تهران و همچنين پاکستان قرار گرفت.
قاسمی افزود: با وجود اعتراض هيات کشورمان و برخی 
ديگر از هيات ها، وزير امور خارجه امارات با سوء استفاده 
از ش��رايط ميزبانی و در اقدامی خالف تمامی موازين 
شناخته ش��ده، با بی توجهی به اعتراض های به عمل 
آمده قصد داش��ت اميال خود را به اين نشست تحميل 
کند و به زعم خود اين متن را تصويب و نهايی اعالم کرد. 
به دنبال اين اقدام طرف اماراتی، و به ويژه با توجه به اينکه 
در متن ارايه شده توس��ط هيات اماراتی، ادعای واهی 
اين کشور در مورد جزاير ايرانی ابوموسی، تنب کوچک 
و تنب بزرگ آورده شده بود با اعتراض شديد و بهنگام 
هيات ايرانی و متعاقب آن ترک جلسه  ايران مواجه شد.
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چهره ها

  براساس اين مصوبه مجلس، نمايندگاني كه در ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسالمي حضور داشته اند، نمي توانند در انتخابات دور يازدهم 
مجلس شوراي اسالمي كانديدا شوند.  مجموعه اي از چهره هاي اصالح طلب، اصولگرا، ميانه رو و چهره هاي نزديك به جبهه پايداري را شامل مي شوند؛ 
چهره هايي چون محمد آش�وري تازياني/ اسفنديار اختياري كسنويه يزد/ حس�ين اميري خامكاني/ عزيز اكبريان/ مهرداد بائوج الهوتي/ يوناتن 
بت كليا/ عالءالدين بروجردي/ مسعود پزشكيان/ محمدرضا تابش/ كاظم جاللي/ شهباز حسن پور بيگلري/ حسن خسته بند/ محمد دهقاني نقندر/ 
محمدرضا رضايي كوچي/ عليرضا سليمي/ حسينعلي شهرياري/ هادي شوشتري/ محمدقسيم عثماني/ محمدحسين فرهنگي/ حميدرضا فوالدگر/ 
سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي/ نادر قاضي پور/ هادي قوامي/ حسن كامران دستجردي/ جبار كوچكي نژاد/ جواد كريمي قدوسي/ محمدمهدي 
مفتح/ عليرضا محجوب/ علي مطهري/ سيامك مره صدق/ سيدناصر موسوي الرگاني/ علي الريجاني/ سيدحسين نقوي حسيني/ عزت اهلل يوسفيان مال 

در ليست نمايندگاني قرار مي گيرند كه بايد جاي خود را به چهره هاي جديد در تركيب نمايندگان بدهند.
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دولت: افزايش حقوق از اختيارات مجلس نيست؛ مجلس: دولت بايد مصوبه را اجرا كند

بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از عملكرد دولت در بهبود رتبه كسب و كار ايران مشخص شد

افزايش حقوق ها در كشاكش دولت و مجلس

عدم تحقق هدف گذاري برنامه ششم

گروه اقتصاد كالن| 
مصوبه ش��نبه عصر نمايندگان مجلس، با واكنش هاي 
متفاوتي از سوي دولت، نمايندگان مجلس و كارشناسان 
اقتصادي مواجه شد. دولت با صراحت كامل از ناتواني در 
افزايش 400 هزار توماني حقوق كاركنان خود س��خن 
مي گويد و رييس مجلس نيز تصريح كرد دولت موظف به 

اجراي مصوبات است. 
به گ��زارش »تع��ادل«، نماين��دگان مجلس ش��وراي 
اسالمي بندي در اليحه بودجه به تصويب رساندند كه به 
موجب آن حقوق همه كاركنان و بازنشستگان دولت در 
سال آينده 400 هزار تومان افزايش پيدا مي كند. نمايندگان 
مجلس در جلس��ه علني عصر ش��نبه و در ادامه بررسي 
جزييات اليحه بودجه سال ۱۳۹۸ در بخش هزينه اي با 
۱۲۱ راي موافق، ۷۷ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از مجموع 
۲۲۵ نماينده حاضر در مجلس شوراي اسالمي مصوب 
كردند كه حقوق همه كاركنان و بازنشستگان دولتي در 
سال آينده 400 هزار تومان افزايش پيدا مي كند. عالوه بر 
اين افزايش جزو يك ضريب ريالي ساالنه مشمولين اين 
بند نسبت به ضريب ريالي سال ۱۳۹۷ تا ۱0 درصد افزايش 
مي يابد. پيش از اين نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم كرده بود كه طبق اليحه دولت حقوق كاركنان دولت 
در س��ال ۹۸ به ميزان ۲0 درصد افزايش پيدا مي كند اما 
ماليات آنها به صورت پلكاني خواهدبود. به همين منظور از 
ابتداي سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت يا عناوين مشابه مشمولين 
اين بند به ميزان چهار ميليون ريال افزايش مي يابد عالوه 
بر افزايش جزو ۱ ضريب ريالي ساالنه مشمولين اين بند 
نسبت به ضريب ريالي سال ۱۳۹۷ تا ۱0 درصد افزايش 
مي يابد. از يكسو نمايندگان مجلس باور دارند افزايش حقوق 
كاركنان بايد به گونه اي باشد كه سطوح پايين مزدبگيران 
بتوانند تا حدودي جبران كاستي هاي خود را بكنند و از 
طرف ديگر قدرت خريد خانوار افزايش يابد. به همين دليل 
افزايش مزد با يك ضريب ثابت براي تمام سطوح مزدي 
 رد شد. در اليحه پيش��نهادي دولت بحث بر سر افزايش

۲0 درصدي حقوق كاركنان بود اما اين روش براي افرادي 
كه حقوق بيشتري مي گيرند به مراتب تاثيرات بيشتري 
دارد چرا كه مديري با هشت ميليون تومان حقوق، ناگهان 
با افزايش يك ميليون و ۶00 هزار توماني مواجه مي شود 
و در طرف ديگر فردي كه دو ميليون تومان دريافتي دارد، 

تنها 400 هزار تومان بر درآمدش افزوده مي شود. 
آن چه در اين ميان كامال مشخص است، اين است كه ترميم 
حقوق و دستمزد نيروي كار در ايران ضروري است چرا كه 
تنها با تقويت قدرت خريد جامعه مي تواند تا حدودي بر 
ركود اقتصادي فائق آمد ولي با توجه به فش��ار اقتصادي 
ناشي از تحريم ها كه قبل از هر چيز درآمدهاي دولت را متاثر 
مي كند، مساله با پيچيدگي هاي دوچنداني روبرو مي شود.

   اجراي اين مصوبه ش�اكله بودج�ه را در هم 
مي ريزد

در همين رابطه معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در 
ارتباط با تصويب مصوبه اي كه به تأييد مجلس رس��يد و 
خواستار افزايش 400هزارتوماني حقوق همه كارمندان 
شده است دو اشكال اساسي شكلي و حقوقي وجود دارد. 

حمي��د پورمحم��دي گفت: طب��ق اص��ل ۱۲۶ قانون 
اساس��ي ام��ور اداري و اس��تخدامي، مباح��ث برنام��ه 
 و بودج��ه از اختي��ارات رييس جمه��ور اس��ت.
از س��وي ديگر قانون برنامه شش��م هم در ماده ۲۸ مقرر 
كرده ك��ه دولت در حدود اعتبارات هزينه اي نس��بت به 
تعيين ضريب، حقوق كاركنان دولت را تغيير مي دهد اين 

يعني تعيين ضريب حقوق هم به عهده دولت است در اين 
ارتباط دولت در حد كالن؛ هزينه هاي پرسنلي را تعيين و 
آنچه براي كاركنان و بازنشستگان بايد اعمال شود تقديم 
مجلس مي كند. پورمحمدي تصريح ك��رد: دولت براي 
رعايت عدالت، كاًل پيشنهاد افزايش ۲0درصدي هزينه هاي 
پرسنلي اعم از كارمندان و بازنشستگان را انجام داد اين ايراد 
اول يعني شكلي بود اگرچه قانون برنامه گفته تعيين ضريب 
حقوق به عهده دولت است و مصوب شدن آن خالف قانون 
بوده باز هم مصوب شد. او خاطرنشان كرد: ايرادات اصلي و 
حقيقي اين است كه آنچه برخي نمايندگان بيان مي كنند 
با كسي كه حقوق ۲0ميليوني مي گيرد، حداقل و حداكثر 
حقوق تفاوتش ۷ برابر است، يعني امسال حداقل حقوق 
يك ميليون و ۲۵0 هزار تومان و حداكثر حدود هش��ت 
ميليون تومان بوده اس��ت بنابراين اين باقي ارقام دقيق 
نيستند دولت براي رعايت عدالت رقم قابل توجهي براي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان تخصيص داد، دوم، براي 
كساني كه حقوق كمي مي گيرند ماليات صفر شد و براي 
آنها كه حقوق باال مي گرفتند ماليات را تا ۳۵ درصد باال برد 
به اين ترتيب عدالت از طريق ماليات محقق مي شود. به 
اين ترتيب اگر تعيين ضريب در دولت انجام گيرد، آنهايي 
كه حقوق كمتر مي گيرند چه بسا افزايش حقوق بيشتري 
شامل شان شود و در عين حال اثرات منفي هم روي بازار 

كار، صندوق ها، توليد و تأمين اجتماعي هم نخواهد بود.
وي افزود: آنچه در مجلس تصويب شد نه پشتوانه كارشناسي 
از سوي سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه كارشناسي 
از سوي مركز پژوهش ها و ديوان محاسبات، و اين امري 
 طبيعي است زيرا منابع آن هم در بودجه مشخص نيست.

او گفت: اگر دول��ت بخواهد چنين مصوبه اي را اجرا كند 
شاكله بودجه به هم مي ريزد و حق قشر ضعيف هم كه امكان 

پرداخت بيشتر برايشان وجود داشت تضييع مي شود.

   تصميم مجلس خالف برنامه ششم توسعه است
از سوي ديگر سازمان برنامه و بودجه كشور هم با اشاره به 
مصوبه مجلس در خصوص افزايش حداقل 400 هزار تومان 
به حقوق كاركنان دولت اعالم كرد: تصميم مجلس خالف 
قانون برنامه ششم توسعه بوده و اين پيشنهاد بدون توجه 

به منابع درآمدي تصويب شده است. 
روابط عمومي و امور بين الملل س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور درباره مصوبه مجلس 
شوراي اس��المي در خصوص افزايش حداقل 400 هزار 
تومان به حقوق كاركنان اطالعيه اي صادر كرد كه متن 

آن به شرح زير است: 
يكي از موضوعات مورد توجه دولت در اليحه بودجه سال 
۹۸ توجه به معيشت عمومي بود، لذا با وجود كاهش شديد 

منابع درآمدي اقدامات زير صورت گرفت: 
۱- افزايش منابع مالي همسان سازي حقوق بازنشستگان

۲- پلكاني كردن پرداخ��ت ماليات بطوري كه كاركنان 
و بازنشس��تگان با حقوق كمتر مالي��ات صفر درصدي و 
كاركنان با حقوق باال نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد ماليات 

پرداخت نمايند.
۳- افزاي��ش ۲0درص��دي ضري��ب حق��وق كاركنان و 

بازنشستگان
اما در خصوص تصميم مجل��س آنچه مورد اختالف بود 

عبارتست از: 
۱- بر اساس قانون اساسي مباحث اداري و استخدامي از 

اختيارات رييس جمهوري است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعيين ضريب حقوقي 

به عهده دولت است.
۳- پيشنهاد ارايه شده بدون توجه به ضريب حقوقي بوده 

كه كاري كامال غيركارشناسي است.
4- پيشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالي و بدون توجه 

به منابع درآمدي بوده است.
۵- پذيرش اين پيش��نهاد به معناي مجازات بخش��ي از 
حقوق بگيران اس��ت كه از نخبگان كشور هستند مانند 
اساتيد دانش��گاه، متخصصين فني، قضات عاليرتبه و... 
بطوري كه هم ماليات بيشتري پرداخت مي كنند و هم 

حداقل افزايش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارايه پيش��نهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباري و 
محاس��بات بودجه؛ صرفا با هدف تاثيرگذاري روي افكار 

عمومي است.
لذا با توضيحات باال از آنجا كه اين مصوبه از اساس اختيار 
رييس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنين اختيار مصرح قانون 
برنامه ششم توس��عه را ناكارآمد مي نمايد ضروري است 
نسبت به تجديد در آن اقدام شود و بديهي است در غيراين 
صورت اجراي آن توسط دولت به معناي بهم ريختن شاكله 

بودجه خواهد بود.

   نامه نوبخت به الريجاني
همچنين بدنب��ال نامه رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
به رييس مجلس كه افزاي��ش 400 هزار توماني تمامي 
حقوق ها، اعم از كاركنان شاغل و بازنشسته قابليت اجرا 
ندارد.،  رييس مجلس در واكنشي شديد پاسخ داد كه كسي 
نمي تواند قانون را اجرا نكند. دولت حق ندارد مصوبه مجلس 

در مورد افزايش حقوق را اجرا نكند.
ديروز رييس مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به تذكر يكي 
از نمايندگان در جلسه علني مجلس تأكيد كرد: هيچ كسي 
حق ندارد مصوبات قانوني مجلس را زير س��وال ببرد و از 
اجراي آن استنكاف كند. به گزارش خانه ملت، سيدناصر 
موسوي الرگاني در نشست علني ديروز )يك شنبه، ۱۲ 
اسفندماه( مجلس شوراي اسالمي، در جريان بررسي طرح 
اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
طي تذكري با اشاره به برخي اظهارات در مورد عدم اجراي 
مصوبه مجلس توسط دولت در مورد افزايش حقوق گفت: 

مجلس قانوني را تصويب كرده كه در مقابله با بي عدالتي 
است و مبلغي را براي اضافه شدن حقوق و مزايا در سال۹۸ 
در نظر گرفته و راهكاري را مجلس ارايه كرد كه با عدالت 
تناسب داشته باشد اما دولت مي گويد ما امكان اجراي آن را 
نداريم؛ اين را اجرا نمي كنم و من انتظار دارم رييس مجلس 

از جايگاه مجلس و مصوبه آن دفاع كند.
علي الريجاني در پاسخ به اين تذكر تأكيد كرد: دولت حق 
ندارد به اين مصوبه عمل نكند و هر كسي كه يك حرفي 
زد نبايد روي آن حساب كرد و بي جا كردند كه اين حرف 

را زدند.

   مناب�ع افزاي�ش ۴۰۰ ه�زار تومان�ي حق�وق 
كاركنان و بازنشستگان موجود است

در همين حال يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس هم گفت 
كه منابع افزايش 400 هزار تومان حقوق هم موجود است .
احمد اميرآبادي نماينده مردم قم و عضو هيات رييس��ه 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس با اشاره به 
نامه نوبخت به مجلس مبني بر اينك��ه دولت نمي تواند 
مصوبه افزايش حقوق به ميزان 400 هزار تومان در سال 
آينده را اجرايي كند، اظهار داشت: شوراي نگهبان در قانون 
بودجه اصاًل ايراد اصل ۷۵ )اصل مربوط به داشتن بار مالي( 

نمي گيرد، چون منابع مصوبات پيش بيني شده است.
وي افزود: آن ۲0 درصد افزايش حقوق در سال آينده كه 
دولت در اليحه بودجه ۹۸ پيش بيني كرده بود رقمي بالغ 
بر ۳۵ هزار ميليارد تومان مي شد كه مجلس 4۵00 ميليارد 
تومان هم براي بازنشس��تگان در نظر گرفت��ه بود كه در 
مجموع رقمي در حدود 40 هزار ميليارد تومان مي شود كه 
اگر 400 هزار تومان در ماه از اين رقم 40 هزار ميليارد تومان 
افزايش حقوق ها در سال ۹۸ را به ۵ ميليون نفر حقوق بگير 
بدهيم، ۲0 هزار ميليارد تومان در سال ۹۸ مي شود كه با 
اين احتساب رقمي كمتر از ۲0 هزار ميليارد تومان از آن 40 
هزار ميليارد تومان دست دولت باقي مي ماند كه مجلس در 
اين زمينه هم مصوب كرد دولت مي تواند درصدي بين يك 
تا ۱0 درصد افزايش حقوق )به جز آن 400 هزار تومان( را 

تعيين و در سال ۹۸ اجرايي كند. اميرآبادي تصريح كرد: 
به عنوان مثال اگر دولت اين درصد را ۵ درصد تعيين كند، 
كسي كه ۱0 ميليون حقوق مي گيرد ۵ درصد حقوقش 
مي ش��ود حدود ۵00 هزار تومان كه اين رقم به عالوه آن 
400 هزار تومان افزايش ثابت همه حقوق ها كه مجلس به 
تصويب رسانده ۹00 هزار تومان مي شود؛ يا اگر كسي ۲ 
ميليون تومان حقوق مي گيرد ۵ درصد حقوقش ۱00 هزار 
تومان مي شود كه به عالوه آن 400 هزار تومان مي شود 
۵00 هزار تومان افزايش در سال ۹۸؛ البته تعيين نهايي اين 
ميزان درصد افزايش حقوق ها بر عهده دولت است و بايد 

ديد دولت چه تصميمي در اين زمينه مي گيرد.
وي با تأكيد بر اينكه منابع افزايش 400 هزار توماني حقوق 
همه كاركنان و بازنشس��تگان در سال ۹۸ موجود است، 
گفت: تعيين آن درصد يك تا ۱0 درصد هم دست دولت 

بوده كه كاماًل منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.
اميرآب��ادي يادآور ش��د: دول��ت در اليح��ه بودجه ۹۸ 
مي خواست افزايش ۲0 درصدي حقوق ها را اجرايي كند 
تا به عنوان مثال حقوق ۱0 ميليون توماني ۲ ميليون افزايش 
يابد و حقوق ۲ ميليون توماني 400 هزار تومان افزايش 
يابد اما مجلس با اين پيشنهاد دولت مخالفت و مصوب كرد 
حقوق همه كاركنان و بازنشستگان در سال آينده 400 
هزار تومان افزايش يابد و از طرفي مصوب كرديم دولت 
مي تواند عالوه بر اين 400 ه��زار تومان افزايش حقوق، 
درصدي بين يك تا ۱0 درصد افزايش حقوق را در سال ۹۸ 

تعيين و اجرايي كند.
وي در پايان با بيان اينك��ه اين مصوبه مجلس به عدالت 
نزديك تر اس��ت، خاطرنش��ان كرد: پرون��ده بودجه ۹۸ 
در مجلس بسته ش��د و اين مصوبه براي تأييد نهايي به 
شوراي نگهبان ارسال مي شود، هيات رييسه مجلس هم 
نمي تواند فراتر از مجلس تصميم بگيرد، طبق آيين نامه 
داخلي مجلس، قانون در صحن مجلس تصويب مي شود 
و به ش��وراي نگهبان مي رود و اگر شوراي نگهبان ايرادي 
به مصوبات بگيرد، ب��راي اصالح مجددا به مجلس ارجاع 

داده مي شود.

گروه اقتصاد كالن|
مركز پژوهش هاي مجلس »گزارش نظارتي عملكرد دولت 
در بهبود رتبه ايران در گزارش سال ۲0۱۹ انجام كسب وكار 
بانك جهاني« را منتش��ر كرد. اين گزارش نشان مي دهد 
هدف گذاري قانون برنامه شش��م براي ارتقاي ۱0 رتبه اي 
ساالنه شاخص در سال جاري محقق نشده است و حتي با 
تنزل رتبه كشور نيز مواجه بوده ايم. در گزارش سال ۲0۱۹ 
انجام كسب وكار بانك جهاني، ايران با 4 رتبه تنزل نسبت به 
گزارش سال ۲0۱۸، در رتبه ۱۲۸ از ميان ۱۹0 كشور و در 
مقايسه با كشورهاي سند چشم انداز، با ۱ رتبه تنزل نسبت 
به سال قبل در جايگاه نوزدهم از ۲۵ كشور قرار گرفته است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« در گزارش هاي س��االنه »انجام 
كسب وكار« كه از سال ۲00۵ توسط بانك جهاني منتشر 
مي شوند، ميزان سهولت محيط حقوقي و اداري كسب وكار 
در طول چرخه عمر بنگاه هاي كوچك و متوسط در قالب 
۱0 نماگر در كشورهاي مختلف اندازه گيري شده و نتيجه 
هر سال به صورت رتبه بندي كشورها از نظر سهولت انجام 
كسب وكار، اعالم مي شود. هر نماگر نيز تركيبي از تعدادي 
مولف��ه مانند زمان، هزينه، مرحله و غيره اس��ت. داده ها و 
اطالعات مورد نياز كشورها از طريق پرسشنامه و نظرسنجي 
از نمونه بس��يار محدودي از بخش خصوصي در هر كشور 
گردآوري مي شوند. جمهوري اسالمي ايران از سال ۲00۶ 
در رتبه بندي گزارش انجام كسب وكار قرار گرفته و تاكنون 
به جايگاه مطلوبي در گزارش مذكور دست نيافته است. روند 
نزولي رتبه كشور از ابتداي محاسبه شاخص براي ايران، در 
سال ۲0۱۵ به يك باره شروع به بهبود كرد، اما از سال ۲0۱۷ 

مجدداً رتبه كشور در حال تنزل است. 
بر اس��اس تبصره ماده )4( قانون بهبود مس��تمر محيط 
كسب وكار )مصوب ۱۳۹0/۱۱/۱۶( وزارت امور اقتصادي 
و دارايي موظف اس��ت با همكاري دستگاه هاي اجرايي و 
نهادهاي بين المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني 
كسب وكار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور 
را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كند. همچنين در بند 
الف ماده )۲۲( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري 

اسالمي ايران )مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱4( دولت مكلف شده در 
هر سال رتبه كشور را در شاخص انجام كسب وكار ۱0 رتبه 
ارتقا دهد تا به كمتر از ۷0 در پايان اجراي قانون برنامه ششم 

)سال ۱400( برسد.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي ضمن بررس��ي 
وضعيت ايران در آخرين گزارش انجام كس��ب وكار بانك 
جهاني در سال ۲0۱۹ نگاهي به عملكرد دولت در راستاي 
اجراي تكليف قانوني خود در بهبود رتبه ايران در گزارش 
انجام كسب وكار داشته اس��ت. طبق گزارش سال ۲0۱۹ 
انجام كسب وكار بانك جهاني، ايران در رتبه ۱۲۸ از ميان 
۱۹0 كشور قرار گرفته كه نسبت به سال گذشته 4 رتبه تنزل 
داشته است. با وجود بهبود سنجه »فاصله از پيشرو« براي 
ايران از ۵۶.4۸ در سال ۲0۱۸ به ۵۶.۹۸ در سال ۲0۱۹ به 
دليل سرعت بيشتر پيشرفت ساير كشورها رتبه نامطلوبتري 

نسبت به سال گذشته براي كشور رقم خورده است.
از سال ۲0۱۵ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش 
انجام كس��ب وكار آغاز ش��ده بود به نحوي كه جمهوري 
اسالمي ايران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲0۱4 به ۱۱۸ در سال 
۲0۱۶ رسيد. از سال ۲0۱۷ مجدداً روند رو به تنزل در رتبه 
ايران آغاز شده است كه عمده ترين دليل آن اين است كه 
اصالحات محيط حقوقي و اداري كس��ب وكار در ايران به 

كندي پيش مي رود.
اين گزارش در ادامه به تغييرات فاصله از پيشرو و مقايسه 
رتبه ده نماگر ايران در سال ۲0۱۹ نسبت به سال گزارش 

سال ۲0۱۸ )بازنگري شده( مي پردازد. 
مطابق اي��ن گزارش طي اين م��دت در نماگرهاي »ثبت 
مالكيت«، »اخذ اعتبار«، »حمايت از س��هامداران خرد«، 
»اج��راي قراردادها« و »حل وفصل ورشكس��تگي« هيچ 
تغييري در امتيازات ايران ايجاد نشده و بالطبع، تغييري در 
سنجه فاصله از پيشرو نيز مشاهده نمي شود. بهبود جزئي در 
امتياز نماگرهاي »شروع يك كسب وكار«، »اخذ مجوزهاي 
ساخت وساز« و »دسترس��ي به برق« نيز به دليل كاهش 
جزئي در هزينه هاي نسبي بوده است. از آنجا كه هزينه ها 
به صورت نسبتي از درآمد سرانه و در مورد نماگر مجوزهاي 

ساخت وساز به صورت نسبتي از ارزش انبار مفروض سنجيده 
مي ش��ود، بدون هيچ گونه تغييري در هزينه هاي اسمي 
در مورد هر س��ه نماگر و تنها به دليل افزايش مخرج كسر 
هزينه ها، امتياز اين سه نماگر بهبود يافته است. افزايش امتياز 
نماگرهاي »پرداخت ماليات« و »تجارت فرامرزي« نيز به 
دليل اصالحات دولت در اين حوزه ها بوده است. اصالحاتي 
كه در گزارش س��ال ۲0۱۹ براي ايران ثبت شده، معرفي 
سيستم آنالين پرداخت بيمه تأمين اجتماعي، ماليات بر 
ارزش افزوده و ماليات بر درآمد ش��ركت ها و نيز راه اندازي 

پنجره واحد تجاري بوده است.
اما تحليل تغييرات رتبه ايران عالوه بر مقايس��ه وضعيت 
امتيازات ايران در س��ال ۲0۱۹ با اطالعات س��ال ۲0۱۸ 
بازنگري شده، نيازمند مقايس��ه با اطالعات سال ۲0۱۸ 
پيش از بازنگري نيز هست. مقايسه امتيازات كشور در سال 
۲0۱۸ پيش از بازنگري و پس از آن نش��ان مي دهد بخش 
خصوصي به ويژه در اطالعات و داده هاي مرتبط با نماگرهاي 
»شروع يك كسب وكار«، »اخذ مجوزهاي ساخت وساز« و 
»حل وفصل ورشكستگي« بطور جدي تجديدنظر كرده 
اس��ت. در مورد دو نماگ��ر اول توصيف نامطلوب تر بخش 
خصوصي از وضعيت كشور موجب تنزل رتبه و در مورد نماگر 
»حل وفصل ورشكستگي« توصيف بهتر، موجب بهبود رتبه 
شده است. براي درك بهتر تغييرات ايجاد شده در امتيازات 
كشور توسط بخش خصوصي، ذكر دو نكته در مورد نحوه 
گردآوري اطالعات بانك جهاني ضروري اس��ت: اول آنكه 
داده هاي پروژه انجام كسب وكار با ارسال پرسشنامه براي 
نمونه محدودي از كارشناسان بخش خصوصي در هر كشور 
گردآوري مي شود. نمونه گيري مبتني بر روش علمي نيست 
و سازوكار مشخصي براي انتخاب افراد مشاركت كننده ذكر 
نمي شود. تنها اين قيد وجود دارد كه افراد به لحاظ تخصص 
بايد حقوقدان، قاضي، وكيل، مهندس ساختمان يا بازرگان 
و همگي از بخش خصوصي باشند. نمونه منتخب ايران از 
سال ۲00۳ تا س��ال ۲0۱۸ در حدود ۷0 تا ۸0 نفر بود كه 
در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ايران را تكميل و ارسال 
مي كردند. در گردآوري اطالعات گزارش سال ۲0۱۸، نمونه 

منتخب تكميل كنندگان پرسشنامه ها براي ايران، براي 
مجموع ۱0 نماگر به ۱00 نفر و در سال ۲0۱۹، به ۱4۸ نفر 
افزايش يافته است كه در نتيجه مي توان انتظار تفاوت هايي 

در برآيند پاسخ ها را داشت.
نكته دوم آنكه اطالعات پرسشنامه ها در خردادماه گردآوري 
شده و گزارش معموال در شهريور يا مهرماه منتشر مي شود. 
گروه انجام كسب وكار در واش��نگتن با توجه به اطالعات 
جديدي كه از اين دوره چند ماهه در س��ال بعد از انتش��ار 
گزارش دريافت مي كند در داده هاي سال گذشته، بازنگري 
انجام مي دهد. همچنين اگر نقص يا اشتباهي در اطالعات 
ارسال شده توسط بخش خصوصي اتفاق بيفتد، در سال 
بعد با تأييد بخش خصوصي قابل اصالح خواهد بود و لذا هر 
سال مي توان تفاوتي ميان داده هاي بازنگري شده و بازنگري 
نشده سال هاي گذشته را انتظار داشت. بنابراين به دليل 
تغيير نمونه منتخب پاسخ دهندگان و نيز احتمال تغيير در 
وضعيت نماگرها در فاصله زماني چندماهه ميان گردآوري 
اطالعات و زمان انتش��ار گزارش، ميان اطالعات بازنگري 
شده و بازنگري نشده سال هاي گذشته اختالفاتي مشاهده 
مي شود و نيز به دليل كوچك بودن نمونه و مبتني نبودن 
نمونه گيري بر سازوكار علمي و احتمال نقص اطالعات نمونه 
منتخب، نمي توان توصيف بخش خصوصي منتخب گزارش 
انجام كسب وكار را كاماال دقيق و مبتني بر واقعيات كشور 
تلقي كرد. لذا تغييرات رتبه ايران با فرض اينكه در اطالعات 
اشتباه گذشته بازنگري صورت نمي گرفت و تغييرات تنها به 
اصالحات دولت و تغييرات روش شناسي محدود مي شد در 
سال هاي اخير نه تنها بهبودي در وضعيت كسب وكار كشور 
طبق شاخص سهولت كسب وكار صورت نگرفته، بلكه رتبه 
كشور رو به تنزل اس��ت. اين گزارش در پايان مي نويسيد: 
جمهوري اسالمي ايران در گزارش انجام كسب وكار هيچ گاه 
جايگاه مطلوبي نداشته است. تنها از سال ۲0۱۵ روند رو به 
بهبودي در رتبه ايران آغاز شد؛ به نحوي كه ايران از رتبه ۱۵۲ 
در سال ۲0۱4 به ۱۱۸ در سال ۲0۱۶ رسيد كه دليل عمده 
آن، بازنگري در داده ها و اطالعات بوده است. در بازنگري هاي 
انجام ش��ده در مورد ايران تنها بخشي از خطاهاي فاحش 

سال هاي گذشته در ارسال اطالعات توسط بخش خصوصي 
تعديل شده اند. از سال ۲0۱۷، مجدداً روند رو به تنزل در رتبه 

ايران آغاز شده است.
طبق گزارش سال ۲0۱۹، رتبه ايران در سه نماگر »تجارت 
فرامرزي«، »پرداخت ماليات« و »حل وفصل ورشكستگي« 
بهبود يافته است. اصالحات دولت شامل راه اندازي پنجره 
واح��د تجاري و معرفي سيس��تم آنالي��ن پرداخت بيمه 
تأمين اجتماعي، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد 
ش��ركت ها، 4۵ رتبه بهبود در نماگر»تجارت فرامرزي« و 
يك رتبه ارتقا براي ايران در نماگر »پرداخت ماليات«را در 
پي داشته است، و بازنگري در مولفه زمان ورشكستگي و 
كاهش آن از 4.۵ سال به ۱.۵ سال توسط بخش خصوصي 
عامل بهبود رتبه نماگر»حل وفصل ورشكستگي« از ۱۶0 
به ۱۳۱ بوده است. در ساير نماگرها )شروع كسب وكار، اخذ 
مجوزهاي ساخت وساز، دسترسي به برق، ثبت مالكيت، اخذ 
اعتبار، حمايت از سهامداران خرد، اجراي قراردادها( تنزل 
رتبه مشاهده مي شود كه به نظر مي رسد مهم ترين عامل اين 
تنزل، توصيف نامطلوب تر بخش خصوصي از محيط حقوقي 
و اداري كس��ب وكار در ايران در پرسشنامه هاي ارسالي به 
بانك جهاني است. بيشترين نارضايتي بخش خصوصي، در 
افزايش زمان تعامل با سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين 
اجتماعي در نماگرهاي مختلف منعكس شده است؛ اگرچه 
بانك جهاني اصالحات دولت در حوزه ماليات را پذيرفته و 
آن را در نماگري كه بطور مستقيم به موضوع ماليات مرتبط 

است اعمال كرده است.
در واق��ع اصالح نهاد مهمي چون راه ان��دازي پنجره واحد 
تجاري در ايران توس��ط دولت، از س��قوط رتبه كش��ور با 
وجود ارايه گزارش نامطلوب تر بخش خصوصي از محيط 
كسب وكار و نيز سرعت پيشرفت ساير كشورها جلوگيري 
كرده اس��ت. اين گزارش معتقد است كه بررسي وضعيت 
جمهوري اسالمي ايران در گزارش انجام كسب وكار سال 
۲0۱۹ نشان مي دهد هدف گذاري قانون برنامه ششم براي 
ارتقاي ۱0 رتبه اي س��االنه شاخص در سال جاري محقق 

نشده است و حتي با تنزل رتبه كشور نيز مواجه بوده ايم.
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 ترخيص خودروهاي
دپو شده در گمرك آغاز شد

ايسنا| با وجود اعالم گمرك مبني بر اجرايي شدن 
دستورالعمل ترخيص خودروها، رييس كل گمرك 
اعالم كرد كه از زمان ابالغ اين مصوبه در ماه گذشته، 
۲00 خودرو از گمرك خارج ش��ده است؛ امري كه 
به نظر مي رسد به خاطر وجود ۱0 هزار شاكي براي 
اين خودروها باشد. بعد از ابالغ دستورالعمل اجرايي 
ترخيص خودروهاي دپو ش��ده از گمرك در اواسط 
بهمن ماه اين اولين خبر از ترخيص خودروهاست كه 
از سوي رييس كل گمرك اعالم مي شود. ترخيص 
فقط ۲00 خودرو از ۱۳ هزار خودرو دپو شده )كمتر از 
دو درصد( بعد از گذشت يك ماه از ابالغ دستورالعمل 
اجرايي ترخيص خودروها حكايت از كند بودن روند 
ترخيص خودروها دارد؛ امري كه به نظر مي رس��د 
به خاطر وجود ۱0 هزار ش��اكي براي اين خودروها 
باشد. بر اساس اعالم گمرك ايران، اين نهاد مصوبات 
و دستورالعمل هاي مرتبط با خودروهاي موجود در 
اماكن گمركي را بالفاصله پس از وصول مكاتبات از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمركات اجرايي 

سراسر كشور ابالغ و اجرايي كرده است.
بر اين اساس هم اكنون گمركات سراسر كشور جهت 
انجام تش��ريفات گمركي خودروه��اي موجود در 
اماكن گمركي بر اساس بخشنامه ۳4۵ مركز واردات 
و امور مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت عمل مي كنند كه در اين بخشنامه، 
دستورالعمل اجرايي مصوبه هيات وزيران در خصوص 
تعيين تكليف خودروه��اي وارداتي و ضوابط ورود و 
ترخيص خودروها از گمركات، مناط��ق آزاد و ويژه 

اقتصادي و بنادر ابالغ شده است.
طب��ق اعالم گمرك اي��ران، در همين ب��اره مهدي 
ميراشرفي اعالم كرده كه تا هفته گذشته حدود ۲00 
دستگاه از خودروهاي دپو ش��ده ترخيص شده اند 
كه انتظار مي رود طي روزهاي پيش رو خودروهاي 
بيشتري ترخيص شود.رييس كل گمرك همچنين 
در رابطه با متروكه ش��دن خودروها گفته كه هيچ 
مساله اي مانع متروكه ش��دن كاالها نمي شود و در 
صورت طوالني شدن روند ترخيص، خودروهاي مانده 

در گمرك نيز وارد پروسه متروكه مي شوند.
همچنين ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخيص 
خودروهاي داراي قبض انبار اماكن گمركي و مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي در اين دستورالعمل براي كليه 
خودروهاي مشمول مصوبات مذكور ابالغ شده كه 
بر اساس آن خودروهاي مشمول اين ضوابط امكان 
ترخيص از گمركات را دارند. هم اكنون فرآيند انجام 
تشريفات گمركي و ترخيص خودروهاي مشمول 

دستورالعمل ياد شده در گمركات طي مي شود.
در پي آغاز ترخيص خودروهاي وارداتي دپو شده از 
گمرك، اعالم شد كه ترخيص، مرجوع كردن، تبديل 
عنوان اظهار يا ابطال و تغيير مالك خودروهايي كه 
مربوط به ۳۹ ش��خص حقيقي و حقوقي هستند، 
جلوگيري شود. س��امانه گمرك ايران بخشنامه اي 
مربوط به فريده زبيدي، مدي��ركل مبارزه با جرايم 
سازمان يافته را منتش��ر كرده است كه بر اساس آن 
مشخص شد بخشي از خودروهاي وارداتي پرونده اي 
در شعبه ۵ دادس��راي عمومي و انقالب )كارمندان 
دولت( دارند. پرونده هايي كه ظاهرا متعلق به تعداد 
۳۹ نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي در جريان واردات 

خودرو از گمرك است.
در اين بخش��نامه آمده است »تا اطالع ثانوي درباره 
كليه خودروهاي متعلق به تعداد ۳۹ شخص حقيقي 
و حقوقي معرفي شده كه در گمركات كشور وجود 
دارند و به لحاظ قاچاق بودن يا در راستاي اجراي ماده 
4۸ قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز توقيف شده اند را 
از ترخيص، مرجوع كردن آنها، تبديل عنوان اظهار 
يا ابطال آن و تغيير مال��ك و ديگر مندرجات قبض 
انبار خودروهاي اشخاصي مورد نظر و موصوف، جدا 

جلوگيري شود«.

تخلفات ليست هاي حقوقي 
حذف مي شود

سرپرس��ت س��ازمان امور مالياتي با بيان اينكه با 
راه اندازي پنجره ش��روع واحد كس��ب و كار عنوان 
كرد: اين پنجره راه سوءاستفاده در ليست حقوق و 
دستمزد تأمين اجتماعي و سازمان مالياتي را خواهد 
بست. محمدقاسم پناهي اظهار كرد: سازمان امور 
مالياتي بيشترين ارتباط كاري را با فعاالن اقتصادي 
داشته و با ايجاد سيستم هايي براي افزايش دقت در 
ارايه خدمات و كاهش نيروي انساني در مواجهه با 
موديان فرايند شفافي براي بسترهاي مالياتي فراهم 
كرده است. وي افزود: در بخش ارتباط سيستمي بين 
دستگاه هايي مثل سازمان اسناد و سازمان تامين 
اجتماعي، سيستم هاي برخط برقرار شده تا ضمن 
افزايش سالمت اداري، فرايند بروكراسي اداري نيز 
كاهش يابد. سرپرست سازمان امور مالياتي ادامه 
داد: در اين زمينه در حالي پيش از اين براي ماليات بر 
ارزش افزوده اقدام به ثبت نام دوباره مي شد كه يك 
ثبت براي عملكرد و يك ثبت نيز براي ماليات ارزش 
افزوده صورت مي گرفت، اما اكنون تمام اش��خاص 
حقوقي به محض تاسيس شركت از طريق پنجره 
واحد كس��ب و كار بالفاصله در نظام مالياتي از كد 
رهگيري و كد اقتصادي برخوردار مي شوند كه باعث 
ش��ده فرايند زماني مذكور به حداقل زمان كاهش 
يابد. در بخش تبادل اطالعات بر اساس چارچوب  
ماليات هاي مستقيم نيز مي توان ارتباط برقرار كرد 
و فرايند را تسهيل كرد. به گفته وي، در پنجره واحد 
كسب و كار عالوه بر خدمات برخط براي صدور كد 
رهگيري ماليات، حق تمبر و همچنين ماليات هاي 
مختلف از اين محل كه منجر به تاخير در فرصت ارايه  
شده مي شد و جرايمي را براي اشخاص در بر داشت، 
از طريق سيستم برخط ضمن وصول ماليات مشكل 

مذكور نيز برطرف شده است.
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نرخ ها در بازار ارز و سكه ريزش كرد

كاهشرقابتهابرسردورزدننرخمصوب

فرصت ۴ ماهه براي ادغام بانك هاي نظامي

گروه بانك و بيمه |
به دنبال سخنان اخير رييس كل بانك مركزي، با اين عنوان، 
كه عوامل اقتصادي اين قيمت ها را برنمي تابد و با ايجاد بازار 
متشكل ارزي و كاهش نرخ دالر در هفته هاي آينده، نرخ ساير 
ارزها و كاالها بهتر خواهد شد، روز يك شنبه 12 اسفند 97 
نرخ انواع سكه و ارزهاي عمده در بازار آزاد تهران روند نزولي 
خود را آغاز كرد، به ش��كلي كه هر اسكناس دالرامريكا در 
سامانه سنا 13 هزار تومان و در صرافي هاي بانكي 13 هزار و 
300 تومان عرضه شد. همچنين در سامانه سنا نرخ يورو 15 
هزار و 100 تومان و در صرافي ها 15500 تومان معامله شد.
به گزارش تعادل، سامانه سنا ميانگين نرخ ارز روز شنبه را 
براي دالر 13 ه��زار و 497 تومان، هر يورو 15 هزار و 479 
تومان، ليرتركيه 2630، درهم امارات 3691، يوآن 1964، 
پوند 17566 تومان اعالم كرد. در سامانه نيما نيز حواله هر 
يورو به طور متوسط 11 هزار و 148 تومان و هر دالر 8 هزار 
و 697 تومان فروخته شد. در بازارآزاد نقدي نيز دالر با 350 
تومان كاهش به نرخ 13350، و درهم 3650 معامله شد و 
در بازار طال نيز با اعالم نرخ اونس جهاني به قيمت 1293 
دالر، ن��رخ هر گرم طالي 18 عيار 411 هزار، مظنه مثقال 
17 عيار 1 ميليون و 782 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون 
و 490 هزار، نيم س��كه 2 ميليون و 500 هزار و ربع سكه 1 
ميليون و 570 هزار و سكه گرمي 835 هزار تومان معامله 
شد. براين اساس قيمت سكه نسبت به روز قبل حدود 300 

هزار تومان كاهش داشته است. 

  تفاوت نرخ بازار و نيما 
از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر كاهش 
نرخ ارز گفت: قيمت دالر به پايين بازگش��ت مي كند، زيرا 
عوامل اقتصادي اين قيمت ها را برنمي تابد، نرخ ميانگين 
يورو بابت عرضه 11.5 ميليارد يورو در سامانه نيما 10 هزار 
و 128 تومان است، اما يورو در بازار آزاد 15 هزار تومان خريد 
و فروش مي شود كه اين قيمت ها براي واردكننده به صرفه 

نيست و ماندگار نخواهد بود.

  نرخ دالر كاهش مي يابد
رييس كل بانك مركزي با اشاره به علل افزايش قيمت ارز 
در روزهاي اخير اظهار داشت: قرار گرفتن در روزهاي آخر 
سال و انتشار چند خبر منفي مانند بحث FATF و يك سري 
جوسازي ها منجر به افزايش قيمت ارز شد، گاهي برخي 
از نمايندگان مجلس، همكاران ما در دولت و كارشناسان 
بحث هايي را مطرح مي كنند كه جو منفي رواني به وجود 
آورده و بي ثباتي را در پي خواهد داش��ت. وي با تش��ريح 
جزييات عرضه 11.5 ميليارد يورو ارز در سامانه نيما بيان 
داشت: 3 ميليارد و 500 ميليون يورو از طريق بانك مركزي 
عرضه شده و 8 ميليارد يورو نيز عرضه صادر كنندگان بوده 
كه 7 ميليارد و 400 ميليون يورو فروش و 600 ميليون يورو 
واردات در مقابل صادرات و واگذاري امتياز به غير بوده است. 
همتي با بيان اينكه اين 8 ميليارد يورو معادل 9 ميليارد و 
200 ميليون دالر خواهد بود، افزود: اين در حالي است كه 
صادرات غير نفتي 40 ميليارد دالر بوده كه اگر سهم شركت 
گاز هم كه بخشي از آن بوده را كم كنيم 30 تا 35 درصد ارز 
حاصل از صادرات به كشور بازگشته و حدود 65 درصد هنوز 

بازنگشته   است.

  65 درصد ارز صادراتي هنوز برنگشته است
رييس كل بانك مركزي افزود: در حال حاضر تراز تجاري 
مثبت است و بايد به سمتي برويم كه تراز ارزي نيز مثبت 

شود. وي در ادامه گفت: بانك مركزي حدود  38 ميليارد دالر 
ارز تامين كرده است كه 9.3 ميليارد دالر از طريق سامانه 
نيما و 24 ميليارد دالر ازطريق سيس��تم بانكي بوده كه از 
طريق بانك مركزي تامين شده است. اگر صادركنندگان 
ارز را تامين كنند بانك مركزي نياز ندارد كه ارز را تامين كند. 
بر اساس آمارها روند كلي بازار نشان مي دهد كه تا آذر ماه 
سياست ها به درستي عمل شد و واكنش بازار نيز نسبت به 
آن قابل قبول بود و قيمت كاالهاي اساسي از تورم كمتر بود 
اما بعد از آبان ماه به خاطر ضعف شبكه توزيع كاالهاي اساسي 
اين روند دچار اختالل شد به طوري كه كاالهاي غير مشمول 
با كاهش تقاضا و كاالهاي مشمول با افزايش تقاضا مواجه 
ش��دند كه براي اصالح اين وضعيت بايد شبكه توزيع كه 
مسووليت آن با وزارت بازرگاني و وزارت صمت است تا به 
صورت بهينه تر و سازماندهي شده و معايب را برطرف كنند.

همتي با اش��اره به ضرورت استفاده از نقدينگي در زمينه 
توليد گفت: ورود نقدينگي زياد به بازار باعث افزايش پايه 
پولي مي شود اما بانك مركزي به توليد با توجه به مزايا منابع 
مي دهد و نگراني در اين زمينه وجود ندارد.هدايت نقدينگي 
معني خاصي ندارد و نقدينگي به جايي مي رود كه بازدهي 
داشته باشد؛ بايد جذابيت بازارهاي مولد افزايش پيدا كند 
تا نقدينگي در بازارهاي جذاب و در راه سالم سرمايه گذاري 
شود. وي با اشاره به برخي مشكالت بازارها و عدم جذابيت 
براي سرمايه گذاران گفت: در برخي بازارها سركوب شدن 
نرخ باعث از دست رفتن جذابيت مي شود و از سويي ديگر 
در بخش هايي مشكالت كسب و كار، مالياتي و بيمه اي باعث 

مي شود جذابيت براي سرمايه گذاري از بين برود.

  آغاز به كار بازار متشكل ارزي از فروردين ۹۸
همتي گفت: فشار سنگين در اقتصاد كشور وجود دارد و ما 
براي مديريت آنها برخي مسائل را پذيرفتيم و تحمل كرديم 
اما بايد اقتصاد آزاد باشد و تامين كاالهاي اساسي با سهولت 
انجام شود. وي ادامه داد: زير ساخت هاي بازار متشكل ارزي 
آماده شده است كه ش��ايد در دو هفته آينده آن را اجرايي 
كنيم، اما ترجيح مي دهيم اين اتفاق در فروردين ماه سال 
آينده عملياتي شود اما در حال حاضر همه زير ساخت هاي 
نرم افزاري و س��خت افزاري آماده شده اس��ت. وي درباره 
ورود ارز ناشي از صادرات نفتي و غير نفتي نيز گفت: در اين 
زمينه نيز تالش هاي زيادي صورت گرفته است بطوري كه 
برخالف پيش بيني ها ميزان حجم و ارزي صادرات نفتي 
اميدوار كننده بوده است بطوري كه در حال حاضر صادارت 
نفت به ژاپن، چين، تركيه، عراق و... به صورت مس��تمر با 
تالش هاي وزارت نفت ادامه دارد و باعث ش��ده تا اين روند 
1.7 درصد خالص ذخاير ارزي افزايش يابد. همتي در ادامه 
افزود: از نظر درآمدي و ذخاير ارزي با مشكل جدي مواجه 
نيستيم و از شهريور ماه تاكنون 1.7 درصد خالص ذخاير 
ارزي افزايش يافته و به ذخاير كل بانك مركزي افزوده شده 
و براي شرايط خاص ذخاير و اس��كناس كافي داريم. وي 
افزود: ما بر اساس تصميم ديگران تصميم نمي گيرم و در 
صورت لزوم به بازار ورود خواهيم كرد. در حال حاضر كشور 
در شرايط جنگي است و از طريق بسياري از كشورها جنگ 
اقتصادي عليه ايران آغاز شده و راه هاي حاشيه اي نيز براي 

واردات و صادرات نيز پيدا كرديم.

  جمع آوري بساط ارزهاي تقلبي
از سوي ديگر، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه ايجاد محدوديت در توزيع ارز به عرضه ارز تقلبي 
مي انجامد گفت: اكنون كه محدوديت ها در توزيع ارز از 

مجاري رسمي كمتر شده بطور حتم ارز تقلبي نيز كمتر 
است. محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره 
به برخي اخبار مبني بر وجود ارزهاي تقلبي در بازار، گفت: 
وجود ارزهاي تقلبي در بازار مربوط به برهه فعلي نيست 
زيرا اين موضوع در گذشته نيز بوده و حتي در مورد پول 

رايج كشور نيز متاسفانه وجود داشته است.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه وقتي محدوديت هايي براي صرافي ها در خريد و 
فروش ارز ايجاد شود توزيع ارز تقلبي دور از ذهن نيست، 
افزود: توزيع ارز تقلبي با محدوديت در عرصه قانوني ارز 

دامن زده مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه بارها بان��ك مركزي اين موضوع را 
مطرح كرده و هش��دارهاي الزم را داده اس��ت، تصريح 
كرد: مردم بايد با دقت بيش��تر از افتادن در دام اين نوع 
كالهبرداري ها جلوگيري كنن��د. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با بيان اينكه تهيه ارز خارج از سيستم رسمي 
از جمل��ه صرافي  هاي مجاز و بانك ها احتمال عرضه ارز 
تقلبي را بيشتر مي كند، گفت: اكنون كه محدوديت ها 
در توزيع ارز از مجاري رسمي كمتر شده بطور حتم ارز 

تقلبي نيز كمتر است.
پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه مس��ير گردش ارز بايد از 
مسيرهاي قانوني باشد، تصريح كرد: اينكه ارز از مجاري 
قانوني توزيع شود به علت شدت نظارت ها هيچ تخلفي از 
حيث تقلبي بودن ارز محتمل نيست. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم ادامه داد: احتمال تهيه ارز تقلبي با خريد 
از كوچه و خيابان وج��ود دارد و همچنين خريد از افراد 
فاقد مجوز بطور حتم احتمال كالهبرداري وجود دارد. 
پورابراهيمي با بيان اينكه مردم بايد با خريد از صرافي هاي 
مجاز و بانك هاي مشخص شده بس��اط توزيع ارزهاي 
تقلبي را جمع كنند، تصريح كرد: اكنون بانك مركزي 
نبايد شرايطي را فراهم كند كه گردش ارز در صرافي هاي 
غيرمجاز و افراد سودجو رخ دهد از اين رو بايد به هدايت 

متقاضيان به س��مت مبادي رسمي بايد اقدام كند. وي 
همچنين در پاس��خ به پرسشي مبني بر چرايي روند رو 
به رشد نرخ ارز، گفت: چندين عامل در نوسان رو به رشد 
نرخ ارز دخيل بوده كه يكي از آنها ورود نقدينگي به بازار 
با كاهش سود سپرده هاي بانكي است. اين نماينده مردم 
در مجل��س دهم با بيان اينكه از نظر ما عوامل اقتصادي 
هيچ كدام دليلي براي رشد نرخ ارز نيستند، افزود: عوامل 
غير اقتصادي هر چيزي را مي توانند تحت تاثير قرار دهند 
از جمله مباحث رواني، سياسي و غيره كه در اين رابطه نرخ 
ارز نيز متاثر از اين موارد است. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: در حال حاضر عوامل 
رواني بيشترين تاثير را بر رش��د نرخ ارز داشته از اين رو 

پيش بيني آينده آن هم تا حدودي ممكن نيست.

  رمزارز راهكاري براي حل مشكل نقدينگي 
و تبادالت ارزي

همچنين دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي 
مجازي كش��ور بر اهميت رمز ارزها براي حل مش��كل 
نقدينگي و تبادالت ارزي در كشور تاكيد كرد. ابوالحسن 
فيروزآبادي در جلسه كميسيون عالي تنظيم مقررات 
مركز ملي فضاي مجازي كشور گفت: بايد مقررات  گذاري 
حوزه رمزارزها هرچه س��ريع تر توس��ط نهادها و مراكز 
تخصصي از جمله بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق 
بهادار در كشور انجام شود. وي با اشاره به سند الزامات و 
ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها مي توانند در بهبود 
وضعيت اقتصادي كش��ور با توجه به شرايط فعلي موثر 
باشند و بر همين اساس مركز ملي فضاي مجازي كشور 
نسبت به تهيه سياست هاي كالن حوزه بالك چين و رمز 
ارز اقدام كرده و از دستگاه هاي مربوطه خواسته شده تا 

نظرات خود را اعالم كنند.
بنا بر اين گزارش، پيش از اين نيز سند الزامات و ضوابط 
حوزه رم��ز ارزها توس��ط بانك مركزي كش��ور جهت 

نظرخواهي در سايت بانك منتشر ش��ده است. در اين 
سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملي، رمزارز منطقه اي، 
رمزارزهاي جهان روا تقسيم شده اند كه در بخش رمزارز 
ملي و رمزارز منطقه اي مجوز دهنده و منتشر كننده رمزارز 
بانك مركزي است و رمزارزهاي جهان روا مانند بيت كوين 
و اتريوم است كه قابل تبادل در صرافي هاي مجاز بوده و 
نمي توانند به عنوان ابزار پرداخت در كشور مورد استفاده 
قرار گيرند. همچنين توكن ها در اين سند در پنج دسته 
توكن با پشتوانه ريال، توكن با پشتوانه طال و ساير فلزات 
گران بها، توكن با پش��توانه ارز، توكن با پش��توانه ساير 
دارايي هاي مشهود و غير مشهود و توكن بدون پشتوانه 
تقسيم بندي ش��ده اند كه در اين سند در رابطه با توكن 
با پشتوانه ساير دارايي هاي مشهود و غيرمشهود و توكن 
بدون پشتوانه تاكيد شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابالغ شود. البته بايد در 
نظر داشت كه اين توكن ها )به جز توكن با پشتوانه ريال( 
نمي توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گيرند.

  ارايه پيشنهاد درباره پيش نويس سند رمز ارز 
به بانك مركزي

گفتني اس��ت، در اين جلسه پس از ارايه سياست هاي 
بانك مركزي كشور در رابطه با رمز ارزها و تشريح اين 
سند توس��ط معاونت فناوي هاي نوين بانك مركزي، 
پيش��نهادهايي درباره چگونگي فراهم ش��دن امكان 
نظارت بر رمزارزهاي جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل 
چگونگي اخذ مج��وز صرافي ها و الزام كردن صرافي ها 
به داش��تن كيف پول اختصاصي ب��راي جلوگيري از 
تحريم هاي احتمالي، لزوم تقويت يكپارچگي در اسناد 
ارايه شده و مشكالت احتمالي توكن هاي عرضه شده 
توس��ط ICO ها به دليل ممنوع بودن امكان پرداخت 
با اين توكن ها در راس��تاي بهبود و تقويت اين س��ند 

ارايه شد.

اگرچه بانك مركزي بر ضرورت حفظ سود تعيين شده 
از سوي بانك ها تاكيد مي كند اما هنوزهم تنوع نرخ سود 
در ش��عب وجود دارد و برخي بانك ها حتي تا 21درصد 
هم براي س��ودهاي ماه ش��مار خود پرداخت مي كنند. 
به گ��زارش مهر، بان��ك مركزي طي ماه هاي گذش��ته 
بارها و باره��ا بر ضرورت حفظ دس��تورالعمل پرداخت 
سود براي س��پرده هاي بانكي تاكيد داشته و بانك ها را 
ملزم كرده اس��ت كه در چارچوب هاي تعيين ش��ده از 
سوي دستورالعمل هاي ش��وراي پول و اعتبار، نرخ سود 
س��پرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت خود در نظام بانكي 

را پرداخت نماي��د. در كنار اين البته بان��ك مركزي در 
دس��تورالعمل جداگانه اي، پرداخت سودهاي روزشمار 
را متوقف كرده و اكنون فقط و فقط بايد پرداخت س��ود 
در حالت ماه شمار براي سپرده هاي كوتاه مدت پرداخت 
شود. در عين حال، گواهي سپرده هاي ويژه كه در بهمن 
ماه سال گذشته از سوي شعب بانكي با نرخ سود ويژه صادر 
شده بود، بهمن ماه امس��ال به سر رسيد و بانك ها اجازه 
دارند كه پرداخت سودهاي 20 درصدي پارسال را با 18 
درصد در سال جاري جايگزين كرده و پرداخت سودهاي 
باالتر از 18 درصد براي سپرده هاي يكساله مجاز نيست. 

