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ایران | در ش��رایطی كه این روزها بحث لوایح 4گانه 
پول شویی در راس ارزیابی های رسانه ای و كارشناسی 
قرار گرفت��ه و دیدگاه های متف��اوت و در برخی موارد 
متضادی در خصوص آن ارایه می شود؛ رییس جمهوری 
هدف تحریم ظالمانه و غیرقانونی امریكا را تنها اعمال 
فشار به مردم ایران دانست و اظهار امیدواری كرد كه»با 
تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه امریكایی ها در 
موضوع مالی و بانكی خنثی ش��ود.«توطئه هایی كه از 
منظر روحانی، امریكا و برخی متحدانش در منطقه بعد 
از خروج از برجام بر شدت و دامنه آن افزوده اند و تالش 
می كنند تا اقتصاد ایران را وارد دوره ای از انزوا و فرسایش 
كنند.  رییس جمهوری كه در جلسه هیات دولت و در 
جمع اعضای كابینه اش صحبت می كرد با اش��اره به 
اینكه دش��منان تالش می كنند در دو موضوع نفت و 
صادرات و فروش آن و مس��ائل بانكی، ایران را در فشار 
قرار دهند، گفت: در ارتباط با مسائل نفتی خوش بختانه 
مس��یرها و راه های مختلفی را برای فروش نفت دنبال 
می كنیم و با افتخار تحریم های امریكا را دور می زنیم. 
روحانی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینكه 
خوشحالیم طی 40 سال گذش��ته ذخایر كشف شده 
نفت كشور نس��بت به آغاز انقالب حدود 2 برابر شده 
است، ادامه داد: براساس خبر وزیر نفت در جلسه هیات 
وزیران، یك میدان جدید نفتی در حوزه آبادان كشف 
شده كه ذخایر آن از لحاظ كمی و كیفی قابل مالحظه 
است و این بدان معناست كه با قدرتی كه ایران از لحاظ 
نفت و گاز در اختیار دارد، كش��وری نیست كه كسی 

بخواهد آن را از بازار انرژی حذف كند.  
روحانی با تأكید بر اینكه ایران نه تنها در بخش انرژی 
بلكه در دیگر زمینه ها از جمله تأثیرگذاری در منطقه، 
مسائل فرهنگی، سیاس��ت های جهانی و موضوعات 
علمی و فناوری كه امروز نقش ارزش��مندی در آن ایفا 
می كند، حذف ش��دنی نیس��ت، گفت: با اطمینان به 
مردم ایران می گوییم كه همه مسووالن كشور به ویژه 
در وزارت نفت، تالش خواهند ك��رد تا به وظایف خود 
طبق قانون عمل كرده و در تولی��د و فروش نفت و گاز 
و میعانات همه كوشش خود را به كار بگیرند و از راه ها 
و مس��یرهای مختلفی كه در اختی��ار داریم به خوبی 
استفاده كنند. او با اشاره به اینكه امریكایی ها در زمینه 
مسائل بانكی تالش می كنند تا نقل و انتقال مالی را برای 
ایران دچار مشكل كنند، افزود: آنها برای رسیدن به این 
هدف به دنبال یارگیری هستند و مساله مبارزه مالی با 

تروریسم را در این راستا بهانه قرار داده اند. 
روحانی با اش��اره به اینكه لوایح 4 گانه ای كه دولت در 
این زمینه تقدیم مجلس شورای اسالمی كرده اهمیت 
ویژه ای دارد، گفت: همه باید بدانند كه ایران نه تنها در 
مبارزه عملی با تروریسم بلكه در همه زمینه ها در این 
راستا پیشگام و پیشتاز اس��ت. رییس دولت دوزادهم 
افزود: امروز در زمینه مس��ائل مالی و انسداد راه هایی 
كه برخی گروه ها می خواهند برای اقدامات تروریستی 

از سیس��تم بانكی و پول ش��ویی و نظایر آن اس��تفاده 
كنند، با همه توان مقابله می كنی��م و امریكایی ها كه 
امروز صهیونیست ها نیز پش��تیبان آنها هستند، باید 
در این زمینه دچار شكست ش��وند. رییس جمهوری 
ادامه داد: خوش بختانه دولت و مجلس با همكاری هم 
اقدامات خوبی راجع به لوایح 4گانه به انجام رسانده اند 
و امیدواریم نهادهای دیگری هم كه در این زمینه باید 
اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با سرعت بیشتر 
تالش كرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و 
این امید امریكا را ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی 
و بانكی خنثی كنیم. روحانی با بیان اینكه امروز همه 
دوس��تان ایران كه در منطقه و جهان ب��ا آنها تعامل و 
همكاری می كنیم، منتظر هستند، گفت: همواره ایران 
توطئه های امریكا را با گام هایی حساب شده و محكم 
خنثی كرده و امیدواریم این توطئه هم توسط نهادهای 
مس��وول و اقداماتی كه باید انجام گیرد، خنثی شود. 
رییس جمهوری با اشاره به بررسی برخی لوایح در دولت 
ك��ه دارای ویژگی ها و اهمیت فوق العاده ای هس��تند، 
اظهار داشت: امروز در دولت الیحه جامع انتخابات به 
تصویب رسید و در هفته آینده تقدیم مجلس خواهد 
شد. روحانی با اش��اره به اینكه »به همین دلیل است 
كه وقتی به مردمی كه ساعت های طوالنی در صف ها 
ایس��تادند، اعالم می كنیم رأی گیری در س��اعت 12 
شب به پایان می رسد، آنها ناراحت می شوند و احساس 
می كنند وظیفه ای س��نگین را نتوانس��تند به انجام 
برسانند«، گفت: حوزه های انتخابیه به لحاظ سرعت در 
دریافت آراء از مردم دچار كندی هایی هستند اما نباید 
تاوان آن را مردم بدهند؛ همانطور كه در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری 2 تا 3 میلیون نفر از مردم نتوانستند 
رأی خود را بدهند در حالی كه برخی از آنها بیش از 3 
ساعت در صف ایس��تاده بودند و این نشان می دهد كه 
حضور در انتخابات برای مردم اهمیت دارد. او با اشاره به 
اینكه مردم همواره نسبت به انتخابات امیدوار هستند 
و اگر از نهاد یا فردی گالیه مند هستند، امید دارند كه 
چند س��ال دیگر فردی بهتر را برمی گزینند، گفت: در 
الیحه ای كه دولت تقدیم مجل��س خواهد كرد، نكات 
بسیار مهمی در راستای انتخابات و چگونگی برگزاری 

آن لحاظ شده است.
 یكی از مشكالت این اس��ت كه گاهی اجرا بخواهد 
در كار نظارت دخالت كند ی��ا نظارت قصد دخالت 
در كار اجرا را داشته باشد كه در این الیحه به خوبی 
پیش بینی شده است. روحانی افزود: در این الیحه 
نقش احزاب پررنگ ش��ده است و اگر همینطور كه 
هست به تصویب برسد، آنها می توانند در انتخابات 
حضوری چش��مگیر داش��ته باش��ند و در برخی از 
مناطق مردم می توانند به لیست احزاب رأی بدهند. 
او افزود: خوش��حالیم كه این الیحه پ��س از ماه ها و 
س��ال ها تالش و دقتی كه انجام گرفته، امروز آماده 

شده و تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود.

رییس جمهوری در نشست هیات دولت:

توطئه امریكا را با تصویب نهایی لوایح چهارگانه خنثی كنیم
با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده های كوتاه مدت 
از »روزش��مار« به »ماه ش��مار«، این نگرانی ایجاد 
می ش��ود كه ش��اید برخی منابع از بانك ها خارج و 
حتی وارد بازار ارز ش��ود، اما دبی��ر كانون بانك ها و 
موسس��ات اعتباری خصوص��ی معتقد اس��ت كه 
اینگونه پول ها قابلی��ت ورود به ب��ازار ارز را ندارد، 
اما در عین حال پیش��نهاد بازگش��ت سپرده های 
س��ه ماهه، ش��ش ماه��ه و ۹ ماه��ه را داده ایم كه 
بانك های دولتی هم آن را پذیرفته اند و قرار اس��ت 

در بانك مركزی مطرح شود.
به گزارش ایس��نا، ش��ورای پول و اعتب��ار از حدود 
یك ماه پیش تصویب كرد كه س��ود س��پرده های 
كوتاه مدت از روزش��مار به ماه ش��مار تغییر یابد و 
در همین راس��تا بانك مركزی نیز اع��الم كرد كه 
از ابت��دای بهمن ماه س��ال جاری تمام��ی بانك ها 
موظف به تغییر نحوه پرداخت س��ود س��پرده های 

كوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار هستند.
بر اس��اس تغیی��رات جدیدی ك��ه در ای��ن زمینه 
روی داده، پیش از این حداق��ل مانده در هر روز به 
عنوان مبنای محاس��به س��ود قرار می گرفت، اما با 
شیوه جدید، حداقل مانده حساب در ماه به عنوان 
مبنای محاس��به س��ود خواهد ب��ود؛ بطوریكه اگر 
موجودی فردی در طول م��اه 10 میلیون تومان و 
تنها در یك روز از ماه، دو میلیون تومان باش��د، در 
پایان م��اه، رقم دو میلیون تومان مبنای محاس��به 

سود خواهد بود.
تا زمانی كه نحوه محاسبه سود به صورت روزشمار 
بود، افراد س��ودجو و دالل، در ابتدای روز پول خود 
را از بانك برداشت كرده و در انتهای روز یا روز بعد 
آن را به بانك برمی گرداندند و در نهایت س��ود یك 
روز را دریافت نمی كردند، اما با محاس��به ماه شمار 
س��ود، این امكان وجود ندارد و در صورتی كه یك 
روز مانده موجودی كمتر باش��د، سود ماه بر اساس 