به همين دليل است كه برخي نگران از خروج نقدينگي 
ناشي از سپرده گذاري هاي سال گذشته از بانك ها هستند. 
اما اكنون برخي بانك ها براي اين كار چاره انديشي كرده و 
نرخ سودهاي ماه شمار را تا سقف 21 درصد هم باال برده اند. 
در اين ميان البته بانكي ها معتقدند فارغ از جذابيتي كه 
بازار طال و ارز براي برخي افرادي كه ريسك پذير هستند، 
دارد، اما بسياري از مردم با پس اندازهاي خرد همچنان 
به سپرده گذاري در بانك ها گرايش دارند حتي اگر سود 
كمتري ه��م دريافت كنند. البته مدي��ران بانكي هم بر 
اين باورند كه س��ود 18 درصدي براي سپرده ها و عقود 

گروه بانك و بيمه|
رييس كل بانك مركزي گفت: بانك هاي انصار، قوامين، 
حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري كوثر تا 
چهار ماه آينده در بانك سپه ادغام و محو مي شوند. اين 
5 موسس��ه بانكي نزديك به 215 هزار ميليارد تومان 
س��پرده و 130 هزار ميليارد تومان تسهيالت و حدود 
2500 شعبه دارند كه با 1600 شعبه بانك سپه، حدود 
4100 شعبه خواهد شد كه هزار شعبه از بانك ملي نيز 
بيشتر خواهد شد. به گزارش تعادل، عبدالناصر همتي 
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري با موضوع بررس��ي 
ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح، اظهار داشت: 
مدتي اس��ت تحول در نظام بانكي را دنبال مي كنيم 
و يك��ي از اقدامات مهم ادغام اين بانك ه��ا بود كه در 
شوراي پول و اعتبار و ستاد اقتصادي سران قوا بحث و 
در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه 5 بانك و موسسه 
در بانك سپه ادغام شوند. وي ادامه داد: اين تحول مهم 
از 11 اسفند 97 كليد خورد و با هماهنگي هاي انجام 
شده با ستاد نيروهاي مسلح و بانك ها به سمت انجام 

مطلوب پيش مي رويم. اين 5 موسس��ه بانكي نزديك 
به 215 هزار ميليارد تومان س��پرده دارند و تمهيدات 
خوبي نيز انديشيده شده و سپرده ها نيز با سودهايي كه 
تاكنون پرداخت مي شد، ادامه مي يابد. رييس كل بانك 
مركزي با بيان اينكه، برنامه ريزي هايي در قالب مصوبات 
30 بندي انجام شده است، گفت: سپرده گذاران تا پايان 
قرارداد، سود كنوني را دريافت مي كنند و موسساتي كه 
براي ادغام قطعي مي شوند مي توانند آن را ادامه دهند.

 سپرده گذاري ۲۴ ميليون نفر 
همتي رقم تس��هيالت اين بانك ها را 130 هزار ميليارد 
تومان و تعداد س��پرده گذاران را 24 ميليون سپرده گذار 
اعالم كرد و اظهار داشت: اين تسهيالت بر اساس قرارداد 
ادام��ه دارد و كاركن��ان هم بر اس��اس قرارداده��ا ادامه 
كار مي دهن��د. وي درباره س��هامداران نيز گفت: تكليف 
سهامداران وابس��ته به نيروي هاي مسلح مشخص است 
و 130 هزار س��هامدار جزء  نيز مشكلي نخواهند داشت. 
از حاال تا چه��ار ماه بانك ها مي توانند مجام��ع را برگزار 

كنند و پس از آن در بانك س��په ادغام مي ش��وند. همتي 
درباره مشكالت بانك هاي ادغامي بيان داشت: بايد گفت 
بانك هاي بهتر و ضعيف تر در ميان بانك هاي ادغامي داريم، 
ولي براي مشكالت موجود پيش بيني شده كه دارايي ها 
بايد از سوي نيروي انتظامي و ... منتقل شود كه ناترازي ها 
پوشش داده شود ولي در كل مردم نگران نباشند. مشكل 
نقدينگي اي��ن بانك ها در حال حاضر نيز با بانك مركزي 
حل شده و از اين به بعد هم مشكلي نيست، ولي در طول 
4 ماه آينده تمام دارايي هاي اينها كارشناسي مي شود و 
بعد از آن ارزش ويژه بانك ها مشخص مي شود. رييس كل 
بانك مركزي اظهارداشت: مردم مطمئن باشند كه مشكلي 
وجود ندارد. تا يك ماه آينده با هماهنگي سازمان بورس 
نماد بانك ها باز مي شود و بر اساس ارزش اسمي سهام يا 
ارزش زمان بس��ته شدن، هر كدام بيشتر باشد مجموعه 
ادغامي مي تواند سهام سهامداران را خريداري كند و اگر 
سهامداري نيز احساس مي كند قيمت باالتر است مي تواند 
4 ماه صبر كند، ولي در حال حاضر سهامداران مي توانند بر 

اساس ارزش اسمي سهام خود را بفروشند.

  در شرايط جنگي هستيم
رييس كل بانك مركزي درباره عملكرد بانك مركزي 
در بازار پول، توضيح داد: تا پايان سال گذشته تورم يك 
رقمي بود و علت افزايش اين نرخ در سال جاري، شوك 
ارزي در كشور است كه واكنشي كامال طبيعي است كه 
تخليه فشار حاصل از تالطم هاي بازار ارز زمان بر است. 
همتي ادامه داد: سال آينده تمام تالش خود را خواهيم 
كرد تا از رش��د نقدينگي در كشور جلوگيري شود در 
شهريور ماه 7درصد و در دي ماه تورم به 1.8 رسيد، اما 
در بهمن ماه به دليل برخي اقالم كنترل از دست رفت، 
اما دوباره كنترل اين بازار را به دس��ت خواهيم گرفت. 
به گفته رييس ش��وراي پول و اعتبار، هنگامي رش��د 
نقدينگي 23 درصدي در سال داريم و توليد ناخالص و 
واقعي در درصدي بسيار پايين تر است، با افزايش تورم 
مواجه خواهيم بود. وي افزود: اما طي س��ال هاي اخير 
به دليل پرداخت س��ودهاي با نرخ باال از سوي بانك ها 
با افزايش نقدينگي مواجه بوديم پس بايد ابتدا ناترازي 
بانك ها اصالح ش��ود و به تدريج به سمت كنترل سود 

آنها حركت كنيم و در كوتاه مدت انجام نخواهد ش��د. 
رييس كل بانك مركزي درباره بدهي بانك ها و دولت به 
بانك مركزي، گفت: اكنون با كاهش بدهي بانك ها به 
بانك مركزي مواجه هستيم و از شهريور ماه تاكنون با 
1.6درصد كاهش بدهي بانك ها مواجه هستيم و بدهي 
دولت نيز كاهش يافته و البته امكان دارد به دليل مصوبه 

تهاتر بدهي دولت باشد.

  كاهش بدهي بانك ها 
وي ادامه داد: اضافه برداشت بانك ها ها نيز كنترل و در 
4 ماهه گذش��ته كاهش يافته و نسبت به شهريور ماه 
اضافه برداش��ت بانك ها 25 هزار ميليارد ريال كاهش 
يافته كه اگر اين روند ادامه يابد بر رشد نقدينگي تاثير 
خواهد داشت. رييس شوراي پول و اعتبار درباره افزايش 
مبل��غ وام ازدواج، توضيح داد: افزايش مبلغ وام ازدواج 
خبر خوبي است، اما بايد محدوديت منابع بانك ها نيز 
در نظر گرفته ش��ود و به محض ابالغ با جديت اجرايي 

خواهيم كرد.
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 نقش كانال مالي و انرژي 
در كاهش آثار تحريم 

مهدي   بختيار|
ميزان تاثيرگذاري تحريم  ها به شدت به پارامترهاي 
تعيين كننده ويژگي هاي اقتصادي كش��ور تحريم 
شده، نظير روابط تجاري، اقتصادي و شدت كاالهاي 
استراتژيك مانند انرژي و نظاير آن بستگي دارد. انرژي 
را مي توان از مولفه هاي بسيار اثرگذاري دانست كه به 
عنوان ابزار پيوند يا انزواي كشورها با اقتصاد جهاني، 
توسط قدرت هاي بزرگ به كار گرفته مي شود. براي 
مثال نفت مهم ترين و همين طور سياس��ي  ترين و 
اس��تراتژيك ترين كاالي اقتصادي در دنيا است كه 
همواره در تحوالت اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي 

كشورهاي دارنده آن نقش بسزايي بازي كرده است.
توسعه صنعت نفت و گاز در ايران موجب ارتقاي نقش 
ايران در بازار جهاني انرژي و نيز افزايش قدرت چانه زني 
كشور در محافل سياسي خواهد شد و كارگزاران نظام 

بايد به اين موضوع توجه كافي داشته باشند.
بطور كلي نفت علت بسياري از نوسانات اقتصادي و 
سياسي ايران بوده است. در سال  هاي پس از انقالب 
اسالمي نيز ش��اهديم كه كشورهاي تحريم كننده 
ايران، از نفت و درآمدهاي نفتي به عنوان اهرمي موثر 
كه مهم  ترين نقطه آسيب پذيري اقتصاد ايران است، 

براي اعمال فشار بر اقتصاد ايران استفاده كرده  اند.
درآمد نفتي ايران از سال 2004 به بعد رشد افزايشي 
داشته است. بسياري از پژوهشگران در مطالعات خود 
به اين جمع  بندي رسيده اند كه درآمد دولت ايران از 
صادرات نفت طي سال  هاي 2005 تا 2012 بيشتر 
از درآمد اقتصادي ايران در طول تاريخ صادرات نفتي 
بوده است. در چنين شرايطي، هزينه  هاي اقتصادي 
دولت به گونه  اي تدريجي افزايش يافت. تجربه تاريخي 
نش��ان مي دهد كه هرگاه هزينه هاي امور عمومي 
دولت هاي صادركننده نفت همانند ايران افزايش يابد، 
در مرحله بعدي با مخاطرات ناشي از ركود و افزايش 
وابستگي به فروش نفت روبرو مي شود. يكي از داليل 
اثربخشي تحريم  هاي اقتصادي را مي  توان افزايش 
هزينه هاي عمومي دولت در ايران دانست كه در حال 
حاضر عدم پرداخت براي برخي از اين هزينه  ها به امري 

غيرممكن تبديل شده است!
سياست تحريم اقتصادي ايران را مي توان گزينه ه اي 
كوتاه مدت و تغييرپذير دانست. تجربه تحريم  هاي 
گذشته نشان مي  دهد كشورهاي اتحاديه اروپا نيز به 
دليل محدوديت  هاي اقتصادي ايجاد شده براي ايران 
با مش��كالتي در بازپرداخت هزينه  هاي خود روبرو 
شدند. بخشي از بحران تعدادي از كشورهاي اروپايي 
را بايد ناشي از سياست اقتصادي اتحاديه اروپا در مورد 
تحريم ايران دانس��ت. از اين رو در دور جديد اعمال 
تحريم هاي يك جانبه امريكا عليه ايران، اتحاديه اروپا 
با امريكا در اين مورد همكاري نكرد و همراه بر حفظ 
برنامه جامع اقدام مشترك يا همان برجام تاكيد داشته 
است و با ايجاد سازكارهاي جديد مالي SPV به دنبال 
حفظ روابط اقتصادي و سياس��ي خود با جمهوري 

اسالمي است.
روندهاي موجود نشان مي دهد كه افزايش قيمت نفت 
ازجمله مولفه هايي محسوب مي شود كه سياست 
تحريم ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد و كشورهاي 
وارد كننده نفت همواره از اين موضوع هراس دارند. در 
جريان سال  هاي اشغال نظامي عراق توسط امريكا و 
بطور مش��خص در سال 2005 كه قيمت نفت رو به 
افزايش نهاد كشورهاي عضو OECD مبلغي معادل 
260 ميليارد دالر به واردات نفت اختصاص دادند كه 
اين مبلغ حدود 20 درصد بيشتر از مقدار سال 2001، 
مصادف با دوران اشغال افغانستان است كه تفاوت را 
بايد به خاطر جايگاه متفاوت عراق و افغانستان در بازار 
انرژي جهاني دانست. دپارتمان پژوهشي صندوق 
بين المللي پ��ول، در مطالعات راهبردي خود به اين 
جمع  بندي رسيده كه افزايش 10 دالري قيمت هر 
بشكه نفت خام باعث كاهش دو درصدي رشد توليد 
ناخالص داخلي كش��ورهاي عضو OECD خواهد 
شد. از اين جهت است كه كمتر كشوري در دور جديد 
تحريم  ها عليه ايران همراهي كرده اس��ت و به نظر 
مي  رسد ابزار تحريم امريكا عليه ايران دوام چنداني 

نخواهد داشت.
در 7 دسامبر 2018، اوپك موافقت كرد كه از سطح 
توليد نفت در ماه اكتبر، 1/2 ميليون بش��كه در روز 
كاهش يابد. اعضا روزانه 800 هزار بشكه و متحدان 
400 هزار بشكه در روز كاهش خواهند داد. كاهش 
به مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت. هدف اوپك اين بود 
كه تا اوايل پاييز سال 2019 قيمت ها به 70 دالر برسد. 
با توجه به بسته ش��دن قيمت نفت روي 54 دالر در 
بودجه سال 98 كشور و پيش بيني فروش1/5 ميليون 
بشكه نفت در روز، درآمد كشور از محل فروش نفت 
150 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه تحقق آن حتي 
با در نظر گرفتن كاهش صادرات نفت ايران به جهت 

تحريم ها، دور از ذهن نيست.
ايران در بازار انرژي جهاني از جايگاه موثري برخوردار 
است و اتحاديه اروپا به خوبي اين را متوجه است و با 
توجه به نياز روز افزون اتحاديه اروپا به انرژي، هرچند 
تاكنون صادرات گاز ايران به اروپا ميسر نشده است، 
اما اروپا همواره به منابع گاز ايران براي تامين انرژي 
خود چش��م دارد و از اين جهت اين را مي توان يكي 
از داليل همراهي نكردن اروپا با امريكا در دور جديد 

تحريم  ها دانست.
توسعه صنعت نفت و گاز در ايران موجب ارتقاي نقش 
آن در بازار جهاني انرژي خواهد شد و كارگزاران نظام 
بايد به اين موضوع توجه كافي داشته باشند و در اين 
مقطع از زمان به طرق مناس��ب به فكر توسعه اين 
صنعت راهبردي باشند. نياز اتحاديه اروپا به انرژي 
وارداتي در سال 2009، حدود 50 درصد از كل انرژي 
مصرفي اين قاره بوده است و پيش بيني مي شود به 
جز تغييرات بسيار محدود، اين رقم براي كشورهاي 

عضو اين اتحاديه به 65 درصد در سال 2030 برسد.
همچنين پيش بيني ها نشان مي دهد كه واردات گاز 
طبيعي كش��ورهاي اروپايي عضو OECD به 425 
ميليارد مترمكعب در سال 2040 خواهد رسيد كه 

نشان از روند فزاينده واردات گاز اروپا در آينده دارد.

مشاركتي مناسب است و سرمايه گذاري خوبي را براي 
مردم با توجه به اطميناني كه نسبت به نظام بانكي وجود 
دارد، به ارمغان دارد. ك��وروش پرويزيان، رييس كانون 
بانك هاي خصوصي در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان 
اينكه نرخ سود 18 درصدي، گزينه مناسبي براي مردم 
است، گفت: واقعيت آن است كه با توجه به مصوبه شوراي 
پول و اعتبار، نرخ عقود مشاركتي 18 درصد تعيين شده 
است؛ در حالي كه اين نرخ بايد در شرايط عادي و طبيعي 
بس��يار پايين تر باشد. اكنون نرخ سود س��پرده اي كه از 
سوي بانك مركزي براي سپرده هاي كوتاه مدت تعيين 
ش��ده، 9 درصد و براي سپرده هاي بلندمدت 15 درصد 
اس��ت و بنابراين نرخ 18درصدي، گزينه مناسبي براي 
سرمايه گذاري مطمئن اس��ت. وي افزود: هم اكنون نرخ 
سودي كه بانك ها بطور ميانگين پرداخت مي كنند، حدود 

3 درصد باالتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار است كه مجوز 
آن نيز از سوي بانك مركزي به نظام بانكي داده شده است. 
اكنون متوسط نرخ سود در شبكه بانكي براي سپرده هاي 
يك ساله 15 درصد و براي س��پرده هاي كوتاه مدت 10 
درصد اس��ت. پرويزيان به توزيع اوراق گواهي سپرده از 
س��وي بانك ها با نرخ سود 18 درصد اشاره و خاطرنشان 
كرد: البته ساير نرخ هاي سود بانكي در شعب بانك هاي 
خصوصي اين نرخ به 18 نزديك تر است كه البته اين نرخ 
در بانك هاي دولتي، به 15 درصد ميل مي كند. وي با بيان 
اينكه رقابت در بين بانك ها براي دور زدن بخشنامه سود 
كمتر شده است، گفت: بانك مركزي در اين زمينه هم از 
طريق خطوط و هم از طريق بازار بين بانكي، به نظام بانكي 
كمك كرده و با تثبيت شرايط بازار ارز، اين اميدواري وجود 

دارد كه نرخ در دامنه معقولي قرار گيرد.



آمار معامالت

روي خط شركت ها

5 بازار سرمايه

»تعادل« از آيين راه اندازي معامالت قراردادهاي اختيارمعامله زعفران در بورس كاال گزارش مي دهد 

مديرعامل بورس كاالي ايران در نشست خبري پايان سال مطرح كرد

چرخه معامالت طالي سرخ تكميل شد 

بورس كاال صدرنشين ارزش معامالت بازار سرمايه 

گروه بورس|
 صبللح روز گذشللته آييللن راه انللدازي معامللات 
قراردادهاي اختيارمعامللله زعفران در بورس كاال يا 
حضور مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس 

كاال، برگزار شد. 
شاپور محمدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اعام خبر رونمايي نخستين قرار داد اختيارمعامله 
زعفران، گفت: براي هر كااليي كه بازار پايه آن كاال، از 
نقد شوندگي مناسب برخوردار باشد مي توان قرارداد 
آتي و اختيار خريد و فروش معامله را تعريف كرد. با 
استقبال خوب سرمايه گذاران و فعاالن بازار زعفران از 
معامات قرارداد آتي در بازار مشتقه بورس كاال، امروز 
قرار داد اختيار معامله زعفران به عنوان ابزار تكميلي 

براي فعاالن اين بازار در بورس كاال رونمايي شد.
دبير شوراي عالي بورس با بيان اينكه تعريف ابزارهاي 
مالي از جمله آپشن روي ساير كاالهاي كشاورزي نيز 
وجود دارد، افزود: براي هر كااليي كه بازار پايه آن كاال، 
از نقد شوندگي مناسب برخوردار باشد مي توان قرارداد 

آتي و اختيار خريد و فروش معامله را تعريف كرد.
همچنين در اين مراسم حسن اميري، معاون نظارت 
بر بورس  ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با 
تاكيد بر اينكه امروز شاهد راه اندازي يكي از مهم ترين 
ابزارهاي بازار سرمايه هسللتيم، گفت: با وجود آنكه 
ما توليد كننده اصلللي زعفران در دنيا هسللتيم اما 
نتوانسللتيم از منافع اين محصول مهم  كشاورزي به 

درستي بهره ببريم.
اميري در ادامه عنوان كرد: متاسللفانه در سللال هاي 
گذشته با وجود سللودآوري زعفران و ارزش مادي آن 
كشللاورزان كمترين بهره را از كاشللت اين محصول 
داشته اند. اما با ورود زعفران به بورس كاال و  شكل گيري 
معامللات زعفران در بللازار سللرمايه بارقه هاي اميد 

نمايان شد.
وي با بيان اينكلله معامات اين محصول هم در بازار 
فيزيكي و هم در گواهي سللپرده كااليي موفق بود، 
ادامه داد: از ابتداي امسللال در بازار فيزيكي ۶۶ تن و 
در گواهي سللپرده كااليي ۲۷ تن زعفران داد و ستد 

شد كه اين  ميزان قابل توجه است.
اميري افزود: اين روند معاماتي بخشللي از دغدغه 
كشللاورزان در حوزه فروش محصول با قيمت هاي 

ارزان به واسطه ها را برطرف كرد.
معاون نظارت بر بورس ها و  ناشللران سازمان بورس 
ضمن بيان اينكه موفقيت ابزارها وابسته به آموزش 
و فرهنگ سللازي اسللت و بخشللي از اين فرآيند بر 
دوش رسانه ها اسللت، گفت: رسللانه ها مي توانند با 
انعكاس اشكاالت و همچنين معرفي ابزارها به اصاح 

ساختار ها كمك كنند. وي به دو ويژگي قرارداد اختيار 
معامله اشاره كرد و گفت: آپشن به نسبت قراردادهاي 
آتي، ريسللك كمتري دارد و از طرف ديگر به سرمايه 
در گردش پايين تري نياز دارد. همچنين اين قرارداد 
مبنايي براي بيمه قيمت زعفران در آينده است كه اين 
مزيت بزرگ براي كشاورزان از جذابيت بااليي برخوردار 

خواهد بود.

اميري اظهار داشللت: بللورس كاال عملكرد بسلليار 
مناسبي در حوزه ابزارسازي بخش كشاورزي داشته و 
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز زمينه ايجاد ابزارهاي 
مالي جديد از جمله صندوق هاي كااليي محصوالت 

كشاورزي در بورس كاال را فراهم كرده است.
وي با اشاره به اينكه توسعه بازارها همواره در دستور 
كار سللازمان بورس اسللت، گفت: وجللود ابزارها به 

نقدشللوندگي بازار سرمايه كشللور كمك مي كند. 
اميدواريم بورس كاال نيز در مسللير ابزار سللازي به 
صورت مسللتمر پيش رود و يكللي از حوزه هايي كه 
اكنون نيز درحال پيگيري است موضوع صندوق هاي 
كاالهاي كشاورزي اسللت و مي تواند در توسعه بازار 
موثر باشد.معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار در پايان عنوان كرد: اميدواريم 

كه با رونق معامات محصوالت كشللاورزي از جمله 
زعفران در بورس كاالي ايران، تعاوني ها و نهادهاي 
مرتبط با بخش كشللاورزي بللا ورود به بورس كاال از 
تامين مالي هاي سللنتي و مبادالت ناكارآمد فاصله 

بگيرند.

   تكميل زنجيره ابزارهاي مالي كشاورزي 
در اداملله عليرضا ناصرپللور، معاون توسللعه بازار و 
مطالعات در مراسم راه اندازي معامات آپشن زعفران 
گفت: قراداد آپشللن روي زعفران نگيللن راه اندازي 
مي شللود و اندازه قرارداد ۱۰۰ گرمي تعيين شللده 
اسللت تا امكان ورود افراد خرد به بازار وجود داشته 
باشللد. عاوه بر اين بللا همكاري سللازمان بورس و 
تصويب هيات مديره بورس كاال مقرر شللده است تا 
زمان رونق معامات، حق كارمزد معامات صفر در 

نظر گرفته شود.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاال در 
آيين راه اندازي معامات اختيار معامله زعفران گفت: 
براي راه اندازي معامات اختيار معامله زعفران الزم بود 
تا يك بازار نقدي قوي بللراي داراي پايه اين محصول 
فراهم شود كه در اين راستا قرارداد آتي زعفران در بورس 
كاال راه اندازي شللد تا فعاالن بازار با معامات مشتقه 
آشنا شوند؛ به اين ترتيب از خرداد ماه امسال و با ورود 
معامات آتي زعفران به بازار مشتقه، اولين قرارداد آتي 

زعفران در بازار كشاورزي منعقد شد.
ناصرپور همچنين به جزييللات راه اندازي معامات 
آپشن زعفران اشاره كرد و گفت: قرارداد آپشن روي 
زعفران نگين راه اندازي مي شود و اندازه قرارداد ۱۰۰ 
گرمي تعيين شللده است تا امكان ورود افراد خرد به 
بازار وجود داشللته باشللد. عاوه بر اين با همكاري 
سللازمان بورس و تصويب هيات مديللره بورس كاال 
مقرر شده است تا زمان رونق معامات، حق كارمزد 

معامات صفر در نظر گرفته شود.
وي در ادامه بلله منطق راه اندازي معامات آپشللن 
اشللاره كرد و گفت: منطق راه اندازي قرارداد آپشن 
زعفران غير قابل انكار اسللت زيرا اين قرارداد ابزاري 
براي پوشش ريسك بوده و ابزاري براي بيمه كردن 
نوسانات قيمت براي كشاورزان اسللت لذا اين ابزار 
داراي منطق اقتصادي قوي بوده و طراحي اين ابزار 

در حوزه معامات كشاورزي بسيار موثر است.
به گفته ناصرپللور با راه انللدازي صندوق هاي كااليي 
زعفران زنجيللره ابزارهاي مالي در حوزه كشللاورزي 
تكميل مي شللود كه اميدواريللم صندوق هاي كاالي 
كشاورزي با ورود به بازار زعفران بتواند پرتفوي مناسبي 

از ابزارهاي موجود ايجاد كنند.

گروه بورس| 
روز گذشللته، مديرعامل بورس كاالي ايران در نشست 
خبري پايان سال با اصحاب رسللانه، مهم ترين اقدامات 
سللال ۹۷ و برنامه هاي پيشرفت و توسعه اين بورس طي 

سال ۹۸ را تشريح كرد.
سلطاني نژاد در ابتداي صحبت هاي خود به آمار معامات 
سال جاري اشاره كرد و گفت: بورس كاالي ايران با ارزش 
معامات ۱۵۲۴هزار ميليارد ريالي طي ۱۰ ماهه سللال 
جاري، سللهم ۴۱ درصدي را از كل ارزش معامات بازار 
سرمايه به خود اختصاص داده و جايگاه نخست را در ميان 

ساير بورس هاي فعال در كشور كسب كرده است.
مديرعامللل بورس كاالي ايللران در ادامه بلله ارزش كل 
معامات بورس كاال از سال ۱۳۸۶ تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۷ 
اشللاره كرد و گفت: طي دوره ۱۱ ماهه سال جاري ارزش 
معامات بورس كاالي ايران از ۱۶۵۷ هزار ميليارد ريال 
عبور كرد تا ركورد جديدي در ارزش معامات بورس كاال 
از زمان راه اندازي تاكنون به ثبت برسد كه از اين رقم، ارزش 
معامات بازار فيزيكي به ۷۷۳ هزار ميليارد ريال رسيده 
و ارزش معامات اوراق بهادار مبتني بر كاال نيز به بيش از 

۸۸۴ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.
سلطاني نژاد آمار ۱۱ ماهه سال جاري را با دوره مشابه سال 
گذشته مورد مقايسه قرار داد و گفت: بررسي آمار معامات 
بورس كاال در بازارهاي مختلف طي دوره ۱۱ ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ نشان مي دهد كه ارزش 
كل معامات از حدود ۱۰۳۵ هزار ميليارد ريال در سال ۹۶ 
به ۱۶۵۷ هزار ميليارد ريال در دوره ۱۱ ماه امسال رسيده و 
۶۰ درصد افزايش داشته است. بازار فيزيكي بورس كاال نيز 
با رشد ۷۳ درصدي در ارزش معامات خود رو به رو شده و 
به رقم ۷۷۳ هزار و ۱۳۰ ميليارد ريال افزايش يافته است. در 
بازار قراردادهاي مشتقه بورس كاالي ايران نيز در حالي ۱۴ 
ميليون و ۶۰۷ هزار قرارداد آتي و آپشن منعقد شده كه اين 
تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر حجم و ارزش 
معامات به ترتيب با ۲۸۳ درصد و ۴۱ درصد رشد رو به 
رو شده كه قراردادهاي آتي بيشترين تاثير را در افزايش 

حجم و ارزش معامات داشته است.
سلطاني نژاد به آمار معامات بازار فيزيكي بورس كاال نيز 
اشاره كرد و گفت: طي اين دوره معاماتي ارزش معامات 
بازار مالي شامل معامات سلف موازي استاندارد، گواهي 
سپرده كااليي و صندوق سللرمايه گذاري به بيش از ۷۰ 
هزار و ۳۳۹ ميليارد ريال رسيده كه با رشد ۶۲۶ درصدي 

همراه بوده است.
مديرعامل بورس كاالي ايران در بيان سللهم گروه هاي 
كااليي از ارزش كل معامللات بازار فيزيكي در ۱۱ ماهه 
ابتدايي امسال عنوان كرد: محصوالت صنعتي و معدني 
با ارزش معامللات ۲۸۳ هزار ميليارد ريال سللهم ۳۶.۶ 
درصدي را از معامات بللازار فيزيكي به خود اختصاص 

داده و در جايگاه نخست از نظر ارزش معامات قرار گرفته 
است. محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي نيز به 
ترتيب سهم ۳۴.۵ و ۲۵.۱ درصدي را كسب كرده اند و تاالر 
محصوالت كشاورزي و بازار فرعي نيز در رتبه هاي بعدي 
هستند. به گفته وي، سهم قراردادهاي نقدي از ارزش كل 
معامات بازار فيزيكي در ۱۱ ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۷ با 
ارزش معاماتي ۴۷۷ هزار ميليارد ريال ۶۲ درصد بوده و 
معامات سلف با سهم ۲۹۶ هزار ميليارد ريالي سهم ۳۸ 

درصدي را از اين متغير كسب كرده است.

   تامين مالي ۲۹۶ هزار ميلياردي از تاالر نقره اي
سلطاني نژاد از تامين مالي ۲۹۵ هزار و ۸۵۰ ميليارد ريالي 
گروه هاي كااليي مختلف از طريق معامات سلللف بازار 
فيزيكي از ابتداي فروردين ماه تا پايان بهمن ماه سال جاري 
خبر داد و گفت: گروه محصوالت صنعتي و معدني با تامين 
مالي بيش از ۱۸۲ هزار و ۷۱۹ ميليارد ريالي بيشللترين 

تامين مالي را از اين معامات داشته است.
وي در خصوص آمار معامات گواهي سللپرده كااليي در 
سال جاري نيز اظهار كرد: در بازار گواهي سپرده كااليي 
بيش از ۳۶۱ هزار قطعه سللكه طا، بيش از ۶۴ هزار تن 
ذرت و نزديللك به ۲۶ تن زعفللران در قالب اوراق گواهي 
سپرده كااليي مورد معامله قرار گرفته و ارزش معامات 
۱۱ ماهه اين بازار به بيش از ۱۷ هزار و ۲۶۱ ميليارد ريال 

رسيده است.

   ركورد جديد معامالت پتروشيمي
مديرعامل بورس كاالي ايللران از ثبت ركورد در حجم و 
ارزش معامات ساالنه در بازار پتروشيمي طي ۱۱ ماهه 
امسللال خبر داد و گفت: در اين دوره در بازار پتروشيمي 
بللورس كاال بيللش از ۴ ميليللون و ۲۳۲ هزار تللن انواع 
محصول به ارزشي بيش از ۲۶۶ هزار و ۵۸۲ ميليارد ريال 
معامله شده كه ركورد جديدي در حجم و ارزش معامات 
ساالنه محسوب مي شود. ارزش معامات بازار محصوالت 
فرآورده هاي نفتي نيز در حالي به رقمي بيش از ۱۹۳ هزار 
و ۸۸۲ ميليارد ريال رسلليده تا ركورد جديدي در ارزش 

معامات اين بازار به ثبت برسد.
مديرعامللل بللورس كاالي ايللران بللا اشللاره بلله 
افزايش ۱۵ درصدي مقدار و ۹۲ درصدي ارزش معامات 
محصوالت پتروشلليمي در ۱۱ ماهه ابتداي سال ۱۳۹۷ 
نسبت به مدت مشابه سال گذشللته، در خصوص ساير 
اقدامات و نتايللج راهبردي در تللاالر محصوالت نفتي و 
پتروشيمي گفت: طي دوره ۱۱ ماهه امسال افزايش ۱۱۶ 
درصدي ارزش معامات فرآورده هاي نفتي در ۱۱ ماهه 
ابتداي سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
پياده سازي و استقرار سامانه مديريت اعضاي تعاوني ها، 
مديريت و تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي و آزادسازي 

قيمت محصوالت پتروشيمي، صنعتي و نفتي، از مهم ترين 
اقدامات و نتايج به دست آمده در سال جاري بوده است.

به گفته وي، كنترل كف عرضه و عرضه اوليه محصوالت 
پتروشيمي به صورت روزانه، كنترل اسناد منشأ عرضه هاي 
قير و عايق رطوبتي از طريق سامانه ثامن نيز موارد ديگري 

است كه مي توان در اين رابطه به آنها اشاره كرد.
وي در اداملله اقدامللات و نتايج راهبللردي بورس كاالي 
ايران در سللال ۱۳۹۷ را تشريح كرد و گفت: از مهم ترين 
نتايج راهبردي سللال ۹۷ مي توان به كسللب سللهم ۴۱ 
درصدي شركت بورس كاالي ايران از ارزش كل معامات 
بازار سللرمايه در ۱۰ ماهه ابتدايي سللال ۱۳۹۷ و رشللد 
۶۰ درصللدي ارزش كل معامات بللورس كاالي ايران 
در ۱۱ ماهه ابتدايي سللال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته اشاره كرد.

   نگاهي بر اقدامات در تاالر كشاورزي
سلطاني نژاد با اشاره به توسعه گستره جغرافيايي فعاليت 
بورس كاالي ايران در كشور در خصوص اقدامات و نتايج 
راهبللردي تاالرهاي مختلف اين بورس در سللال جاري 
اظهار كرد: از مهم ترين اقدامات و نتايج راهبردي در تاالر 
محصوالت كشاورزي مي توان به مواردي از جمله ايجاد 
بسللتر اجراي سياسللت خريد توافقي زعفران در بورس 
كاالي ايللران، انجام اقدامللات الزم در خصوص پذيرش 
انبارهاي جديد و ايجاد نماد معاماتي براي آنها، معامله 
۲۵ تن زعفران در قالب معامات گواهي سپرده كااليي و 
۶۶ تن زعفران در قالب معامات بازار فيزيكي اشاره كرد.

   دستاوردهاي تاالر صنعتي و معدني
 سلللطاني نژاد افزايللش ۵۵ درصللدي ارزش معامات 
محصللوالت صنعتي و معدني در ۱۱ ماهه ابتداي سللال 
۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته را از مهم ترين 
نتايج راهبردي تاالر صنعتي و معدني دانسللت و در بيان 
ساير موارد گفت: سهم ۳۶ درصدي معامات محصوالت 
صنعتي و معدني از كل ارزش معامات فيزيكي شركت 
بورس كاالي ايران در ۱۱ ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۷ و سهم 
۶۵ درصدي معامات سلف در حوزه محصوالت صنعتي 
و معدني طي دوره مذكور نيز از ديگر نتايج محقق شده در 

اين تاالر بوده است.
مديرعامل بورس كاالي ايران در خصللوص بازار مالي و 
مشتقه نيز اظهار كرد: در بازار مذكور طي دوره ۱۱ ماهه 
سال جاري شللاهد رشللد ۴۱ درصدي ارزش معامات 
قراردادهاي آتي نسللبت به مدت مشللابه سال گذشته، 
پذيرش و راه اندازي قللرارداد آتي زعفران نگين، افزايش 
۳۸ برابري مقدار معامات گواهي سپرده كااليي زعفران 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته و افزايش ۴۱ برابري 
ارزش معامات صندوق هاي كااليي نسبت به زمان مشابه 

سال گذشللته بوديم. افزايش ۱۶ برابري مقدار معامات 
گواهي سپرده كااليي سكه طا نسللبت به زمان مشابه 
سال گذشللته، افزايش بيش از ۳ برابري ارزش معامات 
سلف موازي استاندارد نسبت به زمان مشابه سال گذشته، 
پيگيري ايجاد زيرساخت توثيق گواهي سپرده كااليي نيز 

موارد ديگري است كه مي توان از آنها نام برد.
به گفته سلللطاني نژاد، در بازار مالي و مشللتقه طي سال 
جاري پذيرش مشللخصات قرارداد آتي طاي آب شده 
و ذرت و همچنين انتشللار اوراق سلف موازي استاندارد 
سيمان شركت هاي سيمان خوزستان، شرق و سپاهان، 
تيرآهن ۱۴ شللركت ذوب آهن اصفهان و شمش فوالد 
كاوه جنوب كيش، پلي استايرن پتروشيمي انتخاب و مرغ 
منجمد شركت و توسللعه صنايع بهپرور جمعًا به ارزش 
۸۵۰۰ ميليارد ريال از ديگر اقدامات مهم عملياتي شده 
در سال جاري بوده است.سلطاني نژاد در ادامه به راه اندازي 
صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه 
طا، برگزاري آزمون هاي احراز صاحيت متقاضيان كد 
مشتقه و برگزاري دوره هاي آموزشي براي ذي نفعان بورس 
كاال و آموزش هاي الزم براي اعطاي مجوزهاي جديد به 
كارگزاري ها و تدوين و ويرايش نهايي كتاب طراحي قانون 

قبض انبار در بازار مالي و مشتقه بورس كاال اشاره كرد.
به گفته وي، اجراي سياست قيمت تضميني محصول ذرت 
در استان هاي تعيين شده توسط وزارت جهاد كشاورزي، 
تدوين و انتشار كتاب بورس هاي كاال و مشتقات در آفريقا 
و در نهايللت تصويب معامات اختيللار معامله زعفران از 
اقدامات مهم بورس كاال در حوزه بازار مالي و مشتقه بوده 
اسللت كه در اين رابطه امروز قراردادهاي آپشن زعفران 
نگين در اين بازار راه اندازي شده تا به اين ترتيب، زنجيره 
ابزارهاي مالي بورس كاال روي محصول زعفران تكميل 

شود.
سلللطاني نژاد از همكاري با ساير دسللتگاه ها به منظور 
برقللراري اتصال الكترونيللك از جمللله وزارت اقتصاد و 
دارايي، سللازمان بورس و اوراق بهللادار، قاچاق كاال و ارز، 
گمرك، ثبت احوال، امور مالياتي، شركت سپرده گذاري، 
شركت مديريت فناوري بورس تهران، سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان، وزارت صنعت معدن تجارت، شوراي 

عالي مناطق آزاد، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
و شركت ملي صنايع پتروشلليمي سخن گفت و ارتقاي 
سللامانه معامات آتي به منظور راه اندازي معامات آتي 
زعفران و پياده سازي سامانه جديد مديريت انبار گواهي 
سپرده كااليي را از مهم ترين اقدامات مهم در حوزه فناوري 

اطاعات و ارتباطات بورس كاال در سال جاري برشمرد.

   برنامه هاي بورس كاال در سال ۹۸
سلطاني نژاد رئوس برنامه هاي سال ۱۳۹۸ شركت بورس 
كاالي ايران را چنين تشللريح كرد: در سال آينده توسعه 
دارايي هاي پايه بر روي اوراق بهادار مبتني بر كاالي موجود 
را از طريللق راه اندازي صندوق هللاي كااليي محصوالت 
كشاورزي از جمله صندوق زعفران و راه اندازي قراردادهاي 
آتي و اختيار معامله بر روي صندوق هاي كااليي در برنامه 
داريم. توسعه اوراق بهادار مبتني بر كاالي جديد از طريق 
راه اندازي معامات اوراق خريللد دين به عنوان يك ابزار 
تأمين مالي جديللد در بورس كاالي ايللران و راه اندازي 

معامات حق امتياز از ديگر برنامه هاي سال ۹۸ است.
به گفته مديرعامل بورس كاالي ايران، توسعه در روش هاي 
معاماتي و تسويه در بازار فيزيكي با فراهم نمودن امكان 
انجام معامات تقاضا محور )مبتني بر مناقصه( و فراهم 
نمودن امكان انجام تسويه چند مرحله اي در معامات از 

جمله برنامه هاي سال آينده بورس كاال است.
وي در بيان ديگر برنامه هاي بورس كاال براي سال آينده 
گفت: توسعه مشاركت با نهادهاي پولي و مالي از طريق 
استفاده بيشتر از ظرفيت بانك هاي تجاري در حوزه گواهي 
سپرده كااليي و استفاده از خدمات بازارگرداني نهادهاي 
مالي از جمله شركت هاي تأمين سرمايه در جهت تعميق 
بازار اوراق بهادار مبتني بر كاال، پشتيباني و بهبود كيفيت 
خدمات ارايه شده به ذي نفعان و احصاء و بهبود فرآيندهاي 
شللركت نيز رئوس ديگري است كه به عنوان برنامه هاي 

سال ۹۸ بورس كاال در نظر گرفته شده است.
سلطاني نژاد در پايان سخنان خود از برنامه براي بهبود، ارتقاء 
و يكپارچه سازي سيستم ها و سامانه ها، توسعه سيستم هاي 
اطاعات مديريت، تقويت و مديريت برند شركت و توسعه 

تعامات بين الملل در سال آينده سخن گفت.
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رشد ناچيز بازار
گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامات روز گذشته با افزايش ۷۲ واحدي همراه 
شد و در نهايت توانسللت رقم ۱۶۴ هزارو ۴۴۳ واحد 
را به خود اختصاص دهد. در همين حال، شللاخص 
بللازار اول با افزايش ۳۰ واحدي بلله رقم ۱۲۳ هزار و 
۸۱۰ واحد رسيد و در نقطه مقابل شاخص بازار دوم 
با رشد ۲۵۲ واحدي رقم ۳۱۴ هزار و ۹۰۷ واحد را به 
ثبت رساند. همچنين، شاخص كل هم  وزن با افزايش 
۱۵۴ واحدي، رقم ۳۰ هزار و ۸۷۷ واحد را تجربه كرد. 
اين در حالي است كه، شاخص سهام آزاد شناور نيز 
با افزايش ۱۹۳ واحدي به رقم ۱۸۳ هزار و ۹۶۹ واحد 
رسلليد. افزون بر اين، ديروز معامات سهام در نماد 
معاماتي شللركت هاي فوالد مباركه با ۷۸ واحد و 
معدني و صنعتي چادرملو با ۵۲ واحد و تاپيكو با ۴۶ 
واحد كاهش بيشترين تأثير منفي را بر شاخص كل 
بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامات سهام 
در نماد معاماتي شركت هاي ملي مس ايران با ۱۱۶ 
واحد، دكتر عبيدي با ۵۲ واحد و بانك تجارت با ۴۰ 
واحد افزايش، بيشترين تأثير مثبت را در محاسبه اين 
نماگر به دوش كشيدند. بر اساس اين گزارش، ارزش 
كل معامات ديروز بللورس تهران در حالي به بيش 
از ۶۵۷ ميليارد تومان نمايش داده شللد كه ناشي از 
دست به دست شدن دو ميليارد و ۸۴۲ ميليون سهم 
و اوراق مالللي قابل معامله طي ۱۵۱ هزار و ۷۴ نوبت 

داد و ستد بود. 
   ريزش شاخص فرابورس

از سللويي ديگللر، شللاخص كل فرابللورس بللا 
ريزش ۱۷ واحللدي همراه شللد و در نهايت به رقم 
۲۰۸۱ واحدي عقب نشلليني كرد. همچنين، روز 
گذشته معامله گران سهام در بازارهاي اول و دوم به 
ترتيب ۵۷ و ۳۴۳ ميليون سللهم را به ارزش ۱۷۵ و 
۹۰۸ ميليارد ريال دست به دست كردند كه در اين 
ميان نماد »ذوب« بيشترين حجم و ارزش معاماتي 
را به خود اختصاص داد. عاوه بر اين، مبادالت سهام در 
تابلوهاي معاماتي بازار پايه نيز به نقل وانتقال افزون بر 
۳۴۲ ميليون سهم به ارزش حدودي يك هزار و ۶۹۵ 
ميليارد ريال انجاميد. بر اساس اين گزارش، در نهايت 
معامله گران اوراق بيش از ۱۷ ميليون ورقه بهادار را 
به ارزش افزون بر ۳ هزار و ۳۸۱ ميليارد ريال در بازار 
ابزارهاي نوين مالي جابه جا كردند كه با مبادله بيش 
از يك ميليون ورقه »اشللاد ۱۰« بلله ارزش افزون بر 
۸۷۶ ميليارد ريال، اين نماد معاماتي كه ديروز براي 
نخستين بار بازگشايي شد، بيشترين ارزش مبادالتي 

را نسبت به تمامي اوراق به ثبت رساند.

  س�ود 5۷ريالي هر س�هم »ثمسكن«: گروه 
سللرمايه گذاري مسللكن در صورت هللاي مالللي 
حسابرسي نشده ۱۲ماهه سود هرسهم را ۵۷ريال 
اعام كللرد. اين شللركت درآمدهللاي عملياتي را 
۵۱۸ميليارد ريال و سللود عملياتي را ۳۶۸ميليارد 
ريال منتشر كرده است. سللود خالص اين دوره نيز 
۳۱۵ميليارد ريال و سود انباشته در پايان دوره يك 
هزار و ۵۴ميليارد ريال اعام شد. همچنين، با توجه 
به صورت وضعيت پرتفوي ۱۲ماهه، »ثمسللكن« 
توانسته با افزايش ۵۰۷ميليارد و ۹۱ميليون ريالي 
بهاي تمام شده سرمايه گذاري ها، به مبلغ ۵هزار و 
۲۷۸ميليارد ريال دست يابد. عاوه بر اين، در صورت 
وضعيت پرتفوي شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
اين شركت ۵۰۷ميليارد ريال رشد نشان مي دهد كه 
منجر شده بهاي تمام شده در پايان دوره به ۳هزار و 
۸۶۱ميليارد ريال برسد. بر اين اساس، شركت كل 
مبلغ واگذاري ها را ۳۶۷ميليارد و ۳۰۵ميليون ريال 
اعام كرده اسللت كه توانسته سللود يك ميليارد و 
۶۸۰ميليون ريالي را كسللب كند. همچنين مبلغ 
۸۷۲ميليارد و ۷۰۱ميليون ريال بهاي تمام شللده 

سهام خريداري شده اين شركت است.
  سود س�ازي ۲۰۲ريالي »ولصنم«: شللركت 
ليزينگ صنعت و معدن در صورت هاي مالي ۱۲ماهه 
منتهي به ۳۰آذر۱۳۹۷ سللود هرسهم را ۲۰۲ريال 
اعام كرد. بر اين اساس، شركت ۲هزار ميليارد ريالي، 
سود هرسهم را ۲۰۲ريال محقق ساخت. عاوه بر اين، 
»ولصنم« سود عملياتي اين دوره را ۱۹۸ميليارد ريال 
و سود خالص را پس از كسر ماليات ۴۴۸ميليارد ريال 
اعام كرد. سود انباشته در پايان اين دوره به يك هزار 
و ۲۵۷ميليارد ريال رسيد. از سويي، اين شركت نرخ 
تسللهيات اعطايي خود را براساس مصوبه ساالنه 
شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسامي 
ايران تعيين مي كند كلله در حال حاضر ۲۱درصد 
اسللت. همچنين از تغييرات احتمالي نرخ مذكور 
اطاعاتي در دسترس نيسللت. الزم به ذكر است؛ با 
توجه به عدم استفاده از تسهيات بانكي و استقراض 
خارجي، فاقد هرگونه نرخ تامين مالي و نحوه آن است. 
»ولصنم« قصد دارد در مجمع عمومي سللال مالي 
مورد گزارش پيشنهاد توزيع ۲۰۰ميليارد ريال سود 

را به سهامداران ارايه دهد.
   »شپاكس�ا« ي�ك ه�زار و ۷5۱ريال س�ود 
س�اخت: شللركت پاكسللان در صورت هاي مالي 
حسابرسي شللده ۱۲ماهه، با سرمايه ۵۴۰ميليارد 
ريالي، سود هر سللهم را يك هزار و ۷۵۱ريال اعام 
كرد. همچنين، اين شركت سود خالص خود را يك 
هزار و ۵۵۶ميليارد ريال اعام كرد كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷۷درصدي را تجربه 
كرد. همچنين سود عملياتي كه با رشد ۲۴۹درصدي 
همراه شده است مبلغ يك هزار و ۲۱۱ميليارد ريال 
و سود انباشللته در پايان دوره با رشد ۹۵درصدي را 
يك هزار و ۴۸۸ميليارد ريال اعام كرد. اين در حالي 
است كه، »شپاكسللا« براي دوره مالي سال۱۳۹۸، 
پيش بيني كللرد كه در صورت تغييللرات نرخ ارز و 
افزايش نرخ خريد مواد اوليلله داخلي و خارجي، با 
توجه به تأثير با اهميت اين موارد در حاشلليه سود 
محصوالت، در صورت لزوم پيگيري هاي الزم براي 

افزايش نرخ فروش محصوالت انجام خواهد شد. 

ب�ا   : ي محم�د
خ�وب  اس�تقبال 
س�رمايه گذاران و 
فعاالن بازار زعفران 
از معامالت قرارداد 
آتي در بازار مشتقه 
ب�ورس كاال، امروز 
قرار داد اختيار معامله زعفران به عنوان 
ابزار تكميل�ي براي فعاالن اي�ن بازار در 

بورس كاال رونمايي شد.

برش
امي�ري: از ابت�داي 
ب�ازار  امس�ال در 
فيزيك�ي ۶۶ ت�ن و 
در گواه�ي س�پرده 
ت�ن   ۲۷ كاالي�ي 
زعفران داد و س�تد 
ش�د كه اي�ن  ميزان 
قابل توجه است. اين روند معامالتي بخشي از 
دغدغه كشاورزان در حوزه فروش محصول با 
قيمت هاي ارزان به واسطه ها را برطرف كرد.

برش
ب�راي  ناصرپ�ور: 
راه اندازي معامالت 
مل�ه  معا ر  ختي�ا ا
زعف�ران الزم بود تا 
يك بازار نقدي قوي 
براي داراي پايه اين 
محصول فراهم شود 
كه در اين راس�تا قرارداد آت�ي زعفران در 
بورس كاال راه اندازي ش�د تا فعاالن بازار با 

معامالت مشتقه آشنا شوند.

برش

تاالر نقره اي
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ارزبري خودروهاي داخلي واقعا چقدر است

رييس اتاق بازرگاني بيرجند: 

به نام ايران؛ به كام چين

برگشت ارز صادراتي، رسالت صادركننده است

آشفتگي صيفي جات به بازار شب عيد مي رسد؟

بعد از اينكه دو خودروساز بزرگ كشور از ابتداي سال 
در چند نوبت به صورت رسمي و دربارها با نقش آفريني 
به دالالن قيمت خودروهاي داخلي را افزايش داده اند، 
در تازه ترين اظهارنظر اين روزها از س��وي نمايندگان 
مجلس، ارزبري خودروهاي س��اخت داخل دستمايه 
انتقاد و دفاع از عملكرد خودروس��ازان شده است. در 
اين زمينه تعدادي از نمايندگان معتقدند خودروهاي 
ساخت داخل به اين دليل كه رابطه اي با ارز ندارند، نبايد 
با نوسانات نرخ ارز افزايش قيمت داشته باشند؛ اما در 
مقابل در تازه ترين اظهارنظر ولي ملكي س��خنگوي 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به ضرورت حمايت از توليد خودروهاي داخلي 
اعالم كرده است كه در شرايط كنوني اگر صنايع كشور 
به درستي حمايت نش��وند يكي پس از ديگري دچار 
ورشكستگي شده و به تعطيلي كشيده مي شوند. زيرا 
خودروسازان زيان انباشته بس��ياري را در مدت اخير 
تجربه كردند؛ به طور مثال ايران خودرو ۲ هزار ميليارد 
و ۵۰۰ هزار ميليارد تومان و سايپا ۵ هزار ميليارد تومان 
زيان انباشته دارند، در صورتي كه فعاليت اين شركت ها 
همانند روند گذشته ادامه پيدا مي كرد اين زيان انباشته 

در پايان سال به 1۵ هزار ميليارد تومان مي رسيد.
وي با اش��اره به راهكارهاي الزم ب��راي نجات صنعت 
خودروسازي كشور تاكيد كرد: در وهله نخست دولت 
باي��د زمين��ه واردات قطعات موردنياز ش��ركت هاي 
خودروسازي را تسهيل كند، از سوي ديگر تسهيالت با 
نرخ پايين براي خودروسازان فراهم شود تا با پرداخت 
به قطعه س��ازان، قطعات مورد نياز خ��ودرو در داخل 

كشور توليد شود.

    ارز دولتي به خودروسازان نمي دهيم
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه براي واردات قطعه به خودروسازان 
ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني پرداخت نمي ش��ود، اظهار 
كرد: برخي مي پندارند شركت هاي خودروسازي براي 
واردات، از ارز دولتي استفاده مي كنند در حالي كه اين 
موضوع كامال اشتباه اس��ت. با توجه به ميزان ارزبري 
خودروهاي توليدي توسط خودروسازان داخلي، بايد 
گفت توليد وانت نيسان آريس��ان ۲ هزار و ۲۳۷ دالر، 
پژو ۲۰۶ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دالر، پژو ۲۰۷ به ۳ هزار 
و ۴۰۰ دالر ارز نياز دارد؛ به طور مثال در گذشته براي 

توليد پ��ژو ۲۰۷ از ارز ۳ هزار و ۵۰۰ توماني اس��تفاده 
مي ش��د، اما در حال حاضر بايد با ارز آزاد يا نيمايي كه 
حدود ۸ هزار تومان است قطعات مورد نياز توليد ۲۰۷ 
وارد شود كه در اين شرايط خودروساز براي توليد پژو 
۲۰۷ حداقل بايد 1۸ ميليون تومان بيش از گذش��ته 

هزينه بپردازد.
ملكي ادامه داد: در صورتي كه خودروساز بتواند از ارز 
نيمايي براي واردات قطعات موردنياز خود استفاده كند، 
توليد پژو ۲۰۷ نسبت به گذشته 1۸ ميليون افزايش 
پيدا مي كند اين درحالي است كه اگر ناچار به استفاده 
از ارز آزاد ش��ود اين تفاوت قيمت حداقل ۳۰ ميليون 
تومان مي شود. هايما 1۳ هزار دالر ارزبري دارد، بنابراين 
خودروساز براي توليد اين خودرو با ارز آزاد بايد بيش از 
1۳۰ ميليون تومان نسبت به گذشته بيشتر هزينه كند، 
لذا در اين شرايط خودروساز چگونه مي تواند قطعات 
مورد نياز را تامين كند؟ عالوه بر نرخ ارز، داليل متعدد 
ديگري نيز دارد به طور مثال قيمت فوالد، پالستيك، 
هزينه پرسنل، انرژي، خريد قطعات داخلي نيز از جمله  

هزينه اين شركت ها محسوب مي شود.
بر اين اساس تا پيش از ارايه بسته ارزي، آمارها گوياي 
اين نكته بود كه زنجيره خودروس��ازي كشور حدود 
دوميليارد دالر در سال ارز بري دارد. بنابراين با توجه به 
فاصله قيمت ارز در بازار آزاد در مقايسه با نرخ مرجع، 
دول��ت رقمي حدود ۹  هزار ميلي��ارد تومان به صنايع 
خودروسازي يارانه ارزي ارايه مي كرد؛ اما اكنون و پس 
از حذف خودروس��ازان از فهرست دريافت كنندگان 
ارز دولتي، كارشناسان معتقدند بايد سهم ارزبري هر 
خودرو به طور دقيق مشخص ش��ود، سپس با در نظر 
گرفتن اين سهم، قيمت نهايي خودرو اعالم شود. اما 
در چنين شرايطي فعاالن صنعت خودروسازي بر اين 
باورند كه در ازاي ح��ذف ارز دولتي براي اين صنعت، 
قيمت خودرو بايد آزادس��ازي ش��ود تا خودروسازان 
و قطعه س��ازان ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه و 
خود قيمت محصوالت شان را تعيين كنند. آزاد سازي 
قيمت خودرو اگرچه به تعبير صاحب نظران مي تواند 
اتفاق مثبتي در اقتصاد كش��ور باش��د، اما در اوضاع و 
احوال كنوني اقتصاد كش��ور، تبع��ات منفي به همراه 

خواهد داشت.
به گفته برخي كارشناس��ان خودروسازان اواخر دهه 
۷۰ اع��الم كردن��د در س��اخت پرايد و پ��ژو ۴۰۵ به 

خودكفايي رسيده اند اما نبود شفافيت در صنعت خودرو 
و سياستگذاري هاي نادرست در آن سبب شده است با 
گذشت بيش از ۲۰ سال از آن زمان، به گفته خودشان 
يك هزار و ۷۰۰ دالر در مورد پرايد و بيش از ۲ هزار دالر 

در مورد پژو۴۰۵ وابستگي ارزي داشته باشيم. 

    ارزبري خودروي داخلي 25 درصد است
اما در همين زمينه آرش محبي نژاد دبير انجمن صنايع 
همگن نيرومحركه و قطعه سازان اشاره به اينكه ارزبري 
خودروهاي داخلي ۲۵ درصد است اما آنچه به عنوان 
ارزب��ري خودروهاي داخلي مطرح مي ش��ود، مربوط 
به واردات م��واد اوليه يا قطعات فاقد توجيه اقتصادي 
توليد اس��ت، ابراز داشت: بخش زيادي از ارزبري ها در 
صنعت خودروسازي مربوط به مواد اوليه خامي است 
كه در كشور توليد نمي شود مانند فوالدهاي آلياژي، 

فوالدهاي خاص، پليمرهاي مهندسي و آلياژهاي خاص 
ساير فلزات رنگي، ضمن اينكه توليد ۲۰ درصد قطعات 
خودروها نيز به هيچ عنوان توجيه اقتصادي ندارد كه از 
آن جمله مي توان به برخي سنسورهاي خاص و اقالم 
الكترونيكي اش��اره كرد. به گفته محبي نژاد صنايع و 
سرمايه گذاران داخلي به دليل پايين بودن تيراژ تمايلي 
براي توليد اين قطعات ندارند و اين در حالي است كه در 
خارج از كشور كارخانه هايي هستند كه با توليد گسترده 
اين قطعات خاص، واردات آنها را توجيه پذير مي كنند.

وي با بيان اينكه بيش از ۸۴ درصد يك خودرو را قطعات 
آن تشكيل مي دهد كه شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات 
پالستيكي، ۳۰ درصد قطعات الستيكي و بقيه قطعات 
فوالدي و آلومينيومي اس��ت، گفت: قطعه يي.سي.يو 
كه مربوط به كامپيوتر خودرو مي شود يا كيسه هواي 
خودرو )ايربگ( اكنون در برخي كارخانه هاي داخلي 

توليد مي شود اما بسياري ازقطعات آن وارداتي است.
وي با بيان اينكه صنعت قطعه سازي توانسته با وجود 
نبود نقدينگي الرم در س��ال هاي گذش��ته قدم هاي 
موثري را در زمينه داخلي س��ازي كسب كند تا جايي 
كه اكنون بيش از ۸۰ درصد پرايد و ۷۵ درصد پژو ۴۰۵ 
داخلي سازي شده، يادآورشد: توليدكنندگان مجبورند 
بهاي خودرو را متناسب با افزايش قيمت ها باال ببرند. در 
خودروهاي ساخت داخل، قطعات رابطه اي با ارز ندارند؛ 
اما بايد به اين نكته توجه كرد كه قيمت مواد اوليه گران 
شده است. فوالدسازي ها، پليمرسازها و توليدكنندگان 
پارچه كه روكش صندلي را مي سازند، قيمت محصوالت 
خود را متناس��ب با نرخ تورم افزاي��ش داده اند. قيمت 
فلزات در تمام اش��كال باال رفته است. شيشه، قطعات 
الكترونيكي داخل ماشين، الستيك و پالستيك همه 

افزايش قيمت داشته است.

محسن احتشام، رييس اتاق بازرگاني بيرجند و نماينده 
بخش عم��ده اي از صادركنن��دگان و واردكنندگان 
خراسان جنوبي در نشست تخصصي معرفي خدمات 
بانك توس��عه ص��ادرات ايران در بيرجن��د در چهارم 
اس��فندماه، گفت: بانك توس��عه صادرات در راستاي 
رس��الت خود در حوزه ص��ادرات، ماموريت خود را به 
خوبي اجرا كرده و جا دارد از همكاري صميمانه اين نهاد 
حمايتي با صادركنندگان بخش خصوصي تشكر كنم.

وي گفت: با ارزيابي دستور كار و هدف گذاري هاي بانك 
توس��عه صادرات به تفاوت اين بانك با ساير بانك هاي 
تجاري كشور پي مي بريم؛ ظرفيت هاي بانك توسعه 
صادرات ايران در مقايس��ه با س��اير بانك ها توقعات و 
انتظارات خاصي را ب��راي صادركننده و توليد كننده 

صادرات محور ايجاد مي كند.
به گزارش پايگاه خبري اگزيم نيوز، رييس شوراي ملي 
زعفران ايران در ادامه اين نشست بر افزايش شتاب رويه 
حمايتي بانك توسعه صادرات ايران تاكيد كرد و گفت: 
به دنب��ال مصوبه مجلس مبني محروميت از معافيت 
ماليات��ي صادركنندگاني كه ارز حاص��ل از صادرات 
خود را برنگردانند؛ انتظار داريم بانك توسعه صادرات 
ايران راهكارهايي براي تس��هيل بازگشت به موقع ارز 

حاصل از صادرات فعاالن اقتصادي صادراتي پيدا كند؛ 
مهم ترين توقع م��ا از نهادهاي حمايتي بهبود فضاي 

كسب و كار است. 
احتش��ام اذعان داش��ت تا زماني كه صادركنندگان 
تعهدي به اس��تفاده از بانكداري ديجيتال نداش��ته و 
متعهد به بخشنامه بانك مركزي نباشند، مشكالت شان 
پابرجاس��ت؛ همان طور كه مي بينيم براي بسياري از 
صادركنندگان امكان استفاده از بخشنامه بانك مركزي 

مهيا نيست.
 محسن احتش��ام تصريح كرد: برگش��ت ارز رسالت 
صادركنن��ده اس��ت و اعتق��اد داريم بايد ص��ادرات 
غير نقدي به بازگشت ارز منتج شود تا چرخه اقتصادي 
تسهيل شود؛ بخش خصوصي توقع دارد بانك توسعه 
صادرات در اين زمينه همكاري و مساعدت بيشتري با 

صادركنندگان داشته باشند.
 وي بيان داشت: پيشنهاد ما به بانك توسعه صادرات 
ايران اين اس��ت كه عالوه بر ارايه خدمات و تسهيالت 
صادراتي در حوزه توس��عه اقتصادي استان نيز ورود 
كند و فرآيندهاي توسعه اي اقتصاد را به واردكننده و 

صادركننده وانگذارد.
 احتش��ام گفت: ما انتظار داريم در اين زمينه هم يك 

 بخش��ي از فرآيند تجاري را بانك توس��عه صادرات به 
عهده بگيرد؛ از آنجايي كه صادركنندگان عمده استان 
خراس��ان جنوبي را پيل��ه وران تش��كيل مي دهند و 
سخت گيري را در اعطاي تسهيالت به صادركنندگان 
و واردكنندگان كاهش دهد. در حال حاضر اشخاص 
حقيقي و پيله وران به سختي مي توانند از تسهيالت 

بانكي استفاده كنند.
احتشام اضافه كرد: شرايط براي شركت ها و موسسات 
حقوقي كمي بهتر اس��ت چون صورت حس��اب ها و 
حسابرسي دقيقي دارند و مي توانند مدارك، مستندات 
و تعهدات الزم براي بهره مندي از تسهيالت را فراهم 
كنند.  وي با تقدير از سياست قراردادهاي الزم االجراي 
بانك توسعه صادرات گفت: اين رويه بسيار قابل تقدير 
است چرا كه با اين حركت، صادركنندگاني كه سابقه 
خوبي نزد بانك دارند، مي توانند با شرايط مناسب تري 
و با سرعت بيشتر تسهيالت و خدمات دريافت كنند؛ 
عالوه بر اين، يك روش نوگرايانه محسوب مي شود كه 

نشان از تخصصي بودن بانك توسعه صادرات است.
رييس شوراي ملي زعفران ايران با اظهار خوشحالي از 
منسوخ شدن ديدگاه هاي سنتي و سختگيرانه در بانك 
توسعه صادرات ايران گفت: خوشبختانه بانك توسعه 

صادرات ايران بر اساس رويه ها و روندهاي علمي فعاليت 
مي كند و اميدواريم با تفويض اختيارات بيشتر به شعب 
خود و قرار دادن سقف تس��هيالت بر اساس عملكرد 
فعاالن اقتصادي موجبات توس��عه صادرات استان را 

بيش از گذشته فراهم سازد.
 احتشام با اش��اره به مرز گس��ترده خراسان جنوبي 
با افغانس��تان گفت: ما يك اس��تان مرزي هس��تيم و 
۴۳۰ كيلومتر مرز مش��ترك با افغانستان داريم و اين 
ويژگي اس��تان ما را به پيش��ران توس��عه صادرات در 
بين استان هاي مرزي مبدل س��اخته كه مي تواند به 
استان هاي همجوار نيز خدمات ارايه كند؛ لذا افزايش 
اختيارات شعبه منجر به كوتاه شدن فرآيند تخصيص 
تس��هيالت از يك س��و و انعطاف پذيري بيشتر شعبه 
مي شود.  وي با تاكيد مجدد بر نقش مهم بانك توسعه 
صادرات ايران بر رونق اقتصادي در كشور بيان داشت: 
توقع داريم بانك توسعه صادرات ايران براي استان هاي 
محروم يك نس��خه جديد حمايتي بپيچد و شرايط و 
محدوديت هاي استان محروم را در نظر بگيرد؛ تسهيل 
كردن فضاي كسب وكار و قرار دادن امكانات بيشتر در 
اختيار صادركنندگان قطعا مي تواند استان را به توسعه 
پايدار رسانده و معضالت اجتماعي را كاهش مي دهد.

 رييس اتاق بازرگاني بيرجند گف��ت: ۶۰ هزار خانوار 
اس��تان خراس��ان جنوب��ي در توليد س��ه محصول 
استراتژيك زعفران، زرش��ك و عناب، اشتغال دارند و 
اگر بخواهيم روستاها خالي نش��وند و انگيزه ماندن و 
ادامه فعاليت در شهرستان ها وجود داشته باشد بايد به 
توسعه صادرات و زيرساخت هاي توليد صادرات محور 

در استان توجه كنيم.
اي��ن فعال اقتص��ادي با س��ابقه اذعان داش��ت: جاي 
محصوالت اس��تراتژيك ما در نمايشگاه هاي بزرگ از 
جمله نمايشگاه دوبي خالي بود؛ در حالي كه ۵ شركت از 
افغانستان و ۴ شركت اسراييلي در اين نمايشگاه حضور 
داشتند؛ به عنوان بزرگ ترين توليدكننده زعفران دنيا 
الزم اس��ت با تقويت بنگاه هاي اقتص��ادي اين حوزه، 
زمينه حضور زعفران ايراني در نمايشگاه هاي مطرح 

دنيا فراهم شود.
به گفته احتشام، عملكرد بانك توسعه صادرات ايران 
در حوزه توس��عه اقتصادي و اجتماعي كارآمد بوده و 
هدف گذاري هاي اين نهاد حمايتي در راستاي توليد 
ثروت و كاهش مشكالت اقتصادي با محوريت افرايش 
توليد و نهايتا اشتغال زايي هم راستا بوده و اين همان 

نتيجه اي است كه كشور به آن نياز دارد.

در هفته هاي اخير قيمت محصوالت صيفي نظير كاهو، 
س��يب زميني، خيار، گوجه فرنگي، سبزي با افزايش 
بيش از ۵۰ درصدي در بازار روبرو شده است كه هر يك 
از مسووالن داليل خاص خود را براي اين گراني ها در 
بازار مطرح مي كنند. بسياري از مسووالن بر اين باورند 
كه كاهش ارزش پول ملي، جذابيت صادرات، قاچاق 
صيفي جات در پي نوسان نرخ ارز، وقوع سيالب اخير و 
خسارت به مزارع، كاهش تقاضا نسبت به عرضه و تامين 
نياز كشور از مناطق جنوبي دليل اصلي رشد چشمگير 

قيمت در بازار به شمار مي رود.
با توجه به آنكه زمان زيادي تا ايام پاياني سال باقي نمانده 
است، نگراني هايي مبني بر ادامه روند افزايش قيمت 
صيفي جات و آشفتگي بازار ميان خانوار ها وجود دارد، 
در حالي كه بس��ياري از مسووالن نويد كاهش قيمت 
همزمان با عرضه فراوان محصول و بازگش��ت آرامش 
به بازار را مي دهند. اگرچه بس��ياري از مسووالن نويد 
كاهش 1۰ ت��ا ۲۰ درصدي قيمت محصوالت صيفي 
در بازار را مي دهند، اما شواهد نشان مي دهد كه قيمت 
محصوالت نسبت به هفته هاي اخير نه تنها كاهشي 
نداشته بلكه در بسياري از موارد با افزايش جزيي روبرو 

بوده است.
بسياري از فروش��ندگان ميوه و سبزي كمبود عرضه 
صيفي ج��ات در ميادين ميوه و تره ب��ار را دليل اصلي 
رش��د ۲ تا ۳ برابري قيمت اعالم مي كنند و معتقدند: 
اگرچه بخشي از كاهش عرضه به وقوع سيالب اخير در 
استان هاي جنوبي بر مي گردد، اما دليل اصلي اين امر 
ناشي از قاچاق سبزي و صيفي در پي نوسان نرخ ارز به 

آن سوي مرزهاست. 

    كمب�ود عرضه بر نوس�ان قيمت س�بزي و 
صيفي دامن زد

حسن صابري، رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي 
ميوه و تره بار با اشاره به عوامل گراني صيفي جات در بازار 
اظهار كرد: بارندگي هاي اخير در مناطق جنوب كشور، 
اختالالتي در امر برداشت محصول و كاهش عرضه ايجاد 
كرده و اين امر بر نوسان قيمت سبزي و صيفي در بازار 
دامن زده اس��ت. وي افزود: در مواقعي كه بازار به سبب 
كمبود عرضه دچار نوساناتي مي شود، برخي سودجويان 
و عوامل واسطه با سوءاس��تفاده از شرايط جنگ رواني 
ايجاد مي كنند كه اين موضوع بر گراني بازار صيفي جات 
بي تاثير نيست. صابري با اشاره به اينكه در شرايط كنوني 
عمده سبزي و صيفي مورد نياز از مناطق جنوبي كشور 
تامين مي شود، بيان كرد: با توجه به آنكه توليد مناطق 
جنوبي جوابگوي كل نياز كشور نيست، از اين رو كمبود 
عرضه در برابر تقاضا نوساناتي را در بازار به همراه دارد. 
رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره بار 
ادامه داد: با توجه به آنكه زمان زيادي تا آغاز برداش��ت 
محصول از شهرس��تان هاي اطراف ش��هر باقي نمانده 
است، از اين رو پيش بيني مي شود كه با فراواني عرضه 
قيمت ها به حالت عادي خود بازگردد. وي درباره تاثير 
افزايش صادرات محصوالت كشاورزي بر نوسان قيمت 
بازار بيان كرد: با توجه به نوسان نرخ ارز در ماه هاي اخير، 
تقاضا در آن سوي مرز ها براي خريد محصوالت ايراني 
باال رفته كه همين موضوع مشكالت و كمبود هايي را در 
بازار داخل ايجاد كرده است. صابري ممنوعيت صادرات 
صيفي جات را يك��ي از راهكار هاي كنترل تنظيم بازار 
دانس��ت و گفت: با توجه به آنكه بخشي از صيفي جات 

كش��ور در پي نوس��ان نرخ ارز به بازار هاي هدف صادر 
شده است، بنابراين از مسووالن ذي ربط تقاضا داريم كه 
به طور مقطعي صادرات را ممنوع كنند تا بازار داخل به 
تعادل برسد. رييس اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي 
ميوه و تره بار در ادامه افزود: براي تنظيم بازار و جلوگيري 
از افزايش قيمت در س��ه ماه اخير براي محصول گوجه 
فرنگي و س��يب زميني، ممنوعيت صادرات اعمال شد 
چراكه اگر اين صادرات تداوم پيدا مي كرد، به طور قطع 

قيمت ها افزايش قابل مالحظه اي مي يافت.
وي با اشاره به اينكه افزايش قيمت محصوالت صيفي 
انگيزه كشاورزان را براي توليد باال مي برد، اظهار كرد: در 
سال هاي اخير قيمت گوجه فرنگي و ساير محصوالت 
صيفي ب��ه قدري پايين ب��ود كه نه تنها س��ودي عايد 
كشاورزان نمي ش��د، بلكه قيمت فروش هم جوابگوي 
هزينه توليدش��ان نبود. اين درحالي اس��ت كه امسال 
افزايش قيمت محصوالت صيفي موجب ش��ده است 
تا كشاورزان س��ال آينده ميزان توليد خود را به قدري 
افزايش دهند كه جوابگوي بازار داخلي و صادراتي باشد.

صابري از كاهش ۳۰ درصدي قيمت گوجه فرنگي در 
بازار خبر داد و گفت: هم اكنون قيمت ساير محصوالت 
صيفي همچون خيار، كاهو، سيب زميني و سبزي نسبت 
به هفته هاي اخير تغييري نداشته است كه پيش بيني 
مي ش��ود با برداشت محصول از اطراف تهران و افزايش 

قيمت مجدد آرامش به بازار بازگردد.

    بازار محصوالت سبزي و صيفي به آرامش 
مي رسد

مجتبي ش��ادلو نايب رييس اتحاديه باغداران تهران با 
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ضرورت برگزاري بزرگداشت 
روز ملي آب

سيد محمدحسين شريعتمدار|
 رييس مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي 

و آب اتاق ايران|
آب ماهيتا جان مايه حيات است؛ در توليد غذا و حفظ 
امنيت غذايي، توسعه اقتصادي، اجتماعي و پايداري 
محيط زيست و اكوسيستم نقش اصلي دارد. ليكن 
امروزه به دليل فزوني رشد سريع جمعيت، تغييرات 
اقليم و بهره برداري نادرس��ت از منابع آب، جهان با 
چالش عمده تنش يا كمبود آب روبروست. بر اساس 
برآوردهاي سازمان ملل، تا سال ۲۰۳۰ ميالدي حدود 
نيمي از جمعيت جهان با كمبود آب مواجه خواهد شد.

در كش��ور ما نيز به داليل مختل��ف از جمله تغيير 
اقليم، تغيي��ر در الگوهاي بارش به لح��اظ زماني و 
شدت بارش ها، دخالت انسان در استفاده بي رويه يا 
غير موزون از منابع باالدست، افت شديد سطح آب هاي 
زيرزميني، حجم رواناب هاي كش��ور با روند نزولي 
مواجه شده، به طوري كه بر اساس آمار شركت مديريت 
منابع آب ايران، ميزان متوسط رواناب در هفت سال 
اخير نسبت به متوسط درازمدت )۴۰ ساله(، حدود 
۴۰ درصد كاهش داشته است )از حدود ۸1 ميليارد 
مترمكعب به حدود ۴۷ ميليارد مترمكعب( درحالي 
كه مقدار كاهش بارش متناظر، ح��دود 11 درصد 

بوده است.
 اما داس��تان غم انگي��ز آب هاي زيرزمين��ي در اين 
سرزمين خشك و نيمه خشك نيز خود روايتي ديگر 
دارد. با ورود و استفاده بي رويه از دستگاه هاي حفاري، 
برقراري تس��هيالت يارانه ارزي و ريالي و تشويق و 
ترغيب ب��راي حفر چاه، تعداد چاه ه��اي محفوره از 
س��ال 1۳۵۰ تاكنون حدود 1۷ براب��ر و از ۴۷هزار و 
1۳۷ حلقه به ۸۰۵هزار و ۶۵۷  حلقه افزايش يافته 
ك��ه در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از چاه هاي حفر 
شده غيرمجاز اس��ت. حفر بي رويه چاه ها، منجر به 
برداش��ت و تخليه حدود 1۲۰ ميليارد مترمكعب 
از ذخاي��ر غيرقابل تجديد مناب��ع آب زيرزميني و 
همچنين افزايش تعداد دشت هاي ممنوعه و بحراني 
از ۲۲ دشت در سال 1۳۴۵ به ۴۰۴ دشت )از مجموع 
۶۰۸ دشت( در سال 1۳۹۷ شده است. شيب افزايش 
تعداد دشت هاي بحراني در سال هاي اخير شديدتر 
شده، به طوري كه در فاصله سال هاي 1۳۴۵ تا 1۳۹۰ 
به طور متوسط، ساالنه ۶ دشت به تعداد دشت هاي 
بحراني افزوده مي شده كه در طول هشت سال اخير 

به 1۶ دشت در سال افزايش يافته است.
آث��ار روند نزولي منابع آب طي ۵۰ س��ال گذش��ته 
به صورت افت سطح آب زيرزميني، كم آبي و خشك 
ش��دن رودخانه ها، افزايش هزينه اس��تحصال آب، 
خش��كي درياچه ها و تاالب ها، نشست زمين، نزول 
كيفيت مناب��ع آب، بيابان زايي، فرس��ايش خاك، 
توفان هاي ش��ني و ريزگردها، تعارضات اجتماعي 
مرتبط با بحران آب، كاهش درآمد كشاورزان، افزايش 
بيكاري خاصه در بخش كشاورزي و روستايي، توسعه 
حاشيه نشيني شهرها و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي، 
منازعات آبي و خشونت هاي قومي جلوه نموده است.

 روند گس��ترش ابعاد و ش��اخص هاي بحران آب و 
پيامدهاي آن جاي هيچ گونه درنگ و ترديدي را براي 
اصالح رويكردهاي مديريتي بخش آب كشور باقي 
نگذاشته است. اگرچه برنامه ها و راهكارهاي مختلفي 
براي مديريت اين بحران تدوين يا اجرايي شده اند، 
اما شواهد حكايت از ناكافي بودن يا اثربخشي اندك 
آنها دارد. از جمله داليل اين امر، ساختار نامناسب و 
نامطلوب تدبير و حكمراني آب و فقدان يك برنامه 
منس��جم و نظام مند ملي مبتني ب��ر واقعيت هاي 
اجتماعي و اقتصادي كشور اس��ت. مزيد بر عوامل 
فوق بايد حاكميت بيش از نيم قرن مديريت دولتي، 
نگرش هاي نادرس��ت منطقه اي، بخش��ي و محلي 
و عدم مش��اركت بهره برداران و بخش خصوصي در 
تصميم گيري ها و مديريت را ذكر كرد. خوشبختانه 
ب��ا وجود نگراني ه��اي موجود در م��ورد بحران آب 
فناوري هاي كارآمد و قابل دسترس، تجارب ارزشمند 
ملي و بين المللي، حضور متخصصين و دانشمندان 
دلسوز و آماده به خدمت و نيز ذي نفعان آگاه فرصت 
كافي را براي غلبه بر اي��ن بحران در اختيار قرار داده 
است.  با توجه به پيچيدگي هاي موجود در مسائل 
مربوط ب��ه آب، به كارگيري ي��ك راه حل به تنهايي 
نمي تواند براي رويارويي با چالش آب موثر باشد و به 
اين منظور، الزم است مجموعه اي از راهكارها مانند 
مديري��ت و كاهش تقاض��اي آب، ارتقاي مديريت 
آبياري، افزايش بهره وري، بازچرخاني آب، به كارگيري 
آب هاي نامتعارف، اعمال اس��تراتژي هاي تجارت 
هوشمند آب مجازي در سطح ملي و منطقه اي، فعال 
كردن ديپلماسي آب، تقويت مشاركت بهره برداران 
در س��طح مديريت منابع آب، توجه ب��ه پروژه هاي 
آبخيزداري، اعمال روش هاي به زراعي، اصالح الگوي 
كشت، اصالح الگوي مصرف و كاهش ضايعات از توليد 
تا انتهاي مصرف به كار گرفته شود. اثربخشي هرچه 
بيش��تر راهكارها از طريق مشاركت همگاني ميسر 
خواهد بود. شايد به كارگيري برخي از اين راهكارها 
و همچنين ايجاد تغييرات در سيستم فعلي مديريت 
آب در كوتاه مدت هزينه بر به نظر برسد، ولي بايد در 
نظر داشت كه اثرات منفي درازمدت عدم به كارگيري 
آنها بسيار بيش��تر خواهد بود. بنابراين، يا بايد موانع 
موجود در مديريت پايدار منابع آب را برطرف كرد و 
در مسير مديريت پايدار منابع آب كشور گام برداشت 
يا هزينه سنگين مديريت ناپايدار، خسارات و ضايعات 
جبران ناپذير و ويرانگر پس ازآن را در آينده پرداخت 
كرد. ليكن براي فارغ آمدن از بحران آب كشور، سه 
محدوديت عمده به شرح ذيل در پيش روي ما قرار 
دارد:  فقدان يك نقشه راه جامع كه مورد وفاق عمومي 
اعم از مسووالن، ذي نفعان، خبرگان و دلسوزان كه در 
آن نقش همه گروه ها به طور شفاف تعيين شده باشد.

زمان ناكافي و راهكارهاي موجود مناسب با روند نزولي 
منابع آب كشور نيست. حداكثر زمان براي حل مشكل 

بحران آب كشور پنج سال بيشتر نيست.
اراده كافي در سطح نهادهاي مرتبط ازيك طرف و در 

سطح ملي از طرف ديگر وجود ندارد.

اش��اره به اينكه روند نزول��ي قيمت محصوالت صيفي 
در بازار آغاز شده است، اظهار كرد: در هفته هاي اخير، 
قيمت محصوالت سبزي و صيفي به دليل وقوع سيالب، 
رون��ق صادرات و كاه��ش عرضه دس��تخوش تغيير و 
تحوالتي در بازار قرار گرفته كه اين امر با واكنش شديد 

مصرف كنندگان روبرو شده است.
وي افزود: در بخش توليد محصوالت تازه چين و عرضه 
مستقيم به بازار، گاهي با تغيير فصل نوساناتي در بخش 
بازار اتفاق مي افت��د چرا كه امكان ذخيره س��ازي اين 

محصوالت به سبب فساد پذيري وجود ندارد.
ش��ادلو ادامه داد: با توجه به پايان برداشت محصول در 
بسياري از اس��تان ها و تامين نياز كشور تنها از منطقه 
جنوب، قيمت محصوالتي نظير خيار، گوجه فرنگي، كاهو 
و سبزي با نوسانات ۴۰ تا ۵۰ درصدي در بازار روبرو شده 
است. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه جاي هيچ گونه 
نگراني مبني كمبود نياز و تامين صيفي جات مورد نياز 
كش��ور نداريم، بيان كرد: افزايش تقاضا و ذخيره سازي 
محصول مازاد بر نياز روزانه از سوي خانوار ها بر تحريك 
قيمت و گراني ها دامن مي زند. به گفته وي، با برداشت 
محصوالت سبزي و صيفي در هفته هاي آتي از نوار نيمه 
گرمسيري و معتدل خزري كشور پيش بيني مي شود كه 
قيمت ها به نرخ عادي خود در بازار بازگردد. نايب رييس 
اتحاديه باغداران بخش��ي از افزايش قيمت محصوالت 
كشاورزي نسبت به مدت مش��ابه سال قبل را طبيعي 
دانست و افزود: امسال بخشي از نوسان قيمت محصوالت 
كشاورزي به سبب افزايش هزينه نيروي انساني، حمل و 

نقل، تورم و بذر و... امري بديهي است.
شادلو در پايان تصريح كرد: امسال بخشي از افزايش 
قيمت محصوالت سبزي و صيفي در بازار به كاهش 
ارزش پول ملي در مقايسه با ارز كشور هاي همسايه 
و رونق صادرات باز مي گردد كه با آغاز فصل برداشت 

طي هفته هاي آتي در اكثر مناطق كشور شاهد تعادل 
قيمت و افزايش كيفيت ها خواهيم بود.

    نگراني مبني بر كمبود صيفي در بازار
شب عيد نداريم

اس��داله كارگر، رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران از 
كاهش ۲۰ درصدي قيمت صيفي در ب��ازار خبر داد و 
گفت: در هفته هاي اخير، قيمت محصوالت س��بزي و 
صيفي بيش از ۴۰ تا ۵۰ درصد در بازار افزايش يافت كه 
در هفته هاي آتي با فراگير شدن فصل برداشت، شاهد 
بازگشت قيمت محصوالت سبزي و صيفي به نرخ قبلي 
خواهيم بود. وي افزود: هم اكنون سبزي و صيفي مورد 
نياز كشور تنها از جنوب كشور تامين مي شود اما وقوع 
سيل اخير و از بين رفتن بخش��ي از توليد و همچنين 
قاچاق محصول به آن سوي مرزها بر افزايش قيمت در 
بازار دامن زد، در فصل بهار با به دست آمدن محصول از 
اطراف شهر تهران پيش بيني مي شود كه بازار به آرامش 
برسد. كارگر ادامه داد: اگرچه خرده فروشان طبق فاكتور 
حداكثر بايد ۳۵ درصد سود در اقالم خود لحاظ كنند، 
اما در هفته هاي اخير به س��بب رشد چشمگير قيمت 
محصوالت سبزي و صيفي و شرايط فعلي اقتصاد، اقالم 
س��بزي و صيفي را با سود هاي كمتر از 1۵ تا ۲۰ درصد 
در بازار عرضه مي كنند تا خانوار ها براي تامين مايحتاج 

خود دچار مشكل نشوند.
رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران در پايان با اشاره به 
اينكه جاي هيچگونه نگراني مبني بر كمبود و افزايش 
قيمت محصوالت صيفي در بازار شب عيد نيست، تصريح 
كرد: با توجه به آنكه در هفته هاي آتي محصوالت صيفي 
نظير كاهو، سبزي و خيار از شهرستان هاي اطراف تهران 
به دست مي آيد، از اين رو با اشباع شدن بازار روند نزولي 

قيمت در بازار ادامه خواهد يافت.
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خأل علوم انساني در حوزه انرژي
گروه انرژي| فرداد احمدي|

بهمن ماه س�ال 1395، حادثه مهمي در صنعت 
برق كش�ور رخ داد. در اس�تان خوزس�تان كه 
چندين سال است با مساله هجوم ريزگردها و 
گرد و غبار دست و پنجه نرم مي كند، بالفاصله 
پس از گذر گ�رد و غبار از اس�تان، باران آمد و 
نمناك شدن ذرات خاك نشسته بر تأسيسات 
برقي، به خرابي شبكه برق و خاموشي گسترده 
در خوزس�تان، به خصوص شهرس�تان اهواز 
انجامي�د. اي�ن حادث�ه وزارت ني�رو را ب�ر آن 
داشت كه با تشكيل كميته اضطراري و بسيج 
امكانات از سراسركش�ور، جه�ت رفع هر چه 
س�ريع تر مش�كل و بازگرداندن روشنايي به 
خانه هاي مردم اس�تان گام ب�ردارد. اما چالش 
غيرمنتظره اي كه وزارت نيرويي ها را غافلگير 
كرد، برخورد منفي خوزس�تاني ها با كاركنان 
ادارات ب�رق فع�ال در كميته اضط�راري بود. 
از نظر اي�ن كاركنان، صنعت ب�رق نيز همانند 
م�ردم خوزس�تان قربان�ي پدي�ده ريزگردها 
بود، ام�ا با اقدام�ات ضرب االجلي خ�ود مانع 
گسترش خسارات ش�د. اما، مردم خوزستان 
دست اندركاران وزارت نيرو را به عنوان مقصران 
اصلي به وجود آمدن مس�اله محيط زيس�تي 
ريزگرد مي پنداش�تند كه با احداث س�دهاي 
متعدد روي رود كارون، منشأ هاي انتشار گرد 
و غبار را افزاي�ش داده اند. اي�ن رويداد، فارغ 
از اينك�ه حق ب�ه جانب كدام طرف اس�ت، دو 
موضوع را روشن س�اخت. نخست آنكه نوعي 
ش�كاف ادراك�ي ميان م�ردم و مس�ووالن در 
خصوص مسائل و مشكالت آب و برق در استان 
خوزستان وجود دارد. دوم آنكه مسائل فني و 
مهندسي مانند برق سويه هاي اجتماعي دارند 
و براي اجتناب از پيامدهاي اجتماعي پيش بيني 
نشده ضروري اس�ت كه مسووالن حوزه آب و 
برق، مسائل اجتماعي را در سياست گذاري هاي 
اين حوزه بيشتر دخالت دهند. گزارش پيش رو، 
تالشي براي معرفي سويه هاي اجتماعي حوزه 
نيرو از نگاه اشرف الس�ادات پس�نديده، عضو 
هيات علمي مركز تحقيقات برق پژوهش�گاه 
نيرو است كه پژوهشي تحت عنوان »تحليل و 
ارزيابي ابعاد اجتماعي حادثه قطعي برق بهمن 
1395 در اس�تان خوزستان« انجام داده و شما 
را با فعاليت هاي اين مركز تحقيقي با تمركز بر 

پژوهش ذكر شده آشنا مي كند.

»قطعا بايد به شيوه ها و روش هاي موثري كه عرصه 
كار علوم طبيعي نيس��ت مجهز شويم و بايد كمي در 
صندلي هايمان و محل كارمان جمع تر بنشينيم تا جا 
براي تخصص هاي ديگر باز ش��ود. نيروهاي آشنا به 
عرصه علوم اجتماعي بايد به بخش آب و برق كمك 
بدهند، به نحوي كه موضوع اصالح مصرف تبديل به 
يك مطالبه اجتماعي شود. ديگر زمان اينكه از باال و 
با توصيه و بخشنامه يا صرفا زيرنويس در شبكه هاي 
تلويزيوني اين مسائل ترويج شود گذشته است و بايد 
به راه هاي جديد اجتماعي فكر كرد.« اين س��خنان 
رضا اردكانيان، وزير نيرو در حالي در سي وس��ومين 
كنفرانس صنعت برق مورخ اول آبان ماه سال 1397 
مطرح ش��د كه اين وزارتخانه به تازگي يك تابستان 
سخت را پشت سر گذاشته بود. وزارت نيرو در تابستان 
97 كه كشور به دليل كاهش بي سابقه نزوالت جوي 
ه��م در حوزه آب و هم در حوزه ب��رق با كمبودهايي 
مواجه شده بود، توانست به كمك مردم و با مديريت 
مصرف س��ايه قطع گس��ترده برق و جيره بندي آب 
را از كش��ور بزدايد. تالش وزارت ني��رو براي دخالت 
دادن مردم در دغدغه هاي حوزه آب و برق كه نتيجه 
شيريني نيز در بر داش��ت، در نتيجه مشاركت دادن 
علوم انس��اني و اجتماعي بود كه چند سال است در 
دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته است. اردكانيان 
در ادامه اشاره كرده بود: »موضوع وجوه اجتماعي در 
حوزه انرژي در كشور ما يك واقعيت انكارناپذير است 

و بايد در برنامه ها و پژوهش ها و سياست گذاري هاي 
ما مورد توج��ه قرار بگيرد. بايد با دانش��گاه هايي كه 
در عرصه هاي علوم انس��اني به اين قضايا مي نگرند، 
ارتباط برقرار كنيم تا به وجه اجتماعي مديريت منابع 
زيست محيطي بدون واهمه از اينكه پرداختن به اين 
مس��اله ممكن است منجر به سستي در عرصه توليد 

شود، بپردازيم.«
پيش از اي��ن نيز، اهميت يافتن عل��وم اجتماعي در 
سطوح باالي تصميم گيري وزارت نيرو در تأكيدات 
حميد چيت چيان، وزير نيروي سابق بر اهميت علوم 
اجتماعي در كنفرانس بين المللي برق س��ال 96 نيز 
خود را نش��ان داده بود. البته حادث��ه بهمن 95 اين 
الزام را بيش از پيش مشخص س��اخت. پيش از اين 
در شهرهاي ديگري خاموشي هاي طوالني تر از آنچه 
در خوزستان به وقوع پيوس��ت، اتفاق افتاده بود. اما 
واكنش هايي كه در اين اس��تان در پي اين حادثه رخ 

داد در حوادث مشابه مشاهده نشد. 
مس��اله خوزس��تان از جهاتي با بارش هاي سنگين 
برف در ش��مال كشور در س��ال 1386 قابل مقايسه 
است. در آن سال به دليل بارش سنگين برف، قطعي 
برق اتف��اق افتاد، اما مردم خطه ش��مال، بارش برف 
را يك حادث��ه كامأل طبيعي قلم��داد مي كردند كه 
منجر به قطعي برق ش��ده بود و ل��ذا عملكرد وزارت 
نيرو در جهت رفع خاموش��ي براي آنها توأم با تقدير 
ب��ود. اما در خوزس��تان كه گرد و غب��ار باعث قطعي 
برق در 4 روز غير متوالي شد، واكنش هاي مختلفي 
را پس از حادثه در پي داش��ت. تفاوت حادثه شمال 
و خوزس��تان آن ب��ود كه م��ردم گرد و غب��ار را يك 
پديده زيس��ت محيطي طبيعي قلمداد نمي كردند 
و آن را ناش��ي از اقدامات توس��عه اي وزارتخانه هاي 
صنعت��ي از جمل��ه وزارت نيرو مي دانس��ته اند. اين 
حادثه براي مردم يادآور مش��كالت متعدد كم آبي، 
گرد و غب��ار و انبوه مش��كالت و مطالبات انباش��ته 
 شده اي بود كه تحت تأثير همين اقدامات توسعه اي 

به وجود آمده است.
اشرف الس��ادات پس��نديده، عضو هيات علمي گروه 
مديريت و علوم اجتماعي پژوهشگاه نيرو در اين رابطه 
مي گويد: »علت اصلي اين امر سياست هاي آب وزارت 
نيرو در منطقه بوده است. مردم سدسازي هاي انجام 
گرفته در استان، نظير احداث سدهاي متعدد بر رود 
كارون و انتقال آب به س��اير استان ها و فعاليت هاي 
وزارت نف��ت بر بس��تر تاالب هاي اس��تان به منظور 
اس��تخراج نفت را عامل اصلي به وجود آمدن مساله 
محيط زيس��تي گرد و غبار مي پنداش��تند. بنابراين 
م��ردم، وزارت ني��رو را ب��ه عنوان كليت��ي يكپارچه 

در مديري��ت بخش آب و برق در اس��تان، مس��وول 
مي دانستند.« از نظر پس��نديده كه پژوهشي تحت 
عنوان »تحليل و ارزيابي ابعاد اجتماعي حادثه قطعي 
برق بهمن 1395 در استان خوزستان« را انجام داده 
است، زماني كه حادثه قطعي برق اتفاق افتاد، ظرف 
مطالبات برآورده نش��ده مردم به نوعي سرريز شد و 
عكس العمل هاي آنان فراتر از يك قطعي معمول برق 
بود. در پي واكنش هاي م��ردم به حادثه قطعي برق، 
گروه مديريت و علوم اجتماعي پژوهش��گاه نيرو اين 
وظيفه را براي خود ضروري مي ديد كه ابعاد اجتماعي 

اين حادثه را تحليل نمايد. 
البت��ه اي��ن واكنش ه��ا در تابس��تان امس��ال ني��ز 
در زم��ان تركيدگي خ��ط لوله آب غدي��ر نيز تكرار 
ش��د. خط لوله غدير تأمين كننده آب ش��رب مردم 
خرمش��هر، آبادان و چندين ش��هر و روستاي ديگر 
 خوزس��تان اس��ت ك��ه در خردادماه امس��ال دچار 

تركيدگي شد.
پس��نديده بيان ك��رد: »در حوزه اي مانن��د برق كه 
اساس��ًا فني و تكنيكال تصور مي ش��ود، جنبه هاي 
اجتماعي اهمي��ت پيدا كرده اند. لذا ب��راي اجتناب 
از پيامده��اي اجتماع��ي پيش بين��ي نش��ده و 
تصميم گيري هاي هوش��مندانه مناس��ب، ضروري 
است كه مسووالن حوزه آب و برق، ابعاد اجتماعي را 
نيز در سياست گذاري هاي اين حوزه دخالت دهند. 
اهميت اين مبحث مدتي است در عالي ترين سطوح 
 وزارت ني��رو نيز يعني مقام وزارت م��ورد تاكيد قرار 

گرفته است.«
وي ادامه داد: »وظيفه نهادهايي مثل پژوهشگاه نيرو 
اين است كه اطالعات استراتژيك توليد كنند كه نگاه 
چندوجهي به مسائل داشته باشند يعني يك حادثه، 
يك مساله يا نياز در صنعت برق از ديد فني، اقتصادي، 
زيست محيطي و اجتماعي الزم است مورد تحليل قرار 
گرفته و اطالعات استراتژيك ناشي از اين مطالعات در 

اختيار مديران براي تصميم گيري قرار داده شود و اين 
كمك واقعي است كه به حوزه تصميم گيري در صنعت 
برق مي شود. زيرا هيچكدام از رويكردهاي مهندسي 
و اجتماعي به تنهايي نمي توانند پاسخگوي مسائل 
باشند و نگاهي جامع الزم است. تربيت مديراني كه 
بتوانند در حوزه سياست گذاري با نگاهي چندوجهي 

با مسائل روبرو شوند بهترين اتفاق ممكن است.«
پسنديده معتقد است كه تاكنون توجه به موضوعات 
اجتماعي و فني در كنار هم فاصله زيادي داش��ته اند 
و نه تنها متخصصان فني و مهندس��ي به جنبه هاي 
انساني و اجتماعي موضوعات توجهي نشان نداده اند 
بلكه متخصصان علوم اجتماعي هم از مسائل صنعت 
دور بوده ان��د. از نظر پس��نديده در حوزه صنعت برق 
بحث ه��اي فراواني وج��ود دارد كه هميش��ه با نگاه 
سخت افزاري پيش رفته و مجال ورود به مباحث علوم 
انساني و علوم اجتماعي داده نشده است. جنبه هاي 
زيست محيطي، لطمه وارد ش��ده به جوامع محلي، 

هزينه هاي پنهان توسعه تكنيكال، از جمله خسارات 
اين رويكرد غالب بوده است. 

وي با اش��اره به حادثه قطعي برق بهمن 95 اهميت 
مبحث »تاب آوري جامعه« را در برابر حوادث حوزه 
آب و برق ضروري دانست و افزود: »در هنگام حوادث 
در زيرس��اخت هاي حياتي نظير برق دو نوع بازيابي 
مطرح مي شود. يكي بازيابي فوري است كه منظور رفع 
مشكالت پيش آمده در زيرساخت ها است، بطوري 
كه كاركرد عادي آن مجدداً برقرار ش��ود. اما بازيابي 
ديگري در بلندمدت مطرح است و به بازيابي جامعه 
مربوط مي ش��ود. اگر جامعه اي از لحاظ تاب آوري در 
وضعيت نامناس��بي باش��د حتي يك حادثه فني در 
ح��وزه برق مي تواند عكس العمل ه��اي اجتماعي به 
همراه داشته باش��د، لذا وزارت نيرو بايستي ظرفيت 
تاب آوري اس��تان هاي مختلف را لحاظ و متناسب با 
آن درخصوص پايداري زيرس��اخت برق و حتي آب 
برنامه ريزي كند. اين م��وارد رويكردهاي اجتماعي 
هستند كه به حوزه برنامه ريزي انرژي وارد مي شوند.«

عضو هيات علم��ي گروه مديري��ت و علوم اجتماعي 
پژوهش��گاه نيرو با تأكيد بر اهميت مبحث تاب آوري 
جامعه، در ادامه اين س��وال را مطرح كرد كه اگر فرض 
كنيم كه امسال يك بار ديگر اتفاقي كه در زمستان سال 
95 در خوزستان رخ داد، تكرار شود، جامعه چه واكنشي 
نش��ان خواهد داد؟ چه تمهيداتي در نظر گرفته شده 
كه شدت واكنش جامعه نسبت به حادثه كمتر شود؟ 

پس��نديده اضافه كرد: »با توجه ب��ه اهميت رويكرد 
اجتماعي در حوزه آب و برق كه در حادثه قطعي برق 
بهمن 1395 استان خوزستان نمايان شد، پروژه هاي 
ديگري نيز در گروه با تاكيد بر مباحث علوم اجتماعي 
در جريان است. با توجه به اينكه طي سال هاي اخير 
گفتمان س��ازي موفقيت آميزي در حوزه آب با فعال 
شدن نهادهاي مختلف از جمله انجمن جامعه شناسي، 
فعاالن محيط زيس��ت و وزارت نيرو ش��كل گرفته، 
گفتمان س��ازي در حوزه برق نيز در دستور كار گروه 

قرار گرفته است.« 
وي ادام��ه داد: »همان گونه كه گفتم��ان حوزه آب 
سبب شده كه مساله آب تبديل به موضوعي مهم در 
ذهن آحاد مردم شود بايستي تاكيد شود حوزه برق 
نيز گفتمان خاص خود را الزم دارد و مس��ائلي وجود 
دارد كه بايد در س��طح جامعه مطرح شود. در نتيجه 
ش��كلگيري گفتمان برق يكي از موضوعات محوري 
پژوهش در گروه مديريت و امور اجتماعي برق است.«
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ماهيت چندوجهي آب،  مشاركت 
همه دستگاه ها را مي طلبد

تأسيس يك س��ازمان مس��تقل در حوزه آب 
مقدور نيس��ت. وزير نيرو با بي��ان اين مطلب 
افزود: »مجموعه س��ازمان هاي ملل متحد به 
اين نتيجه رس��يده اس��ت كه امكان تأسيس 
 ي��ك تش��كيالت مس��تقل ب��راي ح��وزه آب

 وجود ندارد.«
رضا اردكاني��ان گفت: »امكان تأس��يس يك 
س��ازمان مس��تقل در حوزه آب ب��ه اين دليل 
مقدور نيس��ت كه در اين صورت همه برنامه ها 
و آژانس ه��اي س��ازمان ملل باي��د بخش هاي 
مربوط به آب خود را به تش��كيالت مس��تقل 
واگ��ذار كنن��د و اي��ن كار ي��ك اغتش��اش 
 س��اختاري در مجموع��ه هم��ه س��ازمان ها

 ايجاد مي كند.«
او اف��زود: »در دولت ها و مديريت كش��ور هم 
همين رويه توصيه مي شود. اينكه يك دستگاه 
يا وزارتخانه مسووليت مشخصي دارد، اما همه 
دس��تگاه ها و س��ازمان هايي كه بر موضوع آب 
تأثيرگذارند يا از آن تأثيرپذيرند بايد در يك ساز 
و كارهايي در كنار هم قرار بگيرند و مسووليت 

قطعات مختلف اين پازل را بپذيرند.«
او همچني��ن در حاش��يه مراس��م اختتامي��ه 
»جش��نواره نيرو و رس��انه« در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره آينده تعامل بين دو وزارتخانه 
نيرو و كش��اورزي، با توجه به آنكه در سال هاي 
اخير بيشتر با محكوم كردن يكديگر در حوزه 
آب همراه بوده اس��ت، بيان كرد: » يك سال از 
مصوبه هيات وزيران مبني بر تشكيل كارگروه 
ملي س��ازگاري با كم آبي گذشته است. اساس 
كار اين كارگروه ك��ه اعضاي آن را وزراي نيرو، 
جهاد كش��اورزي، كش��ور، صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و معاونان رييس جمهور در س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه و س��ازمان حفاظت محيط 
 زيس��ت تش��كيل مي دهند، ايج��اد تعامل در

 حوزه آب است.« 
وي ادام��ه داد: »اس��اس اي��ن كارگ��روه ك��ه 
اكنون در همه اس��تان ها نيز كميته اس��تاني 
به مس��ووليت اس��تانداران دارد، اين است كه 
موضوع آب موضوعي نيس��ت كه مشكالتش 
توسط يك دستگاه به تنهايي حل شود و اساس 
همكاري ها ني��ز به ارتباط نزديك مس��ووالن 
وزارت كش��اورزي، صنع��ت، نيرو و س��ازمان 

حفاظت محيط زيست برمي گردد.«
وي با بيان اينكه در اين يك سال دستاوردهاي 
خوبي به دس��ت آمده اس��ت، افزود: »در حال 
توس��عه اي��ن هم��كاري هس��تيم و در زمينه 
جلوگي��ري از كش��ت برن��ج در اس��تان هاي 

غيرشمالي به دستاوردهايي دست يافته ايم.«

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

  66124025   
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تلفن:

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه 

پيامك نمايند. 

  تاكن�ون توجه به موضوع�ات اجتماعي و 
فني در كنار هم فاصله زيادي داش�ته اند و نه 
تنها متخصصان فني و مهندسي به جنبه هاي 
انساني و اجتماعي موضوعات توجهي نشان 
نداده اند بلكه متخصصان علوم اجتماعي هم 
از مسائل صنعت دور بوده اند. از نظر پسنديده 
در حوزه صنعت برق بحث هاي فراواني وجود 
دارد كه هميشه با نگاه س�خت افزاري پيش 
رفته و مجال ورود به مباحث علوم انس�اني و 

علوم اجتماعي داده نشده است.

برش
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پيشنهادي در باب فرامتن برجام
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تهران؛ اصلح براي ميانجي گري 
در شبه قاره

ضرورت حل و فصل مس��المت آميز اختالفات ميان 
دهلي نو و اس��الم آباد و بازگشت آرامش به شبه قاره، 
كشورهاي مختلفي را به ارايه پيشنهاد ميانجيگري 
واداشته اس��ت. در اين ميان، ايران به عنوان كشوري 
داراي منافع مشترك با هند و پاكستان و زخم خورده 
از گروهك هاي تروريستي، گزينه اي اصلح به عنوان 
ميانجي محس��وب مي ش��ود. به گزارش ايرنا، تنش 
ميان هند و پاكستان در روزهاي گذشته كه با برخورد 
هواپيماهاي جنگنده دو كشور با يكديگر در بخش 
پاكستاني كشمير و انسداد حريم هوايي آنها به اوج 
خود طي سال هاي اخير رسيد، نگراني هايي را در سطح 
بين المللي در خصوص تشديد تنش در جنوب آسيا به 
وجود آورده است. نگراني از تعارض احتمالي دو كشور 
در منطقه مناقشه خيز كشمير و ايجاد بحراني جدي 
در منطقه جنوب آسيا، كشورهاي مختلفي را به ارايه 
پيشنهاد ميانجي گري جهت حل و فصل اختالفات 
ترغيب كرده است.  كشورهايي نظير روسيه، تركيه، 
اردن، امارات، عربستان براي وساطت ميان دهلي نو 
اس��الم آباد اعالم آمادگي كرده اند. وزير امور خارجه 
كش��ورمان هم در گفت وگويي با همتاي پاكستاني 
خود از آمادگي ايران براي كمك به حل مسالمت آميز 
اختالفات دو كش��ور خبر داد. در شرايطي كه هند از 
راهكار ميانجيگري كشور سوم براي حل اختالفات 
خود با پاكستان استقبال چنداني نمي كند، جمهوري 
اسالمي ايران به دليل ارتباط تاريخي و موثر با دهلي 
نو و اسالم آباد، منافع مشترك و همچنين همدردي 
با هن��د، از قابليت ها و صالحيت ه��اي ويژه اي براي 
ميانجيگري سازنده بين دو كش��ور برخوردار است 
و مي تواند نقش��ي موثر در اين حوزه ايفا كند. وزارت 
امور خارجه هند، برعكس پاكستان، تاكنون در برابر 
پيشنهادهاي ميانجيگري كش��ورهاي سوم از خود 
محافظه كاري نشان داده است. دستگاه ديپلماسي 
هند در بيانيه اي با اش��اره به وجود كانال هاي تماس 
فعال با طرف پاكستاني، حل اختالفات في ما بين را 
به برداشتن گام هاي موثر از سوي اسالم آباد در مبارزه 
با گروهك هاي تروريستي مستقر در خاك اين كشور 
منوط كرده است.  با اين حال هند گفت وگو با پاكستان 
را رد نكرده اس��ت. به گفته سفير هند در روسيه، اگر 
اسالم آباد به شكل حقيقي به دنبال مبارزه با تروريسم 
بين المللي باشد، هند آماده گفت وگو با پاكستان است. 
موضع گيري مقام هاي دهلي نو در اين ارتباط نشان 
مي دهد، هند در مسير كاهش تنش ها با پاكستان، 
نه ب��ه دنبال »واس��طه گري صرف« طرف س��وم به 
منظور كاهش »مقطعي« اختالفات، بلكه به دنبال 
حل ريش��ه اي چالش ها و چاره انديشي براي مقابله 
با كانون هاي بحران ساز اس��ت.  در چنين شرايطي 
است كه پيشنهاد ميانجيگري عربستان، از منطقي 
قابل پذيرش برخوردار نيست. وليعهد سعودي اگر 
چه در جريان س��فر اخير خود به جنوب آسيا، پاي 
سند سرمايه گذاري 20 ميليارد دالري در پاكستان 
و صد ميلي��ارد دالري در هند را امضا كرد، ولي حتي 
ريل گذاري براي توس��عه روابط اقتص��ادي با دهلي 
نو و اس��الم آباد ه��م نمي تواند بر حماي��ت رياض از 
گروهك هاي تروريستي مستقر در پاكستان سرپوش 
بگذارد. كشوري كه حمايت هاي مالي، تسليحاتي و 
معنوي آن از گروهك هاي تروريستي بر كسي پوشيده 
نيست، بي صالحيت ترين كشور در ميانجيگري ميان 
دو كشور آن هم در مورد موضوع اختالف زاي فعاليت 
گروهك هاي تروريستي است. با اين تفاسير مي توان 
نتيجه سفر »عادل الجبير« وزير مشاور در امور خارجي 
عربس��تان به هند و پاكس��تان را بي حاصل دانست؛ 
سفري كه به گفته منابع آگاه براي ارايه پيام »محمد 
بن سلمان« وليعهد سعودي به مقام هاي دهلي نو و 
اسالم آباد براي پيشنهاد ميانجيگري ميان دو طرف 
انجام شده است.  همزمان با عمليات تروريستي اخير 
گروه »جيش محمد« در بخش هندي كش��مير كه 
منجر به كشته شدن بيش از چهل تن از نيروهاي پليس 
هندي و سپس افزايش تنش ميان هند و پاكستان 
شد، گروهك تروريستي »جيش العدل« هم با انجام 
عمليات تروريستي مشابه، 27 تن از مرزبانان كشورمان 
را به شهادت رساند.  سال ها است جيش محمد، جيش 
العدل و چندين گروهك هاي تروريستي مستقر در 
خاك پاكستان زير حمايت مالي و تسليحاتي عربستان، 
امنيت، ثبات و منافع همسايگان پاكستان را در معرض 
خطر قرار مي دهند.  در چنين ش��رايطي پيشنهاد 
ميانجيگري ايران، داراي مفهوم و ماهيتي متفاوت از 
پيشنهاد ديگر كشورها براي وساطت ميان دهلي نو و 
اسالم آباد است و مي تواند با ارايه بديلي كارآمد، نظر 
مثبت هند را براي حل كارآمد اختالفات با پاكستان به 

دنبال داشته باشد.
طرف پاكس��تاني با علم به اين مس��اله، به گرمي از 
پيشنهاد ميانجيگري ايران استقبال كرده است. روابط 
تاريخي ايران با هند و پاكس��تان، بس��تر و زمينه اي 
مناس��ب براي ايفاي نق��ش ميانجي در ش��به قاره 
براي تهران فراهم آورده اس��ت. به گفته »پيرمحمد 
مالزهي« كارش��ناس مسائل ش��به قاره، در شرايط 
كنوني هندوستان در چابهار س��رمايه گذاري كرده 
است و توافقي كلي ميان تهران، كابل و دهلي نو براي 
ايجاد دسترسي آسياي مركزي به آب هاي آزاد از طريق 
چابهار وجود دارد. در اين فضا اسالم آباد فكر مي كند 
نزديكي مناسبات ايران با هند و پاكستان مي تواند باعث 
حركت اين كشور در جهت ميانجيگري باشد كه به نظر 
برداشت دور از واقعيتي نيست. ابتكار اخير پاكستان 
در آزاد كردن خلبان به اس��ارت گرفته شده هندي، 
نشان دهنده حسن نيت اين كشور در كاهش تنش ها و 
استقبال از حل اختالفات دو كشور از طريق روش هاي 
مسالمت آميز است.  تهران هم مانند دهلي نو به صورت 
جدي خواستار پذيرش مسووليت دولت پاكستان در 
خصوص تحركات گروهك هاي تروريستي النه گزيده 
در اين كشور و مقابله جدي با آنها است.  در اين ميان 
خواست هندي ها مبني بر گام هاي عملي پاكستان 
در مقابله با گروه هاي تروريستي، خواسته اي منطقي 
اس��ت كه ميانجيگري تهران ميان دو كشور اتمي، 

ضريب عملياتي سازي آن را افزايش مي دهد.