آن محاسبه خواهد شد.
در عین ح��ال بیم آن  می رود كه ب��ا تغییر در نحوه 
محاسبه سود علی الحس��اب، برخی از این منابع از 
بانك خارج شده و شاید در شرایط حساس به بازار 

ارز بیاید و باعث ایجاد اختالل در بازار شود.
در این ب��اره محمدرضا جمش��یدی، دبی��ر كانون 
بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص 
تغییر محاس��به س��ود علی الحساب س��پرده های 
كوتاه مدت از روزشمار به ماه ش��مار، اظهار كرد: با 
این تغییر از ای��ن پس، كم ترین مانده حس��اب در 
ماه به عنوان مالك محاس��به س��ود س��پرده قرار 
خواهد گرف��ت. وی با بیان اینك��ه رقم هایی كه در 
این سپرده های كوتاه مدت است، رقم های پایینی 
اس��ت، گفت: مردم درآمدی دارند كه از آن هزینه 
روزان��ه را خرج می كنی��م و یك مبلغی ب��ه عنوان 
پس انداز در حس��اب ما می ماند، اگر این پس انداز 

رقم قابل توجهی از نظر هر ش��خص باشد، شخص 
می خواهد از آنها درآمد ایجاد كن��د كه راه حل آن 

سپرده گذاری بلندمدت است.
دبیر كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی 
افزود: پول هایی كه در حس��اب مردم است و از آن 
هزینه زندگی خود را تامین می كنند، قابلیت این را 
ندارند كه وارد بازار ارز شوند، بنابراین این مانده ها 

چندان قابلیت جابه جایی و انتقال ندارند.
جمش��یدی با بیان اینكه در جلسه پیشین شورای 
كان��ون بانك های خصوصی احتم��ال خروج منابع 
بانكی ناشی از این تصمیم مطرح شد، تصریح كرد: 
قرار بر این ش��د كه ما از بانك مركزی بخواهیم كه 
س��پرده های س��ه ماهه، ش��ش ماهه و ۹ ماهه نیز 

همانطور كه در گذشته وجود داشت، ایجاد شود.
به گفت��ه وی، ای��ن موض��وع از س��وی بانك های 
خصوص��ی با بانك ه��ای دولتی نیز مطرح ش��ده و 
آنها نیز نظر مساعدی در این خصوص دارند و قرار 
شده كه در جلسه ای با رییس كل بانك مركزی این 

موضوع عنوان شود.
دبیر كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی 
با بیان اینكه این س��پرده ها، سیاستی برای جذب 
س��پرده های خرد مردم اس��ت، اظهار كرد: ممكن 
اس��ت فردی پول��ی را در اختیار داش��ته باش��د و 
بخواهد چه��ار ماه بع��د آن را در م��وردی مصرف 
كند و در این م��دت نیز از آن درآمد كس��ب كند، 
در این صورت اگر فرد سپرده یك س��اله بگذارد و 
زودتر بردارد، سود آن شكسته شده و در عمل چیز 

زیادی نصب فرد نمی شود.
جمش��یدی با بیان اینكه س��پرده گذاران با تغییر 
نحوه محاس��به س��ود س��پرده ها، س��ود كمتری 
می گیرند، گف��ت: این در حالی اس��ت كه اگر همه 
بانك ها این موضوع را رعایت كنند، در نهایت سود 

این موضوع به خود سپرده گذاران برمی گردد.
وی اضافه كرد: در نگاه نخس��ت، ای��ن قانون هزینه 
پرداخت س��ود را كم می كند، اما هرچق��در از این 
بابت سود انباشته ش��ود، در پایان س��ال مالی باید 
دوباره بین سپرده گذاران تقس��یم شود كه تاكنون 
عمال این اتفاق انجام نش��ده، چراك��ه بانك ها عمال 
سودی از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیالت 
نمی بردند. به گفته دبیر كانون بانك ها و موسسات 
اعتباری خصوصی تمامی س��ودی كه از محل این 
سپرده ها ایجاد می شود باید در میان سپرده گذاران 
تقس��یم ش��ود، جز س��ه درصد از آنكه ب��ه عنوان 
حق الوكاله از سوی بانك برداشته می شود، بنابراین 
هرچقدر س��ود از این محل بیشتر باش��د، در پایان 

سال به خود سپرده گذار برمی گردد.
جمش��یدی یادآور ش��د كه این موض��وع هم برای 
س��پرده های كوتاه مدت و هم برای بلندمدت انجام 

خواهد شد.

پیشنهاد بانك ها برای جلوگیری از خروج سپرده ها

ایجاد سپرده های كوتاه مدت 3 تا 9 ماهه

گزارشپول و بانك
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دريچه

تجارت ها  هميشه آماده 
مواجهه با  دشمن احتمالي باشند

ترجمه: طال تسلیمي|
 نش��ریه فایننش��ال تایمز ه��ر هفت��ه در بخ��ش 
»ناهار ب��ا اف تي« با یك��ي از چهره ه��اي مطرح در 
 سیاس��ت یا اقتصاد مصاحبه مي كند و این هفته با 
»م��گ وایتمن« گفت وگو ك��رده اس��ت. او یكي از 
مدیران اجرای��ي موفق در ش��ركت هاي فناوري به 
شمار مي رود كه از مشكالت گوناگون جان سالم به 
در برده و اكنون به دنبال رقابت با »نتفلیكس« است. 
البته وایتمن در زمینه سیاس��ي هم فعالیت هایي 
داشته و یك مرتبه براي فرمانداري ایالت كالیفرنیا 
نامزد شده اس��ت. رعنا فروهر ستون نویس تجاري 
»اف تي« از تجربه خود از این ناهار كاري مي نویسد:  
اولین چیزي كه درباره م��گ وایتمن نظرم را جلب 
كرد، دستانش بود. رییس پیش��ین شركت بزرگ 
 فن��اوري »ِهولِ��ت پ��اكارد )اچ پ��ي( «، مدیرعامل

»اي-ِبْي« كه آن را از یك شركت تازه راه اندازي شده 
به یك غول تجارت الكترونیك چند میلیارد دالري...

 صفحه14  

صنعت،معدن و تجارت

 تغيير آرايش قيمتی
 در بازار خودرو

تعادل|
گام دوم و نهایی آزادس��ازی قیمت خودروهای 
داخلی روز گذش��ته و همزمان با اعالم فهرست 
جدید قیم��ت محصوالت گروه خودروس��ازی 
ایران خودرو براساس نرخ حاشیه بازار، آغاز شد. 
این اما تنها یك��ی از دالیل تغییر آرایش قیمتی 
در بازار خودرو طی روزه��ای آینده خواهد بود. 
افزایش قیمت خودروهای داخلی ارزان تر از 45 

میلیون ایران خودرو در حالی رسما آغاز شد...

راه و شهرسازی

ابالغ سياست محدودسازی 
پروازهای چارتری

 زهره عالمی|
براساس بخشنامه جدید س��ازمان هواپیمایی 
كشوری، از این پس پروازهای چارتری در قالب 
بس��ته های س��فر و تركیب هتل و پرواز و فقط 
در مسیرهای گردش��گری انجام می شود و این 
پروازها نیازمند دریافت مج��وز پرواز چارتری 
از این س��ازمان هس��تند. با توجه به بخشنامه 
مذكور، هم��ه ش��ركت های هواپیمایی ملزم 
هستند كه از بهمن ماه جاری در همه مسیرها 
فروش خ��ود را به صورت سیس��تمی عرضه و 
مقررات تغیی��ر و ابطال را اعم��ال كنند ضمن 
اینكه در هنگام فروش بلیت به مس��افران هم، 
باید اطالع رسانی الزم انجام ش��ود. صدور این 
بخشنامه و ابالغ آن به شركت های هواپیمایی 
درحالی صورت گرفته است كه تا پیش از این، 
ش��ركت های هواپیمایی مجبور به ارایه بسته 

سفر درمسیرهای چارتری نبودند...
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وزیر نفت روز گذشته از نخستین كشف نفتی ایران در دشت آبادان خبر داد

اكتشاف نفت درجزیره مینو

خبر

رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شرایط 
خطیر امروز كش��ور بر نقش مهم صدا و سیما به 
عنوان یكی از اركان مهم نظام تاكید كرد و گفت: 
رس��انه ملی با ش��ناخت و رصد دقیق مسائل به 

درمان چالش های كشور كمك كند.
به گ��زارش خان��ه مل��ت، عل��ی الریجان��ی در 
هفتمی��ن نشس��ت سراس��ری مدیران رس��انه 
ملی ب��ا عنوان راهبردهای رس��انه مل��ی در دهه 
پنجم انقالب اس��المی گفت: امروز شرایط برای 
تصمیم گیری های مهم در كشور تغییر كرده است 

و باید با شناخت این شرایط گام برداشت.
رییس مجل��س یك��ی از موضوعاتی كه رس��انه 
ملی باید در آن قوی و كنش��گر ورود كند فضای 
مجازی دانست و رویكردهای مهم رسانه ملی در 
مواجهه با فضای مجازی را برش��مرد. وی با اشاره 
به جنگ رس��انه ای و اقتصادی امریكا علیه ایران 
افزود: آنها س��رمایه گذاری های سنگینی در این 
زمینه كرده اند كه بر هم زدن بازار ارز و س��كه در 
ماه های قبل از جمله عملیات روانی دشمن با ابزار 