پيروي از ديپلماسي علم در فرجام برجام
محمود جوادي|

برنامه جامع هسته اي ايران به اذعان امضاكنندگان آن، نه 
توافقي كامل و نه توافقي مورد تأييد دو طرف اس��ت؛ بلكه 
به تعبير وزير امور خارجه ايران در نشس��ت امنيتي مونيخ 
)2019(، بهترين توافقي بود كه مي توانس��ت به دس��ت 
 آيد. از زمان امضاي برج��ام تاكنون كه اين توافق به مراتب 
آس��يب پذيرتر شده اس��ت، مخالفان و منتقدان برجام در 
داخل ايران تأكيد بر »متن« اين توافق داشته و با ارجاعات 
متعدد، اينگونه استدالل كرده اند كه داده هاي برجام بيش 
از ستانده هاي آن براي جمهوري اسالمي ايران بوده است. 
در سوي مقابل، موافقان و حاميان برجام در كشور نيز غالبًا 
تأكيد بر »فرامتن« برجام داشته اند )اگرچه از متن توافق نيز 
كماكان حمايت مي كنند( و معتقدند كه برجام عامل اساسي 
در كاهِش ايران هراس��ي و تضعيف ائتالف هاي ضدايراني 
شده است، به خصوص در شرايط كنوني كه رييس جمهور 
امريكا و تيم امنيت ملي وي درصدد ايجاد و تقويت ائتالفي 
جهاني عليه جمهوري اسالمي ايران هستند كه جديدترين 
تالش هاي واشنگتن در اين راستا را مي توان در اجالس نسبتًا 

ناموفق ورشو مالحظه كرد.
فارغ از اين برداشت هاي دوگانه، چنانچه برآورد كلي نظام 
جمهوري اسالمي معطوف به حفظ اين توافق و بهره برداري از 
دستاوردهاي متني و فرامتني اين توافق باشد، در اين صورت 
يكي از دستاوردهاي فرامتني كاماًل مغفول و البته راهبردي 
برجام، پيوند اين توافق با مبحث »ديپلماسي علم« است. 
شايان ذكر است، در ادبيات موجود، سه دسته بندي رايج و 
مرسوم براي مفهوم ديپلماسي علم از سوي جامعه سلطنتي 
بريتانيا در سال 2010 ميالدي مطرح شد كه تاكنون مورد 
استناد آثار و پژوهش هاي علمي ديگر نيز قرار گرفته است: 
»ديپلماسي براي علم«، »علم در ديپلماسي« و »علم براي 
ديپلماسي«. مفهوم نخست اشاره به آن دارد كه ديپلماسي 
بستر الزم براي همكاري هاي علمي را فراهم مي كند. »علم 
در ديپلماسي« نقش مش��ورتي علم و فناوري را در آگاهي 
بخشي و حمايت از سياست هاي خارجي توصيف مي كند. 
مفهوم آخر نيز به معناي استفاده از علم براي گره گشايي از يك 
چالش ديپلماتيك است. طرفين متعاهد به برجام، ماهيت 
اين توافق را با عناويني نظير راهبردي، امنيتي، سياس��ي، 
اقتصادي و ... توصيف مي كنند، اما ترديدي نيست كه بدون 
ورود تيم هاي علمي-فني ايران و امريكا به فرايند مذاكرات، 
دستيابي به برجام غيرممكن بود. در همين راستا، رييس 
سازمان انرژي اتمي ايران در مصاحبه با روزنامه ايران اظهار 
داشت: »بنده تا بهمن ماه سال گذشته [1393] در مذاكرات 
حضور نداشتم. يك روز در يكي از جلسات شوراي هسته اي 
كه آقاي ظريف هم بعد از بازگش��ت از كنفرانس مونيخ در 
اين جلسه حضور داشتند، اعالم شد كه ايران و كشورهاي 
عضو 1+5 در مسائل فني به بن بست كامل رسيده اند. زيرا تا 
مسائل فني حل نشود، مسائل حقوقي و سياسي هم به تبع 
آن حل نمي شود«. بر اين اساس، برجام مديون »علم«، »فن« 
و »فناوري« است و اين توافق مصداق كامل، جامع و بديع 
»ديپلماسي علم« و متقاباًل، اين نوع ديپلماسي دستاوردي 

فرامتني براي برجام به شمار مي آيد.

      چرا ديپلماسي علم به عنوان دستاورد فرامتن 
برجام براي ايران اهميت دارد؟

پاسخ هاي متعددي به اين سوال وجود دارد. بااين حال، هفت 
مورد از مهم ترين پاسخ ها در ادامه اشاره شده است:  

1- كمك به تكميل ادبيات موجود؛ »ديپلماس��ي علم« و 
موضوعات مرتبط آن مبحثي نوپا بوده و هنوز چارچوب ها و 
نظريات دروني آن به صورت نظام مند شكل و قوام نيافته است. 
همچنين ادبيات موجود در اين مبحث به لحاظ محتوايي 
و مصداقي دچار خألهايي است. فرايند دستيابي به برجام 
مي تواند وارد ادبيات جهاني ديپلماسي علم شده و به تكميل 
ادبيات موجود كمك كند؛ نام ايران، سياستمداران و متفكران 
ايراني را به عنوان ذخاير و پشتوانه هاي مبحث ديپلماسي علم 

در تاريخ و ادبيات اين حوزه نهادينه سازد.
2- برند نوين ايران؛ در س��طح نظام منطق��ه اي و جهاني، 
كش��ورها دايمًا در رقابت براي ارتق��اي جايگاه خود بوده و 
در اين مس��ير از ابزارهاي گوناگون بهره مي جويند. يكي از 
روش هاي ارتقاي جايگاه، »برندس��ازي« است كه درواقع 
كش��ورها تالش دارند تا خود را در چارچوب اين برندها به 
جهانيان معرفي نمايند. همسو با راه يافتن و نهادينه شدن 
برجام در ادبيات جهاني ديپلماس��ي علم، ايران از ظرفيت 
بالقوه براي شناساندن خود به عنوان پرچم دار و پيشرو در 
حوزه ديپلماسي علم برخوردار است. توافق برجام، مثالي 
بي نظير از نقش علم در رفع مناقشه اي سياسي-امنيتي در 
سطح جهاني است. پرچم داري ايران در عرصه ديپلماسي علم 
و تبديل آن به برندي جديد و جهاني ارزش سرمايه گذاري 

از سوي ايران را دارد. 
3- آماده س��ازي و تجهيز ايران در دوران گذار؛ كشورها در 

نظام جهاني در حال گ��ذار به دنبال تغيير جايگاه با هدف 
تبديل خواست، اراده و نگراني خود به خواست، اراده و نگراني 
جمعي هستند. در مقابل، آن دسته از كشورهايي كه ارزيابي 
درستي از شرايط انتقالي و توانمندي ها و آسيب پذيري هاي 
خود ندارند، موقعيت و نفوذ خود را از دست داده و به حاشيه 
رانده مي شوند. يكي از عوامل اصلي در تعيين جايگاه كشورها 
در نظام در حال گذار جهاني، بهره مندي آنها از مولفه »علم« 
است. در اين شاكله، علم به عنوان منبع قدرت براي كشورها 
در نظام در حال گذار به حس��اب مي آيد كه عامل اصلي در 
تغيير جايگاه كشورها و به رسميت شناخته شدن قدرت ملي 
از سوي ديگر بازيگران قلمداد مي گردد. لذا هرچه توليد علم و 
دانش در سطح كشورها افزايش يابد و بنيان هاي ديپلماسي 
علم تقويت گردد، نه تنها بر درجه اعتبار و پرستيژ آنها افزوده 
مي شود، بلكه بر ميزان قدرت ملي )كه با امنيت ملي در رابطه 

مستقيم است( تأثير مثبت مي گذارد..
4- گسترش دامنه ديپلماسي ايران؛ تمركز فرايند مذاكرات 
هسته اي و برجام بر ديپلماسي علم بيانگر گسترش دامنه 
ديپلماسي نوين ايران اس��ت و هم اكنون اين نوع جديد از 
ديپلماسي نه تنها مي تواند وارد ادبيات اين حوزه شود، بلكه 
برندي نوين براي ايران به شمار ايد. مهم تر از آن، از اين نوع 
از ديپلماسي كه قباًل در سطحي عالي براي ايران دستاورد 
و امتياز به همراه داشته است، مي توان در ديگر حوزه هايي 
نظير مديريت چالش هاي منطقه اي و بين المللي، گسترش 
حوزه هاي نفوذ، تقويت روابط با همس��ايگان و كشورهاي 
هدف و توليد ثروت ملي مورد بهره برداري قرار گيرد. ترديدي 
نيست كه ديپلماسي در ارتقاي كم هزينه اما كارآمد جايگاه 
يك كش��ور و همچنين كاهش سطوح اصطكاك ها ميان 
دولت هاي ملي نقش آفريني مثبت دارد و جمهوري اسالمي 
ايران به عن��وان يك قدرت منطقه اي ك��ه در تالش براي 
تبديل شدن به يك قدرت متوسط جهاني است، بايد از ابزار 
ديپلماسي و انواع آن در راستاي نهادينه سازي گفتمان خود 
در نظام بين الملل و همچنين تضمين منافع مادي و معنوي 

جمهوري اسالمي بهره برداري حداكثري نمايد. 
5- تقويت منابع قدرت معنوي ايران؛ اگرچه توافق برجام 
و ابعاد آن نقش��ي مس��تقيم در منابع قدرت م��ادي ايران 
)اقتصادي، هس��ته اي و ...( ايفا كرده اس��ت يا مي توانست 
ايفا كند، اما از  منظر علمي، اين توافق بيانگر تقويت قدرت 
معنوي ايران نيز است، چراكه جمهوري اسالمي با توسل به 
منابع قدرت نرم )ديپلماسي و علم( توانست پرونده هسته اي 
را حل وفصل نمايد، وضعيت ايران را از حالت امنيتي  شده 
خارج نمايد و وجهه جديدي نزد افكار عمومي و دولت ها در 

سرتاسر جهان ايجاد نمايد. 
6- تبديل ايران به قطب منطقه اي ديپلماسي علم؛ كاربست 
ديپلماسي و نسخه هاي تكاملي آن نظير ديپلماسي علم 
ازجمله ضرورتي اجتناب ناپذير در شرايط و بسترهاي دوران 
گذار به شمار مي آيد؛ دوراني كه كشورها همواره در تالش 
براي ارتقاي جايگاه خود در نظام منطقه اي و به تبع آن نظام 
جهاني هستند. همانطور كه اشاره شد، منابع قدرت غيرمادي 
در دوران گذار و پس ازآن، از حيث اهميت، هم تراز يا برتر از 
منابع قدرت مادي خواهند شد و »علم« نقش بي بديلي در 
تقويت و ارتقاي منابع قدرت مادي و معنوي ايفا خواهد كرد. 
ازاين رو، توافق برجام كه ماهيتي »علمي« داشته و از بطن 

ديپلماسي علم به دست آمده است مي تواند سرآغاز تبديل 
ايران به قطب منطقه اي علم و ديپلماسي علم باشد كه ضمن 
گسترش حوزه تأثيرگذاري ايران بر علم و جوامع علمي در 
سطح منطقه، نتايج ديگري ازجمله آغاز گفت وگوها حول علم 
و فناوري بين كشورهاي عربي و ايران در قالب »ديپلماسي 

خط2« در بر خواهد داشت.
7- كمك به ادامه حيات برجام؛ توافق برجام داراي فرصت ها 
و تهديدها و همچنين نقاط قوت و ضعف است. شرايط كنوني 
ايجاب مي كند كه توافق هسته اي حفظ شود تا اينكه بهانه اي 
در اختيار دولت ترامپ براي كش��اندن كشورهاي ديگر در 
ائتالف ضدايراني خود داده نشود. چنانچه فرضًا تهديدات 
اين توافق بيش از فرصت ها آن باش��د، هنر ديپلماس��ي و 
حكومتداري ايران بايد اين باش��د ك��ه از تهديدات برجام 
فرصت سازي كند. لذا، تكيه بر ديپلماسي علم، اهداف مذكور 
و بسياري از اهداف آشكار و غيرآشكار ديگر را محقق مي سازد، 
آسيب پذيري برجام را تا حدودي كاهش مي دهد، به توافق 
برجام ارزش افزوده مي دهد و درنهايت مولفه اي در استمرار 

حيات آن خواهد بود.
درمجموع، توجه ايران به »ديپلماسي علم« در بعد علمي 
و نيز بعد سياسي و راهبردي حائز اهميت است. بااين حال، 
اين اهداف كه موارد متعدد ديگري را نيز ش��امل مي شود 
را بايد ب��ه اقدامي كارب��ردي تبديل ك��رد، به طوري كه با 
تعريف ابتكارعمل)ها( در اين حوزه، نه تنها به تقدس زايي 
)canonization( مت��ن برج��ام كمك ك��رد، آن را در 
ادبيات جهاني سياسي و ديپلماسي نهادينه ساخت و ايران 
را پيشگام در عرصه ديپلماسي علم در سطح منطقه و جهان 
تبديل نمود، بلكه مهره هاي شطرنج سياستي ضدايراني كه 
دولت ترامپ در حال چيدن آن است را بر هم زد و ابتكارعمل 
را موقتاً يا به صورت دايمي از دست واشنگتن خارج ساخت.

      ابتكار عمل ايران در فعليت بخشيدن به اهداف 
مذكور چه مي تواند باشد؟

ابتكارعملهاي متعددي در خصوص تحقق اهداف مذكور 
مي توان طراحي و اجرايي كرد، اما نگارنده اين سطور بر اين 
باور است كه برگزاري كنفرانسي جهاني با محوريت برجام 
و ديپلماس��ي علم دقيقًا مي تواند تمام��ي اهداف مذكور و 
بسياري از ديگر اهداف نانوشته و ناگفته را محقق ساخت و 
سرآغازي بر تسري دستاوردهاي آن بر چالش ها و نزاع هاي 
منطقه اي باشد. بااين حال، اين ابتكارعمل )كنفرانس جهاني 
برجام و ديپلماسي علم( بايد حتماً دربرگيرنده مجموعه اي 
از ويژگي ها باشد تا كاركرد الزم را براي تحقق تمامي اهداف 
مدنظ��ر، چه در عرصه علم��ي و چه در عرصه سياس��ي و 
راهبردي، تضمين نمايد. ازجمله مهم ترين ويژگي ها براي 
برگزاري چنين كنفرانسي مي توان به اين موارد اشاره كرد: 

اين كنفرانس بايد در دو حوزه مجزاي علمي و سياس��ي به 
مساله ديپلماسي علم بپردازد. ش��ركت كنندگان در اين 
كنفرانس بايد در سه سطح سياس��تمداران، دانشمندان/

محققان دانشگاهي و بازيگران غيردولتي )سازمان هاي فعال 
در خلع سالح هسته اي، انديشكده ها و ...( دعوت شده و حضور 
داشته باشند. اين كنفرانس بايد با مشاركت عاليرتبه مقام هاي 
سياسي طرف هاي امضاكننده برجام )ازجمله دولت اوباما( و 
ديگر كشورها و مجامع سياسي برگزار شود. اين كنفرانس بايد 

به صورت مشترك از سوي ايران و اتحاديه اروپا مديريت شود؛ 
وزير امور خارجه ايران و مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا نيز به عنوان دبيران اجرايي اين كنفرانس تعيين شوند.

تمامي هزينه هاي اين كنفرانس بايد از س��وي كشورهاي 
اروپايي پرداخت شود و دعوت از مهمانان و رايزني براي حضور 
آنان در اين كنفرانس بايد مشتركاً از سوي اتحاديه اروپا و ايران 
انجام گيرد. اين كنفرانس بايد در ايران )و حتي المقدور در 

يكي از شهرهاي هسته اي( برگزار شود.
اين كنفرانس به عنوان يك ابتكارعم��ل از جانب ايران 
بايد به صورت س��االنه برگزار شده و دبيرخانه اي دايمي 
در تهران داشته باش��د كه تمامي هزينه هاي دبيرخانه 
و برگزاري كنفرانس هاي ساالنه بر اساس يك سازوكار 
مشخص از سوي طرف هاي غيرايراني متعاهد به برجام 
پرداخت گردد.هدف اين نوشتار ذكر جزييات اجرايي براي 
برگزاري چنين كنفرانسي نيست، اما درصورتي كه هشت 
محور و ويژگي فوق تحقق گردد، ترديدي نخواهد بود كه 
نشستي موفق برگزار خواهد شد و مهم تر آنكه، جمهوري 
اسالمي ايران با كمترين هزينه مادي، بيشترين دستاورد 
مادي و غيرمادي را در اين حوزه به دس��ت آورده و از امتياز 
ديپلماسي علم به عنوان يك دس��تاورد فرامتن برجام به 

بهترين نحو بهره برداري كرده است.

      مالحظات پاياني
بدون ترديد سواالت متعددي در خصوص پيشنهاد برگزاري 
كنفرانس جهاني برجام و ديپلماسي علم مي تواند مطرح شود، 
نظير آنكه چرا اساساً بايد چنين كنفرانسي برگزار شود؟ آيا اين 
كنفرانس مي تواند دستاوردهايي براي ايران داشته باشد؟ چرا 
اروپايي ها بايد نظر مثبت به چنين كنفرانسي داشته باشند و 
سواالت و ابهامات متعدد ديگري. بايد اذعان نمود كه دستاورد 
فرامتني برجام )رابطه برجام با ديپلماسي علم( در ايران ناديده 
گرفته شده است، اما به واقع بسيار حائز اهميت بوده و در بطن 

آن گشايش ها و امتيازات فراواني نهفته است.
از سوي ديگر بايد تصديق كرد كه رقبا/دشمنان منطقه اي 
و فرامنطقه اي اي��ران قصد جدي در مهار اي��ران را دارند و 
تضعيف يا شكست چنين سياستي از طريق رويكرد منفعالنه، 
سخنراني هاي روشنگرانه يا ديپلماسي دولتي قابل تحصيل 
نخواهد بود. جمهوري اسالمي ايران بر اساس توانمندي ها 
و داشته هاي خود و همچنين سرمايه گذاري هوشمندانه بر 
مشتركات خود با ديگر كشورها و مجامع نيازمند تدوين و 
اجراي ابتكارعملهاي كاربردي در مهار سياست »مهار ايران« 
است. هم اكنون رقبا/دشمنان منطقه اي و فرامنطقه اي ايران 
اين تصور را دارند خروج امريكا از برجام و ناتواني اروپا در حفظ 
اين توافق منتج به افزايش آسيب پذيري و حتي انزواي ايران 
شده است. اقداماتي نظير برگزاري اجالس ورشو و تبديل 
آن به فرايندي كه مقرر ش��ده است دوره هاي بعدي آن نيز 
در آينده نزديك برگزار شود حكايت از برنامه جدي امريكا 
براي ائتالف سازي عليه ايران است. ترديدي نيست كه هيچ 
ابتكارعملي به تنهايي نمي تواند فشارها يا تهديدات ايران را 
بطور ملموس كاهش دهد، اما به س��هم خود قادر است در 
برداشت ها، تفكرات، سياس��ت ها و رويكردهاي ضدايراني 
خلل وارد كند. سرمايه گذاري بر ديپلماسي علم و برگزاري 
كنفرانسي جهاني در اين خصوص و پيوند آن با ماهيت برجام 

مي تواند يكي از ابتكارعمل هاي تهران نه تنها در راستاي تحقق 
اهداف مذكور بلكه مقابله با تالش ها و ائتالف هاي ضدايراني 
امريكا و برخي حكومت هاي منطقه اي باشد. آنچه در اين 
ميان حائز اهميت است، بهره برداري از ظرفيت هاي ديگر 
كشورها و مجامع ر اين عرصه است. براي مثال، ديپلماسي 
علم يكي از مولفه هاي اصلي سياست سرويس اقدام خارجي 
اتحاديه اروپا به رهبري خانم فدريكا موگريني است. همچنين 
برجام دستاورد ديپلماسي چندجانبه اتحاديه اروپا و اعضاي 
آن به شمار مي آيد. اين دو مولفه به تنهايي قادر است اتحاديه 
اروپا را در همراهي براي برگزاري اين كنفرانس ترغيب كند، 
چراكه پيوند برجام با مقوله ديپلماسي علم به همان اندازه 
كه براي ايران حائز اهميت است، براي اروپا نيز مهم به شمار 
مي آيد و آنها نيز مي توانند بر اين دستاورد سرمايه گذاري 
كنند. عالوه بر آن، سال 2019 آخرين سال فعاليت فدريكا 
موگريني به عنوان مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
خواهد بود. تيم سياست خارجي اتحاديه اروپا تا حدود زيادي 
دستيابي به برجام و حفظ آن در شرايط خروج امريكا از اين 
توافق را مرهون تالش هاي ديپلماتيك خود مي دانند و به 
تعبيري برجام را دستاوردي بااهميت در سوابق كاري خود 
مي دانند، لذا اين احتمال قوي وجود دارد كه در آخرين سال 
فعاليت در س��رويس اقدام خارجي و براي پررنگ ساختن 
دس��تاورد ديپلماتيك و امنيتي خود تماي��ل به برگزاري 
مشترك اين كنفرانس علمي-سياسي داشته باشند و آماده 
باشند هزينه هاي برگزاري اين كنفرانس را بر عهده بگيرند 
و به صورت مشترك در دعوت از مقامات عاليرتبه سياسي، 
علمي و پژوهشي با جمهوري اسالمي ايران همكاري نمايند.

اگر جمهوري اس��المي ايران در ي��ك چارچوب منطقي و 
درست بتواند اهداف و مزاياي اين برگزاري چنين كنفرانس 
جهاني اي را با محوريت برجام و ديپلماسي علم براي طرف 
اروپايي و حتي ديگر طرف هاي عالقه مند به مشاركت در 
اين كنفرانس تبيين نمايد، زمينه هاي حضور، مشاركت 
و س��رمايه گذاري آنه��ا را در اين كنفران��س به عنوان يك 
ابتكارعمل از جانب ايران كه مي تواند در س��ال هاي آتي با 
موضوعات متفاوت حول مبحث ديپلماسي علم نيز استمرار 

داشته باشد، فراهم نمايد.
موضوع ديپلماسي علم اين خاصيت و ويژگي را دارد كه از 
ظرفيت ورود به ديگر چالش ها و بحران ها نيز برخوردار است 
و همين كنفرانس جهاني مي تواند سرآغاز گفت وگوهاي 
مقدماتي بين نخبگان و سياسيون در خصوص چالش هاي 
منطقه اي با اس��تفاده از ابزار علم و فناوري باش��د. در قالب 
برگزاري چنين كنفرانسي، ضمن آنكه جمهوري اسالمي 
اي��ران مي تواند نام خ��ود را در ادبيات ديپلماس��ي نوين، 
همكاري هاي علم و فناوري، ديپلماسي علم و ... نهادينه سازد 
و خود را پيشگام در حوزه ديپلماسي معرفي كند، اين پيام را 
مي تواند به جهانيان مخابره كند كه اگر كشوري نظير امريكا 
به دنبال ائتالف س��ازي و جنگ عليه كشور و ملت ديگري 
است، جمهوري اسالمي ايران پرچم صلح و ديپلماسي را در 
دست گرفته و تالش دارد بر اساس تجربه خود در چارچوب 
ديپلماسي علم، نقش مثبت و سازنده در حل وفصل تنش هاي 

منطقه اي و بين المللي ايفا نمايد.
هم اكنون اي��ن فرصت براي ايران به ص��ورت بالقوه فراهم 
اس��ت و اجراي ابتكارعمل هاي كارب��ردي نظير برگزاري 
كنفرانس جهاني برجام و ديپلماسي علم با دعوت از تمامي 
سياس��تمداران، نخبگان و فعاالن سياسي و علمي جهت 
حضور در ايران، تصور »انزواي« ايران را مخدوش مي سازد، 
بر منابع قدرت معنوي ايران مي افزايد و ايران را به كشوري 
پيشرو در ديپلماس��ي نوين به خصوص در سطح منطقه 
آسياي جنوب غربي تبديل مي سازد و همانند »كنفرانس 
امنيتي مونيخ« يا »مجم��ع جهاني اقتصاد« كه به ترتيب 
سياست هاي امنيتي و اقتصادي در اين دو مجمع به بحث و 
بررسي گذاشته مي شود، استمرار كنفرانس ديپلماسي علم 
با تمركز بر حوزه هاي موضوعي مختلف در سال هاي آتي 
نيز مي تواند تبديل به برندي و پرس��تيژي براي جمهوري 
اسالمي ايران شود و كشور را به مجمع و قطبي براي مديريت 
چالش هاي منطقه اي و جهاني در بستر همكاري هاي علمي 

و بطوركلي ديپلماسي علم تبديل نمايد.
بهترين فرصت براي برگزاري چنين كنفرانسي جهاني و 
تحقق كامل دس��تاوردهاي مذكور، سال آينده )1398( و 
در يك��ي از روزهاي مرتبط با برجام )روز امضاي برجام، روز 
اجراي برجام يا روز خروج امريكا از برجام( بايد باشد. نگارنده 
بر اين باور است كه روز خروج امريكا از برجام بهترين زمان 
براي برگزاري چنين اجالسي جهاني است؛ مضاف بر آنكه 
سال آينده، آخرين سال حضور تيم سياست خارجي اتحاديه 
اروپا به رهبري فدريكا موگريني است و اين تيم، توافق برجام 
و حفظ آن را دس��تاورد خود مي دانند؛ لذا تمايل خواهند 
داشت و بايد هزينه هاي مادي آن را بپردازند و از اعتبار خود 
براي دعوت نخبگان سياسي و علمي جهان در اين كنفرانس 
منبع: شمس  استفاده كنند.  

هدف واشنگتن: گفت وگو صرفا براي نمايش قدرت

چشم انداز مذاكره ترامپ و اون روشن نيست
بعد از 9 ماه وقفه در مذاكرت هسته اي امريكا و كره شمالي، 
زماني كه دو كشور اعالم كردند قرار است در پايتخت ويتنام 
با يكديگر ديدار كنند و مذاكرات را از سر بگيرند، بسياري از 
تحليلگران به اين نتيجه رسيدند كه بده بستان ها و وعده هاي 
دو طرف به يكديگر در پش��ت پرده انجام شده و حال نوبت 
آن اس��ت كه ترامپ و »اون« به صحنه بيايند و با نشستي 
پر طمط��راق، توافقي تاريخي را امضا كنند. محمد مهدي 
مظاهري، رييس موسسه فرهنگي اكو، در ديپلماسي ايراني 
نوشت: بسياري از گمانه زني ها حاكي از آن بود كه نياز رهبر 
كره ش��مالي به رفع تحريم ها و بهبود اقتصاد كشورش و از 
سوي ديگر نياز ترامپ به دست يافتن به توافقي كه بتواند 
بي اعتباري خروج امريكا از برجام را جبران كند، باعث مي شود 
تا نشست هانوي، نشستي سرنوشت ساز باشد و به توافقات 
اساسي بين دو كشور منجر شود.  خوش و بش كردن هاي 

اوليه و دس��ت دادن ها و قدم زدن هاي گرم و صميمانه دو 
ط��رف در روز اول ديدار همين س��ناريو را تقويت مي كرد، 
اما با آغاز روز اصلي مذاكره، ورق برگشت و سير حوادث به 
گونه اي رقم خورد كه شايد چندان مورد انتظار نبود. ترامپ 
دو ساعت زودتر از موعد مذاكرات را متوقف كرد و سران دو 
كشور با عجله به هتل هاي محل اقامت خود بازگشتند. هر 
چند رييس جمهوري امريكا تالش كرد زياده خواهي »اون« 
در لغو همه تحريم ها عليه كشورش را عامل شكست مذاكرات 
اعالم كند، اما صحبت هاي وزير امور خارجه كره شمالي نشان 
مي دهد كه هدف ترامپ اين بار نيز چيزي جز نمايش و ارايه 
تصويري قدرتمند و مقتدر از خود نبوده است.  »ري يونگ 
هو«، وزير امور خارجه كره ش��مالي ادعاي ترامپ كه »كره 
شمالي خواس��تار آن بود كه تمامي تحريم هاي اين كشور 
لغو شود« را نادرست خواند و گفت: »كره شمالي در نشست 

سران فقط خواهان لغو تعدادي از تحريم هاي شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد بود كه در اقتصاد اين كشور و زندگي مردم 
اختالل ايجاد كرده اند. در مقابل رفع اين تحريم ها كره شمالي 
از بين بردن كامل تاسيسات هس��ته اي »نيونگ بيون« را 
پيشنهاد كرد، اما از آنجا كه اياالت متحده مي خواست كه 
كره شمالي در مسير غير هسته اي شدن اقدامات بيشتري 
اتخاذ كند، دو كشور نتوانستند به توافقي دست يابند.« آشكار 
شدن خواسته هاي كره شمالي از امريكا در اين مذاكرات نشان 
مي دهد كه خواسته هاي »اون« از »ترامپ« چندان هم زياد 
نبوده، اما واقعيت اين اس��ت كه رييس جمهوري امريكا در 
مقطع كنوني به چيزي مهم تر از توافق با كره ش��مالي نياز 
داشت؛ چيزي كه در عرصه روابط بين الملل مي توان از آن 
به »اعتبار و اقتدار ديپلماتيك« تعبير كرد. در واقع زماني كه 
دور اول مذاكرات ترامپ با رهبر جوان كره شمالي در سنگاپور 

برگزار شد و با امضاي توافقي نمادين به پايان رسيد، اين امر 
حربه اي به مخالفان و منتقدان داخلي و بين المللي ترامپ داد 
تا توافقنامه دو صفحه اي و خالي از محتوا و دستاورد وي با رهبر 
كره شمالي را به باد انتقاد بگيرند و با ريشخند سياسي به وي 
بفهمانند كه به راه انداختن چنين مذاكرات تو خالي چندان 
هم دش��وار و مهم نيست. بي نتيجه ماندن مذاكرات و عدم 
تحول جدي در رفتارهاي امريكا و كره شمالي طي ماه هاي 
بعد اين انتقادها را شديدتر و بر همگان روشن كرد كه دور اول 
مذاكرات سران دو كشور چيزي جز عكس هاي يادگاري و 
تالش براي القاي موفقيت در مذاكره نبوده است.  فشارهاي 
اين چند ماه بر دونالد ترامپ و البته ژست هاي زيادي كه وي 
در زمينه امضاي توافق ناكارامد برجام با ايران براي رقباي 
دموكراتش گرفته بود، سبب شد تا او صالح را در اين ببيند كه 
بيش از آنكه به خلع سالح كره شمالي بينديشد، به اعتبار خود 
و عملي كردن حرف هايش فكر كند و از موضع سختگيري 
و قدرت وارد مذاكره ش��ود؛ رويكردي كه آثار آن در نتيجه 
مذاكرات مشخص شد. ترامپ بعد از شكست و پايان مذاكرات 
در كنفرانس خبري پيش از ترك هانوي گفت: »گاهي الزم 
است از مذاكره خارج شد، آنها خواسته هاي زيادي داشتند 

و به همين دلي��ل من تصميم گرفتم كه توافق نكنم چون 
معتقدم يك توافق بد بسيار بدتر از توافق نكردن است.« اين 
جمله ترامپ به خوبي نشان مي دهد نشست ويتنام هم بيش 
از آنكه نتيجه گرا و معطوف به دستاورد باشد، به دنبال نمايش 
بوده است؛ منتها نمايشي از جنسي متفاوت؛ اگر در نشست 
سنگاپور ترامپ نياز داشت »قدرتش در كشاندن كره شمالي 
به پاي ميز مذاكره« را به نمايش بگذارد، اين بار در نشست 
ويتنام نياز داشت »ايستادگي اش بر سر شعارها« را به دنيا 
نشان دهد.  از اين رو مي توان گفت برخالف رهبر كره شمالي 
كه از سر نياز و براي بهبود وضعيت معيشت و رفاه مردمش 
وارد مذاكره شده، نگرش رييس جمهور امريكا به اين مذاكرات 
فعال چيزي جز نمايش قدرت در ابعاد مختلف نيست. هر چند 
بايد منتظر ماند و ديد كاسه صبر رهبر كره شمالي از بازيچه 
شدن در دستان رييس جمهور امريكا كي لبريز مي شود، اما 
به نظر مي رسد با توجه به رويكرد منفعت طلبانه و يكسو نگر 
دونالد ترامپ و تن ندادن او به قواعد بازي مذاكرات ديپلماتيك 
همچون »مذاكره از ديدگاه برابر« و »پيگيري نتيجه برد – برد 
براي طرفين«، نمي توان چشم انداز روشني را براي مذاكرات 

امريكا و كره شمالي متصور شد. 
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تكرار »خصوصي سازي« در»شستا« ممنوع
آيسان تنها| 

اخي�را رييس جمه�وري س�خناني درب�اره 
ش�ركت هاي زير مجموعه شس�تا مطرح كرد. 
محتواي س�خنان حس�ن روحاني اين بود كه 
بايد س�ريع تر ب�راي واگذاري اين ش�ركت ها 
اقدام ش�ود. ش�ركت هايي كه در دهه ش�صت 
وقتي ايجاد آنها آغاز شد هدف سرمايه گذاري 
از محل مناب�ع مردمي و بهره من�دي از عوايد 
آن براي تامي�ن هزينه هاي آينده اين صندوق 
بيم�ه اي ب�ود ولي در عم�ل اكنون به ب�اري به 
دوش تامين اجتماعي تبديل ش�ده. حاال ولي 
رييس جمهوري مي گويد بايد مراتبي را فراهم 
كرد كه به هر ترتيب ش�ركت ها واگذار ش�ود. 
ولو راي�گان! اين البته س�خناني بود كه برخي 
واكنش ها را برانگيخت. عمدت�ا ناظر بر اينكه 
تجربه خصوصي هاي گذشته درباره شركت هاي 
دولت�ي چندان كارنامه موفقي نداش�ته اند كه 
دول�ت بار ديگ�ر ب�ه هم�ان راه رود و مواردي 
ديگر از اين دس�ت كه راهكاره�اي بهتري هم 
براي نج�ات تامي�ن اجتماعي از ض�رر و زيان 
شس�تا وجود دارد و آن اصالح نظام مديريتي 
اس�ت.  معاون امور استان هاي س�ازمان تامين 
اجتماعي با مطرح كردن س�ه انتقاد به سخنان 
اخي�ر رييس جمه�ور معتقد اس�ت دولت اگر 
به فكر اص�الح وضعيت موجود باش�د راهكار 
كاهش مداخله اش در تامين اجتماعي اس�ت. 
مداخله اي كه مي توان امروز آن را متهم اصلي 
بهم  ريخت�ن اوضاع ش�ركت هاي زيرمجموعه 
شستا دانس�ت. او همچنين توصيه مي كند كه 
دولت سه جانبه گرايي تامين اجتماعي را كه از 
دولت احمدي نژاد مخدوش و هرگز احيا نش�د 
به آن برگرداند و اجازه دهد نهاد مجري و نهاد 
ناظر تفكيك ش�وند تا از مناسبات فسادآميز 
كه نتيج�ه اش كاهش كارآم�دي و ضرر و زيان 
است، جلوگيري شود. در ادامه مشرح گفت وگو 

»تعادل« با فرشيد يزداني را مي خوانيد: 

   اخي�را رييس جمه�وري س�خناني درب�اره 
واگ�ذاري ش�ركت هاي زيرمجموعه شس�تا 
مطرح كرد. با اين محتوا كه با توجه به اينكه اين 
شركت ها زيانده هستند و خودشان به باري به 
دوش تامين اجتماعي تبديل شدند بهتر است، 
اين ش�ركت ها حتي رايگان واگذار ش�ود. چه 

تحليلي داريد؟
به نظ��ر من رييس جمه��وري با ورود ب��ه اين بحث 
دچار حداقل س��ه خطاي اساسي ش��د. ابتدا اينكه 
رييس جمهوري با بيان اين موضوع از حوزه حاكميتي 
به عرصه مدني وارد شد. به اين معني به عرصه مدني 
از س��وي دولت تعرض��ي صورت گرف��ت. همانطور 
ك��ه مي دانيد بيمه هاي اجتماعي به واس��طه س��ه 
جانبه گراي��ي آنه��ا، نوعي عرصه مدني به حس��اب 

مي آيند. 
درست است كه تعيين مديريت آنها در يك سازوكار 
دولتي صورت مي گيرد )ب��ه اين دليل كه مثل همه 
جاي دني��ا دولت ها ضامن صندوق ها هس��تند و به 
همين دليل در بحث مديريت آن مداخله مي كنند(، 

ولي قرار نيست در جزييات مداخله شود. 
خطاي دوم رييس جمهوري اين بود كه به سازوكار 
آن مجموعه مش��خص توجه نكرد. ب��ه اين ترتيب 
پيشنهادي كه از سوي وي مطرح شد غيركارشناسي 
اس��ت. بايد بحث ش��ود كه چرا چنين اتفاقي براي 
سرمايه گذاري ها در شستا افتاده است؟ نقش دولت 
در اي��ن جريان چه بوده اس��ت؟ واقعيت اين اس��ت 
كه دولت در وضعيت نابس��امان امروزي صندوق ها 
نق��ش مهم��ي دارد. از جمله تاثي��رات منفي دولت 
مي توان به عدم پرداخت به موقع اشاره كرد و مهم تر 
اينك��ه اهالي ق��درت چه نماين��دگان مجلس و چه 
دولتي��ان به صورت غير رس��مي در اداره صندوق ها 
دخالت مي كنند. اين دخالت ها را مي توان در عزل و 
نصب ها و مداخله مديريتي و .... جست وجو كرد. اين 
مداخالت به طوركلي سيستم اداري و سيستم هدايت 

صندوق ها را دچار مشكل كرده است. 
  چقدر در اي�ن مداخالت مي ت�وان خألهاي 

قانوني را مقصر دانست؟
اغل��ب دخالت ها بس��تر قانوني ن��دارد. وقتي فالن 
مديركل و فالن معاون با س��فارش مقام مسوولي بر 
سر كار مي آيد ديگر اين مساله وجه غير رسمي دارد 
و نمي توان آن را در خلل هاي قانوني جست وجو كرد. 
اكنون فس��ادي كه در برخ��ي بخش هاي حاكميت 
وجود دارد در صندوق ها هم قابل مش��اهده اس��ت 
و چنين وضعيتي باعث آن ش��ده ك��ه صندوقي كه 
مي توانس��ت خوب كار كند حاال وضعيت مناس��بي 

نداشته باشد.
  اما ايراد سوم سخنان رييس جمهوري؟

باالخره تامي��ن اجتماعي مبتني بر قانون اس��ت و 
قانون ب��ه آن مي گويد باي��د س��رمايه گذاري كند. 
هرچند تعيين نشده است كه اين سرمايه گذاري به 
چه طريقي صورت بگيرد. البت��ه بايد نگاه حرفه اي 
وكارشناسي بر ش��يوه هاي انتخاب آن حاكم باشد. 
بنابراي��ن اگر تامين اجتماع��ي بخواهد از چارچوب 
قانوني خارج ش��ود، براي آن دستورالعمل مشخص 
وج��ود دارد. بنابراين اين مس��اله در قانون عمال در 

سخنان رييس جمهوري ناديده گرفته شده است.
  شستا در دولت احمدي نژاد با تغيير اساسنامه 
دچار مش�كالتي ش�د كه تاكنون گريبانگير 
س�ازمان اس�ت، چرا دولت روحان�ي اقدام به 

اصالح آن نكرده است؟
دولت دهم در س��ال 1389 خطاي��ي انجام داد و آن 
بود كه به واسطه رويكردهايي كه داشت، اساسنامه 

تامين اجتماع��ي را به هم زد و س��ه جانبه گرايي را 
حذف كرد و استقالل اداري صندوق تامين اجتماعي 
را گرفت. در آن زمان هيات دولت مصوبه اي داش��ت 
كه به موجب آن س��ه جانبه گرايي حذف شد. چنين 
كاري ه��م مغاير با اصول بيمه هاس��ت و هم مغاير با 
تعهدات بين المللي است كه ما در اين عرصه داريم. 
انتظار از دولت حس��ن روحاني اين ب��ود كه با توجه 
به اينكه نگاهي اصالحگرانه به امور داش��ت، سريعا 
اساس��نامه را برگرداند و اصالح كند. به هر حال اين 
دولت مدعي بود و منش��ور حقوق ش��هروندي ارايه 
داد. بنابراين انتظ��ار مي رفت كه اين حق را به حوزه 
مدني برگرداند. با اين حال ديديد كه در دوره حسن 
روحاني شس��تا 9 مديرعامل عوض كرد و حاال بايد 
ديد كه چرا اين تعداد مديرعامل عوض شد؟ به نظر 
من واسطه مناسبات قدرتي كه در آنجا وجود داشت. 
به اين ترتيب مي ديديم كه ه��ر يك از اهالي قدرت 
در دولت كه زورشان مي رسيد هر دوره مديرعامل را 
عوض مي كردند. به اين ترتيب دچار يك بازي شديم 
و اين بازي نظام مديريتي آنجا را بهم ريخت. متاسفانه 
ديديم كه هر مديري هم كه بر سر كار مي آمد سريع 
ب��ه دنبال آن بود كه نيروهاي خ��ود را بر كار گمارد. 
جالب اس��ت كه اين رسم قبيح نيست. هر كسي هم 
كه به عرصه مي آيد آن را حق طبيعي خود مي داند. 
به اين ترتيب 1000 پست مديريتي موجود هر دوره 
مي توانست در اختيار مناسبات فساد آميز قرار بگيرد. 
اين موضوعي بود كه انتظار مي رود روزنامه نگاران به 
آن ورود كنند. واقعا نياز به يك بررسي جدي است كه 

در شستا چند مدير از كجا سفارش شده اند.
تاكي��د مي كن��م اي��ن پروس��ه از دوره اول دوران 
احمدي نژاد شروع ش��د. همان دوره اي كه دعواها با 
سازمان تامين اجتماعي آغاز شد كه بايد مديرعامل 
شستا را وزارتخانه تعيين كند. در آن زمان هم وزير 
كاري بر س��ر كار بود كه نگاه اجتماعي در اين عرصه 
نداش��ت و امروز هم مي بينيم كه درگير يك پرونده 

فسادآميز است.
ب��ا اين ح��ال انتظار مي رف��ت كه دول��ت يازدهم و 
دوازده��م اين پروس��ه را اص��الح كند ك��ه نكرد و 
اكنون ني��ز مي بينيم كه به ج��اي در پيش گرفتن 
روندهاي اصالحي چنين مطرح مي كند كه از اساس 
س��رمايه گذاري اشتباه اس��ت. با توجه به تجربيات 
خصوصي سازي اكنون براي بسياري اين شائبه مطرح 
است كه نكند از اساس ناكارآمد سازي پروژه اي براي 
واگذاري  باش��د؟ به هر حال هم��ه مي بينيم كه در 
واگذاري ها هم فس��ادهايي كشف شد كه نشان داد 
چطور انتصاب هاي نامناسب صورت گرفت تا اوضاع 
بهم بريزد و ب��ا ناكارامدي صورت گرفته واگذاري ها 
در دستور قرار گيرد و نتيجه واگذاري ها امروز قابل 
بررسي است. وضعيت اغلب بنگاه هاي واگذار شده از 

قبل بدتر است. 
  در بح�ث واگ�ذاري اينك�ه به چه كس�اني 
واگذاري صورت بگيرد هم مطرح اس�ت. بعضا 
اس�م تعاوني ها هم به گوش مي رس�د هر چند 

مقامات دولتي تاكنون به آن وقعي ننهاده اند.
 وقتي گفته مي شود كه شركت ها واگذار شوند. حتي 
رايگان واگذار ش��وند. بايد ببينيم كه به چه كساني 
قرار است واگذار شود. قطعا قرار نيست واگذاري ها به 
مردم، كارگ��ران و... افرادي كه رابطه ندارند، صورت 
گيرد. نگراني اين اس��ت كه واگذاري ه��ا در تامين 
اجتماعي به وضعيتي حتي بدتر از خصوصي سازي 

دچار شوند.
  االن شما مواردي از فسادآميز بودن مناسبات 
در صندوق ها اشاره كرديد. به هر حال با توجه 
به اينكه دولت ضامن صندوق هاس�ت طبيعي 
است كه نگراني هايي نسبت به آن مطرح كند. با 
توجه به اوضاع اقتصادي دولت و زيان ده بودن 
اين شركت ها به هر حال دخالت رييس جمهور 

چندان هم خارج از موضوع نيست.
بله، نگراني هاي رييس جمهوري قابل درك و درست 
اس��ت. به نظر من راه حلي كه ارايه مي ش��ود راه حل 
مناس��بي نيست. اگر همين االن ش��ركت ها واگذار 
شود چه اتفاقي مي افتد؟ حجمي از پول وارد سيستم 
مي ش��ود و من قول مي دهم كه اين حجم از پول در 
سيستم تامين اجتماعي كمتر از دو ماه دوام مي آورد. 
همين االن حج��م بدهي هاي دول��ت را ببينيد كه 
باالي 180هزار ميليارد تومان برآورد ش��ود و حجم 
تعهداتي كه سازمان تامين اجتماعي هم دارد خيلي 
باالست. وقتي دولت تعهدات خود به تامين اجتماعي 
را پرداخ��ت نمي كند چه اتفاق��ي مي افتد؟ مجبور 
مي ش��ود از بانك ها قرض بگيرد كه اين اس��تقراض 

نرخ بهره باال دارد.
 اي��ن در نتيج��ه رفتاره��اي دولت اس��ت كه باعث 
ش��ده يك سيس��تم بيمه  اجتماعي ب��راي اينكه به 
بيمه ش��دگان پاس��خ بگويد وارد چرخه اي شود كه 

اساسا از لحاظ اصول بيمه اي خطاست. 
  پيش بين�ي مي كنيد اگر ش�ركت ها واگذار 
ش�وند، چقدر از هزينه ه�اي تامين اجتماعي 

پرداخت شود؟
ماهانه ب��االي 7000 ميليارد توم��ان هزينه  تامين 
اجتماعي است در حالي كه واگذاري ها رقمي بيش 

از يك ماه را تامين نخواهد كرد.
  اگر دولت ش�ركت ها را واگذار نكند،  اوضاع 
بهتر نمي شود. در واقع وضعيت همين است كه 
امروز مي بينيم به بن بس�ت رسيده و دولتيان 
را بر آن داش�ته كه براي واگذاري  ش�ركت ها 
تصميم بگيرند، چه راهكاري ديگري مي شود 

پيشنهاد كرد؟ 
بله. وقتي مي گوييم واگذار نشود،  منظور اين نيست 
كه ب��ه همين وضعيت كنوني ادامه داده ش��ود. بايد 
وضعيت تغيير كند و پاس��خ به اين سوال كه چگونه 

باي��د تغيير كند به اين بر مي گ��ردد كه ما چه كاري 
بايد انجام دهي��م؟ و چه فرآيندي بايد طي ش��ود؟ 
س��رمايه گذاري ها در بيمه هاي اجتماع��ي در دنيا 
يكس��ري اصول دارند كه ما انتظ��ار داريم آن اصول 
رعايت ش��ود. ما پيش تر محاس��باتي داشتيم كه بر 
مبناي آن اگ��ر دارايي هاي تامي��ن اجتماعي فقط 
حفظ ارزش مي شد و هيچ ارزش افزوده اي نداشت، با 
توجه به دارايي هاي موجود، معادل 50 تا 60 درصد 
هزينه ها قابل تامين شدن از سود سرمايه گذاري ها 
بود. از سوي ديگر به بدهي دولت به تامين اجتماعي 
توج��ه كنيد. اكن��ون بدهي دولت اگر قرار باش��د با 
نرخ بيس��ت درصد محاسبه ش��ود، بخش زيادي از 
هزينه هاي مس��تمري )تا 38 ه��زار ميليارد تومان 
معادل نصف مس��تمري هاي س��ال آين��ده( تامين 

اجتماعي قابليت پرداخت دارد. 
وقت��ي مي گويي��م اص��ول رعاي��ت ش��ود يعن��ي 

سه جانبه گرايي ناديده گرفته نشود. 
  در دول�ت روحاني يك برنامه راهبردي براي 

اصالح تدوين شد، چرا به نتيجه نرسيد؟
در س��ال 1393 يك برنامه راهبردي تدوين شد كه 
يكي از موارد آن  برنام��ه اصالح نظام مديريتي بود و 
ديگري اصالح بهينه سازي سبد كاال و همچنين ايجاد 
چرخ��ه ارزش افزوده داخل س��رمايه گذاري تامين 
اجتماعي بود. اگر اين موارد رعايت مي ش��د طبعا به 
سمت بهبود و اصالح امور و پيشرفت مي رفتيم. البته 

بسترهاي اجراي آن فراهم نبود و اجرا نشد.
به همان موضوع اصالح نظام مديريتي توجه كنيد. 
اصالح نظام مديريتي باعث مي ش��ود از باال مديراني 
كه منصوب مي ش��وند تغيير يابند و در همين روند 
به صورت سلس��ه  مراتبي مديران بهب��ود يابند ولي 
چنين اتفاقي نيفتاد. چ��را؟ چون چنين تغييري به 
سازوكارهايي نياز دارد. سازوكارهايي اعم از استقالل 
اداري و سه جانبه گرايي و... بنابراين اگر دولت واقعا 
به دنبال آن است كه كمك كند، مهم ترين كاري كه 
بايد بكند اين است كه عرصه سياست گذاري، اجرا و 

نظارت را تفكيك كند.
   وقتي وزير مديرعامل شستا را تعيين مي كند 
چه كسي بايد جواب بدهد؟ وزير بايد در مقام 
سياست گذار و مطالبه گر قرار مي گرفت. بايد از 
تامين اجتماعي مي پرسيد كه با پول مردم چه 
كرديد؟ ولي مگر اكنون مي تواند بپرسد وقتي 

خود مديران را منصوب مي كند؟
اخيرا ديديم كه وزير وقت، زماني كه بر س��ر كار آمد 
قبل از اينكه براي مديرعامل تامين اجتماعي حكم 
بزند، مديرعامل شس��تا را منصوب ك��رد. اگر دولت 
مي خواهد افق روش��ن تري داشته باشد، كمك كند 
و نگاه بلندمدت تري داشته باش��د، بايد وارد اصالح 
فرآينده��اي اجرايي ش��ود. تا آن اتف��اق نيفتد هر 
تصميمي كه گرفته باشد باز ما دچار بحران خواهيم 

شد چون ساختارهاي فسادزا بهم نخورده است.
  واگ�ذاري  ش�ركت هاي دولت�ي تجرب�ه 
موفق آمي�زي نب�ود و ديدي�م ك�ه در نهايت�ا 
خصولتي ها شكل گرفتند، عمدتا به اين دليل 
كه بخش خصوصي ق�درت خريد آن ارقام باال 
را نداش�ت. اكنون در صورتي ك�ه واگذاري ها 

صورت بگيرد چه افقي براي آن متصوريد.
اوال كه ب��ه نظر من بايد نهاده��اي مدني جلوي اين 

واگذاري ها را به هر ترتيبي بگيرند و به دنبال اصالح 
س��اختار باش��ند. به ويژه اينكه اكن��ون و با توجه به 
سخنان مطرح ش��ده حكم به ثمن بخس فروختن 
شركت ها است بنابراين فكر نمي كنم مشكلي درباره 
منابع پرداخت در ازاي واگذاري ها وجود داشته باشد 
هرچند كه به نظرم اكنون با توجه به اتفاقات اقتصادي 
اخير نقدينگي در دست افرادي وجود دارد كه بتوانند 
هزينه شركت ها را پرداخت كنند. ولي به هر حال اين 
نقدينگي هم در دست بخش اندكي از مردم است كه 
مي توانند به اين موضوع هم ورود كنند. در قبال خيل 
عظيمي از افراد فقيري ك��ه در جامعه وجود دارند، 
افرادي هس��تند كه به منابع كالني دسترسي دارند 
وطبيعتا وقتي قرار باشد اموالي را با قيمت بسيار ارزان 
به دس��ت آورند و سود كالن به جيب بزنند قاعدتا به 

ميدان خواهند آمد.
  در دنيا صندوق هايي هم وجود دارند كه بدون 
سرمايه گذاري و با پرداخت هاي بيمه شوندگان 
اداره مي ش�وند، چقدر چنين مسيري را براي 

تامين اجتماعي هموار مي بينيد؟
در دنيا چن��د نوع بيمه اجتماعي تعريف مي ش��ود. 
يك مدل براي هزينه درآمد جاري است. دراين نوع 
صندوق ها حساب و كتاب مي شود چه تعداد نيروي 
كار وجود دارند و به چه مقدار دستمزد مي گيرند و بعد 
با محاسبات صورت گرفته به آنها مستمري پرداخت 
شود. در اين نوع سيستم سرمايه گذاري به كار بسته 
نمي شود. همچنين براي برخي صندوق ها مكانيزم 
نيمه سرمايه گذاري است و همچنين برخي ديگر از 
مكانيزم سرمايه گذاري به صورت حساب هاي فردي 

بهره  مي برند.
آنچه براي صندوق تامين اجتماعي تعريف شده است، 
نيمه سرمايه گذاري است. به اين ترتيب كه بخشي از 
هزينه ها با سرمايه گذاري و بخشي ديگر با حق بيمه 
پرداخت شود. به نظر من يكي از مترقي ترين و بهترين 
نظام هايي كه براي صندوق ها تعريف ش��ده همين 
اس��ت. دردنيا هم مي بينيم كه ش��كل صندوق هاي 
نيمه س��رمايه گذاري اكنون به دلي��ل اينكه جواب 

بهتري دارند، توصيه مي شود. 
تامين اجتماعي هم در همين قالب به واسطه پشتوانه 
قانوني كه داش��ت به بح��ث س��رمايه گذاري ورود 
كرده اس��ت. قبل از س��ال 1365 كه شستا تشكيل 
ش��د، س��ال ها درباره آن بحث بود كه با پولي كه به 
صندوق مي آيد چه مي ش��ود كرد؟ قصد اين بود كه 
از س��رمايه هاي نيروي كار حفاظت كند. شس��تا به 
تدريح بزرگ و بزرگ تر تبديل شد و البته خطاهايي 
هم در آن صورت گرفت. مثال در دهه 70 و اوايل 80 
كه بازار سرمايه كشش نداشت و نمي توانستند براي 
منابع شستا روي آن حساب كنند، تامين اجتماعي 
به بنگاه داري كش��يده ش��د و در واقع بنگاه داري از 

اينجا ناشي شد. 
از نظر اصول بيمه اي بنگاه داري كار چندان درستي 
نيست. بنابراين يكي از انحرافات از همين بنگاه داري 
شروع شد. بخشي از انحراف هم در تغيير اساسنامه ها 
به ويژه آنچه در سال 1389 صورت گرفت، اتفاق افتاد. 
آنجا انحراف جدي تري در س��رمايه گذاري ها ايجاد 
شد. بخش��ي از خطا هم در خود سازمان اتفاق افتاد 
كه هيچ وقت تعريف نكرد كه باتوجه به سبد بهينه، 

مواردي مانند سود و ريسك و... چگونه بايد باشد؟ 

در سال هاي اخير مسائل ديگري هم اضافه شد. اينكه 
خطاي دخالت وزارت رفاه در اين حوزه تكرار شد. در 
مقطعي قائم مقام وزير، هيات مديره عامل شستا هم 
شده بود، در اين صورت مديرعامل تامين اجتماعي 
كه بايد از شس��تا پاسخ بخواهد، نمي توانست از قائم 
مقام پاسخ بخواهد! اين يعني انحراف كه زمينه هاي 

فساد ساختاري را فراهم مي كند. 
  طرف�داران اقتص�اد ب�ازار اكن�ون مداف�ع 
واگذاري اند با اين توضيح كه هرجا پاي دولت 
به ميان  آيد مناسبات فسادخيز حاكم مي شود 
و در عين حال هم خودتان به روندي كه ايجاد 
ش�د و تامين اجتماع�ي به بن�گاه داري افتاد 
با توجه به عدم ظرفيت بازار س�رمايه اش�اره 
كرديد. شايد االن بهترين راهكار واقعا واگذاري 

شركت ها باشد.
حرف ما اين است كه دولت نبايد دخالت كند. دولت 
تاكنون تخريب كرده است. اكنون مي تواند حكم دهد 
تامين اجتماعي ظرف سه ماه برنامه بدهد كه چگونه 
س��رمايه گذاري ها خوب جواب دهد. بعد بررسي ها 
صورت بگيرد. تامين اجتماعي يك نهاد مدني است و 
دولت اگر به سهم خود در سياست گذاري ها به اندازه 
همان يك سوم قناعت كند و اجازه دهد كارفرمايان 
و كارگران هم نقش خود را ايفا كند. اكنون دولت به 
نقش خود بسنده نمي كند. هيات امنا 9 نفر عضو دارد 
كه فقط 3 نفر آنها نماينده نهادهاي مدني هستند و 
6 نفر آنها نماينده دولت هس��تند. آن هم نه نماينده 
دولت، نماينده ش��خص وزي��ر كار. از آنجايي كه هر 
تصميمي با راي 5 نفر قابلي��ت تصميم گيري دارند 
طبيعي است كه عمال بود و نبود آن سه نفر نماينده 

نهادهاي مدني تاثير چنداني ندارد. 
اكنون هم بحث ما اين نيست كه واگذاري ها صورت 
نگيرد. بحث ما اين اس��ت كه اگر قرار است واگذاري 
هم صورت بگي��رد بايد منطبق با ش��رايط موجود، 
شرايط صندوق ها،  اصول بيمه هاي اجتماعي و منافع 
ني��روي كار صورت بگيرد كه به نظ��ر ما حكمي كه 
رييس جمهور داده است با همه اين موارد در تناقض 

است و علل آن هم به درستي ديده نشده است. 
  چه كساني بايد مطالبه گر درخواست شما باشند؟

اين تصميمي اس��ت ك��ه بايد هيات دول��ت بگيرد. 
اگر قصد دولت اصالح باش��د امكان پذير است ولي 
اگر چنين قصدي نداش��ته باشد، اصالحات بسيار با 

دشواري صورت خواهد گرفت.
  هيات دولت نش�ان داده كه چن�دان پيگير 

چنين مواردي نيست. 
نهادهاي كارفرمايي و كارگري كه منافع آنها درگير 
است جزو بخش هايي هستند كه به نظر بايد به ميدان 

آمده و پاي بحث بيايند.
  چق�در از ظرفيت مجلس مي توان اس�تفاده 
كرد، به هر حال مجلس نهاد ناظر است و بازوي 
پژوهشي قدرتمندي مانند مركز پژوهش هاي 

مجلس را دارد
ظرفيت مجلس هم مطرح اس��ت ول��ي بايد ديد كه 
مجلس چقدر مي تواند عزمي در اصالح نظام مديريتي 
داشته باش��د. به نظر من در مجلس نيروهايي وجود 
دارد كه اگ��ر در افكار عمومي اين مس��اله جا بيفتد 
مي توان از آنها انتظار داش��ت كه پيگيري هاي الزم 

را صورت دهند.
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زمان پرداخت ۲ مرحله بعدي 
بسته هاي حمايتي

تس�نيم| مديركل امور رفاهي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي درباره وعده دولت مبني بر پرداخت 
مراحل دوم و سوم »بسته هاي حمايتي«، توضيحاتي 

ارايه كرد. 
احد رستمي درباره زمان پرداخت مراحل دوم و سوم 
توزيع بسته حمايتي به خانواده ها طبق اعالم و وعده 
دولت اظهار كرد: در اين زمينه هنوز برنامه اي از سوي 

دولت به وزارت رفاه اعالم نشده است.
وي افزود: ب��ا توجه به اينكه اعتب��ارات براي توزيع 
بسته هاي حمايتي در مراحل دوم و سوم در نظر گرفته 
نشده، به همين دليل، توزيع مراحل بعدي از بسته هاي 

حمايتي تا پايان سال جاري بعيد است.
مديركل امور رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
تصريح كرد: اقشار ضعيف جامعه اعم از مددجويان 
تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور، 
بازنشس��تگان صندوق هاي بازنشستگي و تأمين 
اجتماعي و همچنين بيمه شدگاني كه دريافتي كمتر 
از 3 ميليون داشته اند، از گروه هايي بودند كه در مرحله 

اول بسته حمايتي خود را دريافت كردند.
رستمي يادآور شد: تعدادي از خانواده ها نيز به عدم 
دريافت بس��ته حمايتي خود معترض بودند كه به 
اعتراض آنها رسيدگي شد و يك ميليون نفر از جمع 
2 ميليون و 500 هزار نفر طي روزهاي آتي رقم ريالي 

بسته حمايتي خود را دريافت خواهند كرد.