رسانه ای خود بود.
الریجانی ب��ا تاكید بر اینكه پرداختن به مس��ائل 
كش��ور در رس��انه باید با نگاه درم��ان آن چالش 
باش��د، بیان كرد: رصد دقیق ش��رایط و حوادث 
كشور و ترسیم افق های روش��ن از اقداماتی است 
كه رس��انه ملی می تواند با ارایه تفس��یر و تحلیل 
و بهره گی��ری از دی��دگاه صاح��ب نظ��ران برای 
حل مسائل چاره اندیش��ی كند. او با اشاره به آثار 
مكتوب درباره دوران س��یاه پهل��وی گفت: طبق 
اسناد، ۹5 درصد مسووالن در رژیم پهلوی فاسد 
و حدود 5 درصد س��الم بودند اما دش��من با ابزار 
رسانه ای خود می كوش��د آن را وارونه جلوه دهد. 
الریجانی به برخی چالش های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی كش��ور پرداخت و فربه شدن دولت را 
یكی از این چالش ها دانس��ت كه 85 تا ۹0 درصد 
بودجه كشور را به خود اختصاص می دهد. رییس 
مجلس شورای اس��المی بحران آب را یكی دیگر 
از مش��كالتی خواند كه نتیجه استحصال بیش از 
حد از منابع زیرزمینی است. وی وضعیت محیط 
زیس��ت و همچنین پس��ماندها در تهران و دیگر 
ش��هرهای كش��ور را از دیگر چالش ها برشمرد و 
تصریح كرد: اش��تغال و بیكاری نیز امری اس��ت 
كه از اول تاكنون با فراز و فرود مواجه بوده اس��ت. 
نرخ تورم نیز كه معموال دو رقمی بوده بخش��ی از 
مشكالت اساسی و مزمن كشور است. الریجانی 
از تأكید رهبرمعظم انقالب به شورای هماهنگی 
اقتصادی و س��ران قوا یاد كه باید ب��رای حل این 
مش��كالت اصالحات س��اختاری انجام شود. وی 
رفع این مشكالت را مستلزم اراده ملی دانست كه 

رسانه ملی برای جلب آن تأثیر بسزایی دارد.

نقش صداوسيما درحل چالش ها 
تعيين كننده   است

دولت

وزیر كشور از تصویب الیحه جامع انتخابات در 
جلسه روز چهارش��نبه هیات دولت خبر داد و 
گفت: در مورد این الیحه پی��ش از این با مركز 
پژوهش های مجلس، كمیس��یون ش��وراها و 
شورای نگهبان هماهنگی الزم انجام شده است. 
عبدالرضا رحمانی فضلی پس از پایان جلس��ه 
هیات دولت در جمع خبرن��گاران درخصوص 
اصالح الیحه انتخابات اظهار داشت: این الیحه 
از سال ۹5 از سوی وزارت كشور به دولت ارایه 
شد و با توجه به ابالغ سیاست های كلی از جانب 
رهبر معظ��م انقالب، مجددا به وزارت كش��ور 

مسترد و با آن سیاست ها منطبق شد.
وی افزود: در كمیسیون سیاسی دفاعی دولت 
بررسی های الزم درباره این الیحه انجام گرفت 

و امروز در دولت تصویب شد.
وزیر كشور یادآور شد: از جمله مشخصات این 
الیحه، تجمیع انتخابات اس��ت زیرا ما قوانین 
مختلفی داشتیم و هر انتخابات را با یك قانون 
اداره می كردیم. رحمانی فضلی ادامه داد: در این 
الیحه احراز صالحیت ها تعریف دقیق تری شد 
تا افرادی كه دارای صالحیت های كلی هستند، 
بتوانند ش��ركت كنند. تبلیغات، شفافیت های 
مالی، نظ��ارت، چگونگی اجرا و نق��ش وزارت 
كشور از جمله مسائلی بودند كه در این الیحه 

به آن پرداخته شد.
وزیر كشور گفت: در مورد این الیحه پیش از این 
با مركز پژوهش های مجلس، كمیسیون شوراها 
و ش��ورای نگهبان هماهنگی الزم انجام شده 
است. رحمانی فضلی تاكید كرد: الیحه جامع 
انتخابات، الیحه نس��بتا جامع و خوبی است و 
امیدواریم با بررسی های كارشناسی در مجلس 
تكمیل شود تا بتوانیم انتخابات سال ۹8 را با این 
قانون اجرا كنیم. وی در خصوص استانی شدن 
انتخابات مجلس هم اظهار داش��ت: با توجه به 
اینكه دو فوریت الیحه استانی شدن انتخابات 
در مجلس تصویب شده اس��ت بنابراین نیازی 

ندیدیم در این الیحه آن بیاریم.
وزیر كش��ور یادآور ش��د: دول��ت در خصوص 
اس��تانی ش��دن انتخابات قبال نظرش را اعالم 

كرده و موافق این موضوع است.

 اليحه جامع انتخابات
در هيات دولت تصويب شد

جهان

 تعهد پاريس
به  ادامه اصالحات بازار كار
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 رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار
 مسووالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختي: 

 شتاب حركت علمي كشور
ُبه هيچ وجه كند يا متوقف نشود



روي موج خبر

    واكنش آیت اهلل مكارم شیرازی به اظهارات 
اخیر رییس جمهور؛ایسنا|

آی��ت اهلل م��كارم ش��یرازی ب��ه س��خنان اخیر 
رییس جمهور واكنش نش��ان داد و گفت: اخیرا 
جناب رییس جمهور دو جمله درباره مساله حجاب 
و فضای مجازی گفتند كه متأسفانه هر دو زننده 
بوده است؛ ان شاءاهلل در زمان مناسب، مفصل درباره 
این موضوع س��خن خواهم گفت.آیت اهلل مكارم 
شیرازی دیروز در درس خارج فقه در مسجد اعظم 
ادامه داد: كسی نمی گوید فضای مجازی را حذف 
كنید، بلكه باید این فضا را اصالح كرد، رییس جمهور 
در سخنان خود می گوید؛ وقتی مردم همه چیز را 
خواستند، نباید جلوی خواست آنان را گرفت كه در 
پاسخ باید گفت: اگر مردم همه چیز را می فهمند، 
پس در دادگستری و تعزیرات را هم ببندید، یقینا 
یك عده خطاكار در كش��ور وجود دارند كه باید 

جلوی آنان را گرفت.
 

    سال ۹۸ سخت، اما قابل كنترل و مدیریت 
است؛ایسنا|

رییس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بی شك 
سال ۹۸ سال سختی خواهد بود ولی جای نگرانی 
بابت تامین مایحتاج عمومی مردم، تكرار تورم و 
شوك ارزی شبیه به آنچه در سال ۹۷ تجربه كردیم، 
وجود ندارد. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینكه بار 
سنگین تحریم ها را در سال ۹۷ به دوش كشیدیم، 
اظهار كرد: در سال ۹۷ به مدد جوسازی هایی كه 
برخی دوستان در خصوص تحریم های ۱۳ آبان 
امریكا، پیش از اعمال این تحریم ها داشتند، به جای 
اینكه پس از اعمال تحریم ها شاهد افزایش تورم و 
شوك ارزی باش��یم، قبل از وقوع حادثه و از ترس 
افتادن در چاله، خود را در آن انداختیم؛ فلذا اعمال 
تحریم ها چندان اثر تازه ای نداشت. به همین نحو 
نیز احتمال تجربه  تورم باال در سال ۹۸، آن گونه كه 

در سال ۹۷ تجربه كردیم، بعید است.

    مدتی است گرانی  كاالهای اساسی ذهنم
را مشغول كرده است؛شورای نگهبان|

دبیر ش��ورای نگهبان می گوید مدتی اس��ت كه 
گرانی های مكرر كاالهای اساسی ذهنش را مشغول 
كرده است. آیت اهلل جنتی در جلسه دیروز تصریح 
كرد: نباید عملكرد مسووالن به صورتی باشد كه 
مردم احساس كنند كه مسووالن نمی خواهند یا 
نمی توانند روند گرانی ها را مهار كنند. در همین 
زمینه قاچاق دام زنده از كشور وضع غیرقابل قبولی 
را از جهت تامین گوش��ت قرمز برای مردم ایجاد 
كرده است. دبیر شورای نگهبان با قدردانی از نجابت 
مردم شریف ایران اظهار امیدواری كرد با تالش و 
توجه بیشتر مسووالن اوضاع اقتصادی و معیشتی 

مردم سامان یابد.

    محكومیت یاشار سلطانی به حبس؛ایسنا|
وكیل مدافع یاش��ار سلطانی-س��ردبیر س��ایت 
معماری نیوز و منتش��ر كننده گزارش واگذاری 
امالك ش��هرداری- از ص��دور حكم محكومیت 
موكلش توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقالب خبر داد. 
سیدصادق كاشانی ضمن اعالم خبر صدور حكم 
موكلش، گفت: بر اساس رای صادره، یاشار سلطانی 
به اس��تناد م��واد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون 
مجازات اسالمی در مورد اتهام »نشر مطالب خالف 
واقع به قصد تشویش اذهان عمومی« به تحمل ۲ 
سال حبس، در مورد اتهام »افترا نسبت به شركت 
عمران تكالر« به تحمل یك سال حبس و در مورد 
اتهام »تهدید نسبت به شركت عمران تكالر« به دو 

سال حبس محكوم شده است.

    احتمال لغو نشس�ت ضد ایرانی ورش�و
در دقیقه نود؛باشگاه خبرنگاران|

برخی گمانه زنی ها حاكی از آن است كه با توجه به 
حضور نیافتن بیشتر كشورها در نشست ضد ایرانی 
ورشو، این نشست لغو شود. روزنامه وال استریت 
ژورنال در گزارشی نوشت دیپلمات های اروپایی 
می گویند وزیر خارجه لهس��تان از وزرای خارجه 
اروپایی درخواس��ت كرده است در نشست ورشو 
شركت كنند، هر چند برخی دیپلمات های اروپایی 
بر این باورند كه مایك پمپئو )وزیر خارجه امریكا( 
ممكن است حتی این نشست را در لحظه آخر لغو 
كند. دیپلمات ه��ای اروپایی گفتند وزیر خارجه 
لهستان دیروز، )در تالش برای ترغیب آنها به حضور 
در این نشست( در مالقات با وزرای خارجه اروپایی، 
مختصرا درباره این كنفرانس با آنها صحبت كرد و 
به آنها اطمینان داد كه لهستان از توافق هسته ای 
ایران حمایت می كند و قصد دارد خالصه ای از كار 

این نشست را در اختیار ایران قرار دهد.

    ش�ورای عالی مدیریت بحران با ۱۷ عضو 
تشكیل می شود؛برنا|

نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی مدیریت 
بحران را مشخص كردند. نمایندگان در نشست 
علنی عصر دیروز در جریان بررسی الیحه مدیریت 
بحران كشور با ماده ۵ این الیحه با ۱۵۱ رأی موافق، 
یك رأی مخال��ف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ 
نماینده حاضر در صحن موافقت كردند. براساس 
ماده ۵ الیحه مذكور؛ اركان موضوع این قانون به 
ترتیب عبارتند از: الف( شورای عالی؛ ب( سازمان 

پ( ستاد

 تجمع جمعی از خانواده های جانباختگان 
حادثه سانچی مقابل نهاد ریاست جمهوری؛ 

فارس |
ظهر دیروز جمع��ی از خانواده های جانباختگان 
حادثه سانچی مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع 
كرده و خواستار پیگیری و بازگرداندن جنازه این 
عزیزان شدند.  طبق این گزارش این عده با در دست 
داشتن پالكاردهایی خواستار پاسخگویی وزرا و 
مسووالن دولتی در مورد سرنوشت جنازه های این 

عزیزان شدند.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسووالن و محققان ستاد توسعه علوم شناختي: 

شتاب حركت علمي كشور به هيچ وجه كند يا متوقف نشود
حضرت آیت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي صبح 
دیروز )چهارشنبه( در دیدار مسووالن و محققان ستاد توسعه 
علوم و فناوري هاي ش��ناختي، وزیر علوم، روسا و اساتید 
دانشگاه هاي مرتبط، با اشاره به تأثیرگذاري علوم شناختي 
در عرصه هاي علمي، پزشكي، اجتماعي و اقتصادي، بر لزوم 
تالش همه جانبه و شبانه روزي براي پیشرفت بیش از پیش 
در این علوم تأكید كردند و گفتند: ش��تاب حركت علمي 
كشور نباید كاهش یابد یا متوقف شود، بلكه این شتاب باید 
براي سال هاي طوالني و تا رسیدن به نقطه اوج علمي حفظ 
و تقویت ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام 
معظم رهبري، رهبر انقالب اسالمي با قدرداني از زحمات 
و دستاوردهاي علمي مسووالن و دانشمندان ستاد توسعه 
علوم شناختي افزودند: پیشرفت هاي علمي بشر و گشوده 
شدن دریچه هاي جدید براي شناخت بیشتر از نظم عجیب 
و پیچیدگي هاي حیرت آور عالم خلقت، مستلزم شكرگزاري 

است، زیرا انسان را به معرفت الهي نزدیك تر مي كند.
حضرت آیت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: هریك از این 
دریچه هاي علم و دانش كه از جانب خداوند به روي بش��ر 
باز مي شود، زمینه ساز تحوالت شگرف و جدید در زندگي 
انسانها اس��ت، بنابراین هر ملتي كه از دانش هاي جدید و 
فناوري هاي مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشتي جز عقب 
ماندگي، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرت ها نخواهد 
داشت. ایشان افزودند: علت تأكیدهاي مكرر بر موضوع علم 
و پیشرفت علمي همین موضوع است، بنابراین دانشمندان 
و محققان و مراكز علمي و پژوهش��ي براي ادامه پر شتاب 
حركت علمي كشور به خصوص در زمینه علوم جدید، باید 
با توكل به خدا و با نیت الهي، از جان مایه بگذارند و شب و 
روز نشناسند و مسووالن كشور به ویژه دولت نیز باید به این 

موضوع توجه جدي داشته باشند.
رهبر انقالب اسالمي حركت علمي كشور در ۲۰ سال اخیر را 
خوب توصیف كردند و گفتند: شتاب این حركت علمي نباید 
كاهش یابد بلكه این شتاب باید براي بیست تا سي سال آینده 

حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم.
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأكید بر اینكه نباید به حد كنوني 

پیشرفت هاي علمي قانع بود، افزودند: اگر اندكي از كاروان 
حركت علمي دنیا عقب بمانیم، دیگر به این كاروان و قله هاي 
علمي نخواهیم رسید، بنابراین هیچ گونه توقفي در زمینه 

حركت علمي نباید ایجاد شود.
ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراكز فرهنگي و 
علمي كشور و اظهارات مسووالن اجرایي مبني بر مشكالت 
اقتصادي گفتند: من در جریان مشكالت هستم اما معتقدم 
كشوري كه همت كند، حتي مي تواند در بحبوحه مشكالت 

سیاسي و اقتصادي نیز كارهاي بزرگي انجام دهد.

رهبر انقالب اسالمي با اشاره به نمونه هاي تاریخي در برخي 
كشورها كه در شرایط بسیار سخت، سنگ بناهاي علمي 
بزرگي را پایه گذاري كردند، افزودند: ش��رایط امروز ما به 
سختي تالطم هاي آن كشورها نیست، بنابراین مي توانیم 

پایه هاي مستحكم علمي را بنا بگذاریم.
حضرت آیت اهلل خامنه اي در ادامه دو توصیه هم بیان كردند. 
توصیه اول اینكه، براي پیشرفت علمي از همه توانایي هاي 
غربي ها استفاده كنید و از شاگردي كردن و یادگرفتن هرگز 
پرهیز نكنید، زیرا ما از شاگردي كردن ننگمان نمي آید بلكه 

از »همیشه شاگرد ماندن« ننگمان مي آید. رهبر انقالب 
اسالمي در توصیه دوم خود گفتند: هیچ گاه به برنامه ها و 
توصیه هاي غربي ها اعتماد نكنید. ایشان با تأكید بر اینكه 
همواره باید به توصیه غربي ها با س��وءظن نگریسته شود، 
افزودند: كشورهاي غربي كه امروز بیشترین پیشرفت ها را 
در زمینه علوم جدید دارند، بیشترین جنایات را نیز در طول 
تاریخ بر ضد ملت ها مرتكب شده اند. رهبر انقالب اسالمي، 
مسووالن ستاد توسعه علوم شناختي را به تعیین اولویت ها و 
هدف هاي الزم نیز توصیه كردند و گفتند: در همه عرصه هاي 

علوم شناختي، ابتدا باید هدف گذاري ها مشخص و سپس 
طرح و پروژه، تعریف شود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار 
گیرد. حضرت آیت اهلل خامنه اي، لزوم تعریف یك راهبرد 
بومي براي پیشبرد علوم شناختي را مورد تأكید قرار دادند و 
در پایان خاطرنشان كردند: در مسیر شناخت این علوم كه با 
استدالل و منطق سر و كار دارد، به گونه اي حركت كنید كه 
زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود. پیش از سخنان 
رهبر انقالب اسالمي، دكتر كمال خرازي از پروژه هاي ستاد 
توسعه علوم شناختي و اهداف، آثار و كاركردهاي این پروژه ها 
در بخش سالمت، اقتصاد و ابعاد مختلف پیشرفت علمي 
كشور گزارش داد و گفت: در ایران، ظرفیت سازي انساني و 
فناوري بسیار خوبي در این شاخه از علوم انجام شده و ایران 
در ردیف برترین هاي منطقه و كشورهاي پیشرو دنیا است. 
آقاي خرازي به برنامه هاي ستاد توسعه علوم شناختي براي 
»معرفي و ترویج علوم شناختي«، »كشف استعدادهاي برتر 
دانش آموزي و دانشجویي و سوق دادن آنها به سمت علوم 
ش��ناختي«، »حمایت از كتاب هاي منتشر شده در حوزه 
علوم شناختي« و »تبادالت علمي در سطح جهاني«، اشاره 
كرد و از توسعه زیرس��اخت علوم و فناوري هاي شناختي 
در سراسر كش��ور و راه اندازي آزمایشگاه هاي الزم به ویژه 
آزمایشگاه ملي نقش��ه برداري مغز به عنوان یك دستاورد 
بزرگ یاد كرد و درباره چند پروژه بزرگ و ملي در حوزه علوم 

شناختي توضیح داد.
آقاي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رییس جمهور 
نیز در گزارشي به رشد ش��ركت هاي دانش بنیان، بهبود 
تجاري سازي دانش، افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصي 
در پارك ه��اي علم و فناوري و رتبه علم��ي باالي ایران در 
شاخه هاي نانوفناوري، بیوتكنولوژي و علوم شناختي اشاره 
كرد. همچنین آقاي دكتر نیلي دبیر س��تاد توسعه علوم 
شناختي نكاتي درباره اصالح سازوكار جذب استعدادهاي 
برتر در این ش��اخه از علوم، لزوم دس��تیابي به مدل هاي 
جدید در آم��وزش و پژوهش با نگرِش میان رش��ته اي، و 
سرمایه گذاري و تأمین بودجه هاي الزم در علوم شناختي 

بیان كرد.