كارفرمايان برنامه مشخصي 
براي ترميم مزد ندارند

محمدرضا تاجيك، با اشاره به برگزاري آخرين جلسه 
شوراي عالي كار درباره بحث و بررسي درباره دستمزد 
98 گفت: متأسفانه نمايندگان كارفرمايي و دولت 
برنامه اي براي افزايش يا ترمي��م مزد 98 به منظور 
افزايش قدرت خريد كارگران نداشتند و بدون ارايه 
برنامه  مشخص در اين جلسه حضور داشتند. تقاضاي 
نمايندگان كارگري در نخستين جلسه شوراي عالي 
كار اين بود كه يك ميليون و 89 هزار تومان اختالفي 
كه در مقايس��ه با هزينه هاي س��ال 97 وجود دارد، 
تامين ش��ود. البته فاصله اي كه طي چندسال اخير 
براي دستمزد به وجود آمده است در اين مرحله در 
نظر گرفته نمي شود.  نماينده مجمع عالي كارگران 
ايران گفت: نمايندگان كارگري معتقدند كف حقوق 
كارگران بايد به 2 ميليون و 200 هزار تومان افزايش 
يابد تا اختالف سبد معيشت كارگران در سال جاري 
جبران شود و چگونگي و چارچوب آن را نمايندگان 
كارفرمايي و دولت تعيين كنند. رقم هزينه زندگي 
خانوار كارگران با تاييد ش��ركاي اجتماعي صورت 
پذيرفته اس��ت و تقاضاي ما اين است كه بر اساس 
توافقي كه در سال هاي گذشته صورت گرفته است 
سبد معيشت و تورم مبناي افزايش دستمزد كارگران 

در سال آينده قرار گيرد. 

سند ملي اشتغال در برنامه 
جديد توسعه تدوين شد 

معاون توسعه كارآفريني وزير كار با اشاره به اينكه 
يكي از معيارهاي مردمي بودن اقتصاد، مشاركت 
اقتصادي مردم است گفت: سند ملي اشتغال در 
برنامه جديد توسعه تدوين شده است كه محور آن 
بر كارآفريني است.  عيسي منصوري، معاون وزير 
تعاون كار، رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به مسائل 
كشور و ضرورت توجه به كارآفريني گفت: در اين 
دوره اي كه كشور تجربه مي كند بايد بيش از ِگله 
از هم، يكديگر را تقويت كنيم تا هم افزايي اتفاق 
بيفتد. اگر ما درمورد اس��تقالل و هژموني قدرت 
حرف مي زني��م بايد قواعد را بشناس��يم و عاليم 
تمدن و فرهنگمان را همه ج��ا ببينيم. در حوزه 
فرهنگ و دين ما از ابتداي انقالب نظام حكمراني 
تعريف كرديم، در حوزه قدرت ما در ابتدا توانايي 
زيادي نداشتيم و حاال رشد كرديم و اوج گرفتيم، 
ما ب��راي اين قدرت نظ��ام اختصاصي خودمان را 
داريم.  منصوري با بيان اينكه سوال اين است كه در 
حوزه اقتصاد چه نظام اختصاصي تعريف كرده ايم، 
گفت: همچنان بر سر همان نظام 60 سال پيش 
هستيم اما حاال زمان پوست اندازي درحوزه اقتصاد 
رسيده است.  وي با تاكيد بر اينكه كارآفرين بايد 
ريسك پذير باشد، تاكيد كرد: امروز هم به عنوان 
مولفه اول تغيير نظام اقتصادي بايد ببينم بحث 

مالكيت بخش خصوصي چيست ؟
معاون توس��عه كارآفريني واش��تغال وزارت كار 
ادام��ه داد: اگر قرار اس��ت ماهم هژموني مختص 
خودمان را داش��ته باش��يم در گام اول رفتار هاي 
ما رفتار هاي نظامي گري خواهد بود و در قسمت 
بعدي رفتاري هاي فرهنگ��ي و طبيعتا در زمان 

بعدي نوبت به توسعه است.
وي افزود: اگر قرار است پوست اندازي اتفاق بيفتد 
بايد تحول اساسي باشد، در صورتي هنوز در كشور 
ما نحوه تبديل دانش به اقتصاد شكل نگرفته است. 
از طرفي يكي از معيار هاي مردمي بودن اقتصاد، 
مشاركت اقتصادي مردم است كه متأسفانه اين 
نگاه وجود ندارد.  منصوري گفت: در حال حاضر در 
چند حوزه كار مي كنيم تا يك نظام حكمراني خوب 
در حوزه اقتص��ادي را پايه گذاري كنيم، امروز در 
حال كار روي آن با بخش خصوصي هستيم و سند 
ملي اشتغال در برنامه جديد توسعه تدوين شده 
است كه محور آن بر كارآفريني است.  معاون وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين اظهار كرد: ما 
در دراز مدت مي توانيم بهره ورتر باش��يم اما نظام 
تأمين مالي كشور نظام مناسبي نيست، اميدواريم 
نه قوانين كلي بلكه روند ها تغيير كند و اصالح شود. 
وي تاكيد كرد: تالش ما بر اين اس��ت كه آرام آرام 
روش هاي قديمي جاي خود را به روش هاي جديد 
دهند، به نظر مي رس��د كه مسووالن بخش هاي 
ديگر از جمل��ه قوه قضاييه نيز در حال تغيير نگاه 

نسبت به كارآفريني و سرمايه گذاري هستند.

  دولت دهم در سال 1389 خطايي انجام داد و آن بود كه به واسطه رويكردهايي كه داشت، اساسنامه تامين اجتماعي را به هم زد و سه جانبه گرايي 
را حذف كرد و استقالل اداري صندوق تامين اجتماعي را گرفت. در آن زمان هيات دولت مصوبه اي داشت كه به موجب آن سه جانبه گرايي حذف شد. 

چنين كاري هم مغاير با اصول بيمه هاست و هم مغاير با تعهدات بين المللي است كه ما در اين عرصه داريم. 
انتظار از دولت حسن روحاني اين بود كه با توجه به اينكه نگاهي اصالحگرانه به امور داشت، سريعا اساسنامه را برگرداند و اصالح كند. به هر حال اين 
دولت مدعي بود و منشور حقوق شهروندي ارايه داد. بنابراين انتظار مي رفت كه اين حق را به حوزه مدني برگرداند. با اين حال ديديد كه در دوره حسن 
روحاني شستا 9 مديرعامل عوض كرد و حاال بايد ديد كه چرا اين تعداد مديرعامل عوض شد؟ به نظر من واسطه مناسبات قدرتي كه در آنجا وجود داشت. 
به اين ترتيب مي ديديم كه هر يك از اهالي قدرت در دولت كه زورشان مي رسيد هر دوره مديرعامل را عوض مي كردند. به اين ترتيب دچار يك بازي 
شديم و اين بازي نظام مديريتي آنجا را بهم ريخت. متاسفانه ديديم كه هر مديري هم كه بر سر كار مي آمد سريع به دنبال آن بود كه نيروهاي خود را 
بر كار گمارد. جالب است كه اين رسم قبيح نيست. هر كسي هم كه به عرصه مي آيد آن را حق طبيعي خود مي داند. به اين ترتيب 1000 پست مديريتي 
موجود هر دوره مي توانست در اختيار مناسبات فساد آميز قرار بگيرد. اين موضوعي بود كه انتظار مي رود روزنامه نگاران به آن ورود كنند. واقعا نياز به 

يك بررسي جدي است كه در شستا چند مدير از كجا سفارش شده اند.
تاكيد مي كنم اين پروسه از دوره اول دوران احمدي نژاد شروع شد. همان دوره اي كه دعواها با سازمان تامين اجتماعي آغاز شد كه بايد مديرعامل 
شس�تا را وزارتخانه تعيين كند. در آن زمان هم وزير كاري بر س�ر كار بود كه نگاه اجتماعي در اين عرصه نداشت و امروز هم مي بينيم كه درگير يك 

پرونده فسادآميز است.

برش



دانش و فن10اخبار

سوءاستفاده  از كاربران تلفن همراه 

»برنده باش« به قيمت پيامك  جعلي
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 تقلب در هر حالتي جرم محسوب مي شود، چه در دنياي 
واقعي و چه در دنياي مجازي، بطوريكه قانونگذار نيز براي 
فرد متقلب چه در دنياي واقعي و چه در دنياي مجازي 
مجازات در نظر گرفته است . بر اساس ماده 740 قانون 
مجازات اسالمي »هركس غيرمجاز داده هاي متعلق به 
ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب 
آن باش��د، به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا بيست 
ميليون ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز 
تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا بيست 

ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.«
همچنين مطابق با م��اده 741 همين قانون، »هركس 
غيرمجاز از س��امانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب 
اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف 
ك��ردن داده ها يا مختل كردن س��امانه، وج��ه يا مال يا 
منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري 
تحصيل كند ع��الوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از 
يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا 
يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.«

اما در تقلب اخيري كه توسط صدا و سيما صورت گرفته 
است چه كسي يا چه كساني بايد مجازات شوند ؟

تقلبي كه در آن شماره هاي تلفن همراه كاربران مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته است و وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز به آن صحه گذاشته است . اين تقلب يك 
ميليوني زماني منتشر شد كه كاربران تلفن همراه روز 
شنبه پيامكي دريافت كردند با عنوان راي شما براي نظر 
سنجي به برنامه برنده باش ثبت شد، اين عده از كاربران 
مدعي هس��تند كه اصال در برنامه نظرسنجي شركت 
نكرده اند،  همچنين برخي كاربران نيز با اين ادعا كه راي 
آنها تغيير كرده است،  تصاويري از پيامك هاي دريافتي 
خود را منتشر كردند، در اين پيامك ها نوشته شده بود: 
“دوست عزيز: راي شما با راي قبلي جايگزين شد “ گفته 
مي ش��ود بيش از يك ميليون كاربر تلفن همراه اين دو 
نوع پيامك را دريافت كرده اند،  مس��اله اي كه مشخص 
ش��د براي باال بردن آمار يك برنام��ه تلويزيوني چنين 

اقدامي صورت گرفته است،  اما متوليان اين امر اطالعي 
نداش��تند كه پس از ارس��ال پيام كاربران جواب آن را 
دريافت مي كنند و همين دريافت جواب پيامك باعث 
شد تا كاربران از سوءاستفاده شماره تلفن همراه خود به 
پليس فتا و شخص وزير رتباطات شكايت كنند، مساله اي 
كه همچنان ادامه دارد و پليس فتا خبر از پيگيري موضوع 
داده اس��ت. وزير ارتباطات نيز روز گذشته در پستي با 
هشتگ حق الناس خبر از دستكاري آمار ارايه شده براي 
يك برنامه داد و در نموداري آن را منتشر كرد . در نمودار 
منتشر شده از سوي وزير ارتباطات مشخص شده است 
كه بيش از يك ميليون راي س��اعت 1 ت��ا 4 بامداد روز 
شنبه به طور غيرواقعي به نام يك برنامه ثبت شده است. 
اين آمار گوياي بخشي از اتفاقات است كه در نظرسنجي 
انتخاب محبوب ترين برنامه سال صدا و سيما رخ داده 
اس��ت؛ گزارش بررس��ي تكميلي در حال نهايي شدن 
اس��ت. نتايج براي رسيدگي به صدا و سيما و پليس فتا 

ارسال خواهد شد . 
اما پس از اين افشاگري و تاييد آن از سوي وزير ارتباطات 
دبير جشنواره جام جم مدعي شد كه در روز پنج شنبه 
مورد حمله سايبري قرار گرفته اند و راي هايي كه جابه جا 
شده يا صرفا براي يك برنامه ارسال شده است،  دستكاري 
هكرها بوده است ! مساله اي كاربران آن را قبول نكردند و 

از وزير ارتباطات و پليس فتا خواستار رسيدگي شدند .
اما اينكه چگونه ش��ماره س��يم كارت كارب��ران مورد 
سوءاستفاده قرار گرفته است بخش مهم اين مساله است، 
هرچند كه برگزار كنندگان اين جش��نواره مدعي هك 
هستند،  اما وزير ارتباطات و فناوري اطالعات مشخصا اين 
ادعا را رد كرد چرا كه از ساعت 12 پنج شنبه شب نه تنها 
راي ها ايزوله نشده است بلكه فرد يا افرادي با دسترسي به 
شماره سيم كارت كاربران اقدام به ارسال نظر يا تغيير راي 
كرده اند، اما فراموش كرده اند كه در پنل ارسال تاييديه يا 
جواب راي را غير فعال كنند و زماني متوجه مي شوند كه 

ديگر كار از كار گذشته است .
در اي��ن خصوص مدير يك��ي از اپراتوره��ا به خبرنگار 
»تعادل«  گفت: دبير جش��نواره گفته است كه شماره 

كاربران هك شده اس��ت . وي در ادامه در پاسخ به اين 
س��ووال كه وزير ارتباطات هك شدن شماره كاربران را 
تاييد نكرده اس��ت،  پس اين قضيه منتفي است،  حال 
چگونه فرد يا افراد مس��وول اين برنامه توانس��ته اند به 
شماره كاربران دسترسي داشته باشند ؟ گفت: اين مساله 
مربوط به اپراتورها نمي شود، بلكه شركت هايي هستند 
كه شماره كاربران را در اختيار دارند،  شايد اين شركت ها 
پنل پيامكي خود ار دراختيار اين افراد قرار داده باشند، 

 هرچند كه بطور قطع نمي توان نظر داد .
وي در ادامه گفت: شخص وزير ارتباطات و پليس فتا ابعاد 

اين مساله را همانطور كه گفته اند بررسي و اطالع رساني 
مي كنند،  ولي به قطع اپراتورها شماره كاربرانشان را در 

اختيار هيچ فرد يا افرادي قرار نمي دهند .
 همچنين در اين خصوص مهدي رادفر كارشناس ارشد 
ارتباطي ب��ه خبرنگار »تعادل« گف��ت: در حال حاضر 
كارب��ران حس بدي به اين قضيه دارند و معتقدند كه از 
شماره تلفن همراه آنها سوءاستفاده شده است،  مساله اي 
كه بايد به كاربران حق داد، كاربران خواستار رسيدگي به 
اين موضصوع هستند و وزير ارتباطات نيز پس از شكايت 

كاربران شفاف سازي كرده است .

وي افزود:  معلوم نيست اگر اين اتفاق نمي افتاد و كاربران 
تاييديه پيامك دريافت نمي كردند، اين رويه تا چه زماني 
ادامه داش��ت و كاربر بي خبر از همه جا به راحتي مورد 

سوءاستفاده قرار مي گرفت .
وي تصريح كرد: اينگونه رفتار و عمل ها باعث از بين رفتن 
حس اعتماد و ترويج بي اعتمادي در جامعه مي ش��ود، 
بطوريكه برخي كاربران در پيامهايي كه در شبكه هاي 
مجازي منتشر كرده اند خواس��تار برخورد جدي وزير 
ارتباطات و مراجع قضايي به اين موضوع شده اند چرا كه 

به حريم خصوصي آنها تجاوز شده است . 

تك رادار| گوگل به تازگي اعالم كرده است كه تحت 
تاثير داليل امنيتي بالغ بر يك ميليون اپليكيشن را در 
فروشگاه گوگل پلي استور را تعليق و از ادامه فعاليت آنها 

جلوگيري كرده است.
 با توجه به اهميت روزافزون حفاظت از حريم خصوصي و 
مسائل مربوط به امنيت سايبري، بسياري از كارشناسان 
و تحليلگران فعال در حوزه امنيت س��ايبري با تحت 
بررس��ي قرار دادن فاكتورهاي مختلف، در تالشند تا 
عالوه بر آگاهي بخشيدن به كاربران در فضاي مجازي، 
شركت هاي توسعه دهنده اپليكيشن هاي مختلف را نيز 
وادار ب��ه برطرف كردن حفره هاي امنيتي و همچنين 

افزايش امنيت سايبري كنند.
حاال به نظر مي رسد كه كارشناسان امنيتي گوگل اعالم 
كرده اند كه اين غول تكنولوژي تحت تأثير مس��ائل و 
مشكالت مربوط به امنيت سايبري، بالغ بر يك ميليون 
اپليكيشن را كه به نقض حريم خصوصي كاربران اقدام 
كرده اس��ت، تعليق كرده و جلوي ادامه فعاليت آنها را 
گرفته اس��ت. گوگل بعد از آنك��ه دريافت و اعالم كرد 
كه خيل عظيمي از اپليكيشن و برنامه هاي اندرويدي 
موجود در فروشگاه آنالين و اينترنتي گوگل پلي استور، 
به انتش��ار بدافزار و سپس سرقت اطالعات شخصي و 

نفوذ به حريم خصوص��ي كاربران و قربانيان موردنظر 
مي پرداخته و اقدام كرده اند، تصميمات جدي و جديدي 
را در خصوص مقابله با چنين اپليكيشن هاي مخرب و 
آلوده اي كه امنيت سايبري و حريم خصوصي كاربران 

موبايل را زير سوال مي برد، اتخاذ كرد.
البته به نظر مي رس��د كه آن دسته از آسيب پذيري و 
ضعف هاي امنيتي كوچك و مختصري كه در برخي از 
اپليكيشن ها وجود داشت، تنها با ارسال پيام اخطارآميز 
برطرف ش��ده اس��ت اما آن دس��ته از برنامه هايي كه 
مشخص ش��ده به صورت عمدي به هكرها و مجرمان 
سايبري اجازه دسترسي و سوءاس��تفاده از اطالعات 
شخصي كاربران مي دادند، به صورت كامل از پلتفرم 

گوگل پلي استور حذف و مسدود شده اند.

گوگل يك ميليون اپليكيشن آلوده را از »پلي استور« حذف كرد

زد دي نت | محققان سويسي با توليد يك ربات ويژه 
توانسته اند حس ششم را به افرادي كه عضوي از بدنشان 
را از دس��ت داده اند بازگردانند تا آنها بتوانند به شكلي 

طبيعي تر به زندگي ادامه دهند.
پزش��كان هميش��ه از وجود حسي موس��وم به حس 
شش��م در انس��ان ها خبر داده اند كه افراد از آن براي 
درك وضعي��ت و نح��وه حركت اندام هايش��ان بدون 
 كاربرد حس بينايي بهره مي گيرند.  حس ششم كه به

 proprioception مشهور است، به انسان ها كمك 
مي كند هم از وضعيت ايس��تايي اندام هاي بدن خود 
مطلع ش��وند و هم حركت اندامش��ان را حس كنند. 
انسان ها از اين احساسات براي كنترل حركت اندام بدن، 
دستكاري اشياي اطراف و پيش بيني درست براي انجام 

برخي حركات استفاده كنند.
به بيان ديگر بهره مندي از اين حس براي تعامل با دنياي 

بيروني ضروري است. 
به عنوان مثال افراد از حس شش��م براي جلوگيري از 
برخورد يك توپ با صورتش��ان استفاده مي كنند و از 
همين طريق مي توانند حدس بزنند كه بايد دستشان 
را در كجا قرار دهند تا توپ به جاي صورت به دس��ت 

برخورد كند.
اف��رادي كه به هر دليل يكي از اعض��اي بدن خود را از 
دست مي دهند حس ششم خود را تا حد زيادي از دست 
مي دهند و ديگر قادر به انجام چنين كارهايي نيستند. 
اعضاي بدن مصنوعي نيز كه جايگزين اندام از دست 

رفته مي شوند اين قابليت را ندارند.
پژوهشگران دانشگاه EPFL براي حل اين مشكل يك 
بازوي رباتيك زيس��تي تقريبًا طبيعي ابداع كرده اند 
كه قادر به بازگرداندن حس شش��م به انسان ها است. 
شبيه سازي عملكرد اعصاب بدن در اين بازوي رباتيك 
باعث مي شود تا فرد وجود آن را عمال حس كند و بتواند 
از اين اندام مصنوعي براي بازگرداندن حس مصنوعي 

بهره بگيرد.

 رباتي كه حس ششم را
 به معلوالن باز مي گرداند

فون آرنا | نرم افزار مايكروسافت اكسل )Excel( يكي از 
آن دسته از برنامه هاي كاربردي رايانه بوده كه حاال به نظر 
مي رسد به قابليت جديد مجهز شده است كه به كاربران 
اجازه مي دهد تصاوير را تبديل ب��ه جداول قابل ويرايش 
تبديل كنند.  اكس��ل يكي از آن دس��ته از نرم افزارهايي 
است كه توسط شركت مايكروسافت توسعه و ارايه شده 
است، حاال بر اس��اس تازه ترين گزارش هاي منتشر شده 
قرار است به قابليت جديدي مجهز شود تا به كاربران اين 
امكان را بدهد كه با آپلود و قرار دادن تصوير از يك جدول 
ح��اوي داده و اطالع��ات مختلف، آن را ب��ه يك جدول با 
 قابليت ويرايش تبديل كنند. اين ويژگي جديد كه ويژگي

Insert Data from Picture نام دارد، با بهره گيري 
از فناوري يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي قادر است 
تصوي��ر جداول چاپي را تش��خيص داده و آنه��ا را به يك 
جدول وقاعي ويرايش پذير تبديل كند. اين بدان معناست 
كه ديگر نيازي نيس��ت كاربران زمان زيادي را صرف وارد 
كردن اطالعات من��درج در تصوير چاپي جدول مربوطه 
در جدول هاي اكسل كنند و اين قابليت جديد اين امكان 
را به آنها مي دهد تا در كسري از ثانيه كار مورد نظر را براي 
آنها انجام دهد. البته الزم به ذكر است كه اين ويژگي هنوز 
در نس��خه بتا و آزمايشي اكسل اندرويد و تنها براي تعداد 
محدودي از كاربران قابل مشاهده و دسترسي است و در 
صورت طي مراحل آزمايشي و بازخوردهاي مثبت و عملكرد 
موفقيت آميز، مايكروسافت تصميم خواهد گرفت كه آن را 

براي نسخه اصلي و نهايي اين اپليكيشن نيز اضافه كند.

 نرم افزاري كه عكس را 
تبديل به  جدول مي كند

زد دي نت | به نظر مي رس��د ك��ه دو مرورگر اينترنتي 
محبوب گوگل ك��روم و فايرفاكس درح��ال همكاري با 
يكديگر براي اراي��ه بهتر خدمات انالي��ن و قابليت هاي 
جديد هستند. بدون شك در صورتي كه از شما بخواهند 
ن��ام دو مرورگر اينترنتي محبوب و پرطرفدار را نام ببريد، 
در نخس��تين حدس و گفته هاي خود ب��ه گوگل كروم و 
فايرفاكس اشاره خواهيد كرد. گوگل كروم و فايرفاكس به 
منظور ارتقاي سطح كيفي و ارايه خدمات بهتر و همچنين 
افزودن قابليت ه��اي جديد و كاربردي با يكديگر در حال 
همكاري و مذاكره هستند تا بتوانند بيش از پيش رضايت 
و توجه كاربران خود را جلب كرده و براي آنها تجربه لذت 
بخشي از وب گردي و گشت وگذارهاي اينترنتي و آنالين 
به ارمغان بياورند. مرورگر گوگل كروم يكي از محبوب ترين 
و پرطرفدارترين مرورگرهاي اينترنتي در جهان به شمار 
مي رود كه از بزرگ ترين رقباي موزيال فايرفاكس، سافاري 
و اوپرا به ش��مار مي رود. با اينكه هنوز اطالعات و جزييات 
زيادي از اين همكاري در فضاي مجازي و رسانه ها منتشر 
نشده است، اما به نظر مي رسد كه اين همكاري مي تواند 
نتايج مثبت و سازنده متعددي براي هر دو مرورگر اينترنتي 
داشته باشد. تحليلگران و كارشناسان فعال در حوزه فناوري 
برآورد كرده اند كه در صورت تبادل و به اش��تراك گذاري 
قابليت هاي اختصاصي اين دو مرورگر، آنها قادر خواهند 
بود تعداد كاربران و طرفداران خود را به ميزان قابل توجهي 
افزايش داده و بدين ترتيب سهم خود را از بازار مرورگرهاي 

اينترنتي افزايش دهند.

همكاري  كروم و فايرفاكس 
براي ارايه قابليت بهتر

اي بي س�ي نيوز| به زودي مي ت��وان عمل پيوند را 
براي كودكاني كه داراي گوش هايي با اشكال غيرعادي 
هستند، با چاپ بافت هايي زنده به وسيله چاپگرهاي 

سه بعدي، انجام داد.
پژوهشگران استراليايي براي اولين بار موفق به توليد 
بافت هاي زنده گوش انسان با استفاده از چاپگر سه بعدي 
شده اند. بافت هاي يادشده به راحتي قابل پيوند زدن به 

گوش هستند. 
چاپگر سه بعدي زيس��تي كه بدين منظور ابداع شده، 
 Wollongong ن��ام دارد و در دانش��گاه  Alek
استراليا س��اخته شده اس��ت. معموال كودكاني كه با 
برخي نقص هاي م��ادرزادي گوش اعم از ميكروتيا به 

دنيا مي آيند نيازمند پيوند گوش هستند.
قبال اين كار از طريق جراحي هاي پيچيده پيوند گوش 
انجام مي شد، اما چاپگر س��ه بعدي جديد كه از نوعي 
جوهر زيستي خاص براي توليد محصول نهايي استفاده 
مي كند، هزينه پيوند گوش را كاهش داده و سرعت اين 

كار را نيز بيشتر كرده است.
براي تهيه اين باف��ت از تركيب س��لول هاي بنيادي 
غضروف گوش و نيز سلول هاي بنيادي بدن خود بيمار 
استفاده مي شود تا نتيجه كار كاماًل متناسب با نيازهاي 
فرد بيمار باشد. در آينده با پيشرفت اين فناوري مي توان 
از آن براي پيون��د گوش و حتي بيني افرادي كه دچار 
حادثه شده يا با مش��كل نقص هاي مادرزادي مواجه 

هستند، استفاده كرد.

 توليد گوش زنده
 با چاپگر سه بعدي

انگج�ت | فيس ب��وك عليه 4 ش��ركت و ۳ فرد به 
دادگاه فدرال شكايت كرده است. اين شركت ها عالوه 
بر فروش حس��اب هاي تقلبي، اليك و فالوئر تقلبي 
در فيس بوك، اينس��تاگرام، لينكدين، توئيتر و غيره 

مي فروشند.
به نظر مي رس��د فيس بوك قصد دارد ش��دت عمل 
بيش��تري نس��بت به ش��ركت هايي كه حساب هاي 

كاربري تقلبي مي فروشند، اعمال مي كند.
درهمين راس��تا اين شبكه اجتماعي عليه 4 شركت 
و ۳ ف��رد در چين ش��كايتي در دادگاه فدرال امريكا 
ثبت كرده است. اين شركت ها و افراد نه تنها فروش 
حس��اب هاي كاربري تقلبي را تبليغ مي كنند بلكه 
الي��ك و فالوئ��ر تقلب��ي را در ازاي مبلغي ب��ه افراد 

مي فروشند.
به گفته فيس بوك فعاليت اين شركت ها و افراد شامل 
پلتفرم و شبكه هايي غير از فيس بوك و اينستاگرام 
است، به طوري كه آنان در آمازون، لينكدين، توييتر، 

اپل و گوگل نيز فعاليت هاي خود را ادامه مي دهند.
اين متهمان توليد كنندگان س��خت افزار، نرم افزار 
و همچنين تهيه كنن��دگان خدمات تبليغات آنالين 

هستند. 
فيس بوك اميدوار است با چنين شكايتي نشان دهد 
فعاليت ه��اي كالهبردارانه قابل قبول نيس��ت. اين 
شركت توضيح داده از حس��اب هاي كاربري تقلبي 
براي عمليات هاي فيشينگ، كالهبرداري ها، تبليغات 
كالهبردارانه و غيره اس��تفاده مي شود. همچنين در 
سال هاي اخير اين حساب هاي تقلبي به انتشار اخبار 

غلط نيز دامن زده اند.
فيس بوك براي حل اين مش��كل از هوش مصنوعي 
كمك گرفت و از ژانويه تا س��پتامبر 201۸ ميالدي 
2.1 ميليارد حساب كاربري تقلبي را حذف كرد. با اين 
وجود حساب هاي كاربري تقلبي همچنان به فعاليت 

خود ادامه مي دهند.

شكايت فيس بوك از 
فروشندگان »اليك« و »فالوئر«

اسپكتروم|كارشناسان رسانه و متخصصان هوش 
مصنوعي معتقدند كه انتخابات 2020 امريكا بيش از 
هر زماني تحت تاثي��ر ابعاد منفي هوش مصنوعي قرار 

خواهد گرفت.
يكي از مرموزتري��ن و پيچيده ترين ابعاد منفي هوش 
 مصنوع��ي، تولي��د نرم افزاره��اي تغيي��ر واقعيت يا

Deep Fake اس��ت. اصطالح Deep Fake يا جعل 
عميق، يك تكنيك براي تركيب تصوير انسان مبتني 
بر هوش مصنوعي اس��ت. در اين فناوري با استفاده از 
تكنيك موسوم به شبكه مولد تخاصمي يا GAN تصاوير 
و فيلم هاي يك شخص معروف را روي تصاوير يا فيلم هاي 

منبع قرار مي دهند.
هدف از ساخت ويدئوهاي جعل عميق نشان دادن فرد يا 
گروهي درحال انجام يك كار يا موقعيتي مشخص است 

كه هرگز در واقعيت اتفاق نيفتاده است.
براي مثال چنين فيلم هاي تقلبي اي مي تواند فرد را در 
حال انجام اقدامات ناشايس��تي نشان دهد كه هرگز در 
آن شركت نكرده اس��ت يا مي تواند براي تغيير كلمات 
يا حركات يك سياس��تمدار مورد استفاده قرار گيرد تا 
به نظر برسد آن فرد چيزي را گفته كه هرگز انجام نداده 
اس��ت. به دليل وجود اين پتانسيل هاي مخرب، جعل 

عميق مي تواند ب��راي اخبار جعلي و كالهبرداري هاي 
مخرب استفاده ش��ود. متأسفانه ابعاد هوش مصنوعي 
تا جايي پيشرفت كرده است كه امروزه سياستمداران 
امريكايي نگران اين مساله هستند كه چگونه مي توانند 
از ابعاد منفي هوش مصنوعي در انتخابات آينده امريكا 

جلوگيري كنند.
به گفته كارشناسان، مقايسه اولين ويدئوهاي جعل عميق 
با جديدترين آنها كه به صورت ناشناس در اينترنت منتشر 
مي شود، نشان دهنده اين واقعيت غيرقابل انكار است كه 
كيفيت ادغام تصاوير روز به روز در حال افزايش اس��ت 
و همين مس��اله مي تواند افراد معروف و سياستمداران 
صاحب نام را مانند يك عروس��ك خيمه شب بازي در 

اختيار افراد و گروه هاي سودجو قرار دهد.

در حال حاض��ر ش��ركت Deep Trace با مديريت 
جورجيو پاتريني و با هدف تشخيص ويدئوهاي جعل 
عميق در هلند تأسيس ش��ده است. جورجيو پاتريني 
قبل از تأسيس شركت رديابي عميق در بخش تحقيقات 
يادگيري عميق دانشگاه آمستردام مشغول به فعاليت 
بوده است. وي معتقد است كه در حال حاضر جعل عميق 
به عنوان يك موج ضد امنيت در شبكه جهاني اينترنت 
شناخته مي شود، چرا كه افراد يا گروه هاي سودجو با ارايه 
ويدئوهاي ساختگي مي توانند تأثيرات منفي در جامعه 
هدف ايجاد كنند. پاتريني در سال 201۸ تصميم گرفت 
با همكاري گروهي از دوستانش، اولين شركت تحقيقاتي 
براي طراحي و توليد نرم افزارهاي تشخيص ويدئوهاي 

تقلبي را در جهان تأسيس كند.
طبق آمار جمع آوري شده توسط اين شركت، در حال 
حاضر بيش از ۸000 ويدئوي جعل عميق از بازيگران 

معروف زن در اينترنت منتشر شده است.
آقاي پاتريني معتقد اس��ت كه انتخابات آينده امريكا 
احتمااًل هدف موج بعدي حمالت جعل عميق خواهد 
 Deep Trace بود، هرچند كه تيم تحقيقاتي شركت
با طراحي نرم افزارهاي مبتن��ي بر هوش مصنوعي در 

تشخيص واقعيت كوتاهي نخواهد كرد.

نقش هوش مصنوعي در تامين امنيت انتخابات آينده امريكا
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رويداد

دريچه فراسو

شناسايي آسيب پذيري 
خطرناك در ويندوز اينترنت اشيا

زد دي نت| محققان امنيتي از شناسايي يك 
آسيب پذيري خطرناك در ويندوز اينترنت اشيا 
نس��خه Core خبر داده اند كه به هكرها امكان 
مي دهد كنترل ابزار و وسايل مختلف را از راه دور 
در دس��ت بگيرند. حفره امنيتي مذكور در اين 
سيستم عامل خاص كه براي كنترل محصوالت 
اينترنت به كار مي رود، موجب نگراني شده است. 
اين حفره باعث مي ش��ود هكرها بتوانند كنترل 
كامل ابزار و وسايل مختلفي را كه از اين سيستم 
عامل بهره مي گيرند، در دست بگيرند. اولين بار 
فردي به نام دور آزوري محقق امنيتي ش��ركت 
س��يف بريچ، اين آس��يب پذيري را شناس��ايي 
 كرد. حفره مذكور مربوط ب��ه پروتكل ارتباطي

 Sirep/WPCon در سيس��تم عامل ويندوز 
اينترنت اش��يا است. آس��يب پذيري يادشده در 
نسخه پيشرفته تر سيستم عامل ويندوز اينترنت 
 Windows IoT Enterprise اشيا موسوم به
كه براي كنترل رايانه هاي شخصي به كار مي رود، 
وجود ندارد. از نس��خه Enterprise سيستم 
عامل اينترنت اشيا براي كنترل ربات هاي صنعتي، 
خطوط توليد در كارخانه ها و سيستم هاي ديگر 
صنعت��ي اس��تفاده مي ش��ود. آزوري مي گويد 
حتي موفق به توليد يك تروج��ان خاص به نام 
SirepRAT براي سوءاستفاده از آسيب پذيري 
مذكور شده است. مايكروسافت هنوز در اين زمينه 

واكنشي از خود نشان نداده است.

گوگل اپليكيشن جنجالي 
سعودي را حذف نكرد

انگج�ت| گوگل ب��ا وجود فش��ارهاي برخي 
نمايندگان كنگره و فعاالن حقوق زنان در امريكا 
از حذف يك اپليكيش��ن جنجالي طراحي شده 
توسط دولت عربس��تان از فروشگاه گوگل پلي 
خ��ودداري كرد. گوگل رس��مًا اع��الم كرده كه 
اپليكيشن ابش��ر را كماكان در گوگل پلي حفظ 
خواهد ك��رد. اين برنام��ه به مردان س��اكن در 
عربستان سعودي امكان مي دهد تا زنان خود را 
كنترل كرده، به آنها اجازه سفر داده يا براي طالق 
و پيگي��ري امور مربوط به طالق همسرانش��ان 
اقدام كنند. البته ابش��ر براي كنترل و ردگيري 
كارگران مهاجر در عربستان توسط كارفرمايان 
آنها نيز قابل استفاده است. برخي سياستمداران 
و فعاالن حقوق زنان در امريكا معتقدند كه نحوه 
برخورد با زنان سعودي از طريق اين برنامه ماهيت 
قرون وسطايي دارد و گوگل و همين طور اپل با 
انتشار برنامه ابشر در فروشگاه هاي انالين خود به 
يك حكومت مستبد ياري رسانده اند. در مقابل 
گوگل معتقد است كه برنامه يادشده مقررات و 
قوانين اين ش��ركت را نقض نكرده و لذا مي تواند 
كماكان در گوگل پلي باقي بماند.اپل در واكنش به 
اعتراضات گفته كه در حال بررسي موضوع است.

عربستان نيز از سياسي شدن اين موضوع انتقاد 
كرده و مخالفت با اين برنامه را يك پيكار نظام مند 
براي به چالش كش��يدن خدماتي دانسته كه از 

طريق ابشر قابل دسترس است.

محدود شدن فعاليت 
اپراتورهاي خارجي در روسيه 

زد دي نت| دولت روسيه با صدور دستورالعملي 
قوانين جديدي براي فعاليت شركت هاي اپراتور 
ماهواره هاي مخابراتي جديد وضع و فعاليت آنها 

را در اين كشور محدود كرده است.
بر اس��اس اين سند تمامي ش��ركت هاي مالك 
ماهواره هاي مخابراتي خارجي بايد همه ترافيك 
دريافتي خود را از طريق يك ايس��تگاه زميني 

واقع در داخل خاك روسيه منتقل كنند.
بر همين اساس ارسال داده هاي ماهواره اي براي 
مشتريان اين ش��ركت ها بطور مستقيم ممكن 
نبوده و آنها ابتدا بايد از طريق يك ايستگاه زميني 
در داخل خاك روسيه مسيريابي شده و سپس 

ارسال شوند.
دولت روس��يه وق��وع تهديده��اي خارجي و 
جاسوس��ي از خود را عامل اين تصميم دانسته 
و تصريح كرده كه تصميم مذكور از ش��ش ماه 
ديگر عملياتي خواهد ش��د. همچني��ن از اين 
پس صدور مجوز فعاليت اپراتورهاي يادشده در 
روسيه مستلزم موافقت وزارت دفاع، سرويس 
امنيتي فدرال روسيه و سرويس حفاظت فدرال 

اين كشور خواهد بود.
روس��يه چندي قبل از تصميم خود براي ايجاد 
يك ش��بكه اينترنت داخلي كاماًل مس��تقل از 
اينترنت جهان��ي نيز با هدف تأمي��ن امنيت و 
ارتقاي توانمندي هاي دفاع سايبري خود خبر 
داده ب��ود. در صورت تكميل زيرس��اخت هاي 
فني مورد نياز براي اين كار احتمال قطع شبكه 

اينترنت جهاني در روسيه وجود دارد.

ربات چهارپايي كه پشتك مي زند
انگجت | محققان رب��ات 4 پايي ابداع كرده اند 

كه مي تواند پشتك بزند و بطور وارونه راه برود.
 Miniيك ربات جديد MIT محققان دانشگاه
Cheetah را نمايش داده اند كه مي تواند چند 
حركت جالب انجام دهد، از جمله آنكه پش��تك 
بزند. طبق اع��الم MIT، اين نخس��تين ربات 
چهارپايي اس��ت كه مي تواند اي��ن كار را انجام 
دهد. عالوه بر آن اين ربات مي تواند بطور وارونه 
راه ب��رود، پس از زمين خوردن از جاي خود بلند 
شود و با سرعت ۵.۵ مايل بر ساعت در زمين هايي 
با ناهم��واري اندك راه ب��رود. اين ربات كوچك 
هنوز اش��كاالت بس��يار زيادي دارد اما به گفته 
محققان اين يك پروژه تحقيقاتي است و مانند 
رباتSpotMini شركت »بوستون ديناميكز« 

عملياتي نيست.
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توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( اجرايي شد

حضور سفير قزاقستان در اتاق تعاون ايران:

 اعالم آمادگي ۱۲ ميليون نفري در پويش ليگ احسان

تجهيز ۲۵۰۰ روستاي محروم به تجهيزات ورزشي

گسترش تعامالت تجاري دو كشور بررسي شد

گروهبنگاهها|
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان 
اينكه يكصد هزار قلم كاال و تجهيزات ورزشي توسط 
ستاد به ۲۵۰۰ روستا و نقطه محروم ارسال مي شود، 
گفت: بي��ش از ۱۲ ميليون نفر از هموطنان در فضاي 
مجازي براي پيوس��تن به پويش ليگ احس��ان براي 

كمك به مردم مناطق محروم به ما مراجعه كردند.
آيين آغاز ارس��ال يكصد هزار قل��م كاال و تجهيزات 
ورزش��ي به مناطق كم برخوردار كش��ور و اختتاميه 
پويش مردمي ليگ احس��ان پيش از ظه��ر امروز در 
سالن ورزشي هرندي تهران برگزار شد.محمد مخبر؛ 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در حاشيه 
اين مراس��م در جمع خبرنگاران با تاكيد بر ضرورت 
خدمت رساني در مناطق محروم و كم برخوردار كشور 
اظهار كرد: بسياري از ورزشكاران حرفه اي كشورمان در 
همين مناطق محروم زندگي كرده اند و از همين نقاط 
كم برخوردار به عرصه ملي در ورزش راه يافته اند.او با 
اشاره به وجود استعدادهاي فراوان در مناطق محروم 
گف��ت: تجهيز مناطق كم برخوردار كش��ور به كاالي 
ورزشي مناسب با هدف جلوگيري از بزه هاي اجتماعي، 
هدايت جوانان به ورزش، كاهش آسيب هاي اجتماعي 
و پر كردن اوقات فراغت جوانان انجام مي گيرد.رييس 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان اينكه ۲ 
هزار و ۵۰۰ روستا و نقطه محروم در اين طرح شناسايي 
شده اند و اين فرآيند به صورت تدريجي انجام خواهد 
شد و ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: انواع توپ، حلقه 

بسكتبال، تور واليبال، وسايل بدنسازي كششي، ميز 
پينگ پنگ و فوتبال دس��تي از جمله اين تجهيزات 
ورزشي هستند.او با اشاره به اينكه از اواسط سال ۹۷ 
پويشهايي با مشاركت مردم راه اندازي شد، يادآور شد: 
مهر ماه سال جاري طرح مشق احسان اجرا شد؛ در اين 
طرح ۳۰۰ هزار لوازم تحرير براي دانش آموزان مناطق 

محروم تهيه شد.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خاطرنشان 
كرد: با كمك نيروهاي جهادي ۳ هزار ويلچر براي مردم 
مناطق محروم در نقاط مختلف كش��ور ارس��ال شد. 
گفتني اس��ت در اين مراسم مهندس سعيد جعفري؛ 
مديرعامل بنياد بركت، مه��رداد بذرپاش؛ مديرعامل 
احسان بركت و پيشكسوتان ورزشي از جمله محمود 
خردبين، مرتضي فنوني زاده، پرويز مظلومي، داريوش 
مصطفوي، حسين رضازاده، علي خسروي، نيما نكيسا، 
مهدي محمدنبي حضور داشتند؛ در ابتداي اين مراسم 
تعدادي از ورزشكاران حركاتي نمايشي را اجرا كردند و 
پس از آن در مسابقه اي كه بين تيم فوتسال خبرنگاران 
و مدرسه صبح رويش برگزار شد، اين نوجوانان مدرسه 
صبح رويش بودند كه با نتيجه سه بر صفر، جام قهرماني 
را باالي س��ر بردند و جوايز خ��ود را از مهمانان برنامه 
گرفتند. الزم به ذكر است پويش مردمي ليگ احسان 
به همت بنياد بركت احس��ان وابسته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( راه اندازي شده بود؛ هموطنان 
مي توانستند با ش��ماره گيري #4۰۳۰* براي تجهيز 
مناطق محروم به كاالي ورزشي به اين پويش بپيوندند.

رييس اتاق تعاون ايران ديروز با س��فير قزاقس��تان 
ديدار و گفت وگو كرد و زمينه هاي گسترش تعامالت 

تجاري مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون 
ايران، اس��خت اوراز بي س��فير قزاقس��تان امروز با 
حضور در اتاق تع��اون حضور يافت و در گفت وگو با 
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، محورهاي 
گس��ترش تعامالت تجاري را مورد بحث و بررسي 

قرار دادند.
در اين نشس��ت بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون 
ايران، توضيحات مبس��وطي در خص��وص جايگاه 
بخش تعاون در اقتصاد ارايه و حضور سفير قزاقستان 
در اتاق تعاون را اس��باب توس��عه رواب��ط تجاري و 

اقتصادي عنوان كرد.
 عبداللهي با اش��اره به برگزاري اجالس تعاوني هاي 
كش��ورهاي عضو اكو در تهران، س��فير قزاقستان را 
براي حضور دعوت كرد و ابراز داشت: وجود بيش از 
۱۹۵ هزار تعاوني فعال در كشور ايران نشان دهنده 
نقش مهم بخش تعاون در اقتصاد كش��ور اس��ت و 
اين تعاوني ها بيش��تر در بخش صنعت، كشاورزي 

و حمل و نقل فعال هس��تند.او در بخش ديگري به 
ظرفيت هاي باالي قزاقس��تان در زمينه كشاورزي 
پرداخت و گفت: اين كش��ور فعاليت گسترده اي در 
حوزه كشاورزي دارد و ۲ كشور مي توانند با گسترش 

مراودات، ب��راي رفع نيازهاي كش��اورزي يكديگر 
اقدام كنند.

عبداللهي به عدم دسترس��ي قزاقس��تان به راه آبي 
اش��اره كرد و اي��ران را به عنوان پ��ل ارتباطي مهم 

براي تعامل و ارتباط با كش��ورهاي همس��ايه براي 
قزاقس��تان معرفي كرد. وي گفت: راه هاي مختلفي 
براي گسترش تعامالت تجاري دو كشور وجود دارد 
كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين مقام مسوول در 
ادامه به تبادالت بانكي اش��اره كرده و بيان داشت: 
نظام بانكي براي هر دو كشور بسيار مهم است و نحوه 

تبادالت بانكي بايد بررسي شود.
سفير قزاقس��تان نيز در اين نشست ضمن تشكر و 
از فرصت ايجاد ش��ده، در خصوص اقتصاد كش��ور 
متبوعش توضيحات مبسوطي داد و به پتانسيل هاي 
آن در زمين��ه صادرات اش��اره كرد. ب��ه گفته وي، 
قزاقس��تان از نظر ظرفيت اقتص��ادي، بزرگ ترين 
كشور اقتصاد ميانه است و ارتباط خوبي سياسي با 
ايران، زمينه خوبي براي گسترش تعامالت تجاري 

دو كشور تلقي مي شود.
سفير قزاقس��تان در خصوص تبادالت بانكي گفت: 
سيستم بانكي قزاقستان با توجه به اصالحات صورت 
گرفته در ابتداي اس��تقالل، بس��يار موفق بوده و با 

سيستم بين المللي بانكي متصل است.
او افزود: ض��رورت ايجاب مي كند ك��ه نحوه تبادل 

بانكي بررسي ش��ود اما با توجه به اينكه كشورهاي 
چي��ن و تركيه در همين ش��رايط اقتصادي با ايران 
تعام��الت تجاري داش��ته و تب��ادالت بانكي دارند، 
بطور حتم اي��ن امكان ب��راي قزاقس��تان نيز قابل 

بررسي است.
اين مقام با اشاره به اهميت بخش تعاون در اقتصاد 
ايران، خاطرنش��ان كرد: در آينده نزديك جلسات 
كاري بيشتري براي بررس��ي زمينه هاي همكاري 

بيشتر برگزار خواهد شد.
در ادام��ه اين نشس��ت، رييس اتاق تع��اون ايران، 
تش��كيل تيم مش��تركي از نمايندگان اتاق تعاون و 
كشور قزاقستان را پيش��نهاد داد و گفت: پذيرش و 
اعزام هيات هاي تجاري مي تواند فرصت آشنايي با 
اقتصاد را براي تيم هاي تجاري هر دو كش��ور فراهم 
سازد. سفير قزاقس��تان نيز در بخش ديگري از اين 
گفت وگو از ايج��اد تدريجي تس��هيالت ويژه براي 
بازرگانان و تج��ار ايراني در خصوص رواديد تجاري 
اش��اره و اذعان كرد: آمادگي نس��بي ب��راي ايجاد 
تدريجي تسهيالت ويژه براي سرمايه گذاران و تجار 

در چارچوب قوانين قزاقستان وجود دارد. 

۱3۲ميليون مترمكعب آب در سدها ذخيره شد

  Mon. Mar 4.  دو شنبه   13 اسفند 1397   26 جمادي الثاني 1440  سال پنجم    شماره   1334  2019 

عبوري يكي از عمده ترين راه هاي رشد و شكوفايي و 
تعامل جامعه را افزايش حضور بانوان در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي و فرهنگي عن��وان كرد و اظهار 
داش��ت: بدون ترديد يكي از عوامل رش��د جامعه 
افزايش حض��ور بان��وان در عرصه ه��اي مختلف 
اجتماعي و فرهنگي اس��ت كه اي��ن مهم با همت 
جريان عملگرايي در مسير توسعه و پيشرفت شهر 

اتفاق افتاده است.
شهردار ساري، اعتقاد مديريت شهري به استفاده 
از توانمندي بانوان را زمينه س��از رشد و شكوفايي 
سازماني دانست و گفت: مجموعه مديريت شهري با 
اعتقاد به حضور فعال بانوان در عرصه هاي مختلف، 
خدمات فراواني را براي بانوان شهر انجام داده است؛ 
ايجاد پارك هاي محلي، س��اخت ۱۵ پارك در اين 
دوره مديريت شهري، اجراي عمليات ساخت باغ 
بزرگ بانوان براي اس��تفاده بانوان شهر در راستاي 
اميدآفريني، نش��اط و ش��ادابي، از جمله اقدامات 

مديريت شهري و عملگرايي است.

عمل به شعار حضور حداكثري 
بانوان در فعاليت هاي سازماني

مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: با توجه افزايش حجم 
س��فر در خط ۵ متروي ته��ران و حومه و به منظور 
خدمات رساني هرچه بهتر به شهروندان و مسافران 
محترم، ساعت پايان كار در اين خط از روز يك شنبه 
۱۲ اسفند تا پايان سال از ساعت ۲۱:۳۰ به ۲۲:۳۰ 

افزايش يافت.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه، محسن محمديان 
افزود: به منظور تسهيل در تردد و رفاه حال شهروندان 
و مسافران محترم استان البرز كه براي خريد به تهران 
سفر مي كنند، خدمات خط ۵ متروي تهران، از تهران 

به كرج و بالعكس تا ساعت ۳۰: ۲۲ خواهد بود.
خط ۵ متروي تهران از ايستگاه تهران )صادقيه( آغاز 
و تا گلشهر در استان البرز امتداد دارد و ساعت فعاليت 
آن از ساعت ۵ تا ساعت ۲۱:۳۰ است كه با توجه به 
افزايش تقاضاي سفر، خدمات اين خط تا پايان اسفند 
ماه ۹۷ تا ساعت ۲۲:۳۰ دقيقه افزايش خواهد داشت.

 ساعت كار خط ۵ متروي 
تهران و حومه افزايش يافت

رشت|استاندار گيالن از س��فر رييس جمهور به 
گيالن در روز هاي چهارش��نبه و پنجش��نبه خبر 
داد. مصطفي س��االري، اس��تاندار گي��الن گفت: 
رييس جمهور چهارشنبه و پنجش��نبه اين هفته 
مهمان گيالني ها است. او با بيان اينكه حسن روحاني 
صبح چهارشنبه وارد گيالن مي شود، افزود: ديدار با 
مردم گيالن در الهيجان، افتتاح خط آهن رشت – 
قزوين، افتتاح همزمان چندين طرح به صورت ويدئو 
كنفرانس، شركت در جلسه توسعه استان، حضور در 
شوراي اداري و نشست خبري از مهم ترين برنامه هاي 

سفر رييس جمهور به گيالن است.

رييس جمهور به گيالن  مي رود

اصفه�ان|در پايان بهمن ماه س��ال ج��اري تناژ 
تحويل محصوالت نهايي )انواع ورق( فوالد مباركه 
 به بازار داخل از مرز پنج ميليون تن گذشت و با رشد
  8 درصدي نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به

 ۵ ميليون و 6۷ هزار تن رسيد.
 در يازده ماهه س��ال جاري ش��ركت فوالد مباركه
۳ ميلي��ون و ۷4۱ ه��زار ت��ن محص��والت گرم و 
اسيدشويي را به مش��تريان خود تحويل داده است 
كه اين ميزان نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد رشد 
نشان مي دهد. عالوه بر آن با توجه به نياز مشتريان، 
اين ش��ركت تناژ توليد و تحويل محصوالت گرم با 
ضخامت نازك را افزايش داده است؛ بطوري كه درصد 
رشد محصوالت گرم با ضخامت كمتر از ۳ ميلي متر 
۱۰ درصد رشد داشته و از يك ميليون و ۵۱6 هزار تن 

به يك ميليون و 666 هزار تن رسيده است.

تحقق اهداف فوالد مباركه در 
توليد و تحويل كاال به بازار داخل

كرج|رييس پليس فتا اس��تان الب��رز از مردم 
خواست در ايام پاياني س��ال مراقب آگهي هاي 
جعلي به ويژه در حوزه آژانس هاي مس��افرتي و 

تورهاي گردشگري باشند.
سرهنگ محمداقبالي درخصوص تبليغات آنالين 
در ايام قبل از نوروز گفت: به نظر مي رسد در اين 
روزه��ا، كالهبرداري از طري��ق درج آگهي هاي 
فريبنده برخي از آژانس هاي مسافرتي و تورهاي 
گردشگري جعلي و غير واقعي افزايش پيدا كند.

اين مقام انتظام��ي ادامه داد: اي��ن آژانس ها به 
بهانه هاي مختلف مثل تهيه بليت با تعابير متفاوت 
و مبالغ وسوسه كننده ممكن است مبالغ زيادي را 

از هموطنان عزيز كالهبرداري كنند.

 فريب تورهاي ارزان قيمت
 را نخوريد

رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران: 

رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون ايران: متاسفانه 
نظام عرضه و توزيع كاال در كشور ناكارآمد و از مشكالت 

جدي رنج مي برد.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
ارسالن قاس��مي در برنامه »روز از نو« راديو اقتصاد در 
پاسخ به اين پرسش كه عامل كمبود، نبود يا گراني بيش 
ازحد برخي از محصوالت كشاورزي اعم از ميوه، سبزي، 
صيفي و غيره را در كشور چه مي دانيد، افزود: ايران در 
توليد بسياري از محصوالت كشاورزي خودكفاست و 
س��االنه بخش قابل توجهي از اين توليدات روي ريل 

صادرات قرارمي گيرد.
وي همچنين اظهارداشت: نكته بسيار مهم در اين ميان 
اينكه نظام عرضه و توزيع محصوالت در كش��ور دچار 

اشكاالت جدي است.
رييس كميسيون كش��اورزي اتاق تعاون ايران گفت: 
كاهش توليد يك محصول در يك منطقه نمي تواند به 

يك باره در سراسر كشور اثرگذار باشد.
وي در ادام��ه اف��زود: قيمت بس��ياري از محصوالت 
 كش��اورزي در مزرعه تا مصرف كنن��ده نهايي گاهي 

ت��ا ۷۰ – 8۰ درصد اختالف دارد و اين فقط ناش��ي از 
ناكارآمدي نظام عرضه و نبود نظارت و كنترل هاي كافي 
است وگرنه در بسياري از محصوالت كشاورزي نه تنها 
در كشور مشكلي وجود ندارد بلكه ساالنه بخش قابل 
توجهي از اين توليدات روي ريل صادرات قرار مي گيرد.

قاسمي اظهارداشت: جدا از اين بخشي از گراني هاي 
محصوالت كشاورزي مربوط به نهاده هاي توليد است.

وي در ادامه يادآورشد: بسياري از نهاده هاي كشاورزي، 
دستمزد و هزينه هاي سربار نسبت به سال گذشته با 

افزايش قيمت مواجه بوده است.

مديرعامل آب منطقه اي سيس��تان و بلوچس��تان گفت: 
بارش هاي اخير حدود ۱۳۲ ميليون مترمكعب آب به حجم 
مخزن سدهاي اين اس��تان اضافه كرد.اتابك جعفري در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داش��ت: بيشترين حجم آب ذخيره 
شده مربوط به سد پيشين است كه بر اثر بارش هاي اخير 6۵ 
ميليون مترمكعب آب وارد آن شده و هم اينك حجم فعلي 
اين سد ۱۳۰ ميليون مترمكعب است.وي افزود: ۹ ميليون 
مترمكعب آب نيز به سد زيردان وارد شد و حجم آب اين سد را 
به 68ميليون مترمكعب افزايش داد.مديرعامل آب منطقه اي 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: بر اثر بارندگي هاي اخير در 
حوزه شهرستان نيكشهر چهار ميليون مترمكعب آب وارد سد 
خيرآباد شد و حجم فعلي آن به ۹ ميليون مترمكعب افزايش 
يافته اس��ت.وي تصريح كرد: سد شي كلك در شهرستان 
چابهار نيز با حجم ۱۰ ميليون مترمكعب بر اثر نزوالت جوي 
چند روز اخير س��رريز شد.جعفري با اشاره به وضعيت كل 
سدهاي مخزني سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: هم 
اينك مجموع آب ذخيره ش��ده در سدهاي مخزني استان 

6۰6 ميليون مترمكعب معادل ۳۱ درصد حجم كل مخازن 
است كه نسبت به سال آبي گذشته ۲۵ درصد كاهش يافته 
است.به گزارش ايرنا، از ابتداي زمستان امسال تاكنون سه 
سامانه بارشي قوي و فراگير در سيستان و بلوچستان فعال 
شد و بارش هاي خوبي را نصيب كم بارش ترين استان كشور 
كرد. آخرين سامانه بارشي از چهارشنبه هفته گذشته در 
نواحي مختلف سيستان و بلوچستان فعال و با شدت گرفتن 

از آسمان اين استان خارج شد.

3  روز تا افتتاح راه آهن قزوين- رشت
طراحي تا اجرا به دست توانمند مهندسان ايراني

سرپرست اداره كل س��اخت وتوسعه راه آهن منطقه دو 
گفت: ساخت كل مسير قزوين- رشت از طراحي تا اجرا 
به دست مهندسان ايراني انجام شده است و عبور از رشته 
كوه هاي البرز با حفر ۲۲ كيلومتر تونل و احداث ۹ كيلومتر 
پل با در نظر گرفتن شرايط خاص زمين شناسي منطقه 
مي تواند گوياي توانمندي مهندسان ايراني در دنيا باشد.

به گزارش تعادل از روابط عمومي و امور بين الملل شركت 
ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، علي اكبر 
مردي طول راه آهن قزوين- رشت را ۱64 كيلومتر اعالم 
كرد و گفت: اين مس��ير ريلي از ايستگاه سياه چشمه از 
راه آهن تهران- تبريز منشعب و بعد از گذشتن از مناطق 
كوهين، لوشان، منجيل و رودبار به شهر رستم آباد مي رسد 
و بعد از آنجا به سراوان و در انتها به رشت منتهي مي شود.

وي عبور از رشته  كوه هاي البرز را با در نظر گرفتن شرايط 
خاص زمين شناسي منطقه مهم دانست و افزود: به منظور 
ساخت اين مسير ۵۳ دستگاه تونل به طول ۲۲ كيلومتر، 
۱۲ دستگاه گالري به طول ۳.۵ كيلومتر، 4۵ دستگاه پل 
به طول ۹ كيلومتر احداث شده و ۲۲ ميليون متر مكعب 
عمليات خاكريزي و خاكبرداري صورت گرفته اس��ت.

مردي ادامه داد: حفر شش دستگاه تونل اين خط آهن در 
شرايط خاص توپوگرافي منطقه با كوه هاي ريزشي انجام 
شده است به طوري كه در بسياري از حفاري ها بارها به 
چشمه هاي آب زيرزميني كرديم و با انجام تمهيدات الزم 
هدايت آن به سمت زمين هاي كشاورزي صورت گرفت و 

عمليات حفاري و احداث ادامه يافت.
 وي يادآور شد: احداث بزرگ ترين پل راه آهن كشور نيز 
به طول ۱4۳۰ متر روي سد منجيل يكي از سخت ترين 
پل هايي بود كه در اين محور ساخته شد به نحوي كه نصب 
سومين پايه اين پل در داخل آب نزديك به دو سال طول 

كشيد.سرپرست اداره كل ساخت و توسعه راه آهن منطقه 
۲ تاكيد كرد: يكي ديگر از مشكالت حين اجرا در پل ۵۵ با 
بزرگ ترين دهانه پل راه آهن كشور به طول ۱۰۰ متر بود 
كه براي اجراي آن به ناچار ۱۷ روز آزادراه قزوين- رشت 

را مسدود كرديم.
مردي با اش��اره به باال ب��ودن ارزش زمين ها در محدوده 
احداث راه آهن قزوين- رش��ت گفت: مسير ريل از كنار 
شهرها و زمين هاي كش��اورزي عبور مي كند و با توجه 
به مرغوب بودن زمين هاي منطقه تملك و هزينه هاي 
ارزيابي بسيار باال بود.وي افزود:  به منظور احداث راه آهن 
قزوين- رشت نزديك به ۵ ميليون متر مربع زمين تملك 
شده كه عدد قابل توجهي است.سرپرست اداره كل ساخت 
و توسعه راه  آهن منطقه دو راه آهن قزوين- رشت را موجب 
رونق اقتصادي و افزايش اشتغال در استان دانست و گفت: 
تمام مراحل ساخت اين پروژه از طراحي تا اجرا به دست 
توانمند مهندس��ان ايراني صورت گرفته است به نحوي 
كه ۱۷۰۰ نفر در زمان اجرا در پروژه مش��غول بودند و در 
زمان بهره برداري نيز بطور متوسط ۱۷۰ نفر اشتغال زايي 

پايدار خواهد داشت.

نظام عرضه و توزيع كاال دچار مشكالت جدي است

ماليات بهترين شيوه تامين مالي دولت ها
مدير امور كميس��يون هاي تخصصي اتاق تعاون ايران 

گفت: ماليات بهترين شيوه تامين مالي دولت هاست.
به گزارش تعادل از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون ايران، 
رضا وفايي يگان��ه در گفت وگو با رادي��و اقتصاد افزود: 
تامين مالي دولت از طريق ماليات آثار و بركات زيادي 

در اقتصاد دارد.
وي همچنين اظهارداشت: هنگامي كه دولت ها بر منبع 
ماليات تكيه داشته باشند از يك طرف براي تداوم اين 
درآمد سياس��ت ها بايد به نحوي باشدتا شرايط ايجاد 
درآمد هر چه بيشتر براي آحاد جامعه فراهم و از محل 
فعاليت ها و درآمدهاي شكل گرفته براي جامعه بتوانند 
ماليات بيش��تري دريافت كنند و از طرف ديگر وقتي 
شرايط مناسب فعاليت و ايجاد درآمد در جامعه مهيا و در 
عين حال موديان از هزينه كرد ماليات به درستي واقف 
باشند بدون شك انگيزه بيشتري براي پرداخت ماليات 
پيدا مي كنند.مدير امور كميسيون هاي تخصصي اتاق 
تعاون ايران گفت: اين وابستگي دو طرفه بين وظايف 

دولت ها جهت ايجاد شرايط مناسب اقتصادي و پرداخت 
ماليات به عنوان ي��ك وظيفه از طرف جامعه و نظارت 
بر دولت ها به ايجاد يك دولتي پاسخگو منجر خواهد 
شد.وي در ادامه ضمن اشاره به اينكه پس از سال هاي 
۱۳۵۲ تاكنون دولت به درآمدهاي نفتي عادت كرده 
است، افزود: وقتي اقتصاد كشور به دالرهاي نفتي عادت 
كند بدون ش��ك زحمت زيادي براي كسب ماليات و 
اداره مملكت از اين محل كشيده نمي شود.وفايي يگانه 

تصريح كرد: ماليات گيري و اداره كشور برپايه ماليات كار 
سختي است چون هميشه بايد تامين رضايت موديان 
مالياتي مورد توجه باشد.وي همچنين در پاسخ به اين 
پرسش كه حضرتعالي چه راهكاري براي تقويت هرچه 
بيش��تر انگيزه مردم براي پرداخت ماليات در جامعه 
پيشنهاد مي كنيد، گفت: نخست اينكه دولت شرايط 
اقتصادي را بايد به شكلي ايجاد كندكه رشد اقتصادي در 
كشور حاصل شود.مدير امور كميسيون هاي تخصصي 
اتاق تع��اون ايران افزود: نكت��ه دوم اينكه دولت با يك 
شفافيت كامل بايد به تمام پرداخت كنندگان ماليات 
اطالع رس��اني كند كه ماليات مورد حص��ول را در چه 
حوزه هايي هزينه كرده است.وي به راديو اقتصاد يادآور 
شد: نكته حائز اهميت ديگر اينكه نرخ هاي مالياتي اگر 
عادالنه باشد موديان، ماليات خود را پرداخت مي كنند 
در صورتي كه نرخ هاي مالياتي به حدي باال و متناسب با 
وضعيت درآمدي نباشد مودي خطرهاي فرار مالياتي را 
به جان خريده و به اين سمت و سو تغيير جهت مي دهد.
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وزير كشور و معاون سازمان امور اجتماعي كشور يادآور شدند كه نشاط اجتماعي نداريم 

تبليغ كالس هاي كنكور در نمايشگاه دستاوردهاي مدارس غيردولتي

به  دنبال نشاط اجتماعي با »كارگروه دايمي« 

نمايشگاهي كه شعارهاي ضدكنكوري آموزش و پرورش را زير سوال برد

كس��ي نه برنامه اي دارد و نه برنامه اي اگر باشد، قابل 
اجراست. وزير كشور در جلسه شوراي اجتماعي كشور 
از كمبود نشاط در جامعه سخن مي گويد اما او هم نه 
تعريف مشخصي از نشاط اجتماعي دارد و نه مي داند 
چه كار بايد كرد براي دستيباي به آن. شادي و نشاط 
اجتماعي و حضور آن در ي��ك جامعه، از منظر علوم 
و افراد متخصص حوزه هاي مختلف، از نش��انه هاي 
يك جامعه سالم است. وقتي نش��اط و شادي از يك 
جامعه رخت بربندد، جامعه دچار بروز عواملي مانند 
افسردگي، انفعال، انحرافات مختلف فردي و جمعي 
و فرهنگي و.... مي شود. اما وضعيت اقتصادي، شرايط 
سخت زندگي در شهرهاي بزرگ، احساس نا امني، 
تبعيض، كمبود امكانات براي ورزش يا تخليه انرژي، 
نا اميدي از آينده و... مي توانند ميزان نشاط اجتماعي 

در جامعه را تغيير دهند. 
از سال 2000 به بعد در نگاه سازمان ملل براي تعيين 
سطح توسعه يافتگي كشورها متغيرهاي نشاط، اميد 
به آينده، خش��نودي و رضايت مندي افراد جامعه به 
عنوان يك متغير كليدي وارد محاس��بات ش��ده به 
اين صورت كه اگر مردم يك جامعه احساس نشاط، 
خشنودي و رضايت مندي نكنند، نمي توان آن جامعه 

را توسعه يافته قلمداد كرد. 
اظهارات مس��ووالن درباره موضوع نشاط اجتماعي 
نيز در بيشتر مواقع بدون برنامه است. وزير كشور هم 
ديروز از مردم خواس��ت كه اگر انتقاد يا توصيه هايي 
براي كمك به ش��وراي اجتماعي در زمينه نش��اط 
اجتماعي دارند، آنها را به دبيرخانه شوراي اجتماعي 

ارايه كنند.
عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه صد و چهاردهمين 
جلسه ش��وراي اجتماعي كش��ور كه صبح ديروز با 
موضوع »نش��اط اجتماعي« در محل وزارت كش��ور 
برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار كرد: 
موضوع نشاط اجتماعي در دستورهاي دايمي شوراي 
اجتماعي است كه هم براي آسيب هاي اجتماعي بعد 
پيش��گيرانه دارد و هم بعد درمان. جامعه نيز به اين 

موضوع نياز دارد.
او ادامه داد: مباحث كارشناس��ي بس��يار زيادي در 
كميته ها مطرح شد. از مباحث نظري و فلسفه بحث 
نشاط كه نشاط موضوعي است كه به درون انسان ها 

باز مي گ��ردد و موجب ثبات آرام��ش و رضايتمندي 
شده تا جلوه هاي بيروني آنكه ش��ادي است. در اين 
جلسه پيشنهاداتي براي برنامه هاي كوتاه مدت ارايه 
شد كه با اجراي آنها توس��ط دستگاه هاي اجرايي به 
عنوان زمينه ساز و بستر ساز مشاركت واقعي مردم، 
مي توانيم فضاي نشاط را در جامعه افزايش دهيم. به 
گفته وزير كش��ور، نمايندگان دستگاه هاي مختلف 
در جلسه اظهارنظر كردند و مقرر شد جز اين برنامه، 
همه دستگاه هاي اجرايي برنامه هاي درون دستگاهي 
و برون دس��تگاهي خود را ارايه دهند و در ش��وراي 
اجتماعي مطرح شود. رحماني فضلي همچنين اظهار 
كرد: كارگروهي به عنوان كارگروه نشاط اجتماعي به 
صورت دايم اين موضوعات را پيگيري و گزارش ها را 

جمع آوري مي كند.
او در پاي��ان گفت: از مردم مي خواهي��م اگر انتقاد يا 
توصيه هايي براي كمك به شوراي اجتماعي در زمينه 
نش��اط اجتماعي دارند، آنها را به دبيرخانه ش��وراي 
اجتماعي ارايه كنند، در خدمت آنها هستيم كه از اين 

نظرات استفاده كنيم.
صديقه خ��ادم، كارش��ناس س��امت روان وزارت 
بهداش��ت در رابط��ه با نش��اط ب��ه تع��ادل گفت: 
بررسي هاي علمي نشان مي دهد مشاركت اجتماعي 
س��هم عمده اي در نش��اط اجتماعي جوانان دارد. 
امروزه ضرورت و اهميت مشاركت واقعي جوانان در 
تمامي سطوح و جوانب مختلف اجتماعي، اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي براي دستيابي به يك توسعه پويا 
و فعال بر هيچ انديشمندي پوشيده نيست؛ چرا كه 
اين مش��اركت همه جانب��ه از بي تفاوتي، تك روي و 
عدم حس تعاون و تحرك و تمايل به تامين محدود 
و شخصي در ميان اعضاي جامعه و جوانان جلوگيري 
مي كند، نابرابري ها را كاهش مي دهد، همبس��تگي 
و وح��دت را تقوي��ت مي كن��د و در نهايت، موجب 
رضايت مندي و نشاط اجتماعي در جوانان مي شود.

خادم در ادامه مي گويد: مجهز بودن جوانان به نشاط 
اجتماعي، باعث ايمني آنها در برابر مشكات مي شود 
و آنان به راحتي مي توانند با ش��رايط متغير زندگي، 
منطبق شوند و نقشي مفيد در جامعه داشته باشند. 
بنابراين افزايش نش��اط اجتماعي در جوانان باعث 

كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود.

او با بيان اينكه نشاط به نوعي محصول رضايت ذهني 
افراد از زندگي ش��ان اس��ت، افزود: مشخص كردن 
رضايت ذهني مس��تلزم مش��اهده دو عامل اساسي 
احساس آني رضايت يا نا خش��نودي افراد و كيفيت 

ارزيابي كلي افراد از زندگي شان است.

  سطح نشاط اجتماعي در كشور پايين است
معاون س��ازمان امور اجتماعي كش��ور نيز ديروز از 
واضحات گفت: متاس��فانه آمارها و گزارش ها نشان 
مي دهد كه سطح نش��اط اجتماعي در كشور پايين 

است.
عباس قائد رحمت، معاون توسعه سرمايه اجتماعي و 
ساماندهي سواحل و دريا در سازمان امور اجتماعي 
كشور، در صدو چهاردهمين جلسه شوراي اجتماعي 

كش��ور اظهار كرد: ب��ا توجه به نيازي كه در كش��ور 
احساس مي شد و سير افزايشي آسيب هاي اجتماعي 
در برخي از سنوات گذش��ته و همچنين لزوم اينكه 
اقداماتي ضرورت داش��ت در بعد نشاط اجتماعي در 
جامعه و شادكامي براي مردم پيش بيني شود، يكي 
از دس��تورات اصلي ش��وراي اجتماعي كشور به اين 

موضوع اختصاص پيدا كرد .
او ادامه داد: در اين جلس��ه همه دس��تگاه ها نظرات 
خود را ارايه دادند وس��ازمان اجتماعي نيز طرحي 
را با محورهاي متعدد طراحي و 20 برنامه اساس��ي 
را اعام ك��رد كه از ويژگي آن مي ت��وان به خانواده 
محوري، مدرسه محوري، محيط آموزشي محوري 
و فرد محوري و س��اير ويژگي هاي مدنظر كه براي 
ارتقاي نش��اط اجتماعي الزم اس��ت، اش��اره كرد. 

معاون س��ازمان امور اجتماعي كشور افزود: آمارها 
و گزارش ها متاس��فانه نش��ان مي دهد كه س��طح 
نشاط اجتماعي در كش��ور پايين است. بايد با همه 
شيوه ها و روش ها، دستگاه ها، سمن ها، ان  جي  او ها 
و جريان هاي داوطلبي مش��اركت كنند و به ميدان 
بيايند تا بتوانند سطح نشاط اجتماعي را در آستانه 
نوروز و تمام طول س��ال باال برد. قائد رحمت اظهار 
كرد: يكي از تصميماتي كه وزير در جمع بندي اظهار 
كرد اين بود كه كار گروهي به صورت دايمي داشته 
باشيم و بتوانيم دس��تور دايمي شوراي اجتماعي و 
نش��اط اجتماعي را قرار دهيم، زيرا هر قدر نش��اط 
اجتماعي باال رود، رضايتمندي نيز افزايش مي يابد، 
اعتماد و اميد مردم باالتر مي رود و قطعا آس��يب ها 

كاهش پيدا مي كند.

نمايشگاه دستاوردهاي مدارس و مراكز غيردولتي 
در شرايطي برپا ش��د كه اين نمايش��گاه نتوانست 
دس��تاوردي را به رخ بكشد و در ش��رايط اقتصادي 

كنوني برپايي آن نقدهاي جدي به همراه داشت.
نمايشگاه دستاوردهاي مدارس و مراكز غيردولتي 
و صنايع وابس��ته تهران از روز پنجم اسفند ماه سال 
۱۳۹۷ به مدت چهار روز در مصلي تهران برگزار شد؛ 
اما اين يك نمايشگاه عادي نبود و نبايد از برگزاري 
آن به سادگي گذشت. نگاهي به داليل برگزاري اين 
نمايشگاه مي تواند ما را در بررسي ابعاد برگزاري اين 

نمايشگاه بيشتر كمك كند.
سال ۹۷ با حادثه تلخي در يكي از مدارس غيردولتي 
ش��ناخته ش��ده پايتخت آغاز ش��د كه ت��ا مدت ها 
س��رخط خبرها بود. حادثه آزار و اذيت پسران يكي 
از دبيرس��تان هاي غيردولت��ي ته��ران. آن حادثه 
باعث ش��د لزوم توجه و نظارت بر گزينش معلمان 
و مديران اين مدارس باره��ا و بارها مورد بحث قرار 
بگيرد. پايان سال تحصيلي ۹۷-۹6 بود و پس از آن 

بحث ها كمرنگ شد.
 اما سال تحصيلي جديد حادثه تلخ ديگري در يكي 
از مدارس غيردولتي و اين بار در يكي از استان هاي 
محروم كش��ور رخ داد. 2۷ آذر ۹۷ آتش س��وزي در 
دبس��تان دخترانه غيردولتي در زاه��دان كه به پر 
كش��يدن ۴ كودك در ميان شعله هاي آتش همراه 
بود، جامعه ايران را عزادار كرد و اين بار بحث نظارت 
بر كيفيت و ايمني مدارس غيردولتي تا مدت ها صدر 
اخبار حوزه آموزش و پرورش بود. خصوصًا آنكه در 
اين حادث��ه با وجود نقض قوانين مجوز براي برپايي 
كاس درس در محيط ناايمن، توضيح قانع كننده اي 

از سوي سازمان مراكز غير دولتي داده نشد.
اما از سوي ديگر سازمان مدارس و مراكز غيردولتي 
به دليل اين دو رويداد حساسيت برانگيز و همچنين 
نقدهاي جدي ديگري ك��ه به آن وارد بود )از جمله 
عدم نظارت بر شهريه ها( تحت فشار مضاعفي قرار 

گرفت به طوري كه چهارم دي ماه مجتبي زيني وند 
رييس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي در مراسم 
گردهمايي ش��وراي هماهنگي موسس��ان مناطق 
۱۹ گانه ش��هر تهران خطاب به موسسان گفت: در 
وزارتخانه آموزش و پرورش هم مدارس غيردولتي را 
غيرحاكميتي مي خوانند. همه نگاه ها مثل هم نيست 
و همه هم با چشم مثبت به مدارس غيردولتي نگاه 
نمي كنند و شما بايد خود را قدرتمند كنيد. االن در 
جامعه نگاه سخت گيرانه به مدارس غيردولتي وجود 

دارد و بهانه نبايد دست كسي بدهيم.
او ادام��ه داد: گرچ��ه در اين جلس��ه نمي خواهم به 
بيان موفقيت ه��اي اين مدارس بپردازم و اينكه چه 
سهمي در برداشتن بار مدرسه داري از دوش دولت 
و حق انتخاب براي ش��هروندان داش��تند، اما بدون 
ورود موسسان در روزهايي كه مدارس چند شيفته 
بودند و مشكات عديده وجود داشت، وضعيت امروز 
بسيار سخت بود. در همان جلسه و ال به الي صحبت 
سخنرانان و از جمله مجتبي زيني وند، اين مساله به 

صورت جدي مطرح شد كه با توجه به هجمه هايي 
كه اين روزها به اين مدارس وجود دارد الزم اس��ت 
موسسان با نشان دادن دستاوردهاي اين مدارس از 

حيثيت آن دفاع كنند.
به نظر مي رس��د كمت��ر از دو ماه زمان ب��رد تا اين 
نمايشگاه در راستاي خروجي آن جلسه به سرانجام 
برس��د و موسسان براي نش��ان دادن دستاوردهاي 
مدارس خود وارد عمل ش��وند. حتي وزير آموزش و 
پرورش نيز به اين نمايشگاه س��ر زد و در اختتاميه 
آن ش��ركت كرد تا بلكه بيش��تر از ب��ار انتقادهايي 
كه ب��ه اين م��دارس وارد اس��ت را بردارد ام��ا... به 
واقع معناي دس��تاورد چيس��ت؟ به نظر مي رس��د 
در اغل��ب نمايش��گاه هايي كه از س��وي آموزش و 
پرورش و بخش ه��اي متعدد آن برگزار مي ش��ود، 
معناي دستاورد به تهيه چند بنر و پوستر و معرفي 
عملكردها ب��ا تيتر درش��ت در غرفه هايي كه براي 
زيباتر جلوه كردن از هم پيش��ي مي گيرند، خاصه 
مي شود حال آنكه خروجي واقعي و دستاورد حقيقي 

يك مدرسه در تربيت دانش آموزان با اخاق و آماده 
براي زندگي اجتماع��ي و همچنين ميزان آگاهي و 
دانش نهادينه ش��دن در آنها خود را نشان مي دهد 
و البت��ه در خصوص م��دارس غيردولتي كه هزينه 
تحصيل در آنها بر عهده خانواده ها اس��ت، دستاورد 
مدرسه در تهيه امكانات استاندارد آموزشي، ايمني 
مناسب، معلمان نخبه و نمونه، خاقيت در آموزش 
و تربيت و... نيز خود را نشان مي دهد كه هيچ كدام از 
مواردي كه ذكر شد را نمي توان تنها با درج كلمات 

و جمات و آمار كمي ارايه كرد.
نكت��ه اول اينكه با يك ق��دم زدن چند دقيقه اي در 
فضاي نمايش��گاه دس��تاوردهاي م��دارس و مراكز 
غيردولتي و صنايع وابسته تهران، مي شد حس كرد 
كه اين نمايش��گاه بيش از نش��ان دادن دستاوردها 
همان راهي را مي رون��د كه عمده مراكز غيردولتي، 
موسس��ات كمك آموزش��ي و... ب��راي جلب توجه 
مخاطب و تبليغات خود انجام مي دهند كه عمومًا هم 
قابل اعتماد نيستند و بزرگنمايي، شاخصه اكثر اين 
تبليغات است. حتي از منظري ديگر پيشي گرفتن 
مدارس از يكديگر در طراحي غرفه ها يا وسعت اجاره 
شده اين س��وال را مطرح مي كرد كه در اين شرايط 
اقتصادي براي چنين تبليغات بي سرانجامي به واقع 
چه ميزان هزينه از سوي اين مدارس صورت گرفته 
است و اين هزينه مي توانس��ت هزينه تحصيل چه 

تعداد دانش آموز را فراهم كند! 
نكته بس��يار قابل تأمل ديگر در اين نمايش��گاه به 
رخ كش��يدن درصد قبولي كنكور در برخي مدارس 
بود كه به عنوان دس��تاورد ارايه شده بود آن هم در 
ش��رايطي كه وزير آموزش و پ��رورش مدام از اينكه 
كنكور باي جان نظام آموزش��ي شده است، گايه 
دارد اما اين مهم كه همچنان مدارس برند مهم ترين 
ش��اخصه كيفيت خ��ود را رس��اندن دانش آموزان 
به پش��ت نيمكت هاي دانش��گاه مي دانند نشان از 
بيهوده بودن تاش هاي ضد كنكوري در آموزش و 

پرورش است.  اينها در حالي است كه گفته مي شود 
قيمت هاي اجاره زمين براي غرفه هاي اين نمايشگاه 
از متري ۱۸0 هزار تومان تا 2۵0 تومان بوده اس��ت 
و موسس��ان مدارس از 2 تا 20 ميليون تومان بابت 
اجاره تنها زمين غرفه هزينه كرده اند و به جز هزينه 

غرفه آرايي است.
نكته ديگر آنكه پيش از اين درباره اهداف برگزاري 
اين نمايشگاه اعام شده بود كه معرفي دستاوردها 
و موفقيت ه��اي بخش غيردولت��ي در حوزه تعليم 
و تربيت در كنار تقويت رويك��رد پژوهش محوري 
و مهارت آم��وزي در مجموعه م��دارس غيردولتي، 
معرف��ي و ارايه خدمات و محصوالت ش��ركت هاي 
دانش بني��ان و اس��تارت آپ آموزش��ي در در صدر 
فهرست اس��ت. اما با گشت و گذار در اين نمايشگاه 
مي ش��د دريافت كه اين اهداف ني��ز تنها به صورت 
تيترهايي جذاب قابل بيان است و به فرايندي قابل 

مشاهده و لمس در اين نمايشگاه بدل نشده اند.
نكت��ه حايز اهمي��ت ديگر ني��ز اين اس��ت كه اين 
نمايش��گاه حت��ي ذره اي از تلخ��ي اتفاقاتي كه در 
مدارس غيردولتي رخ داده، عدم نظارت هايي كه به 
صورت ريشه اي در اين س��ازمان و بر اين مدارس و 
مراكز وجود دارد و ديگر انتقادهاي موجود را كم نكرد 
و بر پرسش هاي ديگري افزود: از جمله اين پرسش 
كه ميزان هزينه كردن براي اين نمايشگاه چه دردي 
را دوا كرد در حالي كه در اين شرايط اقتصادي همين 
هزينه مي توانست پوشش تحصيلي چند دانش آموز 
يا هزينه بخاري اس��تاندارد چند مدرس��ه را تأمين 
كند! در نهايت آنكه كمتر كسي با حرف هاي مجتبي 
زيني ون��د درباره ل��زوم وجود م��دارس غيردولتي 
مخالف اس��ت اما انتقاد اصلي بر اين سازمان به عدم 
نظارت ها باز مي گردد كه اين نمايش��گاه نتوانست 
چيزي از بار نگاه هاي منتقدانه به اين حوزه كم كند 
و چه بسا برپايي چنين نمايشگاهي در شرايط امروز 

بر بار اين انتقادها اضافه كند.
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۱۷ فرآورده تبليغي 
ماهواره اي غيرمجاز اعالم شد

سخنگوي س��ازمان غذا و دارو اس��امي ۱۷ فرآورده 
غيرمجاز را كه به صورت گس��ترده در ش��بكه هاي 
ماهواره اي تبليغ مي شوند اعام كرد. كيانوش جهانپور 
با اشاره به گزارش اداره كل امور فرآورده هاي طبيعي، 
سنتي و مكمل س��ازمان غذا و دارو درباره تبليغات 
ماهواره اي محصوالت سامت محور، تاكيد كرد كه 
تبليغات پيامكي براي عموم و ماهواره اي فرآورده هاي 
طبيعي، س��نتي و مكمل هاي تغذي��ه اي بر طبق 
ضوابط جاري ممنوع اس��ت. او افزود: فرآورده هايي 
 super fat ك��ه تحت عن��وان »مكم��ل الغ��ري
 ،»senator قرص ترك اعتياد« ،»metabolism
»قرص افزايش قد Gluta pure«، »قرص الغري 
Easy slim«، »قرص چاقي Gumbo«، »قرص 
چاق��ي ص��ورت Super fat face«، »كپس��ول 
درم��ان ناب��اروري Selen plus«، »ك��رم درمان 
بيماري هاي پوستي Anti psoriasis«، »قرص 
درمان كبد چرب Bodyguard«، »قرص جنسي 
 ،»Good love قرص تقويت جنسي« ،»Eisenia
 Stop قرص ترك سيگار« ،»Adios مكمل الغري«
smoking«، »قرص چربي سوزي و عضله سازي 
 Garcinia قرص الغ��ري« ،»Lipo sixpack
cambogia«، »پكيج قرص هاي بنياد حيات پاك 
 »Hair plus جهت ترك اعتياد« و »قرص تقويت مو
هيچ گونه مجوزي اعم از توليد، واردات، توزيع، عرضه 
و تبليغ��ات را از اداره كل امور فرآورده هاي طبيعي، 
سنتي و مكمل س��ازمان غذا و دارو ندارند.  جهانپور 
با بيان اينكه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در 
بحث سامت مردم اغماضي نخواهند داشت، تاكيد 
كرد: لذا ضمن اطاع رساني به مردم، از دستگاه هاي 
ذي ربط نيز درخواس��ت داري��م كه به منظور حفظ 
سامت مصرف كنندگان فرآورده هاي طبيعي، سنتي 

و مكمل، اقدام الزم را در اين باره انجام دهند.

هيچ كس حق تصويربرداري 
از مامور پليس را ندارد

فرمانده ناجا تاكيد كرد كه هيچ كس حق تصويربرداري 
از مامور ناجا در حين عمليات و توهين به او را ندارد. 
سردار حسين اشتري در دومين روز از چهاردهمين 
همايش سراسري روسا و مديران پليس راهور ناجا 
گفت: هيچ كس ح��ق ندارد به مامور ما توهين كند. 
كسي حق تصويربرداري از مامور در حال خدمت و 
توهين به او را ن��دارد. او با بيان اينكه ما با قاطعيت از 
ماموران متعهدمان حمايت مي كنيم، گفت: مامور ما 
جانش را مي دهد براي حفظ امنيت و البته اگر تخلفي 
هم باشد سامانه ۱۹۷ براي نظارت بر رفتار ماموران 
اس��ت. فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از 
سخنانش از ادغام بانك هاي نيروهاي مسلح با يكديگر 
استقبال كرد و گفت: مساله ادغام بانك ها كار بزرگي 
بود كه انجام شد و خبر خوبي بود كه ما شنيديم كه 
ان شاء  اهلل منجر به افزايش خدمات به كاركنان و مردم 
ش��ود. فرمانده نيروي انتظامي در بخش ديگري از 
سخنانش به مس��اله ايمني راه ها اشاره كرد و گفت: 
بودجه ايمني راه ها خيلي كم اس��ت و بعضا تمام آن 
نيز تامين نمي شود. اين مساله بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. تمام مولفه هاي كاهش حوادث دست پليس 
نيست و همه دستگاه ها بايد توجه كنند. اشتري با بيان 
اينكه اعتماد مردم به پليس افزايش پيدا كرده است، 
افزود: مردم قدر پليس را مي دانند. سال گذشته چهار 
موسسه نظرسنجي انجام داده كه نشان داد اعتماد 
مردم به پليس افزايش داشته، امسال نيز نتايج اين 
نظرس��نجي ها كه در بيرون از ناجا انجام شده نشان 
داد كه اعتماد به پليس بيشتر از پارسال شده كه البته 
نمودهاي آن نيز مشخص است و ديديد كه مردم در 

تشييع شهدا چه حضور با شكوهي دارند. 
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه رفتار گزينشي 
با مردم نداريم، گفت: اعمال قانون براي همه است و ما 
نمي گوييم كه فان فرد، فان خودرو و... جريمه شود. 

همه در برابر قانون يكسان هستند. 

جنگل هاي شمال تا ۳۰ سال 
آينده نابود مي شوند؟

چند ماهي است كه خبرهاي مختلفي مبني بر نابودي 
جنگل هاي شمال كشور تا چند سال آينده منتشر 
مي ش��ود. برخي كارشناسان حوزه منابع طبيعي از 
جمله هادي كيا دليري رييس انجمن جنگلباناني 
ايران  بارها مطرح كرده اند كه تا ۳0 سال آينده جنگلي 
در شمال كش��ور نخواهيم داشت اما رييس شوراي 
عالي جنگل  با استناد به آخرين آمار دفتر مهندسي و 

مطالعات سازمان جنگل ها نظر ديگري دارد.
كامران پورمقدم درباره ديدگاه برخي كارشناس��ان 
مبني بر نابودي جنگل هاي شمال كشور تا ۳0 سال 
آين��ده، توضيح داد: اين گونه اظهارنظرها مس��تند 
و مبتني بر مطالعه يا تحقيقات مش��خصي نيست. 
بخشي در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري وجود 
دارد كه به صورت ساالنه وضعيت جنگل ها را رصد و 
پايش مي كند بنابراين تهديدات انس��اني و طبيعي 
كه جنگل ها را تحت تاثير خود قرار مي دهند ساالنه 
شناخته و بر اس��اس آنها برنامه هاي حفظ و احياي 

اكوسيستم در نظر گرفته و اجرا مي شود. 
او ادامه داد: گاهي در رسانه ها گفته مي شود كه به 
دليل آفات و امراض درختان جنگلي و تخريب هايي 
كه اتفاق مي افتد سطح جنگل ها كاهش پيدا كرده 
است يا طي چند سال آينده از بين مي رود. همه اين 
صحبت ها اظهارنظرهاي عمومي است و نمي توان 
به آنها استناد كرد. رييس ش��وراي عالي جنگل با 
بيان اينكه جنگل هاي شمال كشور از سال ۱۳۳۸ 
به صورت علم��ي رصد و پايش و در قالب طرح هاي 
مختلف مديريت جنگل مديريت مي شوند، به ايسنا 
گفت: بر اس��اس همين پايش ها بود كه س��ازمان 
جنگل ه��ا تصميم گرف��ت بهره ب��رداري چوبي از 
جنگل هاي شمال را ممنوع كند و آن را در شرايط 

استراحت قرار دهد. 

در روزهاي پاياني سال، اهداي خون را فراموش نكنيدجاي خالي مددكاران اجتماعي در اليحه اطفال و نوجوانان
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به اليحه 
اطفال و نوجوانان خاطرنشان كرد: به نظر قانون خوبي است 
اما حيطه اختيارات مددكاران اجتماعي تعريف نشده است. 
مددكاران اجتماعي اختيار تام براي حمايت ندارند و همه 
موارد منوط به سيستم قضايي مي ش��ود در حالي كه در 
بسياري از موارد بايد حمايت اجتماعي قبل از ورود به سيستم 
قضايي صورت گيرد. حسن موسوي چلك در نشست بررسي 
قوانين مربوط به ك��ودكان و نوجوانان و چالش هاي پيش 
رو، با بيان اينكه قوانين كودكان و نوجوانان در دو دهه اخير 
نسبت به قبل در حوزه سياست گذاري و توجه به كودكان 
بيشتر شده است در عين حال گفت: ذي نفعان مربوط به 
حمايت هاي اجتماعي از كودكان آن گونه كه بايد نسبت به 
قوانين موجود اشراف ندارند، در نظام آموزشي ضمن خدمت 

ما نيز آشنايي با قوانين ضعف بسيار جدي دارد.
وي با اشاره به اجراي سليقه اي قوانين خاطرنشان كرد: چه 
در مجريان قانون و چه سيستم هاي اجتماعي كه قرار است 

كودكان به تناسب شرايط از قانون برخوردار شوند به كرات 
اجراي سليقه اي مي بينيم، اجراي سليقه اي اهميت قوانين 
را تحت الشعاع قرار مي دهد به عنوان نمونه قانون كار است، 
ما تا چه ميزان قانون سال ۸۱ كه مربوط به پيشگيري از 

كودك آزاري است را اجرا كرديم؟
موسوي چلك با بيان اينكه ما در برخي موارد سوءاستفاده 
از قان��ون را داريم، خاطرنش��ان ك��رد: ضعف هماهنگي 
بين بخش��ي يكي از چالش هاي ج��دي اجراي صحيح 
قوانين اس��ت و مرجع ملي كه با اين هدف تش��كيل شد 
نيز نتوانست به عنوان مرجع ملي هماهنگ كننده باشد. 
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به اليحه 
اطفال و نوجوانان خاطرنش��ان كرد: به نظر قانون خوبي 
اس��ت اما حيطه اختيارات مددكاران اجتماعي تعريف 
نشده است. مددكاران اجتماعي اختيار تام براي حمايت 
ندارند و همه موارد منوط به سيستم قضايي مي شود در 
حالي كه در بسياري از موارد حمايت اجتماعي بايد قبل 

از ورود به سيستم اجتماعي صورت گيرد. او با بيان اينكه 
در اليحه اوليه قوه قضاييه، اختيارات مددكاران اجتماعي 
شفاف تر و بيشتر بود، افزود: در اليحه اوليه ۳2 بار از كلمه 
مددكار اجتماعي استفاده شده بود. به گفته رييس انجمن 
مددكاران اجتماعي ايران، ما از ظرفيت هاي ميانجي گري 

استفاده نكرديم.
او با اشاره به قانون مجازات اسامي و بحث مجازات جايگزين 
حبس نيز اظهار كرد: در برخي موارد انتقال فرد به خارج از 
محيط زندان بس��تر را براي بازتواني اجتماعي فرد فراهم 
مي كند لذا بايد در مورد كودكان موضوع ميانجي گري را 
جدي بگيريم. وي با تاكيد بر اينكه 600 كلينيك مددكاري 
اجتماعي خصوصي داريم، خاطرنشان كرد: نيازي نيست قوه 
قضاييه ساختار جديدي در اين زمينه و براي حمايت هاي 
اجتماعي براي خود ايجاد كند. مساله بعدي اين است كه در 
برخي موارد نمي توانيم از كودكان در مقابل خانواده هاي شان 

حمايت كنيم.

مديركل انتقال خون استان تهران با اعام مراجعه ۳۷۸هزار 
تهراني براي اهداي خون طي ۱۱ ماه گذشته، گفت: در اين 
ميان متاس��فانه تنها چهار درصد اهداكنندگان را بانوان 
تشكيل داده اند. طباطبايي با اشاره به آمار اهداي خون در 
استان تهران، گفت: در ۱۱ ماه امسال حدود ۳۷۸ هزار نفر 
براي اهداي خون به مراكز انتقال خون استان تهران مراجعه 
كردند و از اين تع��داد حدود 2۹2 هزار نفر موفق به اهداي 
خون، پاسما و پاكت شدند. او افزود: از اين تعداد حدود ۱۹ 
درصد افراد، اهداكنندگان بار اولي بودند و ۸۱ درصدشان 
يا سابقه اهداي خون داشتند يا اهداكننده مستمر بوده اند. 
متاسفانه فقط چهار درصد اهداكنندگان مان را بانوان تشكيل 
داده اند كه اين نشان مي دهد ما هنوز در جذب بانوان براي 
اهداي خون موفق نبوده ايم.  مديركل انتقال خون استان 
تهران با اشاره به فرا رسيدن تعطيات عيد نوروز گفت: از 
مردم مي خواهيم كه در روزهاي پاياني سال، اهداي خون 
را هم جز برنامه هايشان قرار دهند تا بتوانيم با ذخاير مناسب 

تعطيات نورزي را آغاز كنيم و با حوادثي مانند تصادفات، 
آتش سوزي ها و غيره دغدغه اي براي نجات جان بيماران 
و تأمين فرآورده اي خوني مورد نيازش��ان نداشته باشيم. 
طباطبايي با بيان اينكه در حال حاضر ذخاير ما در حد ۵- 6 
روز است، گفت: اگر ذخاير خوني پايين تر از سه روز باشد، 
وضعيت بحراني اعام مي شود. اما داشتن ذخيره براي ۳ تا 
۵ روز خوب و ۵ تا ۷ روز عالي به شمار مي آيد. همچنين اگر 
ميزان ذخاير به ۷ تا ۹ روز برسد، بايد آنها را براي استان هايي 
كه نياز دارند ارسال كنيم. او درباره  مراكز فعال انتقال خون 
استان تهران گفت: در پنج روز ابتدايي عيد يعني از 2۹ اسفند 
تا ۴ فروردين ماه مركز وصال ش��يرازي از ۸ صبح تا ۸ شب 
فعال است و مراكز جامع ستاري، تهرانپارس و شهرري نيز از 
ساعت ۹ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر فعاليت مي كنند. در روزهاي 
۵ و 6 و ۷ و ۸ ع��اوه بر اين مراكز، مركز ش��هريار و ورامين 
نيز فعاليت هايشان را آغاز مي كنند تا بتوانيم در اين مدت 

پاسخگوي تعداد بيشتري از مردم باشيم. 
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رشد بودجه 98 تهران كمتر از نرخ تورم 
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گروه راه و شهرسازي|آزاده كاري| 
روز گذشته بررسي اليحه بودجه سال ۹۸ شهرداري 
تهران در دستور كار شوراي شهر قرار گرفت و با وجود 
مخالفت هاي اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي، 
كليات آن با ۱۳ رأي موافق و ۶ رأي مخالف به تصويب 
رس��يد. ۱4بهمن س��ال جاري پيروز حناچي، اليحه 
بودجه را تقديم شوراي شهر كرد. در اليحه شهرداري، 
سقف بودجه ۱۸ هزار و ۹۳۰ ميليارد تومان پيشنهاد 
شده بود كه اعضاي شوراي شهر بعد از يك ماه بررسي 
بودجه در كميس��يون هاي مختلف مي��زان بودجه را 
۶۰۰ميلي��ارد تومان كاه��ش داده و آن را به ۱۸ هزار 
و 2۳۸ ميليارد تومان تقلي��ل دادند. به اين ترتيب، بر 
اساس نظر شوراي شهر، بودجه پايتخت در سال آينده 
۳ درصد كمتر از رقمي است كه نهاد اجر ايي اداره شهر 
در نظر داشت. به نظر مي رسد، اين تعديل در پي ناتواني 
شهرداري در تحقق كامل درآمدهاي پيش بيني شده 
در بودجه مصوب سال ۹۷ صورت گرفته و با توجه به 
ركود ساخت و ساز و استفاده ناكافي از ابزارهاي تامين 
درآمد پايدار، احتمال بهبود محسوس اوضاع درآمدي 

شهر در سال ۹۸ نيز اندك است.
بر اين اساس، جمع كل درآمدها و منابع بودجه سال 
۹۸، ۱۸ هزار و 2۳۸ ميليارد تومان در كميسيون تلفيق 
م��ورد موافقت قرار گرفت كه ۸ ه��زار و ۷۰۰ ميليارد 
تومان درآمدها، ۸ ه��زار و ۳۵۰ ميليارد تومان منابع 
حاصل از سرمايه و ۱,2۰۰ ميليارد تومان دارايي هاي 
مالي است. بودجه سازمان ها و شركت ها ۵ هزار و ۶۷۱ 
ميليارد تومان اس��ت و در تبصره ها تالش شده خزانه 
داري الكترونيك، شفافيت و انضباط پذيري در بودجه 

در اولويت قرار گيرد.

   تمركز زدايي، مهم ترين رويكرد بودجه
سكينه اش��رفي، معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و 
امور شوراي شهردار تهران در آغاز بررسي بودجه سال 
۱۳۹۸ شهرداري در صحن علني شوراي شهر تهران به 
مقايسه بودجه سال آينده با ارقام بودجه هاي سنواتي 
شهرداري تهران پرداخت و گفت: نتايج مقايسه  بودجه 
كل كش��ور و بودجه ش��هرداري تهران طي سال هاي 
۱۳۹4 تا ۱۳۹۸ با توج��ه به ميزان تورم كه به ترتيب 
۹.۱۱، ۹.۶ و ۹ درص��د بوده، حاكي از آن اس��ت كه با 
اعمال اين نرخ تورم، بودجه شهرداري تهران در سال 
۹۷ بايد به عدد 2۳ هزار ميليارد تومان مي رسيد كه با 
۵حدود هزار ميليارد تومان بودجه اعمال نشده، سقف 
بودجه شهرداري تهران در سال ۹۷ حداكثر ۱۷ هزار 
و 2۰۵ ميليارد تومان بود. با اين حساب، بودجه نه تنها 
افزايش نيافته، بلكه از نظر قدرت خريد سال ۱۳۹4 و 
بهاي ارايه خدمات به ش��هروندان در سال هاي بعد از 
آن، با كاهش چشمگيري روبرو بوده و در واقع بودجه با 

رويكرد انقباضي مصوب شده است.
وي با اش��اره به جهت گيري هاي كلي و سياست هاي 
بودجه اي در اليحه بودجه سال آينده شهرداري تهران 
گفت: تجهيز منابع عمومي ش��هرداري تهران و اتكاء 
ب��ه درآمدهاي مالي پايدار، انضب��اط مالي در بودجه، 
سامان دهي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، 
توانمندس��ازي، اداره اقتص��ادي و افزايش بهره وري 
سازمان ها و شركت ها، بودجه ريزي عملياتي و همگرايي 
و هم افزايي در كليه اقدام��ات و وظايف براي كاهش 
هزينه ها مهم ترين رويكردهايي است كه بطور كامل 
در بودجه س��ال آينده مورد توجه قرار گرفته است.به 

گفته اشرفي، مهم ترين تغيير بودجه سال ۹۸ نسبت 
به س��نوات پيش از آن، تطبيق بودجه با احكام برنامه 

پنج ساله سوم توسعه شهر تهران است.
معاون شهردار تهران بودجه ريزي عملياتي را يكي از 
موضوعات مهم بودجه سال ۹۸ در راستاي سياست هاي 
بودجه اي و احكام برنامه دانست و گفت: با بودجه ريزي 
عملياتي، همه اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي 
سرمايه بر اساس واحد سنجش، مقدار واحد سنجش 
و ميزان بهاي خدمات هر واحد س��نجش مورد لحاظ 
قرار گرفته اس��ت. اش��رفي با ذكر مثالي در خصوص 
تغيير پايه بودجه مناطق ش��هرداري تهران گفت: در 
۱۰ سال گذش��ته يك كارشناسي از عدد پايه بودجه 
مناطق صورت گرفته و هرسال مبلغي به اين پايه افزوده 
مي شد اما امس��ال، اين عدد پايه بر اساس ظرفيت هر 
منطقه متفاوت لحاظ شده بطوري كه براي مثال بودجه 
منطقه يك شهر تهران كه منطقه برخورداري محسوب 
مي شود در س��ال آينده تنها يك درصد افزايش يافته 
اما بودجه منطقه ۱۵ تا 2۷ درصد و بودجه منطقه ۱۶ 

حداقل 22 درصد رشد داشته است.
به گزارش »تعادل«، در جريان بررسي كليات اليحه 
بودجه ۹۸ شهرداري تهران تمامي اعضاي كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي حاضر در جلسه، به كليات اليحه 
رأي منف��ي دادند زيرا معتقد بودن��د در اين اليحه به 
ماموريت هاي فرهنگي و اجتماعي پرداخته نشده است. 

    عدم انطباق بودجه بااحكام برنامه سوم
اله��ام فخ��اري، نايب رييس كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي ش��وراي ش��هر تهران اولين نفري بود كه با 
كليات بودجه پيشنهادي شهرداري تهران براي سال 
۱۳۹۸ مخالفت كرد. او با اشاره به اينكه ما و همكارانمان 
بودجه را به زبان س��اده تبديل و چاپ كرده ايم و اين 
كتابچه راهنماي خوبي براي شهروندان است،  تصريح 
كرد: دليل ما ب��راي مخالفت با بودجه اين اس��ت كه 
بودجه پيشنهادي منطبق با احكام برنامه توسعه سوم 
شهر نيس��ت.اين بودجه تغييري نسبت به سال هاي 
قبل ندارد، منطق بودجه امس��ال يا منطق بودجه در 
سال هاي ۹۷ و ۹۶ يكي اس��ت با اندكي تغييرات. در 
اين بودجه نشاني از تغيير رويكرد در اداره شهر ديده 
نمي شود. به اضافه اينكه متأسفانه در بخش فرهنگي 

و اجتماعي بودجه كاهش چشمگيري داشته است.

   امكان افزايش بودجه تا ۲۰ هزار ميليارد تومان 
س��يدمحمود ميرلوحي، عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه شورا به عنوان موافق كليات بودجه گفت: آنچه 
انجام شده ناكافي است اما بايد شرايط موجود كشور و 
محدوديت هايي را كه با آن مواجه هستيم را بپذيريم. 
ما هم در موضوع تأمين منابع، هم در اصالح س��اختار 
و هم در شيوه هزينه كرد قدرت مانور محدودي داريم. 
معتقدم در حوزه منابع س��قف بودج��ه را تا 2۰ هزار 
ميليارد تومان مي شد افزايش داد اما ظرفيت ها مورد 
غفلت قرار گرفته و نتوانسته ايم منابع پايدار شهر تهران 
را شناس��ايي كنيم. او با بيان اينكه در سال ۹۵ منابع 
پايدار شهرداري زير 2۵ درصد بود، گفت: اكنون شورا 
منابع پاي��دار را حداقل 4۰ درصد اعالم كرده و همين 
االن به تحقق ۳۳ درصدي در اين زمينه رسيده ايم. اگر 
سال گذشته درآمد از محل پسماند ۱4 ميليارد تومان 
بود، براي سال آينده اين درآمد تا ۵۰۰ ميليارد تومان 

قابل تحقق است.

در نهايت كليات اليحه بودجه س��ال ۹۸ ش��هرداري 
تهران با ۱۳ راي موافق و ۶ راي مخالف )تعداد حاضران 
به هنگام راي گيري ۱۹ نفر بود( به تصويب رسيد. بعد از 
تصويب كليات نوبت به بررسي تبصره ها رسيد كه هيات 
رييسه معتقد بودند نيازي به خواندن تبصره ها نيست و 
در هر تبصره چنانچه اعضا پيشنهاد يا صحبتي داشتند 
مي توانند درباره آن صحبت كنن��د. در همين حين، 
محسن هاشمي، رييس شورا براي دقايقي صحن شورا 
را ترك كرد و ابراهيم اميني نايب رييس شورا جاي او را 
گرفت. اميني با يادآوري اينكه در مجلس نيز تبصره هاي 
بودجه خوانده شده و بعد درباره آنها راي گيري مي شود 
اظهار كرد كه شيوه درس��ت بررسي بودجه، خواندن 
تبصره ها است. در زمان بررسي برنامه سوم توسعه شهر 
تهران نيز برخي اعضا عن��وان مي كردند كه نيازي به 
خواندن تبصره ها نيست.روز گذشته بعد ازتوضيحات 
اميني تبصره ها به ترتيب خوانده و به راي گذاشته شد.

   كاهش 7۰ درصدي هزينه هاي مصرفي 
حسن رسولي، خزانه دار شوراي شهر تهران در حاشيه 
جلسه ش��ورا به بيان برخي از تبصره هاي مصوب روز 
گذشته پرداخت و با اشاره به اينكه شهرداري در بودجه 
سال ۹۸ موظف ش��ده هزينه هاي مصرفي خود را در 
ح��د ۷۰ درصد كاهش دهد، گف��ت: همچنين مقرر 
ش��ده هزينه س��فرهاي خارجي تا ۶۰ ميليارد تومان 

كاهش يابد.
به گفته رس��ولي بودجه س��ال ۹۷، ۱۷ه��زار و 4۰۰ 
ميليارد تومان ب��ود و اليحه ش��هرداري براي بودجه 
سال ۹۸، ۱۸ هزار و 2۳۸ ميليارد تومان است. ممكن 
اس��ت اين سوال پيش  آيد كه آيا اين افزايش مي تواند 
لطمه اي ب��ه تحقق پذيري بودجه بزند ي��ا خير؟ اگر 
 در خوش��بينانه ترين برآورد در س��ال ۹۸ كش��ور با

۳۰ درص��د نرخ تورم روبرو ش��ود و ما بدون افزايش يا 
كاهش بخواهيم همين بودجه را در نظر بگيريم بايد 

22 هزار و ۶2۰ ميليارد تومان براي س��ال ۹۸ بودجه 
تصويب مي كرديم؛ در صورتي كه اين ۱۸ هزار و 2۳۸ 
ميليارد تومان كه براي سال ۹۸ پيشنهاد شده است با 
فرض تورم ۳۰ درصدي ۸,4 درصد از حيث قدرت خريد 
نسبت به بودجه 22 هزار ميليارد توماني پايين تر است، 
بنابراين يكي از رويكردهاي شوراي پنجم صرفه جويي 

در اداره شهر براي سال ۹۸ است.
سيد حسن رسولي گفت: اولويت اصلي براي شوراي 
شهر پنجم و شهرداري توسعه حمل و نقل عمومي و 
به ويژه حمل و نقل ريلي است. در صورتي كه بتوانيم 
خوب حركت كنيم اين امكان وجود دارد كه ظرف سه 
سال آينده ظرفيت حمل و نقل ريلي درون شهري را 
از 2 ميليون سفر روزانه به ۵ ميليون سفر برسانيم و در 
اين صورت در جهت كاهش آلودگي و ترافيك گام هاي 
خوبي برداش��ته ايم.در تبصره 4 بودجه شهرداري در 
راستاي رسيدن به اين هدف و تكميل خطوط ۳، ۶ و 
۷ مترو به ش��هرداري تهران اجازه داديم شهرداري 2 

ميليارد يورو از اعتبارات خارجي استفاده كند.
رس��ولي با اشاره به بند ب تبصره ۱۱ بيان كرد: در اين 
تبصره مثل س��ال ۹۷ ش��هرداري موظف شده است 
كليه قراردادهاي باالي 2۰۰ ميليون تومان را از نقطه 
آغاز تا پايان در سامانه شفافيت منتشر كند.خزانه دار 
شوراي شهر تهران با اشاره به تبصره 2۰ اليحه بودجه 
۹۸ گفت: در اين تبصره مقرر شده سهم شهرداري را 
در كمك به احياي بافت هاي فرسوده افزايش دهيم. 
او با اشاره به تبصره ۱۶ هم اظهار كرد: در مجموع ۳۰۰ 
ميليارد تومان براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي 
در اختيار شهرداري است و ما خواسته ايم تا اسامي اين 

اشخاص در سامانه شفافيت درج شود.
او با اشاره به تبصره 2۳ بيان كرد: از منظر درون سازماني 
ساختار گس��ترده و ناكارآمد در تش��كيالت و نيروي 
انس��اني يكي از معضالت شهرداري اس��ت. در بند۵ 
تبصره 2۳ ش��هرداري را موظف كرده ايم تا نسبت به 

سال ۹۷ از طريق بازخريد تش��ويقي يا بازنشستگي 
پيش از موعد يا... نيروي انس��اني خ��ود را تا ۶ درصد 
كاهش دهد. همچنين در همين تبصره مقرر كرده ايم 
تا معادل ۵۰ درصد از اين ۶ درصد )يعني ۳ درصد( از 
بين فارغ التحصيالن دانشگاه هاي برتر جذب نيرو شود. 
در همي��ن تبصره مقرر كرده ايم براي كس��اني كه در 
اجراي بند ۵ از شهرداري آزاد مي شوند با همكاري ساير 
سازمان هاي مسوول مثل سازمان فني و حرفه اي در 
جهت افزايش مهارت هاي اين افراد قدم برداشته شود.