ريیس دفتر ريیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد

نوبخت: عیدی كارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن واريز می شود

پاسخ رهبرمعظم انقالب به نامه وزرا 

گروه ایران|
در روزی كه اعضای كابینه دوازدهم كلیات طرح اصالح 
قانون انتخابات را در نشس��ت هیات وزیران به تصویب 
رسانده بودند؛ چهره های دولتی راهی حیاط دولت در 
پاستور ش��دند تا به مهم ترین پرسش های خبرنگاران 
درباره موضوعات روز كش��ور پاسخ دهند؛ موضوعاتی 
كه طی هفته گذشته به تناوب در رسانه ها و شبكه های 
اجتماعی بازنشر می شدند و ضرورت پاسخگویی به آنها 
در غیاب سخنگوی دولت بیش��تر از هر زمان دیگری 
احساس می شد؛ از موضوع ارسال نامه ۸تن از وزرای دولت 
به رهبر معظم انقالب و حاشیه سازی برخی رسانه ها در 
خصوص این نامه تا موعد پرداخت عیدی حقوق بگیران 
و بازنشستگان تااكتشافات تازه نفتی ایران و راهبردهای 
وزارت ارتباطات برای بهبود شاخص های ارتباطی كشور 
و...از جمل��ه مهم ترین مباحثی بودن��د كه خبرنگاران 
پرس��ش های خود را در خصوص آن��ان مطرح كردند.   
رییس دفتر رییس جمهوری با تایید پاسخ رهبر انقالب 
به نامه وزرا گفت: نامه نویسی وزرا به رهبری روال معمولی 
است. رهبر انقالب در پاسخ به نامه وزرای عضو شورای 
عالی مقابله با پولشویی، رهنمودهای بسیار خوبی ارایه 
كرده اند. به گزارش »تعادل«، محمود واعظی در حاشیه 
جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسش »تعادل« درباره 
نامه وزرا به رهبر معظم انقالب گفت: در دولت یازدهم و 
دوازدهم ارتباط وزرا و اعضای كابینه با دفتر مقام معظم 
رهبری ارتباط بسیار نزدیكی بوده است. بنده زمانی كه 
وزیر ارتباطات بودم نامه های متعددی را خدمت مقام 
معظم رهبری فرستادم كه هم ارایه گزارش بوده و هم 
رهنمودهایی را از ایشان دریافت كرده ام. نامه هایی هم 
پیش از این با سه یا چهار امضا داشتیم كه این یك روال 

معمول است و اتفاق جدیدی نیفتاده است.
واعظی ادامه داد: نامه ای كه دو هفته قبل فرستاده شد در 
شورای عالی مبارزه با پولشویی نوشته شده است. در این 
شوراتعدادی از اعضای كابینه عضو هستند و مسائلی كه 
ممكن است در آینده بر اثر عدم تصویب لوایح چهارگانه 

به وجود  آی��د و محدودیت هایی كه در این زمینه ایجاد 
می شود مورد بررسی قرار می گیرد. تصمیم دوستان این 
بود كه ما جمع بندی جلسه را خدمت مقام معظم رهبری 
گزارش دهیم، این اتفاق افتاده و این كار انجام ش��ده و 

مساله خاصی نبوده است.
واعظی با تایید پاسخ رهبری به نامه وزرا گفت: مقام معظم 
رهبری هم محبت فرمودند و پاسخ نامه را دادند كه تا اینجا 
یك روال عادی انجام شده است. رهبری هم در پاسخ خود 
رهنمودهای بسیار خوبی فرمودند و به همین دلیل هم 
این نامه نوشته شد. رییس دفتر رییس جمهوری افزود: 
نامه به رهبری یك روال عادی بوده اس��ت و من از نحوه 
خبرسازی ها و فضاسازی هایی كه در این زمینه انجام 
شده، بسیار متاسف هستم. این فاصله اندازی بین همه و 
اختالف افكنی در داخل كابینه و اینكه بین دفتر رهبری 

و دولت اختالف وجود دارد، كذب است.
واعظی تاكید كرد: به هیچ وجه نه بحثی از استعفا مطرح 
ش��ده و نه موضوع دیگری. روابط ما با دفتر مقام معظم 
رهبری بسیار صمیمانه است و لذا خواهش بنده این است 
كه رسانه ها به این قبیل مسائل توجه نكنند. ما در دفتر 
رییس جمهوری پیگیر این مساله هستیم تا مشخص 
شود چه رس��انه ای برای بار نخست چنین موضوعی را 
مط��رح كرده و برخی از خبرگزاری ها هم با اس��تناد به 
این خبر بی پایه آن را توسعه داده اند. واعظی در پاسخ به 
سوال دیگری درباره اظهارنظرها پیرامون مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی و اینكه هدف این اظهارنظرها روحانی 
است گفت: آنچه می توانم بگویم این است كه خدماتی 
كه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به این كشور كرده غیرقابل 
انكار است. ایشان همواره مواضع معتدلی داشته و با توجه 
به عملكرد ایشان هم در دوران ریاست جمهوری و هم 
دوران ریاس��ت مجلس و هم ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام روشن اس��ت كه رویكرد ایشان چگونه 

بوده است.
وی تصریح كرد: با یك مصاحبه نمی ش��ود كسی مثل 
آقای هاشمی رفس��نجانی را از آنچه به آن اعتقاد دارد 

تغییر داد و به نظر می رسد مردم ما همواره قدرشناس 
مسووالن كشور هستند و با این گونه مصاحبه ها چیزی 

تغییر نمی كند.

    عیدی كارمندان و بازنشستگان
با حقوق بهمن واریز می شود

با توجه به نزدیك شدن به ایام پایانی سال طبیعی بود كه 
پرسش های خبرنگاران از نوبخت رییس سازمان برنامه و 
بودجه حول و حوش موض��وع پرداخت عیدی كاركنان و 
بازنشستگان مطرح شود. نوبخت در پاسخ به این پرسش ها 
اعالم كرد: عیدی كارمندان و بازنشستگان با حقوق بهمن 

واریز می شود.
رییس س��ازمان برنامه و بودجه در حاش��یه جلسه هیات 
دولت در مورد بسته های حمایتی دولت به اقشار مختلف 
مردم افزود: بس��ته های حمایتی بر اساس سطح بندی و 
دسته بندی وزارت كار نسبت به پرداخت جامعه هدف اعم از 
شاغلین، كسانی كه تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند 
و بازنشستگان تامین اجتماعی و بیمه شدگان تامین با فرض 

درآمد كمتر از سه میلیون اقدام كرده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: سال آینده كه ۶۲ هزار 
میلیارد منابع در نظر گرفته شده است و امسال هم ۳۳ هزار 
میلیارد پرداخت شد و همین ماه ۵ هزار میلیارد تومان دیگر 
پرداخت خواهد شد و قطعا س��ال جاری میزان پرداخت 

طرح های عمرانی مان كمتر از سال قبل نخواهد بود.

   بازنگری در سیاست های فیلترینگ
 در روزهایی كه موضوع استفاده بهینه از فضای مجازی و 
پایان بخشیدن به فیلترینگ از سوی مقامات ارشد كشورمان 
م��ورد تاكید موكد قرار گرفت��ه؛ خبرنگار تع��ادل از وزیر 
ارتباطات این پرسش را مطرح كرد كه بعد از رهنمودهای 
مقام معظم رهب��ری و تاكید رییس جمهوری دولت برای 
توسعه زیرساختهای ارتباطی و پایان بخشیدن به سیاست 
فیلترینگ چه راهبردی را تدارك دیده است؟ وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات گفت: به نظر می رسد زمان آن رسیده كه 

شورای عالی فضای مجازی به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار 
در عرصه فضای مجازی، سیاست های این بخش را بررسی 
و بازنگری كند. آذری جهرمی در خصوص برنامه دولت با 
توجه به اینكه فیلتر تلگرام آسیب زا است و در دسترس بودن 
فیلترشكن ها باعث شده كه كودكان وارد سایت هاي آسیب زا 
شوند، افزود: روال دستور فیلتر در مجموعه دولت نبوده تا ما 

فكری بكنیم و برای آن برنامه داشته باشیم.
وی ادامه داد: اثرات این موضوع هم از قبل تدوین شده بود، 
یعنی جامعه در رابطه با آن صحب��ت كرده بود كه اگر این 
تصمیم گرفته شود چه آثار و عوارضی دارد حاال در هر صورت 
این معضالتی كه می گویید وج��ود دارد و به نظر من االن 
زمانی است كه شورای عالی فضای مجازی به عنوان مسوول 
این مسائل كه بنا است برنامه ریزی و سیاستگذاری برای 
كشور كند، این سیاست ها را یك بار مرور كند. البته اطالع 

دارم كه این مساله االن در این شورا در حال بررسی است .
آذری جهرمی تاكید كرد: موضوع فیلترینگ نیازمند آن 
است كه ش��ورای عالی فضای مجازی به یك جمع بندی 
استراتژیك نظری رس��یده باشد، امروز می بینیم كه ائمه 
جمعه و فعاالن اجتماع��ی از تمام گروه ها این رویكردی را 
كه ما در برابر فضای مجازی داریم نقادی می كنند؛ برخی 
وقت ها نقادی آنها به ما بر می گردد برخی مواقع به دیگران 
اما در مجموع همه اطالعاتشان بر این است كه سیستم فعلی 

كارا نیست و باید تجدید نظر كنیم .
وی افزود: در این راستا باید بیشتر به اقدامات ایجابی بپردازیم 
اقداماتی كه نتایج آن ملموس باشد نه فقط كاری صرف انجام 
دادن باشد، مثال در وزارت ارتباطات بحث اینترنت و كودك 
را آغاز كرده ایم كه این مسیر آسیب پذیرترین قشر جامعه 

در برابر فضای مجازی را ایمن می كند.