مانند سال ۹۷ شهرداري موظف است در سال ۹۸ ده 
درصد از تعداد واحدهاي سازماني در ستاد، سازمان ها، 

شركت ها، موسسات و مناطق بكاهد.
 رس��ولي با اش��اره به اينك��ه تبص��ره 2۸ معطوف به 
صرفه جويي اس��ت، گفت: ش��هرداري موظف است 
هزينه هاي مصرفي خ��ود را در حد ۷۰ درصد كاهش 
دهد. همچنين مقرر اس��ت هزينه سفرهاي خارجي 
خود را نسبت به سال ۹۷ شصت ميليارد تومان كاهش 
دهد.تبصره ۳2 به ش��هرداري اجازه داده با استفاده از 
نتايج آزمايشي منطقه 2، زيرساخت هاي الكترونيكي 
خود را براي كسب درآمد ۶۰۰ ميليارد توماني از محل 
پارك هاي حاشيه اي فعال كند و صددرصد اين مبلغ را 
به توسعه حمل و نقل عمومي و به ويژه مترو اختصاص 
دهد. همچنين تبصره ۳۷ شهرداري را موظف مي كند 
براي اس��تفاده كارآمد از اعتب��ارات و مبادله ديتا در 
سطح شهر، چارچوب اقتصاد ديجيتال شهري را براي 
دسترسي به درآمد پايدار ايجاد كند و از اين محل 2۰ 
ميليارد تومان كس��ب درآمد كند. اميدواريم تا 2 تا ۳ 
س��ال آينده با فعال سازي اين زيرساخت كمتر شاهد 
دكل هاي مضر در پشت بام مردم باشيم.رسولي با اشاره 
به تبصره ۳۸ گفت: براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام مثل 
پل گيشا، پايانه شرق و... كه در مجموع 2۷ پروژه است 
مقرر اس��ت، عالوه بر س��قف اعتبارات عمراني هم به 

صورت نقد و هم غيرنقد تامين اعتبار شود.

وزير راه و شهرس��ازي با اعالم اينكه قيمت بليت هواپيما 
در نوروز افزايش نمي يابد، نرخ بليت را تابع عرضه و تقاضا 
دانست و گفت: معاونت حمل و نقل وزارتخانه نيز با ستادي 
كه تشكيل داده و بر قيمت بليت و شرايط كل ُمدهاي حمل 

و نقل نظارت خواهد كرد.
به گزارش تسنيم، محمد اسالمي اظهار كرد: قيمت بليت 
هواپيما در نوروز امس��ال هيچ افزايشي نخواهد داشت و 
قيمت بليت هواپيما به موجب قانون بر اساس نظام عرضه و 
تقاضا تعيين مي شود.او تصريح كرد: سقف مجاز قيمت بليت 
هواپيما در شوراي عالي هواپيمايي كشوري تعيين شده و 
سازمان هواپيمايي بر اين مساله نظارت مي كند، افزون بر 
نظارت سازمان هواپيمايي كشوري، معاونت حمل و نقل 
وزارتخانه هم با ستادي كه تشكيل داده و بر قيمت بليت 
و شرايط كل ُمدهاي حمل و نقل نظارت خواهد كرد.چند 
ماهي است كه ايرالين ها با محوريت انجمن شركت هاي 
هواپيمايي ليستي را در سايت خود بارگذاري كرده كه در 
آن كف و سقف قيمت بليت هواپيما درج شده است، با وجود 
اين مساله و همچنين تاكيد وزير راه و شهرسازي قيمت 
بليت هواپيما به خصوص در ايام پيك باالتر از سقف هاي 
اعالم شده به فروش رفته و سازمان هواپيمايي كشوري نيز 
نتوانسته كنترلي بر اين وضعيت داشته باشد. به نظر مي رسد 
به دليل همين ناتواني بوده كه معاون حمل ونقل وزير راه و 
شهرسازي ستادي را در اين معاونت براي نظارت بر قيمت ها 

از جمله نرخ بليت هواپيما تشكيل داده است. 

      درخواست يك هزار پرواز فوق العاده نوروزي
جدا از خبر وزير راه و شهرس��ازي مبني بر افزايش نيافتن 
قيمت بليت هواپيم��ا در ايام نوروز س��ال آتي، يك عضو 
هيات مديره شهر فرودگاهي امام خميني )ره( گفت: بيش 
از يك هزار درخواست برقراري پرواز فوق العاده نوروزي از 

شركت هاي هواپيمايي دريافت كرده ايم.
علي رستمي افزود: از شركت هاي هواپيمايي خواسته ايم، 
درخواس��ت پروازهاي فوق العاده خود را براي س��فرهاي 
نوروزي هر چه زودتر ارايه دهند، بس��ياري از ش��ركت ها 
درخواس��ت هاي خود را ارايه دادند و در حال حاضر واحد 

برنامه ريزي پروازي ف��رودگاه، در حال برنامه ريزي براي 
پروازها و پروازهاي فوق العاده است.

رستمي ادامه داد: اميدواريم به زودي فهرست  پروازهاي 
فوق العاده كه از شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي 
گرفته مي ش��ود، نهايي ش��ود تا  تعداد پرواز ها و مسير ها 
براي نوروز مشخص ش��ود .او تصريح كرد: از شركت هاي 
هواپيمايي خواس��ته ايم فهرس��ت پروازهاي فوق العاده 
درخواستي خود را هر چه زودتر ارايه كنند، هر شركتي كه 
زودتر فهرست خود را ارايه كند، ساعت و زمان مناسب تر 
پرواز را به خود اختصاص مي دهد و  هر چه ديرتر درخواست 
پروازهاي فوق العاده را به ما بدهند، برخي ساعات مناسب 
را از دست مي دهند.رس��تمي اضافه كرد: در حال حاضر 
شركت هاي هواپيمايي براي برقراري پروازهاي فوق العاده 

استقبال كرده اند و اين نشان از استقبال مسافران دارد.
 عضو هيات مديره شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 
افزود: شركت هاي هواپيمايي تاكنون درخواست صدور 
بيش از يك هزار مجوز پرواز فوق العاده را براي ما ارس��ال 
كرده اند  و قطعًا اين رقم تا پايان سال افزايش مي يابد.علي 
رستمي درباره آماده سازي فرودگاه امام خميني )ره( براي 
س��فرهاي نوروزي، بيان كرد: تالش كرديم فرودگاه امام 

خميني )ره( امسال هم براي سفرهاي نوروزي كامال پيشرو 
باشد.رستمي بيان كرد: در مدت زمان طرح نوروزي سال 
گذشته، بيش از ۵۵ هزار مسافر در فرودگاه امام خميني )ره( 
جابه جا شدند.او اظهار كرد: حدود ۶4 شركت هواپيمايي 
در فرودگاه ام��ام خميني )ره( فعاليت مي كنند كه از اين 
تعداد، ۱۳ ش��ركت ايراني و بقيه شركت هاي هواپيمايي 

خارجي هستند.

    قيمت تاكسي فرودگاه امام در ايام نوروز؟
رستمي درباره نرخ كرايه تاكسي هاي فرودگاه امام نيز گفت: 
برنامه ريزي كرده ايم كه كرايه تاكسي ها افزايش نيابد، البته 
اين موضوع بيشتر در حيطه اختيارات  اصناف آنها است، 
اما هيچ برنامه اي براي گران كردن خدماتي كه در فرودگاه 
ارايه مي شود، چه حمل و نقل و چه خدمات غرفه ها نداريم 
و با گران فروشي برخورد مي كنيم.او تأكيد كرد: به مسافران 
فرودگاه توصيه مي كنيم، حتما از تاكس��ي فرودگاه براي 
حمل و نقل خود استفاده كنند، آنچه كه براي ما رسميت 
دارد، همين تاكس��ي هاي فرودگاه است، آنها شناسنامه 
دارند، تحت نظارت هستند و ناظران فرودگاه هم بر عملكرد 

آنها نظارت مي كند .

براساس تازه ترين گزارش عملكرد پروازي شركت هاي 
هواپيمايي در آذرماه امس��ال، 4 هزار و ۸۹۰ سورتي 
پرواز انجام ش��د كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذش��ته )آذر ماه ۹۶( ك��ه ۵ هزار و 24۰ س��ورتي 
پرواز داخلي به ثبت رسيد، ۶.۶ درصد كاهش نشان 

مي دهد.
ب��ه گزارش مهر، در دي ماه ه��م در مجموع ۵ هزار و 
۱۶۵ سورتي پرواز داخلي انجام شد كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته )دي ماه ۹۶( كه ۶ هزار و ۱۱۰ 
پرواز به ثبت رس��يده، كاهش ۱۵.4 درصدي داشته 
است.بررسي گزارش س��ازمان هواپيمايي كشوري 
نشان مي دهد كه شركت هواپيمايي آسمان در دو ماه 
آذر و دي امسال بيشترين تأخير در پروازهاي داخلي 

را به خود اختصاص داده است.
 طبق اين گزارش بيش��ترين ميزان تأخير پروازهاي 
آذر ماه امس��ال به هواپيمايي آتا تعلق داشت كه ۶4 
درصد پروازهاي اين شركت با تأخير انجام شد. آتا اير 
از ۳۷۷ سورتي پرواز در آذرماه 242 پرواز معادل ۶4 
درص��د را با تأخير و ۱۳۵ پرواز معادل ۳۶ درصد را به 

موقع به پايان رساند.
ش��ركت هواپيمايي تابان هم در آذر ماه امسال با ۶۱ 
درص��د تأخير در پروازهاي خود رتبه دوم را كس��ب 
كرد و اين ش��ركت از مجموع ۱۰۷ پرواز انجام شده 
در آخرين ماه پاييز ۶۵ پرواز مع��ادل ۶۱ درصد را با 
تأخير و تنها 42 پرواز معادل ۳۹ درصد را به موقع به 
اتمام رس��انده است.سومين شركت داراي بيشترين 
تأخيرهاي پروازي در آذر ماه سپهران بود كه از مجموع 
۱2۳ پرواز انجام شده در اين ماه تنها ۵۶ پرواز معادل 
4۶ درصد را در زمان مقرر و ۶۷ پرواز معادل ۵4 درصد 

را با تأخير انجام داد.
كمتري��ن ميزان تاخيره��اي پ��روازي در آذر ماه به 
هواپيمايي پويا اختصاص داش��ت كه از مجموع 4۵ 
پرواز انجام ش��ده از سوي اين ش��ركت تنها ۵ پرواز 
معادل ۱۱ درص��د با تأخير بود و 4۰ س��ورتي پرواز 
معادل ۸۹ درصد به موقع انجام ش��ده است.س��اها 

و معراج ديگر ش��ركت هاي هواپيماي��ي بودند كه با 
داشتن به ترتيب ۱۳ و ۱۸ درصد كل پروازهاي خود 
به صورت تاخيردار در رتبه هاي دوم و س��وم بهترين 
شركت هاي هواپيمايي از لحاظ انجام به موقع پروازها 
قرار مي گيرند.نشان ش��ركت هاي هواپيمايي داراي 
بيشترين تأخير نسبت به كل پروازهاي داخلي انجام 
شده در آذر ماه امس��ال همچنان به شركت آسمان 
تعلق مي گيرد كه ۱۸ درصد كل پروازهاي تاخيردار را 
به خود اختصاص داده است آتا هم با كسب ۱4 درصد 
و ايران اير ۱۳ درصد پروازهاي تاخيردار داخلي در اين 

ماه در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
س��ازمان هواپيمايي كش��وري در خصوص عملكرد 
ش��ركت هاي هواپيمايي در دي ماه امس��ال با اعالم 
گزارشي در اين زمينه، شركت هواپيمايي تابان را با 
داشتن ۵۷ درصد تأخير در پروازهاي اين شركت به 
عنوان بيشترين شركت داراي تأخير پروازي معرفي 
كرده است.اين شركت از مجموع 2۰۸ سورتي پرواز 
در دي م��اه ۱۱۹ پرواز معادل ۵۷ درصد را با تأخير و 
۸۹ پرواز معادل 4۳ درصد را به موقع انجام داده است.

س��پهران هم به همراه تابان كه توانس��ته ۵۷ درصد 
پروازهاي خود را به ص��ورت تاخيردار انجام دهد در 
صدر شركت هاي داراي بيش��ترين تاخيران پروازي 
قرار گرفته است. با اين تفاوت كه سپهران تنها ۱۱۱ 
س��ورتي پرواز در اولين ماه زمستان انجام داد كه ۶۳ 
پرواز معادل ۵۷ درصد با تأخير و 4۸ پرواز معادل 4۳ 

درصد به موقع بوده است.
كمترين ميزان تأخيرهاي پروازي دي ماه به شركت 
هواپيمايي پويا با انجام ۱۵ درصد و ساها با ۱۷ د رصد 

و معراج با 2۰ درصد با تأخير پروازي بوده است.
همچنين هواپيمايي آسمان مانند ماه هاي گذشته با 
كسب ۱۶ درصد كل پروازهاي تاخيردار در دي ماه در 
مقام نخست شركت هاي هواپيمايي داراي تأخيرهاي 
پروازي نسبت به همه پروازهاي انجام شده در اين ماه 
ايستاد و ايران اير با ۱۵ درصد و ماهان با ۱۰ درصد در 

رتبه هاي بعدي ايستادند.
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 پيش فروش نوروزي
بليت اتوبوس آغاز شد

پيش ف��روش نوروزي بليت اتوب��وس به صورت 
حض��وري و غيرحض��وري از ۱2 اس��فندماه 

)يكشنبه( آغاز شد.
به گزارش ايسنا، متقاضيان انجام سفرهاي نوروزي 
 با اتوبوس مي توانند ب��راي خريداري بليت هاي 
پيش فروش ب��ه صورت حضوري و غيرحضوري 
)اينترنتي( اقدام كنند و تا جايي كه امكان دارد 
خريد بلي��ت خود را به ترمينال ه��ا و پايانه هاي 

مسافربري و روزهاي پاياني موكول نكنند.
قيمت بليت اتوبوس و كرايه سواري بين شهري 
در نوروز س��ال ۱۳۹۸ با افزاي��ش 2۰ درصدي 
قيمت ها روبرو شده است و متقاضيان بايد بليت 
مورد نظر خود را از تاريخ 2۵ اس��فندماه س��ال 
جاري با رشد 2۰ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷ 

خريداري كنند.
در صورت وجود هرگونه شكايت و انتقاد از سوي 
مس��افران، آنها مي توانند با مراجعه به س��امانه 
۱4۱، كه اپليكيشن موبايلي آن نيز وجود دارد به 
بخش ثبت شكايت مسافران حمل و نقل عمومي 
مراجعه كرده و با اعالم مش��خصات مربوطه اعم 
از ش��ماره بليت، مبدا و مقصد و اطالعاتي از اين 
دست شكايت خود را ثبت كنند تا توسط سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي در اس��رع وقت 

رسيدگي شود.

پيش بيني افزايش 1۰ درصدي 
سفرهاي جاده اي در نوروز 

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
گفت: در تعطيالت نوروز سال آينده پيش بيني 
مي ش��ود كه ميزان جابه جايي مسافران توسط 
ناوگان حمل و نقل عمومي كشور ۱۰ درصد در 

همسنجي با سال گذشته افزايش داشته باشد.
به گزارش ايرنا، عبدالهاش��م حس��ن نيا افزود: 
۱4 ه��زار دس��تگاه اتوبوس، ۳۰ هزار دس��تگاه 
 سواري و تاكسي بين شهري و ۳۰ هزار دستگاه 
ميني بوس در كشور به مس��افران خدمات ارايه 
مي كنند. او اضافه كرد: طرح نوروزي امس��ال از 
2۵ اس��فند آغاز مي ش��ود و تا ۱۷ فروردين ۹۸ 
ادامه خواهد يافت.اين مقام مسوول اظهار كرد: 
س��ازمان راهداري و حمل و نق��ل جاده اي براي 
افزايش ايمني و ايجاد بستر مناسب براي مسافران 
نوروزي با پليس راه و ساير دستگاه هاي مرتبط 
هماهنگي الزم انجام داده است.به گفته حسن نيا، 
سال گذشته 4۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجي به 
صورت ترانزيت در كشور تردد كردند كه با توجه 
به وضعيت اقتصادي كشور گردش مالي خوبي 

داشته و كمك حال اقتصاد كشور است.

كاهش دما در برخي استان ها 
س��ازمان هواشناس��ي از كاه��ش دم��ا در برخي 
اس��تان هاي كش��ور خبر داد و اعالم كرد: عالوه بر 
اس��تان هاي ش��مالي طي امروز و فردا در مناطق 
غرب و شرق كشور بارش هاي پراكنده پيش بيني 

شده است.
به گزارش تس��نيم، از بعد از ظهر ديروز با شمالي 
شدن جريانات روي درياي خزر كاهش نسبي دما 
و بارش هاي پراكنده براي استان هاي شمالي روي 
داد، ضمن اينكه در برخي مناطق شمالغرب كشور 
بارش  پراكنده برف )در مناطق كوهستاني( و باران 
پيش بيني ش��د.امروزعالوه بر اين برخي مناطق 
غرب، دامنه هاي جنوبي مركزي و شرقي بارش هاي 
پراكنده باران همراه وزش باد پيش بيني شده است.

سازمان هواشناسي براي مناطقي از شمال شرق و 
شرق كشور در روز سه شنبه، بارش هاي پراكنده و 

وزش باد پيش بيني كرده است. 

تصويب اساسنامه شركت 
قطارهاي حومه اي در دولت

معاون مس��افري از تصويب اساس��نامه شركت 
قطارهاي حومه اي در جلسه پنجم اسفند ماه سال 

جاري هيات دولت خبر داد.
ميرحسن موس��وي در گفت وگو با فارس اظهار 
كرد: شركت قطارهاي حومه اي بر اساس بند ۵2 
قانون برنامه ششم توسعه و با هدف ساماندهي 
حاشيه شهرها و توس��عه امور حمل ونقل ريلي 
حومه اي در زير مجموعه راه آهن ش��كل گرفته 
است.او افزود: همچنين دولت در بند ۵2 قانون 
برنامه ششم توسعه مكلف شده است تا اساسنامه 
اين ش��ركت را با مشاركت س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور 

تهيه و تصويب كند.
به گفته معاون مس��افري راه آهن، در طول يك 
سال گذشته شركت راه آهن با تهيه پيش نويس 
اين اساسنامه و برگزاري جلسات متعدد با ساير 
بخش هاي دولت نظير وزارت كش��ور، سازمان 
مديريت و وزارت راه و شهرسازي توانست نظرات 
اين بخش ها را دريافت و تأييد آنها را كسب كند.

موسوي ادامه داد: اين درحالي است كه تالش هاي 
راه آهن براي تصويب اين اساس��نامه در هيات 
دولت يكي از گام هاي مهم و اصلي ايجاد شركت 

قطارهاي حومه اي به شمار مي رود.
او يادآور شد: شركت راه آهن از سال ۱۳۹2 توسعه 
قطارهاي حومه اي و منطقه اي را در دستور كار 
خود قرار داد و موفق به تصويب قانون برنامه ششم 
توسعه و مصوبه هيات دولت در مورد اساسنامه 

شركت قطارهاي حومه اي شده است.
 اين مق��ام مس��وول ب��ا بي��ان اينك��ه راه  آهن 
دس��تاوردهاي مهم و قابل توجه��ي را در بخش 
قطارهاي حومه اي و منطقه اي داشته است، گفت: 
  بر اساس آمارهاي منتش��ره در طي اين سال ها 
تعداد مس��افران اين قطارها رش��د بيش از 2.۵ 
برابري داشته و در سال جاري اين مسافران ۳۰ 
درصد مجموع مسافران راه آهن را تشكيل داده اند.
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 تامين سرمايه در گردش
بخش صنعت و معدن

شاتا| معاون طرح وبرنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: يكي از برنامه ه��اي جدي وزارتخانه، 
تامين مالي از بازار س��رمايه ب��راي بخش صنعت و 
معدن است. سعيد زرندي گفت: جلسات متعددي 
با مديران بورس برگزار كرده ايم و مصمم هستيم تا 
بتوانيم شركت هاي بيشتري وارد بازار بورس كنيم. او 
افزود: با توجه به محدوديت ها در منابع مالي در سال 
98 و آسيب افزايش قيمت در سال 97 براي واحدهاي 
توليدي، طبيعي است كه نياز به وحدت رويه با هدف 
اشتغالزايي براي حل مشكالت توليدي داريم. زرندي 
تاكيد كرد: حفظ و تثبيت اش��تغال مطابق اهداف 
پيش بيني ش��ده در بودجه 98 در برنامه هاي اصلي 
است و تالش مي كنيم با سياست هاي حمايتي توليد 
را رونق و اشتغال را افزايش دهيم. او تصريح كرد: در 
سال 97 با نگاه و رويكرد نوآورانه در تبصره 18، تكميل 
طرح هاي نيمه تمام باالي 60 درصد، بازسازي صنايع 
موجود و سرمايه در گردش در اهداف حمايتي دولت 
قرار گرفته بود.  معاون طرح و برنامه  وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: يكي از مواردي كه در بودجه 
سال 98 ديده شده است، افزايش سرمايه صندوق هاي 
ضمانت سرمايه گذاري براي حمايت بيشتر از توليد 
است. زرندي تاكيد كرد: سال 98 را با نگاهي نو به توليد 
و اش��تغال دنبال مي كنيم و چيزي كه براي ما مهم 
است اينكه از صنعتي حمايت كنيم كه بازار داشته 
باشد. او توضيح داد: در مجموع 20 هزار ميليارد تومان 
براي ايجاد اشتغال صنعتي درنظر گرفته شده و هزار 
ميليارد هم سود تسهيالت مصوب شده است. رييس 
ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: عارضه يابي و بخش مش��اوره براي صنعت از 
ديگر موضوعاتي اس��ت كه در قالب تبصره 18 براي 
توليد ديده شده است. زرندي افزود: يارانه تسهيالت 
براي ش��روع به كار و حركت اوليه بخش خصوصي 
است و در مراحل بعدي بايد سرمايه بخش خصوصي 
كارساز باشد. او گفت: چنانچه دولت بتواند به دو صورت 
حمايت نقدي و قانوني به كمك بخش خصوصي بيايد، 
مي تواند نگاه ها را به بخش خصوصي معطوف كند. 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصريح كرد: در ايام سخت بهتر مي توان همكاري كرد 

و كارهاي بزرگ تري انجام داد.

 برنامه هاي وزارت صنعت
براي حمايت از توليد ملي

تسنيم| معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: برنامه هاي اين وزارتخانه در بحث مربوط 
به توليد ملي و حمايت از كاالي ايراني بسيار متنوع 
و متعدد است. فرشاد مقيمي در خصوص اقدامات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��ال حمايت از 
كاالي ايراني گفت: معرفي كاالهاي س��اخت داخل 
به مردم از جمله برنامه هاي اين وزارتخانه در راستاي 
تحقق شعار سال بوده است. او همچنين اظهار كرد: 
واق��ع مطلب اينكه در خيل��ي از زمينه ها مردم بايد 
شناخت كافي نسبت به منشأ ساخت كاالها اعم از 
داخلي يا خارجي داش��ته باشند و همينطور توجه 
كنند به اينكه استفاده از كاالي ايراني چه مزيت هاي 
براي اشتغال و اقتصاد كشور دارد. معاون امور صنايع 
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اين بحث از سال 
گذشته با كمپين حمايت از كاالي ايراني در سطح 
كشور آغاز و دستاوردهاي خيلي خوبي نيز به همراه 
داشت به نحوي كه در برخي از رشته ها تا 30 درصد 
خريد ها افزايش پيدا كرد. او در ادامه افزود: اين روند 
همچنان به لحاظ مباحث فرهنگي در كشور ادامه 
دارد. مقيمي اظهار كرد: وزارت صنعت همكاري هاي 
خيلي خوبي در جهت حماي��ت از كاالهاي ايراني و 
معرفي محصوالت س��اخت داخل با صدا و سيما به 
خصوص شبكه ايران كاال، راديو اقتصاد و ديگر رسانه ها 
داشته است. او گفت: حال اگر مردم اعتماد و اطميناني 
به كاالي ايراني مي كنند بايد برخي از اقدامات از سمت 
توليد نيز آغاز مي شد. معاون امور صنايع وزير صنعت، 
معدن و تجارت افزود: اين اقدامات نيز بيشتر مربوط 
به ارتقاي كيفيت كاالهاي ساخت در صورت پايين 
بودن كيفيت به نسبت محصوالت مشابه خارجي بود.

بازار داغ فروش قطعات تقلبي 
خودرو 

تس�نيم| رييس اتحاديه تعميركاران خودرو 
با تأكيد براينكه متأس��فانه قيمت قطعات نيز تا 
بي��ش از 300 درصد افزايش پيدا كرده اس��ت، 
گفت: قيمت قطعات بسيار باال رفته و براي مردم 
تعويض يا تعمير آنها به صرفه نيس��ت. عليرضا 
نيك آيين با اشاره به اينكه در شب عيد با افزايش 
تقاضا براي خريد قطعات خودرو روبرو هستيم، 
اظهار كرد: متأسفانه در اين شرايط وفور قطعات 
بي كيفيت و تقلبي در بازار بسيار است به نحوي 
كه تعداد تعميرات خودرو به حد باال رسيده است. 
او با اشاره به فروش قطعات و روغن بدون گارانتي 
در سطح بازار، افزود: در حال حاضر سازنده هاي 
اصلي قطعات خودرو ترجيح مي دهند نواقص خط 
توليد شركت هاي خودروساز را برطرف كرده و 
تمركز زيادي بر بازار قطعات ندارند به نحوي كه 
اين كمبود توسط تعدادي سوءاستفاده گر در بازار 
شناس��ايي و در تالش براي فروش قطعات فاقد 

كيفيت خود در بازار هستند.
رييس اتحاديه تعميركاران خودرو گفت: متأسفانه 
با استفاده از تجهيزات پيشرفته عالمت هايي روي 
قطعات حك مي كنند كه مصرف كننده به هيچ 
عنوان نمي تواند قطعه بي كيفيت را شناس��ايي 
كند. نيك آيين با اشاره به اينكه به مردم توصيه 
مي كنم به جاي خريد قطع��ات خارجي عمدتا 
تمركز خود را به خريد قطعات ايراني كنند، افزود: 
با توجه به ش��رايط تحريم شركت هاي خارجي 
تمايلي به ارسال قطعه به كشور ندارند. اما عده اي 
سوءاستفاده گر قطعات خود را به نام اورجينال به 

مردم مي فروشند.

چه كساني پشت درهاي بسته اتاق نهم ماندند

ناكامان پارلمان اقتصادي پايتخت
تعادل|  فرشته فريادرس |

آمدند و »چهل« كرسي هيات نمايندگان اتاق 
ته�ران را يك جا به دس�ت گرفتند. ش�بي در 
ماه پاياني س�ال 97 كه ب�راي ائتالف فردايي ها 
خاطره ساز شد. آنها كه 4 سال قبل يعني اسفند 
93، »پن�ج« كرس�ي را براي باق�ي جريان ها و 
نامزدها خالي گذاش�ته بودند و به تصاحب 35 
كرس�ي پارلمان اقتصادي در پايتخت رضايت 
دادند، اما حاال و در رويداد 97 تمامي صندلي ها 
هيات نمايندگان اتاق تهران را به نام خود ثبت 
كردند. ش�ايد كمتر كس�ي تصور مي كرد كه با 
پايان ش�مارش آرا چنين نتيج�ه اي براي اتاق 
آتي رقم بخورد؛ خيلي ها اين موفقيت را تفكر 
»راي به همه ليست« نسبت دادند، اما خودشان 
اين موفقيت را حاصل يك تفكر جمعي و درك 
درست راي دهندگان از شرايط پرچالش پيش 
روي اقتصاد عنوان كردند. هرچه كه بود سرانجام 
پس از نزديك به دو ماه، پرونده نهمين انتخابات 
هيات نمايندگان اتاق ته�ران با همه ماجراها و 
ناكامي هايش براي برخ�ي از فعاالن اقتصادي 
با ثبت پيروزي »ائتالف براي فردا« بس�ته شد. 
در حالي اين جريان، فاتح اتاق نهم لقب گرفت 
كه بزرگان ديگري از اتاق، پش�ت درهاي بسته 
ماندند. در اين ميان ليست ناكامان وجاماندگان 
اتاق تهران چهره هاي سرشناسي چون »يحيي 
آل اس�حاق، اس�داهلل عس�گراوالدي، محسن 
مهرعلي�زاده، علينقي خاموش�ي، محمد رضا 
بهزاديان، س�يدحميد حس�يني و...« به چشم 
مي خورد كه نتوانس�تند راي اعتماد الزم براي 
راهيابي به هيات نمايندگان اتاق پايتخت را به 
دست بياورند و صندلي هايشان را به ديگر رقبا 

واگذار كردند. 

   جرياني كه شگفتي ساز شد؟
نهمين دوره از انتخابات اتاق تهران شنبه هفته جاري 
)11 اسفندماه 97( در محل هتل الله برگزار شد. زمان 
راي گيري ساعت 8 صبح بود و بنابر اعالم هيات نظارت 
بر انتخابات اتاق ته��ران، 14هزار و 900 نفر از اعضاي 
اتاق تهران قادر به مش��اركت در اين انتخابات بودند. 
پس از اعالم انصراف تع��دادي از نامزدها، 150 نفر به 
عنوان نامزد نهايي اين دوره از انتخابات در دستگاه هاي 
راي گيري ثبت شد و راي دهندگان و دارندگان كارت 
بازرگاني و عضويت توانس��تند راي خود را به نام آنها 
اعالم كنند. اما بنابر آخرين آمار اعالمي 3 هزار و 417 
نفر در اين دوره از انتخابات شركت كردند، كه نسبت 
ب��ه دو دوره پيش و با مش��اركت 23 درصدي ركورد 
تازه اي ثبت ش��د. اين در حالي است كه در انتخابات 
س��ال 93 تعداد سه هزار و٣٠٠ نفر از دارندگان كارت 
بازرگاني در تهران پاي صندوق آمدند و در دوره قبل 
از آن هم حدود 2 ه��زار و٤٠٠ نفر از فعاالن اقتصادي 
پايتخت در انتخابات مشاركت كردند. اما درب سالن 
محل راي گيري انتخابات در حالي از ساعت 8 صبح به 
روي فعاالن اقتصادي باز ش��د كه از همان ابتدا شاهد 
حضور چهره هاي سرشناس و صاحبان بنگاه ها بوديم. 
اما نكته حائز اهميت ديگر، اين بود كه ميانگين سني 
مشاركت كنندگان در اين دوره از انتخابات اتاق تهران 

در مقايسه با دوره هاي گذشته، جوان تر بود. 
از زمان آغاز رقابت ها تا پيش از اعالم نتايج انتخابات اتاق 
تهران، بيشتر دو  گروه »ائتالف براي فردا« و »پيشگامان 
تحول«، به عنوان رقباي اصلي اين انتخابات شناخته 
مي ش��دند، امابه م��رور و با نزديك ش��دن ب��ه زمان 
انتخابات ليس��ت هاي ديگري با نام هاي »تشكل ها و 
كارآفرينان اقتصاد ملي«، »همه براي ايران«، و فهرست 

»شايستگان« اعالم موجوديت كردند. 
در همان ساعات ابتدايي صبح، همراهان»ائتالف براي 
فردا« همگي آمده بودند تا  1393،  »چهل« كرس��ي 
هيات نمايندگان اتاق تهران را تصاحب كنند. البته با 
اتمام راي گيري و بازش��دن صندوق هاي راي، برنده 
اصلي همان جريان حاكم بر اتاق هش��تم بود. اگرچه 
در اين دوره برخي از چهره هاي شاخص »ائتالف براي 
فردا« از جمله »مهدي جهانگيري، پدرام س��لطاني،  
سيدحامد واحدي و مهدي پورقاضي« حضور نداشتند، 

اما آنها با اتكاء راي دهندگان به ليس��ت مشتركشان 
توانس��تند به راحتي رقباي خ��ود را از گردونه رقابت 
حذف كرده و سكان اتاق تهران را به دست بگيرند. اين 
ش��گفتي در حالي براي ائتالف فردايي ها رقم خورد 
كه اگر چهره هاي اين ليست، به صورت مستقل وارد 
كارزار انتخابات مي شدند، شانش چنداني براي پيروزي 
نداشتند. اما تفكر راي به ليست به كمكشان آمد و آنها 

را پيروز اين ماراتن كرد.
از آن سو، اما طيف »پيشگامان تحول« كه رقيب دوره 
قبل فردايي ها نيز به شمار مي رفتند، آمده بودند تا با 
شكست اين جريان بخش��ي از صندلي هاي پارلمان 
پايتخت را از آن خود كنند. اما آنها يك بار ديگر ناكام 
ماندند و در ماه پاياني سال 97 شب تلخي برايشان رقم 
خورد. آنها حتي بدون تصاحب يك كرسي در ليست 
جاماندگان قرار گرفتند. البته پيشگامان تحول تنها 
جزو ناكامان اتاق نهم نبودند، چراكه ديگر ليست ها و 
چهره هاي سرشناس هم از راهيابي به پارلمان اقتصاد، 

بازماندند. 

   40 برنده چه كساني بودند؟ 
در نهايت با بسته ش��دن پرونده انتخابات اتاق تهران، 
ليس��ت 40 نفره ائتالف ب��راي فردا ج��واز حضور در 
ات��اق آتي را به دس��ت آوردن��د. در بخ��ش بازرگاني 
»مسعود خوانس��اري، س��يده فاطمه مقيمي، ناصر 
رياح��ي، محمدرضا انصاري، عب��اس آرگون، محمد 
الهوتي، سيد رضي حاجي آقاميري، افشين كالهي، 
محمد اميرزاده، شهاب جوانمردي، سيدمجيد صدري، 
محمدرضا طاليي، مجيد حسين نژاد، مهدي شريفي 
نيك نفس، مهراد عب��اد و محمدمهدي فنايي« جزو 
16 برنده اين انتخابات بودند. »هاله حامدي فر، حسن 
احمديان، سيدمحمد اتابك، محمدرضا زهره وندي، 
رضا پديدار، علي نقيب، محمود نجفي عرب، حميدرضا 
صالحي س��لمي، محمدرضا نجفي منش، عباسعلي 
قصاعي، عليرضا كالهي صمدي، هرويك ياريجانيان، 
فرزي��ن فردي��س، محمدحس��ن ديده ور« هم 14 
نفر برنده ليس��ت معدن بودند. ام��ا در بخش معدن 
»عالميرمحمدصادقي، فريال مس��توفي، محمدرضا 
بهرامن و سجاد غرقي« نيز حائز باالترين راي بودند. از 
آن سو، در بخش كشاورزي »احمدرضا فرشچيان، كاوه 

زرگران، احمد صادقيان، حس��ن فروزان فرد، مهدي 
معصومي اصفهاني و علي تقوي فر« نيز توانس��تند از 

رقباي خود جلو بيفتند. 
اما مسعود خوانساري به عنوان سرليست اين جريان، 
پس از كس��ب اين پيروزي در صفحه اينستاگرامش 
نوش��ت: بيش از ٣ هزار و ٤٠٠ نف��ر در انتخابات اتاق 
بازرگاني تهران مش��اركت كردند. اي��ن حضور و راي 
قاطع آنها به افراد برگزيده شايس��ته تقدير و قدرداني 
اس��ت. ما مي دانيم كه در اين كوران دش��واري هاي 
اقتص��ادي انتظار مش��اركت در فرآيندهاي صنفي و 
تخصصي از اعضايي كه ذهن و جانشان درگير صدها 
مشكل كسب وكار است، دشوار به نظر مي رسيد. اما به 
لطف خدا و با احساس مسووليت صاحبان حق راي پاي 
صندوق ها آمدند و در اين فرآيند سرنوشت ساز براي 
بخش خصوصي مشاركت كردند. با نهايت صداقت از 
همه كساني كه زحمت حضور در انتخابات را كشيدند 

سپاسگزارم.«
 او چند نكته را به ش��رح زير نيز يادآور شد: » نخست 
انتخابات تمام شده و رقابت سابق بايد به رفاقت و هم 
دلي تبديل ش��ود. هدف ما كمك به بخش خصوصي 
كشور و تسهيل فضاي كسب وكار است. بنابراين هر 
تواني بايد به كمك بيايد. دوم اينكه رقابت انتخاباتي 
تا ديروز معنا داشت ولي از امروز ديگر شايسته نيست. 
قرار ما خدمت ب��ه كارآفرينان و ايجاد عرصه كار براي 
آنهاست و بنابراين نبايد اسير منازعات بمانيم.« اما در 
مورد هي��ات نمايندگان نيز به بيان چند نكته مهم به 

شرح زير پرداخت: 
» 1. دوره گذشته هيات نمايندگان خالي از ايراد نبود. 
اعضا مي توانند با بررسي دقيق به نقد سازنده اين دوره 
بپردازند. از دل اين نقدها فرصت بهبود عملكرد اتاق 
فراهم مي آيد و ما با جان و دل پذيراي نقدها هستيم. 
2. هيات نمايندگان تركيب��ي از اعضاي جوان و افراد 
صاحب تجربه است. استارت آپ ها براي اولين بار به اتاق 
آمده اند تا بطور مستقيم در فرآيندهاي تصميم سازي 

نقش داشته باشند. 
همزمان اف��راد صاحب نام و پيشكس��وت هم حضور 
دارند تا به آنان كمك كنند. 3. جمع هيات نمايندگان 
را نيروهاي صاحب انگيزه تشكيل مي دهد و اين باعث 
افتخار اس��ت كه در اين دوران سخت كساني با تمام 

وجود براي خدمت آمده اند. 4. هيات نمايندگان اتاق 
باي��د نماد كليت اقتصاد ايران باش��د كه امروز چنين 

است.«

   راي هاي ٤ رقمي؟
اما چه كس��اني راي هاي 4 رقمي را به دس��ت آورند؟ 
براس��اس آمار منتشر ش��ده، همه ليس��ت 40 نفره 
فردايي ها، راي هاي 4 رقمي را به دس��ت آوردند. اراي 
نخست انتخابات روز شنبه به نام »مسعود خوانساري« 
ثبت ش��د. او كه به عنوان ليدر گروه ائتالف براي فردا 
شناخته مي ش��ود، در اين انتخابات با كسب بيش از 
١٨٢٧ راي اكنون به رياس��ت دوباره خود بر پارلمان 
اقتصادي پايتخت مي انديش��د. البته خوانس��اري در 
دوره گذشته 1055 راي را به دست آورده بود. اين در 
شرايطي بود كه جايگاه نخست در دوره قبل به »يحيي 
آل اسحاق« اختصاص داش��ت. »آل اسحاق« در دوره 
قبل نيز با كس��ب 1308راي به عنوان نامزد نخست 
انتخابات هشتم معرفي ش��د. حال اما خوانساري در 
حالي باالترين راي را به دس��ت آورده ك��ه بزرگان و 
چهره هاي سرش��ناس چون آل اسحاق پشت درهاي 

بسته اتاق ماندند. 
اما رتبه دوم ليس��ت برندگان در بخ��ش بازرگاني، به 
»سيده فاطمه مقيمي« تعلق گرفت. كسي كه در حوزه 
حمل و نقل بين المللي حرف اول را در كشور مي زند. 
البته اين فعال زن اقتصادي در دوره پيشين با كسب 
884 راي، رتبه چهارم در بخش بازرگاني را در اختيار 
داشت اما حاال با اين ميزان راي در اين دوره از انتخابات 
مي تواند به جايگاهي فرات��ر از آنچه اكنون در اختيار 
دارد، بينديشد. »ناصر رياحي« كه در دوره هشتم 803 
راي به دست آورده بود، در انتخابات روز شنبه 1562 
راي به دست آورد و در جايگاه سوم گروه بازرگاني قرار 
گرفت. »محمدرضا انصاري« نيز با كسب 1529 راي در 
انتخابات دوره نهم، ركورد 1097 راي خود در انتخابات 
گذشته را شكست. اما »عباس آرگون« هم كه در دوره 
گذشته 653 راي به دست آورده بود، در انتخابات اخير 
1499 راي به دست آورد و جايگاه پنجم باالترين آراي 
ماخوذه را از آن خود كرد. از آن سو، »هاله حامدي فر« 
با كسب ١٤٩٥ راي رتبه نخست گروه صنعت را كسب 
كرد. او كسي اس��ت كه در دومين دوره اهداي نشان 

كارآفريني »امين الضرب«، موفق به دريافت تنديس 
و نشان »امين الضرب« شده بود. در بخش معدن، اما 
»عالء ميرمحمد صادقي« در حالي با كس��ب ١٥٣٠ 
راي موفق ش��د در جايگاه نخس��ت قرار بگيرد كه در 
دوره پيشين نتوانست آراي الزم را براي حضورش در 
اتاق به دست بياورد. »فريال مستوفي« ديگر فعال زن 
اقتصادي در بخش معدن هم حائز باالترين رتبه شد. او 
با كسب 1502راي، ركورد خود در دوره گذشته را كه 
892 راي بود ، شكست. در نهايت ودر بخش كشاورزي، 
»احمدرضا فرشچيان« در حالي توانست باالترين راي 
اعتماد اعضاء را ازآن خود كند كه جزو چهره هاي جديد 
ليست ائتالف براي فردا به شمار مي رود. »كاوه زرگران 
واحمد صادقيان« هم به ترتيب با كس��ب باالترين آرا 
جايگاه دوم و سوم در بخش معدن را به دست آوردند. 

   ناكامان اتاق
اما پرونده انتخابات نهم اتاق تهران در حالي روز شنبه 
جاري بسته شد، كه جامانده و ناكام كم نداشت. ائتالف 
فردايي ها در حالي برنده اين صحنه رقابتي بودند كه 
خيلي از چهره هاي سرشناس از ادامه حضور در اتاق 
پايتخت بازماندن��د. در ميان ليس��ت جاماندگان اما 
مي ت��وان به به چهره هاي سرشناس��ي چون »يحيي 
آل اسحاق، اسداهلل عسگراوالدي، محسن مهرعليزاده، 
علينقي خاموش��ي، محمدرضا بهزاديان، سيدحميد 
حس��يني و...« اشاره كرد كه نتوانس��تند راي اعتماد 
الزم براي راهيابي ب��ه هيات نمايندگان اتاق تهران را 
به دست بياورند. شايد كمتر كسي تصور مي كرد اين 
افراد جزو كساني باشند كه از اتاق بازرگاني خداحافظي 

يا جا مي مانند.  
اما ناكام ترين فرد را ش��ايد بتوان »يحيي آل اسحاق«، 
رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران دانست. او در حالي 
در انتخابات روز ش��نبه، 346 راي به دس��ت آورد كه 
در در انتخابات دوره هش��تم در سال 1393، با كسب 
1308 راي از مجم��وع آراي ماخوذه، باالترين راي را 
در تهران به دست آورده بود. »علينقي خاموشي« هم 
اوضاع بهتري نداشت، چراكه با وجود چند دوره حضور 
مس��تمر در پارلمان بخش خصوص��ي در دوره هاي 
پيشين، از ديگر جاماندگان انتخابات سال 97 بود. او 
با كسب 236 راي، جواز حضور در اتاق نهم را از دست 
داد. اما »محمدرضا بهزاديان« نيز كه در دوره شش��م 
در جبهه مقابل »علينقي خاموش��ي« قرار داش��ت و 
اختالفات آنها، اتاق بازرگاني را به حاشيه برده بود، در 
اين دوره مانند دوره هش��تم نتوانست جايگاهي براي 
خود در هيات نمايندگان دوره آتي اتاق كسب كند. او 
با كسب 565 راي از اعضاء اتاق در جايگاه هفدهم و پس 
از آخرين برنده بازرگاني ليست »ائتالف براي فردا« قرار 
گرفته است. بنابراين او و يارانش كه با ليست پيشگامان 
تحول در اين دوره از انتخابات ورود كرده بودند، به مانند 
دوره قبل متحمل شكست بزرگي شدند.  بازنده بزرگ 
جريان پيشگامان تحول در دوره نهم انتخابات اتاق را 
شايد بتوان »اسداهلل عسگراوالدي« دانست. كسي كه 
دامنه انتقاداتش از تصميم سازان پولي كشور، قبل از 
برگزاري انتخابات، حاشيه هاي زيادي برايش ايجاد شد. 
از اين رو، اين تاجر سرش��ناس در صادرات خشكبار با 
كسب 577راي در جايگاه هفتم گروه كشاورزي قرار 
گرفت و جواز حضور در اتاق نهم را از دس��ت داد. البته 
او در انتخابات هشتم با حضور در ليست بازرگاني و با 

كسب 708 راي در جايگاه دهم قرار داشت.
اما »س��يدحميد حس��يني« كه دوره هفتم يكي از 
كرس��ي هاي هيات رييس��ه اتاق تهران را در اختيار 
داش��ت، ماننده دوره هش��تم از ادامه حضور در اتاق 
بازرگاني بازماند. برخي شكست اين فعال كرماني را 
اصرار او به ماندن در گ��روه به اضمحالل رفته تحول 
خواهان و همراهي با چهره ه��اي ناكام مي دانند. اما 
دايره ناكامي ه��ا در انتخاب نهم تنها مختص به اينها 
نبود؛ چراكه برخي ديگر از چهره هاي شاخص نيز در 
اين تورنمنت انتخاباتي طعم تلخ شكست را چشيدند. 
»محس��ن مهرعلى زاده مجيدرضا حريري، جمشيد 
عدالتيان، مسعود دانشمند، محسن حاجي بابا، قدير 
قيافه و  س��يد رضا نورايي« از ديگ��ر بازماندگان اين 
انتخابات بودند كه صندلي هايش��ان را به ديگر رقبا 

واگذار كردند. 

دبير شوراي عالي مناطق آزاد خبر داد

تبديل مناطق آزاد به كريدوري براي ورود تكنولوژي 
دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي از 
راه اندازي بورس بين المللي در مناطق آزاد با مكانيزم 
ارز خارجي و مشاركت 50 درصدي بخش هاي داخلي 
و خارجي خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، مرتضي 
بان��ك در اجالس حماي��ت از كاالي ملي گفت: بحث 
كنترل ريسك يكي از مهم ترين عوامل سرمايه گذاري 
اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گرفته و سرمايه گذار با 
دسترسي آس��ان به مواد اوليه بتواند هزينه تمام شده 
توليد را كاهش دهد. او با بيان اينكه ساده سازي قوانين 
و مقررات زدايي در تسهيل سرمايه گذاري موثر است، 
ادامه داد: در حال حاضر تنها 0.3 وس��عت كش��ور به 
مناطق آزاد اختصاص دارد كه كمتر از يك ميليون نفر 
از جمعيت كشور در اين مناطق ساكن است. بانك افزود: 
حدود 2600 واحد صنعتي، خدمات و گردشگري در 
مناطق آزاد فعالند كه نيم ميليون نفر اشتغالزايي را به 
خود اختصاص داده اند. همچنين نزديك به 6 ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري خارجي در مناط��ق آزاد انجام 
شده است و سرمايه گذاران داخلي در 5 سال گذشته 
130هزار ميليارد تومان به مناطق آزاد وارد كرده اند. در 
همين دوره 5 ساله 118 ميليارد دالر صادرات از مناطق 
آزاد انجام شده است. دبير شوراي عالي مناطق آزاد با 

اشاره به برخي محدوديت ها در مناطق آزاد يادآور شد: 
با وجود اين محدوديت ها توانسته ايم عملكرد موفقي 
داشته باشيم. مشاور رييس جمهور با اشاره به وضعيت 
معافيت مالياتي 20 س��اله و همچنين معافيت هاي 
صادراتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تصريح كرد: 
اين ظرفيت هاي قانوني براي استفاده از توسعه كسب 
و كار و توليد و صادرات استفاده مي شود ضمن اينكه 
به دنبال اين هستيم تا مناطق آزاد را به كريدوري براي 
ورود تكنولوژي و فناوري تبديل كنيم. مرتضي بانك 
با بيان اينكه قرار اس��ت بورس بين المللي در مناطق 
آزاد ايجاد ش��ود، افزود: اگرچه در بخش شبكه بانكي 
بين الملل��ي هنوز به توافقات دس��ت نيافته ايم، اما در 
بخش بورس بين الملل با استفاده از مكانيزم ارز خارجي، 
فعاليت خود را به صورت مشاركت 50 درصدي بخش 
داخلي و 50 درصدي بخش خارجي آغاز خواهيم كرد. 
مشاور رييس جمهور با بيان اينكه در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي 200 خدمت ارايه مي شود، گفت: به دنبال 
راه اندازي مراكز نوآوري و ش��ركت هاي دانش بنيان و 
استارت آپ ها در مناطق آزاد هستيم كه براي ورود اين 
نوع شركت ها و سرمايه گذاري آنها تسهيالت بيشتري 

به بخش توليد خواهيم داد.

دبيركل انجمن نساجي ايران مطرح كرد

ركود در بازار نساجي
دبيركل انجمن نساجي ايران گفت: بازار شب عيد ما از 
دي ماه آغاز مي شد اما اكنون كه كمتر از 30 روز به عيد 
مانده هيچ تغييري در بازار رخ نداده است و مي توان گفت 
نسبت به پارسال 50 درصد كاهش فروش داشتيم كه 
علت آن پايين آمدن قدرت خريد مردم اس��ت. حسن 
نيل ف��روش زاده در گفت وگو با ايلنا، در خصوص اخبار 
منتشر ش��ده مبني بر كمبود پارچه و تعطيلي برخي 
واحدها در ب��ازار مولوي گفت: من كام��ال اين خبر را 
تكذيب مي كنم. ما هيچ كمبودي در خصوص پارچه 
نداريم، ش��ايد برخي پارچه هاي لوك��س كه قبال وارد 
مي شد، اكنون به س��بب ممنوعيت، مقدارش در بازار 
كم شده باش��د اما پارچه هاي مصرف باال و عرف كه در 
توليد پوشاك اكثريت جامعه استفاده مي شود به مقدار 
زيادي در بازار موجود است. او ادامه داد: افرادي كه اين 
صحبت ها را مطرح مي كنند به فكر منافع ش��خصي 
خود بوده و به دنبال آن هستند كه مانند پارسال دوباره 
واردات پارچه آزاد شود. در حالي كه قيمت ارز نزديك 
به 4 برابر رش��د داشته است اما قيمت پارچه نسبت به 
اول سال تنها 80 درصد رشد داشته كه علت آن ركود 
حاكم بر بازار و پايين آمدن قدرت خريد مردم است پس 
اگر كمبودي در بازار وجود داش��ت بايد شاهد افزايش 

چند برابري قيمت ها مي بوديم. نيل فروش زاده تصريح 
كرد: البت��ه براي تامين نياز كارخانه هاي ريس��ندگي 
تعداد محدودي مجوز ب��راي واردات برخي پارچه ها با 
ارز نيمايي فقط براي توليدكنندگان صادر شده تا بازار 
هيچ گونه كمبودي نداشته باشد. ما بايد اين را در نظر 
داشته باشيم كه شرايط كشور عادي نيست و نمي توان 
ارز را بابت كاالهاي لوكس يا كاالهايي كه مشابه آن با 
همان كيفيت در داخل توليد مي شود اختصاص داد. او 
يادآور شد: ما اكنون در مواد اوليه پايه مشكل تامين كاال 
داريم پنبه، ويسكوز، اكرليك و نخ اكنون در بازار كم شده 
و واحدهاي ريسندگي بزرگ مشكل زيادي براي تامين 
آن دارند. از سوي ديگر شاهد ركود هستيم. همواره بازار 
شب عيد ما از دي ماه آغاز مي شد اما اكنون كه كمتر از 
30 روز به عيد مانده هيچ تغييري در بازار رخ نداده است 
و مي توان گفت نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد 
كاهش فروش داشتيم كه علت آن پايين آمدن قدرت 
خريد مردم است. او گفت: كامال مشخص است كه درآمد 
مردم به اندازه افزايش قيمت ها رشد نداشته و اين بر بازار 

ما نيز تاثير گذاشته است.
از ديگر سو، عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك با انتقاد از مصوبه اخير دولت درباره 

آزادشدن واردات از مناطق آزاد بدون انتقال ارز گفت: 
اين مصوبه موجب دلسردي توليدكنندگان پوشاك شده 
است. مجيد فخار در گفت وگو با مهر با محكوم كردن 
مصوبه دولت در مورد آزادسازي واردات بدون انتقال ارز 
در مناطق آزاد گفت: توليدكنندگان پوشاك با آزادسازي 
مجدد واردات از مناطق آزاد مخالف هستند ونمي دانند 
كه چرا تصميم گيران، تعمدا يا سهواً تصميماتي را اتخاذ 
مي كنند كه زمينه ساز تشديدقاچاق است. او افزود: در 
نظر گرفتن سقف 100 ميليون دالري براي واردات در 
بازه زماني مشخص، يك خطاي استراتژيك است كه 
مجدد برخي توليدات كشور از جمله توليدات پوشاك 
را تحت الش��عاع خود قرار مي ده��د. او تصريح كرد: بر 
اس��اس تصميم دولت، واردات پوشاك جزو كاالهاي 
ممنوعه بوده و در گ��روه 4 قرار مي گيرد؛ ضمن اينكه 
مصوبه مجلس نيز وجود دارد كه بر مبناي آن، واردات 
كاالهايي كه توليد مش��ابه داخلي دارند، ممنوع شده 
است؛ بنابراين تصميماتي همچون تصميم اخير دولت 
مبني بر آزاد ش��دن واردات از مناطق آزاد بدون انتقال 
ارز، توليدكنندگان داخلي را دلسرد كرده و اين ذهنيت 
را ايجاد مي كند كه مس��ووالن، با توليد داخلي همراه 

نيستند و منافع خود را در واردات مي بينند.

  پرونده انتخابات نهم اتاق تهران در حالي روز شنبه جاري بسته شد، كه جامانده و ناكام كم نداشت. ائتالف فردايي ها در حالي برنده اين صحنه رقابتي 
بودند كه خيلي از چهره هاي سرشناس از ادامه حضور در اتاق پايتخت بازماندند. در ميان ليست جاماندگان اما مي توان به به چهره هاي سرشناسي 
چون »يحيي آل اسحاق، اسداهلل عسگراوالدي، محسن مهرعليزاده، علينقي خاموشي، محمدرضا بهزاديان، سيدحميد حسيني و...« اشاره كرد كه 
نتوانستند راي اعتماد الزم براي راهيابي به هيات نمايندگان اتاق تهران را به دست بياورند. شايد كمتر كسي تصور مي كرد اين افراد جزو كساني باشند 

كه از اتاق بازرگاني خداحافظي يا جا مي مانند
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شكست ائتالف حاكم مالزي در انتخابات محلي

بزرگ ترين و مهم ترين رويدادهاي سياسي سال چين آغاز شد

ستاره بخت ماهاتير محمد  بي فروغ شد؟

تقابل »شي« با ترديدها در پكن

گروه جهان| طال تسليمي|
 در نش��انه اي از كاه��ش محبوبي��ت ماهاتير محمد 
نخس��ت  وزير مالزي، ائتالف حاكم در اين كش��ور در 
انتخابات محلي شنبه شكس��ت خورد. ائتالف حاكم 
»پاكاتان هاراپان« موسوم به »ائتالف اميد« در انتخابات 
در ايالت سالنگور يك كرس��ي قانون گذاري در حوزه 
انتخاباتي »سمني« را از دست داد. حزب بزرگ قديمي 
مالزي موسوم به »باريسان ناسيونال/جبهه ملي« در اين 
حوزه انتخاباتي پيروز شد كه سال گذشته پس از بيش از 
60 سال ماندن در قدرت، دولت را در انتخابات سراسري 
واگذار كرد. از دست رفتن اين كرسي ضربه شديدي به 
ائتالف حاكم محسوب مي شود كه در پي شكست در 
عمل به وعده اصالحات و حقوق اكثريت قومي مااليي 

با انتقادهاي گسترده مواجه است.
به گزارش رويترز، ائتالف ماهاتير محمد در انتخابات 
سراسري س��ال گذش��ته موفق ش��د حمايت قاطع 
اقليت هاي قومي چيني و هند را به دست آورد، اما طبق 
برآوردهاي شركت مستقل نظرسنجي »مردكا سنتر«، 
تنها 30درصد از آراء راي دهندگان مااليي را كس��ب 
كرد. نظرس��نجي هاي برگزار شده از آن زمان تاكنون 
از كاهش حمايت ها از ائتالف حاكم در ميان مااليي ها 
حكايت داش��ته اند. از عوامل اي��ن كاهش محبوبيت 
ائتالف حاكم هم نگراني مااليي ها از اين است كه برخي 
سياستگذاري هاي مثبت كه از نظر تجاري، آموزش و 
مس��كن مطلوب آنها بوده، لغو شوند. در همين حال، 
نجيب رزاق نخست وزير و رهبر پيشين اتحاد باريسان 
ناسيونال در رسانه هاي اجتماعي محبوب تر شده است. 
نجيب سعي كرده اس��ت تا از تصوير يك سياستمدار 
ثروتمند و نخبه فاصله بگيرد و در آستانه محاكمه به 
اتهام فساد در س��ال جاري ميالدي، همدردي بيشتر 
مردم كش��ورش را به دس��ت آورد. وزارت دادگستري 
امريكا اعالم كرده اس��ت كه رس��وايي مالي مرتبط با 
وابس��تگان نجيب رزاق از صندوق مالي تاسيس شده 
توسط او در بازه زماني ۲00۹ تا ۲0۱۴ميالدي، برابر با 
۴.۵ ميليارد دالر است كه ۷00 ميليون دالر آن در يكي 

از حس��اب هاي بانكي نجيب رزاق محفوظ است. اين 
در حالي است كه نخست وزير پيشين مالزي اتهامات 

وارده را رد مي كند.
بلومبرگ در گزارش��ي درباره اي��ن انتخابات به نقل از 
شركت »فيچ سولوشنز« نوشت پيروزي زكريا حنفي 
از باريسون ناسيونال به  معناي كاهش محبوبيت دولت 
ماهاتير محمد در پي عم��ل به وعده هاي انتخاباتي از 
جمله كاهش هزينه هاي زندگي در ميانه تثبيت مالي 
است. به باور فيچ سولوشنز، حركت آرام به سمت ارتقاء 
برابري نژادي و عدم اتحاد در ميان سران ائتالف حاكم 

كه بارها در مال عام مشهود بوده نيز از حمايت ها از آنها 
كاسته است.