ايران در دوران بازسازی 
سوريه دركنار مردم خواهد بود
 معاون اول رییس جمهوری 
با بیان اینكه ایران در دوران 
بازس��ازی س��وریه دركنار 
دول��ت و مردم این كش��ور 
خواهد ب��ود، تاكی��د كرد: 
بخش خصوص��ی ایران در 
این بازس��ازی مش��اركت 
خواه��د كرد. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی معاون 
اول رییس جمهوری، »اسحاق جهانگیری« دیروز در 
دیدار عدنان محمود سفیر س��وریه در ایران با تبریك 
پیروزی های دولت و ملت سوریه در نبرد با تروریست ها 
ابراز امیدواری كرد: هر روز شاهد موفقیت های بیشتر برای 
دولت و مردم سوریه باشیم. معاون اول رییس جمهوری با 
یادآوری اینكه بخش خصوصی ایران از گذشته در سوریه 
فعال بوده، تصریح كرد: بی تردید در دوران بازس��ازی 
سوریه نیز بخش خصوصی ایران در كنار دولت و ملت 

این كشور حضور خواهد داشت. 

حل مشكالت خاورمیانه بدون 
ايران ممكن نیست

ماچی پرز میس��الو النگ 
معاون وزیر خارجه لهستان 
می گوید: »ازنظ��ر ما هیچ 
تردیدی نیس��ت ك��ه پیدا 
كردن راه حل تمام مشكالت 
خاورمیانه بدون ایران ممكن 
نیست.« معاون وزیر خارجه 
لهستان كه برای گفت وگو با عراقچی راهی تهران شده، در 
پاسخ به این سوال كه آیا گفت وگوهایش با همتای ایرانی 
خود توانست كمكی به رفع سوءتفاهم ایجاد شده بین دو 
كشور كند، گفت: »فرصت خوبی بود كه سوءتفاهمات 
حل شود و از نظر من این گفت وگو یك دیدار ثمر بخش 
و موث��ر ب��ود.« النگ در پاس��خ به این پرس��ش كه آیا 
گفت وگوهایش در تهران كمكی به رفع سوءتفاهمات 
كرده است، گفت: » بله من فكر می كنم این فرصت خوبی 
بود كه سوءتفاهمات مطرح شود و هر دو طرف مسائلی كه 

برایشان مهم است را مطرح كنند.

شكست امريكا در به صفر 
رساندن فروش نفت ايران

رییس مجلس دهم معتقد 
است: امریكایی ها در به صفر 
رساندن فروش نفت ایران 
شكست خوردند. به گزارش 
تسنیم، علی الریجانی، دیروز 
در كمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ با بیان 
اینكه پیام های آرامش بخش��ی از مصوبات كمیسیون 
شنیده می شود، ادامه داد: از اینكه صادرات نفت را یك و 
نیم میلیون بشكه در نظر گرفتید، شما را تحسین می كنم؛ 
این كار عاقالنه ای بود. نماینده مردم قم در مجلس تصریح 
كرد: برخی اطالعات از سوی مسووالن داده می شود كه با 
واقعیت ها منطبق نیست و دشمن از آن استفاده می كند. 
امریكایی ها می خواستند فروش نفت ما را به صفر برسانند 
كه موفق نبودند و شكست خوردند. رییس مجلس ادامه 
داد: در برهه هایی، كل بودجه حاصل از فروش نفت، هفت 

میلیارد دالر بود و كشور با سختی اداره می شد.

 دادستانی نمی تواند در رابطه
با كاالها ورود داشته باشد

دادستان تهران معتقد است: 
چون تولید و قیمت گذاری بر 
كاالها كاًل در اختیار دولت 
است و دادستانی نمی تواند 
بر این امور ورود زیادی داشته 
باش��د، اما در بخش نظارت 
می توان��د كم��ك كند كه 
نظارت ها بهتر صورت گیرد. به گزارش میزان، جعفری 
دولت آبادی دادستان عمومی و انقالب تهران در حاشیه 
اولین جلسه كمیته مبارزه با گرانفروشی گفت: بیشتر 
بحث امروز جلسه درباره نظارت و توزیع كاالها بود؛ چون 
تولید و قیمت گذاری بر كاالها كاًل در اختیار دولت است 
و دادستانی نمی تواند بر این امور ورود زیادی داشته باشد، 
اما در بخش نظارت می تواند كمك كند كه نظارت ها بهتر 
صورت گیرد. در جلسه امروز قرار بر این شد كه در مورد ۴ 
قلم نظارت ها متمركز شود كه لبنیات، گوشت، مرغ و مواد 

مرتبط با تغذیه چهار كاالی مدنظر هستند.

 استقرار ۷ هزار داعشی
در افغانستان 

 رییس مرك��ز مطالعات و 
تحقیقات راهبردی ارتش 
با بیان اینك��ه هنوز ردپای 
داعش را در عراق می بینیم، 
گفت: امروز ۷ هزار داعشی 
با پول عربستان و امارات در 
افغانستان مستقر شدند و 
در حال یارگیری هستند. به گزارش مهر، امیر سرتیپ 
احمدرضا پوردس��تان در همایش »۴۰ س��ال اقتدار 
ارتش« پیروزی انقالب را یك شوك سیاسی برای امریكا 
دانست و گفت: قبل از انقالب كشور ما یكی از مهم ترین 
اقمار امریكا بود و مزیت های بسیاری برای آنها داشت به 
گونه ای كه در مرزهای شمالی كشور رادار كار گذشته 
بودند و شوروی را رصد می كردند. وی ادامه داد: امریكا از 
طریق ایران بر آبراه استراتژیك تنگه هرمز و جریان نفت 
جهان تسلط داشت و ارتش ما وابسته و در خدمت امریكا 

و ژاندارم منطقه بود.
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چهره ها

هیات وزیران در جلس��ه دیروز خ��ود الیحه جامع 
انتخابات را تصویب كرد. 

این الیحه بر مبنای سیاست های كلی اتنخابات ابالغی 
از سوی مقام معظم رهبری و بررسی تجربیات پیشین 
در ایران و س��ایر كشور ها و اس��تفاده از فناوری های 
جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین ش��ده است 

كه از جمله آنها می توان به اخذ و شمارش الكترونیكی 
آرا، امكان ثبت نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان، 
شفاف سازی منابع هزینه های تبلیغاتی نامزدها، امكان 
رأی دادن به فهرست های انتخاباتی به صورت یكجا و 
تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امكان ثبت نام 

داوطلبان اشاره كرد.

برش
اليحه جامع انتخابات در هيات دولت تصويب شد



اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش های مجلس از الیحه بودجه دولت انتقاد كرد

مروری بر مصوبات چهارشنبه كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی: 

خوش بینی در پیش بینی درآمدهای مالیاتی سال 98 

1000 میلیارد تومان برای تبدیل پسماند به انرژی

گروه اقتصاد كالن|
مرك�ز پژوهش های مجلس در گزارش�ی اعالم 
كرد با توجه به شرایط اقتصاد كالن و همچنین 
برآورده�ای صورت گرفت�ه در خص�وص نحوه 
و می�زان عملك�رد درآمدهای مالیات�ی در هر 
بخش، به نظر می رس�د درآمده�ای مالیاتی با 
بیش  برآوردی همراه هستند. این گزارش معتقد 
است كه با توجه به كس�ری بودجه احتمالی در 
س�ال 1398، تالش برای كاهش فرار مالیاتی و 
همچنین وضع پایه های جدید مالیاتی از جمله 
مالیات بر مجموع درآمد خانوار بیش از پیش حائز 

اهمیت شده است.

     رشدی 19 درصدی مالیات ها در بودجه 98
به گ��زارش »تع��ادل« مركز پژوهش ه��ای مجلس 
گزارش كارشناسی خود را درباره درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی شده در الیحه بودجه 98 منتشر كرد. این 
گزارش با نگاهی به ارقام الیحه بودجه س��ال آینده و 
مقایسه آن با مقادیر سال جاری می نویسد: در الیحه 
بودجه سال 1398 معادل 153.6هزار میلیارد تومان 
به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی ش��ده است. 
این رقم نس��بت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در 
قانون بودجه سال 1397 )142 هزار میلیارد تومان( از 
رشدی معادل 8 درصد برخوردار است. با توجه به روند 
فعلی وصول درآمدهای مالیاتی )روند 8ماهه اول سال 
جاری( و سایر شرایط و تحوالت اقتصادی، پیش بینی 
می شود كل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 1397 
معادل 129.5 هزار میلیارد تومان باشد. در این شرایط 
رقم درآمدهای مالیاتی)منابع عمومی( الیحه بودجه 
سال 1398 رشدی حدود 19 درصد نسبت به عملكرد 

برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.
این گزارش معتقد است كه با توجه به شرایط اقتصادی 
كشور و مجموعه تحوالت صورت گرفته در ساختار نظام 
مالی و مالیاتی كشور، درآمدهای مالیاتی پیش بینی 
ش��ده در برخی از اجزا، با بیش برآوردی همراه است و 
در مجموع انتظار می رود درآمدهای مالیاتی در سال 
1398 حداكثر تا س��قف 146.6هزار میلیارد تومان 
محقق ش��ود )یعنی تحقق حدود 96 درصد از منابع 

پیش بینی شده در الیحه از محل مالیات (.
به نوش��ته این گزارش بیش برآوردی در میزان وصول 
درآمدهای مالیاتی می تواند اجرای بودجه را در عمل 

دچار كسری كند.

     تولید ناخالص داخلی؛ پایه اصلی مالیات
این گزارش در ادامه با بیان اینكه پایه اصلی درآمدهای 
مالیاتی در اقتصاد هر كش��ور تولید ناخالص داخلی 
است، می نویسد: درآمدهای مالیاتی در سال 1398 
بر مبنای عملكرد فعاالن اقتصادی در س��ال 1397 
تعیین خواهد شد، لذا عمدتًا وضعیت تولید ناخالص 
داخلی در سال 1397، میزان درآمدهای مالیاتی در 
سال 1398 را تعیین خواهد كرد. بنابر پیش بینی ها، 
رشد اقتصادی در س��ال 1397 حداقل 5.5- درصد 
و حداكثر 2.2- درصد اس��ت؛ لذا با توجه به شرایط 
ركودی حاكم بر فعالیت های اقتصادی طی سال های 
اخیر و سال جاری نمی توان انتظار افزایش قابل توجه 
در درآمدهای مالیاتی از این محل را داشت. بی اعتنایی 
به ای��ن موضوع و افزایش درآمده��ای مالیاتی بدون 
داش��تن برنامه ای ب��رای گس��ترش پایه های جدید 
مالیاتی، كاهش فرار مالیاتی، كاهش سطح معافیت ها 

و ... می تواند فش��ار مالیاتی بر مودیان شناسنامه دار 
اقتص��ادی )مانند اش��خاص حقوق��ی و به خصوص 
اش��خاص حقوقی غیردولتی( را افزایش دهد. میزان 
تورم نیز بر درآمدهای مالیاتی، خصوصًا بر وصولی از 
محل مالیات بر ارزش افزوده موثر است البته از آنجایی 
كه با افزایش تورم میزان مصرف نیز كاهش می یابد و 
از طرفی دیگر به دلیل آنكه كاالهای ضروری خانوار 
اغلب از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند لذا نباید 
انتظار زیادی از افزایش درآمد مالیاتی به دلیل تورم 

داشت.

     محوره�ای پیش�نهادی جه�ت افزای�ش 
درآمدهای مالیاتی

این گزارش با اعتقاد ب��ه اینكه كاهش حجم صادرات 
و ف��روش نفت خام در اثر تحریم ه��ای اقتصادی طی 
سال های گذشته و نیز كاهش شدید قیمت های جهانی 
نفت راه گریزی جز توجه بیشتر به افزایش درآمدهای 
مالیاتی و وضع پایه های جدید مالیاتی، برای دولت باقی 
نمانده است، برخی پیشنهادها برای افزایش درآمدهای 

مالیاتی ارایه كرده است.

     ساماندهی معافیت های مالیاتی
 در حال حاضر بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی كشور 
و برآوردهای س��ازمان امور مالیاتی، ح��دود 50 هزار 
میلیارد تومان معافیت های مالیاتی در كش��ور وجود 
دارد كه س��اماندهی برخی از آنها می تواند به افزایش 
درآمد مالیاتی و كاهش نرخ برخی مالیات های موجود 
از جمله نرخ مالیات بر سود شركت ها بینجامد. گفتنی 
است س��هم مالیات بر سود ش��ركت ها در ایران از كل 
درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر كشورها بسیار 
بیشتر است كه طبعًا این مساله باعث آسیب به فضای 
كسب وكار و تولیدكنندگان می شود و در نهایت رشد 
اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. بررسی ها نشان 
می دهد سهم این مالیات از مالیات های مستقیم بالغ بر 
63 درصد و از كل درآمدهای مالیاتی حدود 37 درصد 
است. این در شرایطی است كه این سهم در كشورهای 
عض��و OECD بطور متوس��ط كمت��ر از 10 درصد 
درآمدهای مالیاتی است و حتی در برخی از كشورها این 
مقدار كمتر از 6 درصد است. بدون شك عالوه بر وضع 
پایه های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، 
ساماندهی معافیت های مالیاتی می تواند به اصالح این 

شرایط كمك كند.

     مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز 
بخش زیادی از منابع عموم��ی به صورت پنهان برای 
پرداخت یارانه انرژی )مابه التفاوت قیمت های موجود با 
قیمت جهانی( صرف می شود كه بنا  بر  برخی محاسبات 
این یارانه بیش��تر از مقدار بودجه عمومی دولت است. 
شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت 
در ایران برای سال 2013، بالغ بر 138 درصد بوده است. 
این نسبت برای كشورهای همسایه در حدود 8 درصد 
مالزی، 3 درصد عراق و 1 درصد افغانستان است. عالوه 
بر باال بودن مقدار یارانه پنهان پرداختی، این یارانه به 
صورت نامتوازن نیز توزیع می شود. برای مثال بیش از 
50 درصد از گازطبیعی توسط دوپنجم باالیی جمعیتی 
مصرف می ش��ود. وضع مالیات بر مصرف بیش از حد 
استاندارد برای مصرف كنندگان خانگی می تواند عالوه 
بر پیشگیری از افزایش مصرف و اصالح الگوی مصرف، 

درآمد قابل توجهی را برای دولت به ارمغان آورد.

     وضع مالیات بر سود برخی سپرده های بانكی
 مالیات بر سود سپرده بانكی، مالیاتی است كه بر سود 
حاصل از س��پرده گذاری در بانك و موسس��ات مالی 
اخذ می ش��ود. اگر بر اساس س��پرده گذاری در بانك 
مبلغی به عنوان سود واریز شود این سود می تواند به 
روش های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود 
می توان مانند حقوق كاركن��ان، مالیات تكلیفی به 
صورت درصد مشخص كسر كرد یا این سود به عنوان 
درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه ساالنه لحاظ 
شود. از مزیت های وضع این پایه مالیاتی می توان به 
موارد زیر اشاره كرد: هدایت نرخ سود به جای تعیین 
دس��توری نرخ س��ود، بهره  مندی از مالیات بر سود 
سپرده جهت شفافیت و تقویت اطالعاتی نهاد ناظر، 
باثبات سازی منابع بانكی و مدیریت بهینه این منابع، 
سیاست های حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات 
بر سود س��پرده. بررسی كشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه نشان می دهد كه در بسیاری از كشورها 
این پایه مالیاتی وجود دارد كه از جمله آنها می توان 
به امریكا، انگلستان، فرانس��ه، ایتالیا، روسیه، چین، 
ژاپن، ك��ره جنوبی، تركیه، هن��د، اندونزی، مالزی و 

افغانستان اشاره كرد. 

     وضع مالیات بر عایدی سرمایه )امالك( 
مالیات بر عایدی سرمایه یكی از پایه های مالیاتی است 

كه عالوه بر كاركرد تنظیم گری می تواند اثر قابل توجهی 
در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی 
امالك و مسكن، یكی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه 
است كه بسیاری از كشورهای پیشرفته آن را به عنوان 
یك پایه مالیاتی پذیرفت��ه و اجرا كرده اند و نزدیك به 
یك س��ده، از قدمت آن می گذرد. این مالیات بر رشد 
قیمت مسكن یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، 
وضع می ش��ود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به 
عنوان مالیات اخذ می ش��ود. با توجه به آنكه در اغلب 
اوق��ات، عواید س��فته بازی در بازار مس��كن در ایران 
)به ویژه در شهرهای بزرگ(، از میانگین سود بسیاری از 
فعالیت های تولیدی، بیشتر است، این مساله باعث شده 
سرمایه های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش های 
مولد و تولیدی )حتی تولید مسكن( خارج شود. به بیان 
دیگر، ریسك پایین س��وداگری در بخش مسكن، در 
مقابل ریسك باالی س��رمایه گذاری در بخش تولید، 
سرمایه های عظیمی را به سمت فعالیت های غیرمولد 
بخش مسكن یعنی خریدوفروش مسكن به قصد انتفاع، 
سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است 
و می تواند در گسترش و تشدید فعالیت های سوداگری و 
به تبع افزایش قیمت مسكن نقش زیادی داشته باشد.

     وضع مالیات بر خانه های لوكس
 اخذ مالیات از خانه های لوكس ابزار مناسبی در جهت 
گسترش پایه های نظام مالیاتی است كه در بسیاری از 
كشورهای توس��عه یافته متناسب با ارزش امالك و به 
صورت پلكانی، اخذ می شود. این مالیات در قالب مالیات 
بر نقل وانتقال از خریدار اخذ می ش��ود. در انگلستان 
دارایی هایی )خصوص��ًا ملك و زمین( كه ارزش آنها از 
یك حد معینی باالتر باش��د، مشمول این مالیات قرار 

می گیرند.