نخست وزير مالزي ماه پيش گفت كه مردم صبر خود 
را از دست داده و شروع به انتقاد از دولتي كرده اند كه به 
دليل ميراث دولت قبلي قادر به اجراي سريع اصالحات 
نيس��ت. نجيب رزاق كه بطور فزاينده از رس��انه هاي 
اجتماعي براي تمس��خر دولت و كس��ب محبوبيت 
اس��تفاده مي كند، براي زكريا در »سمني« تبليغات 
زيادي كرده بود. كرسي سمني كه يك حوزه انتخاباتي 
متش��كل از ۵۴هزار و ۵03راي دهنده است، تنها نيم 

ساعت با كواالالمپور پايتخت مالزي فاصله دارد. اين 
كرسي در ماه ژانويه و پس از مرگ قانون گذار آن از حزب 

ماهاتير محمد خالي شد.
خالد نوردين نايب رييس حزب باريس��ان ناس��يونال 
گفت: »نشانه هاي آشكاري مبني بر بازگشت محبوبيت 
حزب نزد مااليي ها وجود دارد.« او در ادامه به مشاركت 
۵۹درص��دي مااليي ها در انتخابات اش��اره كرد كه از 
انتخابات سراسري سال بيشتر بوده است. خالد گفت: 
»باريسان ناسيونال بدون كمك چيني ها و هندي ها 
در انتخابات پيروز شد. وقتي مااليي ها متحد شوند و 

روي يك هدف تمركز كنند، ديگر حمايت چيني ها و 
هندي ها يك عامل تعيين كننده نخواهد بود.« او در عين 
حال تاكيد كرد كه باريسان ناسيونال نيازي به تالش  

زياد براي بازيابي حمايت  چيني ها ندارد.
ائتالف اميد در انتخابات ماه مه در نتيجه فس��اد حاكم 
بر مالزي در 6۱ سال فعاليت جبهه ملي، مقبول نبودن 
دولت رزاق در ميان مردم و مش��كالت شديد اقتصادي 
پيروز ش��د. اين دش��واري هاي اقتصادي بود كه سبب 
شد وعده به اشتغال زايي، افزايش دستمزدها و كاهش 
هزينه هاي زندگي به وعده هاي اصلي در كمپين هاي 
انتخاباتي تبديل شوند. ماهاتير محمد پس از پيروزي 
در انتخابات و به عنوان نخس��ت وزير هفتم كشورش، 
اصالحات اقتصادي را ه��دف اصلي دولت خود اعالم و 
اقداماتي را در اين زمينه آغاز كرد كه از مهم ترين آنها كنار 
زدن يا حذف قراردادها و پروژه هاي خارجي و بين المللي 
دوران نجيب رزاق، احياي صنعت خودروسازي مالزي، 
ممنوعيت خريد مسكن براي خارجيان و مقابله با فساد 
اداري-مالي بود. با اين حال، نتيجه اين اصالحات آنقدري 
چش��مگير نبوده كه مالزيايي ها را به حمايت بيشتر از 

ائتالف حاكم ترغيب كند.
نايب رييس ائتالف پاكاتان هاراپان هم در بيانيه اي گفت 
كه اين انتخابات زنگ هش��داري براي دولت است. او در 
ادامه تاكيد كرد اكنون زمان يافتن مقصر نيست و دولت 
ائتالفي بايد بر اصالحات و دستوركار توسعه وعده داده 
شده در چهاردهمين انتخابات سراسري متمركز شود. 
او گفت كه ائتالف حاك��م بايد تالش ها براي تغيير راي 
مااليي ها و تبديل شدن به گزينه منتخب آنها را افزايش 
دهد و منبع قدرت جامعه باش��د. داتوك س��ري ازمين 
علي در ادامه افزود تدابير مربوط به كاهش هزينه هاي 
زندگي، افزايش دس��تمزدها، از بين بردن فقر، افزايش 
مالكيت مسكن و تسهيل موانع تجاري در زندگي روزمره 
مالزيايي ها بايد خيلي س��ريع به اجرا گذاشته شود: »ما 
بايد شجاع باشيم و در عمل به وعده هايمان ترديد نشان 
ندهيم. ما بايد اين كار را بدون احساس نياز به عذرخواهي 

يا نگراني از انتقادهاي ديگران انجام دهيم.«

گروه جهان|
 دومين نشس��ت س��يزدهمين كميته ملي كنفرانس 
مشورت سياسي خلق چين كه از آن به عنوان عالي ترين 
و بزرگ ترين نهاد مشورتي سياس��ي چين ياد مي شود 
يك شنبه در پكن گش��ايش يافت. سه شنبه هم كنگره 
خلق چين آغاز به كار خواهد كرد و پيشنهادات سياسي و 
اقتصادي كنفرانس مشورتي چين را بررسي و در صورت نياز 
به عنوان قانون تصويب خواهند كرد. كارشناسان معتقدند 
با توجه به جنگ تجاري چين و امريكا و فشار واشنگتن بر 
پكن براي اصالح ساختارهاي اقتصادي، اين نشست ها از 

حساسيت  زيادي برخوردارند.
ديلي تلگراف نوش��ته، س��ال گذش��ته همين روزها بود 
ك��ه كنگره ملي خلق چين با تغيير قانون اساس��ي و لغو 
محدوديت دو دوره متوالي رياس��ت جمهوري، عمال به 
ش��ي جين پينگ امكان داد تا رييس جمهور مادام العمر 
باش��د. در آن زمان از نظر جامعه جهاني شي جين پينگ 
سياس��تمداري قدرتمند و توقف ناپذير بود؛ امس��ال اما 
»شي« در شرايطي در كنفرانس كنگره ملي خلق چين 
شركت مي كند كه با چالش هاي جدي روبروست كه يكي از 
مهم ترين آنها كاهش بي سابقه رشد اقتصادي كشورش در 
سه دهه گذشته است، مشكلي كه محصول جنگ تجاري 
با امريكا است. پكن همچنين شاهد نخستين مقاومت ها 
در برابر طرح »يك كمربند، يك جاده« اس��ت، ابتكاري 
كه هدفش توسعه نفوذ جهاني پكن است. اخيرا برخي از 

شركاي پكن يا توافق هاي پيشين خود را كامال لغو كرده يا 
در آنها تجديدنظر كرده اند كه دليلش نگراني آنان نسبت 
به افزايش بدهي هاي خود به چين بوده است. دولت هاي 
خارجي هم فش��ارها بر چين را به داليل مختلفي بيشتر 

كرده اند؛ از اتهام جاسوسي گرفته تا نقض حقوق بشر. 
بنجامين كاوندر مشاور و مدير مركز تحقيقات بازار چين، 
مي گويد: »امروز تقريبا آن نگاه مثبت گذشته به چين وجود 
ندارد. حاال زماني كه صحبت از همكاري با چين به ميان 
مي آيد اين پرسش مطرح مي شود كه آيا همه چيز خوب 
پيش مي رود. با وج��ود چالش هايي كه پيش روي چين 
است، شي جين پينگ بايد از فرصت اين نشست استفاده 
كرده و به مردم كشورش اطمينان دهد كه همه چيز تحت 
كنترل است.« كري براون استاد مطالعات چين در كالج 
كينگ لندن، هم مي گويد: »در حال حاضر نگراني هاي 
زيادي وجود دارد. به همين دليل فكر مي كنم كه كنگره 
امسال خلق چين فضاي ناآرام و نامطمئني داشته باشد.« 
يكي از قوانيني كه انتظار مي رود در نشست هاي پيش روي 
دولتمردان چيني تصويب ش��ود، قانون سرمايه گذاري 
خارجي در اين كشور است. گفته شده، بر اساس اصالحيه 
جديد قانون ممنوعيت انتقال فناوري لغو شده و دخالت 
دولت در اين امر ممنوع خواهد شد. همچنين لي كه كيانگ 
نخست وزير چين، سه شنبه قرار است كه رشد اقتصادي 
هدف را اعالم كند كه انتظار مي رود براي ۲0۱۹ميالدي 
چيزي حدود 6 تا 6.۵درصد باشد. رشد اقتصادي هدف 

سال گذش��ته چين 6.6درصد اعالم شده بود. يكي ديگر 
از مسائلي كه احتماال رهبران چين پشت درهاي بسته در 
اين نشست بررسي خواهند كرد شرايط مذاكرات تجاري 
با چين و توافق احتمالي بر سر اين موضوع با دولت دونالد 

ترامپ است. 
چين و اياالت متحده درگير جنگ اقتصادي هستند و با 
گذشت ۹ ماه مذاكره هنوز دو كشور نتوانسته اند به توافق 
برسند. كارل وينبرگ اقتصاددان ارشد بين المللي، مي گويد 
گرچه در حال حاضر ش��ي جين پينگ كنترل امور را در 
دس��ت دارد اما هيچ كس نمي تواند اين مساله را رد كند 
كه تندروهاي حزب كمونيست چين احتماال او را تحت 
فشار خواهند گذاشت تا از پذيرش درخواست هاي امريكا 
خودداري كند، درخواس��ت هايي كه به كاهش نظارت و 
نفوذ دولت بر عملكرد شركت ها مربوط مي شود. »چويي 
تيانكاي« س��فير چين در واش��نگتن اخيرا با اشاره به 
درخواست هاي امريكا گفته: »برخي از درخواست هاي 
امريكا بايد حقوقي و قانوني شود و براي پكن رسيدن به 
آنها ساده نيست و شايد اين روند به ۵ تا ۱0 سال زمان نياز 
پيدا كند. برخي از تقاضاهاي امريكا مانند خريد كاالهاي 
بيشتر از اين كش��ور در كوتاه مدت امكان پذير است اما 
اصالحات اقتصادي و تجاري زمان بر خواهد بود و بايد 
قانوني شود.« امريكا مي خواهد كه چين ساختارهاي 
صنعتي و سيستم پرداخت يارانه ها را تغيير دهد با قانون 
با نقض حق مالكيت معنوي برخورد كند و از فشار آوردن 

به شركت هاي امريكايي براي انتقال اجباري فناوري به 
پكن خودداري كند.

در اين ميان طرح »ساخت چين، ابتكار ۲0۲۵« كه تدوين 
شده تا به عنوان جايگزيني براي طرح هاي واردات محور 
رشد داخلي اقتصاد چين را تقويت كند، نيز انتقادهايي را 
در پي داشته است. گفته شده، كارآفرينان از اين اصالحات 
اقتصادي شي جين پينگ دل خوشي ندارند، اصالحاتي 
كه اغلب ش��ركت هاي دولتي غيرفعال و ناپاي��دار را به 
شركت هاي خصوصي و فعال تر ترجيح مي دهد. از سوي 
ديگر رقم بودجه دفاعي كه دولت شي جين پينگ در نظر 
گرفته نشان مي دهد كه پكن با وجود مشكالت اقتصادي، 
اهداف استراتژيك بلندمدتي را براي تقويت ارتش در نظر 
گرفته است. اين مساله نيز از جمله مواردي است كه در 
كنگره خلق چين به آن پرداخته خواهد شد. همچنين 

انتظار مي رود كه چارچوب طرح هايي ب��راي راه اندازي 
ش��بكه هاي ۵G تلفن همراه مشخص شود، طرح هايي 
كه شركت هايي چون »هواوي« در آن مشاركت خواهند 
داش��ت. هواوي اخيرا از سوي كشورهاي غربي متهم به 

جاسوسي شده است.
يكي ديگر از دس��تور كارهاي اين اجالس بحث مقابله با 
آلودگي هواي پكن اس��ت، رسيدگي به اين مساله و ارايه 
طرح هاي پيشنهادي براي رفع اين معضل در چين از ديگر 

دستور كارهاي نمايندگان در اين دو اجالس است.
 )CPPCC( كنفرانس مش��ورت سياس��ي خلق چين
بزرگ ترين مرجع مش��ورتي سياس��ي جهان است كه 
تحت نظر حزب كمونيست چين فعاليت مي كند. اين 
نشست بزرگ ترين و مهم ترين رويدادهاي سياسي سال 

چين محسوب مي شود.

دريچه

امريكا و كره جنوبي به رزمايش 
بهاره پايان مي دهند

گروه جه�ان| كره جنوبي و اي��االت متحده توافق 
كرده اند از اين پس به جاي دو رزمايش بزرگ در فصل 
بهار چند رزمايش محدود برگزار كنند. اين اقدام قرار 
است روابط دو كشور با كره شمالي را بهبود بخشد و به 
تنش ها در شبه جزيره كره خاتمه دهد. نظاميان امريكا 
و كره جنوبي هر سال در فصل بهار دو رزمايش بزرگ 
برگزار مي كردند كه كره شمالي همواره آنها را تهديد آميز 
ارزيابي كرده است. حال پنتاگون اعالم كرده دو طرف 
بر سر توقف اين رزمايش ها توافق كرده اند. پنتاگون در 
بيانيه اي اعالم كرده پاتريك شاناهان سرپرست وزارت 
دفاع امريكا، و جانگ كيانگ دو وزير دفاع كره جنوبي، 
در ي��ك گفت وگوي تلفني به توافق رس��يده اند كه از 
اين پس از برگ��زاري رزمايش هاي بزرگ مش��ترك 
صرف نظر كنند. همكاري ه��اي نظامي كره جنوبي و 
امريكا در قال��ب رزمايش هاي كوچك تر ادامه خواهد 
داشت. وزارت دفاع كره جنوبي ابراز اميدواري كرده اين 
تصميم به تقويت تالش هاي ديپلماتيك براي پايان 
دادن به برنامه هاي مناقش��ه برانگيز اتمي كره شمالي 
منجر شود و تنش هاي نظامي در منطقه را خاتمه دهد. 
در بزرگ ترين رزمايش��ي كه در سال هاي گذشته در 
ش��به جزيره كره جنوبي برگزار شده ۲00 هزار سرباز 
كره جنوبي و حدود 30 هزار نظامي امريكايي مشاركت 
داشته اند. اعالم توقف دو رزمايش بزرگ ياد شده تنها 
چند روز پس از دومين ديدار سران امريكا و كره شمالي 
انجام شده است. در حالي كه مذاكرات دونالد ترامپ 
و كيم جونگ اون در ويتنام بدون نتيجه خاتمه يافته، 
ترامپ همچنان نسبت به بهبود مناسبات با كره شمالي 

ابراز خوش بيني مي كند.

شرط پارلمان بريتانيا
براي حمايت از توافق برگزيت
گروه جه�ان| قانون گذاران حام��ي برگزيت كه 
پيش نويس توافق ترزا مي  ب��ا اتحاديه اروپا را در ماه 
ژانوي��ه رد كردند، پيش��نهاداتي ب��راي بازنگري در 
اي��ن توافق و حمايت از آن اع��الم كردند. به گزارش 
س��اندي تايمز، قانون گذاران بريتانيايي در واكنش 
به بالتكليفي مرز ايرلند ش��مالي )بخش��ي از خاك 
بريتانيا( و جمه��وري ايرلند از تصويب پيش نويس 
توافق پيشنهادي ترزا مي  خودداري كردند. منتقدان 
طرح برگزيتي ترزا مي  بر اين باورند كه چنين تدابيري 
مي تواند كشورشان را براي هميشه در قيد و بند قوانين 
اتحاديه اروپا ن��گاه دارد. بريتانيا كه بايد ۲۹ مارس از 
اتحاديه اروپا خارج شود، در تالش است با اصالح توافق 
مذكور تضمين هايي به دست آورده و اطمينان حاصل 

كند كه اين فرايند هميشگي نخواهد بود. 
در همين حال، حاميان سرسخت برگزيت در حزب 
محافظه كار ترزا مي  از تنظيم سندي 3آزموني خبر 
دادند كه اين توافق بايد از آن سربلند بيرون بيايد تا 
قانون گذاران از آن حمايت كنند. اين طرح با حمايت 
حزب اتحادگراي دموكراتيك از ايرلند شمالي تنظيم 
شده است كه از دولت اقليت ترزا مي  حمايت مي كند. 
قانون گذاران بريتانيا به  دنبال مفادي در سطح يك 
پيمان هس��تند كه متن آن كامال شفاف و به لحاظ 
حقوقي الزام آور باشد و نقطه ابهامي در آن ديده نشود. 
چنانچه ترزا مي  به اين درخواس��ت ها توجه كند، از 
حمايت قانونگذاران ناراضي برخوردار مي شود. ميشل 
بارنيه، مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا گفته آماده 
است تضمين هاي بيشتري درباره مساله مرزي بدهد 

و تاكيد كند كه اين فرايند موقتي است.

واشنگتن مقررات سازمان  جهاني 
تجارت را به چالش مي كشد

گروه جهان| دولت اياالت متحده با ارسال نامه اي به 
س��ازمان تجارت جهاني از سياست هاي تعرفه اي خود 
عليه چين و ساير شركاي تجاري اش دفاع و اعالم كرده: 
»اين سازمان نمي تواند مقررات خود را به امريكا ديكته 
كند.« به گ��زارش رويترز، نماينده امريكا در س��ازمان 
تجارت  جهاني سياست هاي تجاري اين كشور را براي 
سال ۲0۱۹ اعالم كرده و گفته دولت متبوعش مقررات 
غيرمنصفانه سازمان تجارت جهاني را به چالش خواهد 
كشيد. او در نامه اي افزوده: »امريكا كشوري مستقل است 
و سياست هاي تجاري آن در واشنگتن اتخاذ مي شود، نه 
در مقر سازمان تجارت جهاني در ژنو.« نماينده دولت 
دونالد ترامپ افزوده: »به دادگاه تجديدنظر س��ازمان 
تجارت جهاني اجازه نمي دهيم امريكا را وادار به پذيرش 
مقررات محدودكننده آن س��ازمان كند، مقرراتي كه 
هيچ گاه قبول نكرديم.« امريكا بر واردات از چين به ارزش 
كلي ۲۵0 ميليارد دالر تعرفه اعمال كرده تا اين كشور 
را در ارتباط با آنچه سياس��ت هاي غيرمنصفانه درباره 
صيانت از مالكيت معنوي، انتق��ال فناوري، يارانه هاي 
صنعتي و دسترسي به بازار داخلي مي داند، تحت فشار 
قرار دهد. چين از اعمال تعرفه هاي امريكا به س��ازمان 
تجارت جهاني شكايت و ادعا  كرده امريكا مقررات سازمان 
را نقض كرده است. دادگاه استيناف )تجديدنظر( سازمان 
تجارت جهاني هنوز راي خود را صادر نكرده است. نماينده 
امريكا در نامه خود گفته است براي حل مساله تجاري 
بايد به امريكا فضاي تصميم گيري داده شود. اين نامه يك 
روز پس از راي صادره به نفع امريكا توسط هيات قضايي 
سازمان تجارت جهاني درباره قيمت داخلي گندم و برنج 

در چين است.

هشدار اتحاديه اروپا به ونزوئال 
درباره دستگيري گوايدو 

گروه جهان| فدريكا موگريني هماهنگ كننده 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، با انتشار بيانيه اي 
از سوي اين اتحاديه بار ديگر از خوان گوايدو، رهبر 
اپوزيسيون ونزوئال حمايت كرد. در بيانيه موگريني 
آمده هرگونه اقدامي كه آزادي، اس��تقالل عمل يا 
امنيت گواي��دو را به خطر بين��دازد، باعث افزايش 

تنش  خواهد شد. 
به گزارش دويچه ول��ه، نماينده اتحاديه اروپا ضمن 
تاكيد بر اينكه راه حل بحران در ونزوئال بايد سياسي، 
دموكراتيك و مسالمت آميز باشد، يادآور شده طبق 
قانون اساسي ونزوئال اعضاي مجمع ملي اين كشور 
از مصونيت برخوردارند و بايد مورد احترام همگان 
باش��د. در بياينه موگريني همچنين تصريح شده 
نمايندگان بايد بتوانند بدون ترس، وظيفه اي را كه 
به آنان محول ش��ده اجرا كنند. گوايدو ژانويه خود 
را رييس جمهور خواند و پ��س از آنكه دادگاهي او 
را ممنوع الخروج كرد، از كش��ور خارج شد و از چند 
كشور امريكاي التين ديدن كرد. در آخرين سفرش 
به اكوادور با لنين مورنو، رييس جمهور اين كش��ور 
مالقات كرده است. هايكو ماس وزير خارجه آلمان، 
هم از نيكالس مادورو رييس جمهور ونزوئال خواسته 
انتخابات زودرس برگزار كند. ماس گفته، نبايد اجازه 
داد ك��ه مادورو با وقت كش��ي از برگزاري انتخابات 
خودداري كند. ماس از دولت هاي روس��يه و چين 
براي حمايت از دولت ونزوئال انتقاد كرده است. اين 
دو كشور پنجشنبه پيش نويس قطعنامه اي را كه 
اياالت متحده در رابطه با بحران ونزوئال به ش��وراي 

امنيت سازمان ملل ارايه كرده بود، وتو كردند.

تظاهرات گسترده كم سابقه 
عليه رييس جمهوري الجزاير 
گروه جهان| عبدالعزي��ز بوتفليقه رييس جمهوري 
الجزاير، به دنبال برگزاري تظاهرات كم س��ابقه در اين 
كشور مدير كارزار انتخاباتي خود را بركنار كرده است. 
به گزارش يورونيوز، ده ها هزار نفر در شهرهاي مختلف 
الجزاير علي��ه نامزدي مجدد عبدالعزي��ز بوتفليقه در 
انتخابات رياست جمهوري تظاهرات كردند. بنا به اعالم 
وزارت بهداشت الجزاير، در مجموع ۱۸3 نفر در جريان 
اعتراض ها مجروح شدند. حزب »جنبش انجمن صلح« 
الجزاير، بزرگ ترين حزب اسالمي اين كشور هم با اعالم 
عقب نشيني از رقابت ها در انتخابات رياست جمهوري 
اظهار كرد، در اين انتخابات ش��ركت نمي كند. القدس 
العربي گزارش داده، يك منبع موثق در حزب جنبش 
انجمن صلح تاكيد كرده كه همسو با خواست مردم كه 
تظاهرات ميليوني را در اعتراض به نامزدي بوتفليقه به راه 
انداختند از شركت در انتخابات انصراف مي دهند. احزاب 
ديگري نيز پيش تر اعالم كرده بودند كه انتخابات را تحريم 
مي كنند. عبدالعزيز بوتفليقه قصد دارد براي پنجمين 
دوره پياپي در انتخابات رياست جمهوري الجزاير شركت 
كند. رييس جمهوري ۸۲ ساله الجزاير وضع جسماني 
مناسبي ندارد. تظاهرات ضددولتي اخير در الجزاير از 
زمان اعتراضات در جريان انقالب هاي عربي در س��ال 
۲0۱۱ ميالدي بي سابقه است. همزمان با تشديد بحران 
سياسي در الجزاير خبرگزاري رسمي اين كشور شنبه 
گزارش داد كه عبدالعزيز بوتفليقه عبدالمالك سالل، 
مدي��ر كارزار انتخاباتي خود را بركنار كرده و عبدالغني 
زعالن را به اين س��مت منصوب كرده است. عبدالعزيز 
بوتفليقه پس از سكته مغزي در سال ۲0۱3 به ندرت در 

انظار عمومي ديده شده است.
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حمله ترامپ به سندرز: امريكا 
سوسياليست نمي شود!

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت 
متحده در جريان گردهمايي ساالنه محافظه كاران 
از گرايش سوسياليستي دموكرات ها انتقاد كرد. اين 
س��خنان در حالي بود كه برني سندرز نامزد جريان 
چپ حزب دموكرات امريكا رس��ما نامزدي خود را 
براي انتخابات مقدماتي رياست جمهوري سال ۲0۲0 
اعالم كرده است. ترامپ همچنين در آستانه انتشار 
گزارش تحقيقات رابرت مولر بازرس ويژه رسيدگي 
ب��ه پرونده احتم��ال مداخله روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري ۲0۱6، گفت: »مخالفان سياسي 
در تالشند با حرف مفت من را از قدرت كنار بزنند.«

به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، ترام��پ در جريان 
سخنراني ۲ساعته در حومه واشنگتن به موضوعات 
جنجالي هفته گذش��ته اش��اره اي نك��رد و درباره 
اظه��ارات مايكل كوهن وكيل س��ابقش ك��ه او را 
»نژادپرست، دروغگو و متقلب« خوانده بود، حرفي 
نزد. رييس جمهوري اياالت متحده، گفت وگوهاي 
ناتمام با كيم جونگ اون رييس جمهوري كره شمالي 
را هم »يك ديدار سازنده« توصيف كرد. در حالي كه 
كارزار انتخابات مقدماتي در حزب دموكرات عمال 
آغاز و به ش��دت رسانه اي شده، ترامپ در سخنراني 
روز شنبه به رقباي سياسي و به ويژه »معامله جديد 
س��بز« اين حزب براي حفاظت از محيط زيس��ت 
حمله و اين برنامه را عام��ل ويراني اقتصاد امريكا و 
»احمقانه ترين طرح ممكن« توصيف كرد. ترامپ 
همچنين اوكاسيو-كورتز را »ديوانه« اي خواند كه 
»در طرح معامله جديد س��بز« نق��ش بزرگي ايفا 
مي كند. الكس��اندريا اوكاس��يو-كورتز عضو جوان 
مجلس نمايندگان امريكا يكي از نزديك ترين افراد 

از نظر خط سياسي به سندرز است.
ترام��پ همچنين ب��ا انتقاد ش��ديد از »طرح بيمه 
بهداشت عمومي« كه از سوي نامزدهاي دموكرات 
مطرح ش��ده، آن را عامل��ي براي افزايش ش��ديد 
ماليات ها دانست و گفت: »سوسياليسم هيچ ربطي 
به محيط زيست، عدالت و رفاه ندارد.« او با اشاره به 
ونزوئال گفت: »اين مدل يادآور قدرت مطلق طبقه 
حاكمان است. آينده متعلق به كساني نيست كه به 
سوسياليسم باور دارند. آينده متعلق به آنهايي است 
كه آزادي را قبول دارن��د. اياالت متحده هرگز يك 

كشور سوسياليستي نخواهد شد.« 

كوتاه از منطقه

آغاز نشست اتحاديه
پارلماني عرب در اردن 

بيس��ت و نهمين نشس��ت اتحاديه پارلماني عرب 
يكش��نبه با ش��عار »قدس پايتخت اب��دي دولت 
فلس��طين« و با حضور نمايندگان سوريه در امان 
پايتخت اردن آغاز به كار كرد. به گزارش الدستور، 
در اين نشس��ت دو روزه روساي مجلس ۱۷ كشور 
عرب��ي و نمايندگان��ي از ديگ��ر پارلمان ها حضور 
دارند. دعوت از س��وريه براي ش��ركت در اجالس 
پارلمان هاي كش��ورهاي عربي به عن��وان نهادي 
وابسته به اتحاديه عرب نمايانگر به نتيجه رسيدن 
تالش ها براي بازگرداندن دمش��ق به اين اتحاديه 
پس از تعليق عضويت آن در س��ال ۲0۱۱ از سوي 

برخي كشورهاست.

اردوغان: تورم تركيه
به ۶ درصد كاهش مي يابد

رييس جمه��وري تركي��ه گفته نرخ ت��ورم اين 
كشور از۲0درصد به 6 يا ۷درصد كاهش خواهد 
يافت. به گزارش رويترز، رج��ب طيب اردوغان 
البته چگونگي رس��يدن به اي��ن هدف را تبيين 
نكرده اس��ت. اردوغان در ش��رايطي از كاخش 
نرخ تورم گفته كه بالتكليفي سياس��ي و نگراني 
سرمايه گذاران در مورد سياست پولي آنكارا منجر 
به كاهش ارزش لير در ۲0۱۸ ميالدي شد و پول 
تركيه تقريبا 30 درصد از ارزش خود را در مقابل 
دالر از دست داد و نرخ تورم را به بيش از ۲۵ درصد 

در اكتبر سال ۲0۱۸ ميالدي افزايش داد. 

درخواست اهداي جايزه 
صلح نوبل به عمران خان

نزديك به 300 هزار پاكس��تاني با امضاي توماري از 
بنياد نوبل خواستند نام عمران خان نخست وزير اين 
كشور را در فهرست نامزدهاي دريافت جايزه صلح 
نوب��ل قرار دهد. اين جنبش پس از آن آغاز ش��د كه 
پاكستان يك خلبان هندي را كه پيش از اين دستگير 
ك��رده بود به اين كش��ور بازگردان��د. روابط دهلي و 
اسالم آباد پس از اينكه هند، نيروهاي امنيتي پاكستان 
را به دست داشتن در انفجار كشمير متهم كرد دچار 
بحران شد. اين تنش پس از آن به اوج خود رسيد كه 
پاكستان، يك جنگنده هند را سرنگون و خلبان آن را 
بازداشت كرد. اين خلبان جمعه به هند بازگردانده شد.

۲۰ نفر در افغانستان
قرباني سيل شدند

جاري شدن سيل در جنوب افغانستان دست كم 
۲0 كش��ته بر جاي گذاشته اس��ت. بنا به اعالم 
دفتر هماهنگي امور امدادرس��اني سازمان ملل 
در افغانس��تان تعدادي از جان باختگان كودك 
هستند. گفته ش��ده، صدها واحد مسكوني در 
هرات تخريب ش��ده  و خانواده هاي آسيب ديده 
ب��ه اماكن ام��ن از جمله م��دارس، مس��اجد و 
س��اختمان هاي دولتي منتقل ش��ده اند. دفتر 
هماهنگي امور امدادرس��اني س��ازمان ملل هم 
اعالم كرده حدود۵00 چادرنشين گرفتار طغيان 
آب رودخانه ها شده اند و براي نجات آنها به نيروي 

هوايي نياز است. 
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عكسروز

چهرهروز

چرا محمد اصفهاني كم كار شده است
محمد اصفهاني كه مدتي است كمتر در حوزه  موسيقي ديده شده است، علت كم كاري خود را عواملي غير از تنبلي عنوان مي كند. 
اين خواننده، جلب مخاطب توس��ط ابزار موسيقي را قابليت هنرمندان نوپاي عرصه موسيقي مي داند. اصفهاني درباره هنرمندان 
جوان و نوپاي موسيقي ايران گفت: اينها توانسته اند توجه مردم را جلب كنند، هرچند ممكن است اين جلب توجه اساسي، اصولي و 
درازمدت نباشد، اما همين كه توانسته اند با ابزار موسيقي مردم را به سمت خود جلب كنند، حتما قابليت هايي در آنها بوده است. او 
درباره كم كاري خود در سال هاي اخير گفت: كم كاري اخيرم به دليل اتفاقات پي درپي بوده كه در زندگي ام رخ داده و تنبلي نكرده ام، 

اما اميدوارم در آينده نزديك اين كم كاري را با عمل جبران كنم و با توجيه، بار گناهم را سنگين تر نكنم!

بازارهنر

تابلوهاي زندگي در تاالر وحدت رونمايي شد

»۷ دقيقه« در تاالر حافظ تجربه مي شود

مجموعه اشعار نيما يوشيج به  همراه دستخط شاعر

تازه ترين كنس��رت همن��وازي عود و 
گيتار گ��روه »زرياب« به آهنگس��ازي 
و سرپرس��تي مجيد ناظم پور با اجراي 
قطعاتي در حوزه موس��يقي تلفيقي در 

تاالر وحدت تهران برگزار شد.
گروه ع��ود »زرياب« به سرپرس��تي و 
آهنگسازي مجيد ناظم پور شنبه شب 
11 اس��فند ماه در حض��ور قابل توجه 

مخاطبان تازه ترين كنسرت موسيقي خود را در تاالر 
وحدت تهران برگزار كرد. در اين كنسرت كه به همت 
موسسه فرهنگي هنري »راد نو انديش« به مديريت 
برديا صدرنوري برگزار ش��د، گ��روه اجرايي طي دو 
بخش جداگانه به اجراي قطعاتي در حوزه تك نوازي 
عود و گروه نوازي پرداخت. بخش اول كنس��رت به 
اج��راي تك نوازي عود مجيد ناظ��م پور اختصاص 
داشت بداهه نوازي هايي در حوزه موسيقي دستگاهي 
ايران و همچنين آثاري از زنده ياد همايون خرم براي 
حاضران در تاالر وحدت اجرا شد. اين درحالي است 
كه در بخش دوم كنسرت كه با همنوازي ساز باستاني 
عود و همراهي انواع گيتار و سازهاي كوبه اي همراه 
بود، قطعاتي منتخب از آلبوم »زرياب« به آهنگسازي 
مجيد ناظم پور نوازنده شناخته شده عود، آهنگساز 
و پژوهشگر موس��يقي اجرا شد. آهنگساز در اين اثر 
كوش��يده بود تا سه ژانر موس��يقايي ايراني، عربي و 
فالمنكو را در هم آميخته و فضايي جديد را خلق كند.
»قصه وصال« به آهنگسازي و تنظيم مجيد ناظم پور، 
»حكايت عاش��قانه« به آهنگسازي و تنظيم مجيد 

ناظم پور، »تانگو« ساخته فرانسيسكو 
تارگا، »ش��كايت عاش��قانه« ساخته و 
تنظيم مجي��د ناظم پ��ور، »تابلوهاي 
زندگي« ساخته و تنظيم مجيد ناظم پور، 
»بولرياس« ساخته پاكودلوسيا و تنظيم 
مجيد ناظم پور آثاري بودند كه در بخش 
دوم كنس��رت براي مخاطبان اجرا شد. 
اين در حالي بود كه مجيد ناظم پور قبل 
از اجراي هر قطعه توضيحاتي را پيرامون محتواي اثر 
ياد شده به مخاطبان ارايه مي كرد. البته اغلب آثار اجرا 
شده در بخش دوم برنامه داراي تم هاي عاشقانه اي 
بود كه آهنگس��از و گروه اجراي��ي تالش مي كردند 
فضاي متفاوتي را در گوش شنيداري مخاطبان خلق 
كنند. مجيد ناظم پور آهنگس��از، سرپرست گروه و 
نوازنده بربط، اميرحسين حميدي و بنيامين مباشر 
اميني نوازندگان گيتار، س��هراب عليجاني نوازنده 
گيتار بيس، شايان ميرغفوري نوازنده گيتار الكتريك، 
سياوش معصومي نوازنده كوزه، مهرزاد املشي نوازنده 
كاخن وو داربوكا و افشين هنرور نوازنده بندير گروه 
نوازندگان كنس��رت » زرياب« را تشكيل مي دادند. 
ضمن اينكه برديا صدرنوري مدير مس��وول، ناصر 
ايزدي مدير موسيقي، مريم فراهاني مدير اجرايي، 
پرهام عرب مدير طراحي و تبليغات، مهرناز كرمي 
مشاور هنري، زهره آبگون، اميرحسين مقدم و يزدان 
صادقي ام��ور هماهنگ��ي، اداري و تبليغات و جواد 
شهبازي پشتيباني گروه اجرايي كنسرت شنبه شب 

11 اسفند ماه گروه »زرياب« را تشكيل مي دادند.

آرش عباسي قصد دارد از فروردين سال 
۹۸ نمايش »۷ دقيقه« نوشته استفانو 
ماس��يني را در تاالر حافظ روي صحنه 
ببرد. آرش عباس��ي نمايشنامه نويس 
و كارگ��ردان تئاتر درب��اره جديدترين 
فعاليت خود در عرص��ه كارگرداني، به 
مهر گفت: قرار اس��ت از فروردين سال 
۹۸ نماي��ش »۷ دقيقه« اثر اس��تفانو 

ماس��يني را كه نياي��ش بهمنيه ترجم��ه كرده در 
تاالر حاف��ظ روي صحنه ببرم. اين نمايش ماجراي 
كارگرهاي يك كارخانه ريسندگي را روايت مي كند 
كه قرار اس��ت تصميمي بگيرند كه تبعاتش براي 
۲۰۰ كارگر كارخانه اس��ت. او ادامه داد: فضاي اين 
نمايش به ش��دت به فضاي امروز اجتماع ما نزديك 
اس��ت و احس��اس كردم جامعه ما ه��م در چنين 
ش��رايطي اس��ت. عباس��ي تأكيد كرد: اين اولين 

نمايشي است كه غير از متون خود اجرا 
 مي كنم. او درباره گروه بازيگري نمايش
 »۷ دقيق��ه« اظهار ك��رد: اين نمايش 
داراي ۹ بازيگر زن اس��ت كه همگي از 
بازيگران دختر افغان هس��تند. بعضي 
از اين بازيگ��ران در نماي��ش »ويولن 
تايتاني��ك« با م��ن كار ك��رده بودند و 
برخي نيز اولين تجربه ش��أن اس��ت. 
اين كارگردان تئاتر با اش��اره به اينكه ۳ ماه اس��ت 
تمرين ه��اي نماي��ش »۷ دقيقه« در ح��ال انجام 
است، درباره شيوه اجراي مدنظر خود توضيح داد: 
نمايش��نامه »۷ دقيقه« اثري معاصر اس��ت و يك 
نمايشنامه رئاليستي است. قصد دارم از موسيقي، 
حركت و همخواني در اجراي اين نمايش استفاده 
كنم كه به نوعي يك اپراي كوچك باشد. ما در اجراي 

اين نمايش يك اركستر موسيقي خواهيم داشت.

مجموعه اش��عار نيما يوشيج به همراه 
دستخط اين ش��اعر منتشر شد. كتاب 
»دفترهاي نيما/ مجموعه اش��عار نيما 
يوشيج« به مراقبت شراگيم يوشيج در 

نشر رشديه منتشر شده است.
در معرفي اين كتاب عنوان شده است: در 
اين اثر عالوه بر بازخواني دوباره شعرها، 
تصوير دس��تخط  نيما نيز كه اس��اس 

ويرايش و تصحيح دوباره بوده، در انتهاي كتاب آمده 
است. در اين مجموعه، شعرهاي تازه يابي نيز براي 
نخستين بار منتشر شده اند. همچنين طرح جلد اين 

مجموعه، پرتره نيما اثري از آيدين آغداشلو است.
در بخش��ي از مقدمه ناش��ر نيز آمده اس��ت: »...و 
كابوس تاِر نيما تا به امروز تعبير شده و آثار او هرگز 
به شايس��تگي و س��المت به مقصد نرسيده است، 
چراكه دست نوش��ته هاي او هيچگاه در برابر نگاه 
مخاطبانش به رويت درنيامد تا رويارو با دس��تخط 
شاعر، برآنچه محذوف بوده يا نادرست خوانده شده، 
آگاهي يابند... در كتابي كه پيِش رو داريد اين امكاِن 
بايسته و غايب محقق ش��ده و همه  آنچه در نظر و 

عمل داشته ايم، پايان بخشيدن به اين 
كابوس صدساله اس��ت. در اين مجلد، 
همراه بودِن تصوير دستخط ها در جوار 
اش��عار، امكاني كمياب فراه��م آورده 
اس��ت و عالوه بر تطبيق دقيق اش��عار 
با دست نوش��ته هاي شاعر، نسخ اشعار 
او را تا س��ال 1۳۳۸ )زماِن خاموش��ي 
نيما( در نشريات، مجالت و روزنامه ها 
بازيافته و آثار منتشره  او را در هرجا با يكديگر مقايسه 
كرده ايم... همچنين عالوه بر پيش تر منتشرشده ها، 
اشعار تازه يابي نيز در انتهاي هر دفتر آمده اند. اذعان 
داريم كه در اين كتاب براي نخستين بار، اشعار نيما 
به ش��كلي منّقح و اصالح ش��ده منتشر مي شوند و 
نيز اعراب گذاري صحيِح اشعار، راه بر بدفهمي ها و 

ناقص خواني هاي تاريخي آن خواهد بست.
شايد اكنون بازخواني سالم و دوباره  آثار نيما نشان 
دهد كه بوطيقاي ش��عر او نه فقط براي زمانه  او، كه 
در اين گرفتگي شب اندوِد مضطرب زمانه  ناُمراد ما، 
خورشيدي جالدهنده و روشنگر است كه بايستي بر 

اذهان و قلب هاي متالم مردمان بتابد، چنين باد.«

تاريخنگاري

سپهساالر رييس الوزرا شد 
سيزدهم اسفند 1۲۹4، محمد ولي خان س��پهدار تنكابني با دريافت لقب سپهساالر 
اعظم از طرف احمد شاه به نخس��ت وزيري )رييس الوزرايي( انتخاب شد. اين سومين 
دوره از رييس الوزرايي او بود.  حمدولي خلعتبري معروف به محمدولي خان تنكابني از 
جمله سياستمداران ايراني است كه قضاوت درباره اش سياه و سفيد است؛ موافقين او را 
مشروطه خواه مي دانند و مخالفين فرصت طلب . محمدولي خان تنكابني در سال 1۲64 
هجري قمري در روستاي »اشتاج« از توابع تنكابن )شهسوار( به دنيا آمد. او پس از دوران 
كودكي به تهران رفت و در سن 1۲ سالگي با درجه  سرهنگي وارد خدمت نظام شد. او به 
دليل خدماتش به دربار قاجار، لقب سپهساالر اعظم را دريافت كرد و پس از به توپ بستن 
مجلس توسط محمد علي شاه، مامور دفع مشروطه خواهان آذربايجان شد، اما به جاي 
مقابله، به آنان پيوست و در اين جريان نقش آفرين شد.  محمدعلي شاه در پي اين اقدام، 
سپه ساالر اعظم را ياغي اعالم كرد و طي فرماني كليه  عناوين و القاب او را سلب كرد. پس از 
فتح تهران توسط نيروهاي محمد ولي خان و نيروهاي بختياري تحت رهبري عليقلي خان 
سردار اسعد بختياري و پناهنده شدن محمدعلي شاه به سفارت روسيه، سپهدار تنكابني 
چندين بار مامور تشكيل كابينه شد، كابينه هايي كه به داليل مختلف عمر چنداني نداشتند.  
مشروطه خواهي سپهساالر را عده اي به دليل اختالفات او با بخش هايي از دربار قاجار و 
به ويژه شخص عين الدوله مي دانند و عده اي به خاطر تشخيص موقعيت و شم سياسي 
او، كه غروب استبداد قاجاري را پيش بيني كرده و به موقع جبهه عوض كرده و به جنبش 
آزادي خواهانه و استقالل طلبانه مشروطيت كه رو به گسترش و فراگيري ملي بود پيوست. 
اما او كه در آستانه پيروزي مشروطيت يكي از بزرگ ترين مالكين ايران بود، به خاطر منافع 
آتي خويش هرگز از ته دل تعلق خود را در آن صف نمي دانست و دودلي هاي وي در يورش 
مشروطه خواهان گيالن به تهران، اگر با عزم راسخ و قاطعيت انقالبيون گيالن و تنكابن 
و كجور، به سركردگي سرتيپ ديوساالر )ساالر فاتح( خنثي نمي شد، مانع از فتح تهران 

مي شد.  محمدولي خان تنكابني با به قدرت رسيدن رضاخان همانند بسياري از افراد وابسته 
به دربار قاجار زنداني و تمامي اموال و دارايي هايش مصادره شد.

سپهساالر اعظم بر اثر اين فشار ها دست به خودكشي زد و طبق وصيتش او را در امامزاده 
صالح تجريش دفن كردند.

میراثنامه

از چهلستون و سراي سعد السلطنه تا دهكده طبيعت 
سراي سعد السلطنه قزوين كه از چند سال پيش 
حجره هايش به غرفه هايي ب��راي توليد و فروش 
صنايع دس��تي، ش��يريني هاي خانگي و سنتي و 
كافه تبديل ش��ده، براي نوروز ۹۸ آماده مي شود. 
س��راي سعدالس��لطنه به دس��تور سعدالسلطنه 
)متوفي ١٣٢٥ه . ق( حاكم وقت قاجاريه قزوين 
ساخته شد. اين كاروانسرا داراي محوطه تاريخي 
بسيار زيبا است كه در عهد قاجار و در زمان ناصر 
الدين شاه توسط سعدالس��لطنه، بنا شده است. 
كاروانسراي سعدالسلطنه بزرگ ترين كاروانسراي 
درون شهري ايران و يكي از معدود كاروانسراهاي 
ايران است كه داراي چندين حمام، سرا، تيمچه، 
شترخان، راسته، چهارسوق، مسجد، چايخانه و... 
است.. نقش اين كاروانس��را در گذشته به عنوان 
يك سراي بازرگاني بوده است. كمتر از ۳۰۰ متر 
آن طرف تر يعني در سبزه ميدان قزوين، عمارت 
چهلستون واقع شده كه اين روزها پروژه بازآفريني 
اين ميدان آغاز شده و شهرداري قسمتي از ميدان 
را كه مقابل عمارت چهلستون قرار گرفته تبديل به 
پياده راه كرده و برنامه هاي نوروزي در اين پياده راه 
نيز اجرا مي شود. شهرداري قزوين با شعارقزوين 
شاداب، نزديك ترين مقصد گردشگري، با توجه 
به امض��اي تفاهم نامه با ش��هرداري تهران براي 
پايتخت نشينان خدمات گردش��گري را در نظر 
گرفته است. هفته پيش تعدادي از اصحاب رسانه 
از مجموعه هاي گردشگري ش��هر قزوين بازديد 
كردند. اصغري، رييس كارگروه گردشگري شهر 
قزوي��ن و معاون برنامه ريزي و توس��عه ش��هري 

ش��هردار، گفت: 1۲ درصد آثار باستاني و ۸۲ اثر 
تاريخي قابل توجه در شهر قزوين وجود دارد كه 
حوزه مباحث طبيعي و گردشگري اين آثار موجود 
است و مي تواند زمينه س��فر و مسافرت را فراهم 
كند. او اظهار كرد: ش��عار ما براي ايام عيد امسال 
قزوين ش��اداب، نزديك ترين مقصد گردشگري 
اس��ت چرا كه اهالي تهران و كرج با جمعيت 14 
ميليون نفر مي توانند به اين ش��هر س��فر كنند و 
مي تواند براي آنها س��فري خ��وب و ارزان قيمت 
باش��د. او با بيان اينكه يك��ي از راهكارهاي قابل 
تأم��ل و توج��ه براي كس��ب و درآمد پاي��دار در 
زمينه سازي براي گردشگر در استان گردشگري 
است و در همين راس��تا تفاهم نامه گردشگري با 

ستاد گردشگري شهرداري تهران امضاء كرده ايم 
و حجم��ي از تبليغاتي را در ش��هر ته��ران فراهم 
س��اخته ايم تا پايتخت نشينان از فرصت هايي كه 
در قزوين وجود دارد بيش��تر اس��تفاده كنند. او 
گفت:  نزديكي قزوين به ته��ران فرصت خوبي را 
براي گردش��گري ايجاد كرده است و شهروندان 
مي توانند از آثار تاريخي و گردشگري در اين شهر 

استفاده كنند.
او درباره انعقاد قرارداد با س��تاد گردشگري شهر 
تهران اظهار داش��ت: 4۰ روز پي��ش اين قرارداد 
منعقد شده اس��ت و در راس��تاي ايجاد تعامل و 
معرفي مكان هاي گردشگري در شهرستان قزوين 

اين قرارداد به امضاء رسيده است.

ايستگاه

تصوير تازه ايتن هاوك 
رونمايي مي شود

جاني دپ از همسر سابقش 
تقاضاي غرامت كرد 

جش��نواره فيل��م »متد 
ِفس��ت« با نمايش فيلم 
جديد ايتن هاوك با عنوان 
»استكهلم« شروع به كار 
مي كند. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، متد فست كه از 
۲۲ تا ۲۸ م��ارس )۲ تا ۸ 
فروردي��ن 1۳۹۸( برگزار 

مي شود با نمايش تريلر جديدي با بازي اي تن هاوك با 
عنوان »استكهلم« كار خود را شروع مي كند.

»استكهلم« تريلري روانشناختي با بازي اي تن هاوك 
و نومي راپاس به كارگرداني رابرت بودرو است. در اين 
فيلم كه با الهام از يك بح��ران گروگان گيري واقعي 
كه سال 1۹۷۳ در س��وئد رخ داد ساخته شده، ايتن 
هاوك در نقش يك دزد بانك ظاهر ش��ده است كه 
زني را به گ��روگان گرفته، اما گ��روگان در نهايت از 
گروگان گير حمايت مي كند. »استكهلم« نخستين 
اكران جهاني اش را در جشنواره ترايبكا تجربه كرد. 
فستيوال متد فست كه با تمركز بر هنر بازيگري در 
فيلم برگزار مي ش��ود »پنجره هايي به دنيا« ساخته 
ماي��كل دي. اولموس را به عن��وان فيلم پاياني خود 
برگزيده است. اين فيلم درباره مردي مكزيكي است 
كه پس از 11 س��پتامبر به نيويورك سفر مي كند تا 
پدرش را كه در مركز تجارت جهاني كار مي كرد، پيدا 
كند. دون فرانكن رييس جش��نواره از اين رويداد به 
عنوان فستيوالي مكتشف براي نمايش آثار فيلمسازان 
الهام بخش و اجراهاي تأثيرگذار ياد كرده است. اين 
فستيوال همچنين چهار فيلم اكران اول دارد كه شامل 
»گانگس��تر آلبانيايي« درامي جنايي به كارگرداني 
متيو اي. براون، »اعترافي« ساخته برد تي. گاتفريد، 
»فرشتگان گمشده« فيلمي نوار به كارگرداني ويليام 
وين و »اتاقي پر از هيچ« فيلمي فانتزي به كارگرداني 

دانكن كو است. 

جاني دپ با شكايت عليه 
همسر سابقش تقاضاي 
غرامت��ي ۵۰ ميلي��ون 
دالري ك��رده اس��ت. به 
گزارش ورايتي، جاني دپ 
به تازگي شكايتي تسليم 
دادگاه ك��رده و امبر هرد 
بازيگر و همسر سابقش را 

به دليل مطلبي تبليغي كه در واشنگتن پست نوشته، 
به دادگاه فراخوانده است. همسر وي در ماه دسامبر 
يادداشت-تبليغي )رپرتاژ آگهي( در واشنگتن پست 
منتشر كرد و در آن از تجربه خشونت خانگي بدون 
نام بردن از جاني دپ ياد كرد. دپ در ش��كايتي كه 
تقاضاي غرامت ۵۰ ميليون دالري در آن طرح شده 
نوشته »هرد قرباني خشونت خانگي نيست، اوست 
كه مرتكب جرم شده است.« در اين شكايت هر نوع 
خشونتي از سوي دپ عليه همسر سابقش انكار شده 
و از اين مطلب كه در روزنامه منتش��ر شده به عنوان 
عملي برنامه ريزي شده و س��اختگي براي تبليغ و 
جلب توجه به فيلم »آكوامن« ياد شده است. وكيل 
دپ گفت در اين يادداش��ت همسر سابق دپ سعي 
كرده بود القا كند كه او قرباني خشونت خانگي است و 
اين خشونت از سوي همسرش عليه وي اعمال شده 
است. از سوي ديگر هرد ادعا كرده كه اين شكايت يكي 
ديگر از سلسه رفتارهايي است كه دپ براي ساكت 
كردن او به كار گرفته است. وي اعالم كرده همه اين 
كارها نشان مي دهد كه او قادر به كنترل خشم خود 
نيست و نمي خواهد اين حقيقت را بپذيرد كه دست 
به سوء رفتار زده است. اين شكايت جديدترين ادعاي 
حقوقي دپ است. او چندي پيش مديران سابق خود 
را به دادگاه فراخواند و پيش تر از وكالي سابق خود 

شكايت كرده بود. البته او در هر دو مورد برنده شد. 

تهديد به انتقال بازي هاي استقالل و پرسپوليس به تختي

حسن يزداني قهرمان جام دان كلوف شد

رييس كميته مسابقات سازمان ليگ درباره 
احتمال برگزار نشدن ديدارهاي استقالل 
و پرسپوليس در ورزشگاه آزادي به خاطر 
همكاري نكردن مسووالن اين ورزشگاه در نصب تبليغات 
محيطي توضيح داد: ورزشگاه آزادي به ما اعالم كرده كه 
مي خواهند تبليغات خودشان را داشته باشند. آنها پيش از 
اين تبليغات طبقه دوم را خودشان در اختيار گرفته بودند 
اما اكنون اعالم كردند كه مي خواهند تبليغات دور زمين 
را هم در اختيار بگيرند. اين در حالي است كه ورزشگاه در 
اختيار سازمان ليگ قرار دارد. سعيد فتاحي افزود: تبليغات 
محيطي به تمام باشگاه ها متعلق است و اين كار ورزشگاه 
آزادي غيرقانوني است. مگر آنها مي توانند در ليگ قهرمانان 
آسيا خودشان تبليغات را انجام دهند. در هر صورت با ادامه 
اين شرايط، بازي هاي استقالل و پرسپوليس به ورزشگاه 

دوم شان يعني ورزشگاه تختي منتقل مي شود.

نماين��ده وزن ۸6 كيلوگ��رم ايران م��دال طالي 
رقابت هاي بين المللي كشتي آزاد جام دان كلوف 

در بلغارستان را از آن خود كرد.
در جريان رقابت هاي روز پاياني كش��تي آزاد جام 
دان كلوف در بلغارستان، حس��ن يزداني نماينده 
وزن ۸6 كيلوگرم ايران و دارنده مدال هاي طالي 
جه��ان و المپيك در ديدار فين��ال به مصاف علي 
ش��عبان اف از بالروس رفت و در پاي��ان با نتيجه 
16 بر ۵ به برتري رسيد و مدال طالي اين رقابت ها 
را از آن خود كرد. يزداني تمام مسابقات خود را با 

پيروزي 1۰ اختالف امتياز به پايان رساند.
حس��ن يزداني پيش از اين و در جريان ديدارهاي 
مقدماتي كه روز شنبه برگزار شد، ابتدا 11 بر صفر 
مقابل ابونادراز لبنان پيروز شد و در دومين مبارزه 
خود نيز آخمد ماگامايف از بلغارستان را در همان 
تايم نخست با نتيجه 1۰ بر صفر شكست داد و راهي 
مرحله يك هشتم نهايي ش��د. وي در اين مرحله 
مقابل عظمت دولت بيكوف از قزاقس��تان به روي 
تشك رفت و در دو دقيقه و 6 ثانيه به برتري ضربه 

فني 1۰ بر صفر رسيد. او در يك چهارم نهايي نيز در 
مصاف با روسالن عبداهلل يف از روسيه در دو دقيقه 
و ۲۰ ثانيه به برتري 11 بر صفر رس��يد. يزداني در 
نيمه نهايي نيز بوريس ماكوئف نايب قهرمان سال 
۲۰1۷ جهان از اسلواكي را 11 بر يك شكست داد 

و فيناليست شد.  
همچنين رضا يزداني دارنده ۲ مدال طال و ۲ برنز 
جهان در دي��دار رده بن��دي وزن ۹۷ كيلوگرم به 
مصاف ايگور اوسيانيكوف از روسيه رفت و در پايان 
با نتيجه ۸ بر 4 به برتري رسيد و در نخستين تجربه 

بين المللي خود پس از ۲ سال و نيم دوري از ميادين 
به م��دال برنز ج��ام دان كلوف كه جزو سيس��تم 
رنكينگ اتحاديه جهاني كش��تي اس��ت، دس��ت 
يافت. يزداني پيش از اي��ن و در دور مقدماتي كه 
روز گذشته برگزار شد، پس از برتري 1۰ بر 6 مقابل 
روآنو كش��تي گير كوبايي االصل ايتاليا، در دومين 
مب��ارزه برابرماگومدگاژي ن��وروف از مقدونيه در 
حالي كه 11 بر ۲ پيش بود با ضربه فني به پيروزي 
رس��يد و راهي دور بعد شد. وي در سومين مبارزه 
و در ي��ك چهارم نهايي نيز در ي��ك مبارزه برتر با 
نتيجه ۹ بر يك فاتح ياش��ارلي از تركيه را از پيش 
رو برداش��ت و راهي نيمه نهايي ش��د ام��ا در اين 
مرحله مقابل والري آندريتس��ف ناي��ب قهرمان 
المپي��ك ۲۰1۲ لندن از اوكراي��ن رفت و در يك 
كشتي نزديك ۵ بر 4 شكست خورد و راهي ديدار 

رده بندي شد.
مصطفي حسين خاني ديگر نماينده ايران در اين 
رقابت ها بود كه به عنواني بهتر از پنجمي در وزن 

۷4 كيلوگرم نرسيد.

ورزشي
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