     مالیات بر مجموع درآمد
 یكی از راهكارهای مهم جه��ت اصالح نظام مالیاتی 

كشور، كاهش فرار مالیاتی و بالطبع افزایش درآمدهای 
مالیاتی وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر 
مجموع درآمد درآمدی است كه افراد از منابع مختلف 
درآمدی به دس��ت می آورن��د؛ در واق��ع پایه مالیاتی 
در ای��ن نوع مالیات انواع مناب��ع درآمدی فرد از قبیل 
حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، 
پرداخت های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل 
می شود. برای این نوع مالیات می توان نرخ های مالیاتی 
در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر 
گرفت؛ در این س��اختارها به ترتیب با افزایش سطح 
درآمد، نسبت مالیات به درآمد )نرخ متوسط مالیات( 
افزایش، ثابت و كاهش می یابد. هریك از این ساختارها 
مزایا و معایبی را به دنبال دارند، اما نرخ های تصاعدی 
بیشترین اثر را بر توزیع درآمد دارد و به كاهش شكاف 
طبقاتی منجر می شود. از جمله مزیت های مالیات بر 

مجموع درآمد می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 بازتوزی��ع درآمد: همانطور كه اش��اره ش��د از جمله 
مزیت های مالیات بر مجموع درآمد، اثر بازتوزیع مناسب 
درآمد است كه به وسیله نرخ های تصاعدی به راحتی 
امكان پذیر است و موجبات عدالت اقتصادی را در كشور 

به ارمغان می آورد.
 تسهیل در شناسایی طبقات پایین درآمدی: از آنجایی 
كه در این سیس��تم مالیاتی، هم��ه درآمدهای فرد به 
وسیله خود او یا پایگاه های اطالعاتی مشخص می شود، 
لذا شناسایی دهك های پایین درآمدی بسیار راحت تر 
صورت می گیرد؛ در واقع مس��اله استحقاق سنجی از 
طریق این نوع مالیات قابل دستیابی بوده و گروه های 

هدف جهت توزیع درآمد بهتر شناسایی می شوند.
گسترش پایه مالیاتی و بالطبع كاهش نرخ های مالیات: 
یكی از مهم ترین ویژگی های مالیات بر مجموع درآمد، 
گسترش پایه مالیاتی و در نتیجه قابلیت كاهش نرخ های 
مالیاتی اس��ت كه به كاهش ف��رار مالیاتی و در نتیجه 
بهبود تمكین مالیاتی و كاه��ش هزینه های اجرایی 

منجر می شود.

سخنگوی كمیس�یون تلفیق بودجه سال 98 
از اختص�اص 9۶ میلی�ارد تومان به آب ش�رب 
روستایی و عشایر و یك هزار میلیارد تومان برای 
ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی خبر داد. 
او همچنین توضی�ح داد كه صد میلیارد تومان 
از محل فروش فرآورده های نفتی بازارچه های 
مرزی به ن�رخ فوب خلیج ف�ارس برای تكمیل 
زیرساخت های موردنیاز در مراسم اربعین لحاظ 
می شود، این بودجه به نسبت 50 درصد استان 
ایالم، 25 درصد اس�تان خوزستان و 25 درصد 

استان كرمانشاه توزیع می شود.

به گزارش خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست 
خبری روز سوم بهمن ماه، درباره مصوبات كمیسیون 
تلفیق بودجه س��ال 98، گفت: كمیسیون مصوبه ای 
در مورد ورود مواد اولیه ماش��ین آالت واحد تولیدی، 
بذر، كود و اینگونه مواد بدون انتقال ارز داشت كه روز 
گذشته رییس بانك مركزی مفهوم بدون انتقال ارز را 
برای اعضای كمیس��یون تشریح كرد. به گفته همتی 
برای واردات بدون انتقال ارز در واقع ثبت سفارش انجام 
نمی شود و این اقدام باعث می شود ارز خارج از كنترل و 
اطالع بانك مركزی در كشور مبادله شود و در واقع این 
كار به سیاست گذاری های بانك مركزی در حوزه ارزی 
لطمه می زند. پس از گزارش مفصلی كه رییس بانك 
مركزی ارایه كرد درباره مصوبه قبلی كمیسیون تلفیق 
رأی گیری شده و رد شد بنابراین مجوز قبلی كمیسیون 

كان لم یكن تلقی می شود.

     آب رسانی به عشایر و رستاها
نماینده مردم تویس��ركان در مجلس شورای اسالمی 
همچنین اظهار ك��رد: در مصوبه ای دیگر مقرر ش��د 
200 هزار ریال برای ه��ر مترمكعب آب روی قبوض 
آب دریافت شود، برآورد شد از این محل 96.5 میلیارد 

تومان درآمد ایجاد می شود كه برای آب رسانی شرب 
به روستا و عش��ایر براساس شاخص جمعیت مصرف 
می ش��ود. همچنین عضو هیات رییس��ه كمیسیون 
تلفیق بودجه سال آینده ادامه داد: از سوی دیگر مقرر 
شد معافیت های درآمدهای مالیاتی یا عوارض ورودی 
كاالهای گمركی به صورت جمع- خرجی در محاسبات 
لحاظ شود تا مورد كنترل مسووالن ذی ربط قرار گیرد.

مفتح با اش��اره به عوارض ارزش افزوده واحد تولیدی 
توضیح داد: با مصوبه كمیسیون، محل مصرف عوارض 
ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل تولید لحاظ شد 
به عبارتی اگر دفتر فروش در جای دیگر باشد و عوارض 
ارزش افزوده دریافت شود بازتوزیع آن محل استقرار 
كارخانه مواد تولیدی محسوب می شود تا اهالی منطقه 

از عوارض ارزش افزوده برخوردار شوند.

     ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند به مواد و انرژی
وی افزود: از عوارض ف��روش كاالهایی كه مصرف آن 

منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود 
یك هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است كه 
این در آمد در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
با نظارت س��ازمان حفاظت از محیط زیست و بخش 
خصوصی قرار گرفته و برای ایجاد تاسیس��ات تبدیل 

پسماند به مواد و انرژی مصرف می شود.

     تغییر نسبت عوارض ارزش افزوده شهرستان 
تهران

این نماینده مجلس در خصوص تغییر نسبت عوارض 
ارزش افزوده در شهرستان تهران هم گفت: طبق قانون 
ارزش افزوده، درآمد عوارض ارزش افزوده باید به نسبت 
70 به 30 درصد در نقاط شهری و روستایی توزیع شود 
اما از آنجایی كه تعداد روستاهای شهرستان تهران كم 
است این نسبت در شهرستان تهران به 88 به 12 درصد 
در نقاط شهری و روستایی تغییر كرد. مفتح همچنین 
توضیح داد: درمصوبه ای دیگر مددجویان تحت پوشش 

دستگاه های حمایتی از جمله كمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیستی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت، 
عوارض ش��هرداری و دهیاری و هزینه انش��عاب آب، 
برق و گاز معاف ش��دند. از سوی دیگر براساس مصوبه 
كمیس��یون تلفیق بودجه وزارت نیرو مجاز شد برای 
مشتركین پرمصرف كنتور هوشمند نصب كند و هزینه 
آن را اقساطی از مش��تركین دریافت كند تا به اصالح 

الگوی مصرف كمك شود.

     100 میلیارد تومان برای تكمیل زیر ساخت 
مراسم اربعین 

مفتح با اشاره به مصوبه دیگر كمیسیون تلفیق بودجه 
س��ال 98، گفت: صد میلیارد توم��ان از محل فروش 
فرآورده ه��ای نفتی بازارچه های م��رزی به نرخ فوب 
خلیج فارس برای تكمیل زیرساخت های موردنیاز در 
مراسم اربعین لحاظ می شود، این بودجه به نسبت 50 
درصد استان ایالم، 25 درصد استان خوزستان و 25 

درصد استان كرمانشاه توزیع می شود.
سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به حضور 
رییس مجلس شورای اسالمی در نشست امروز صبح 
كمیس��یون، گفت: رییس مجلس نكات مهمی را به 
كمیس��یون تلفیق از جمله توجه به اصالح س��اختار 
بودجه، عدم وابس��تگی به نفت، اشتغال زایی و موارد 

مورد نظر مقام معظم رهبری یادآور شدند.
وی ادامه داد: دكترالریجانی تاكیدات خوبی در زمینه 
اشتغال زایی داشتند، ایشان فرمودند مسكن می تواند 
سرعت خوبی به اشتغال زایی بدهد و سرمایه گذاری 
در بافت های فرسوده شهرها و توجه به صنایع دستی 

می تواند به هدف اشتغال زایی كمك كند.
مفتح با اشاره به افزایش سرمایه بانكی كه مورد تاكید 
الریجانی قرار گرفته بود، افزود: در این نشست به زنجیره 
تولید و حلقه های وابسته به خارج از كشور نیز اشاره شد 

تا در زمینه كاهش وابستگی اقداماتی صورت گیرد.

ای��ن نماینده مجلس بی��ان داش��ت: رییس مجلس 
همچنین بدهی دولت به صندوق های بازنشس��تگی 
را مورد تاكید قرار دادند و خواس��تار اصالح س��اختار 
صندوق های بازنشستگی شدند، در ادامه الریجانی به 
اهمیت توس��عه خطوط ریلی در بخش های شمال به 

جنوب و شرق به غرب تاكید كرد.
وی با بیان اینكه كوچك سازی دولت و تشكیالت دولتی 
مورد اش��اره رییس مجلس قرار گرفت، گفت: ایشان 
پیشنهاد دادند موضوع كوچك سازی دولت یا در شورای 
عالی اداری یا در ش��ورای هماهنگی سران قوا بررسی 
ش��ود. مفتح ادامه داد: رییس مجلس به موضوع شبكه 
اطالعات ملی تاكید كردند تا هرچه سریع تر این شبكه 
عملیاتی شود زیرا به واسطه آن بسیاری از نگرانی های 

فضای مجازی قابل رفع و كنترل می شود.

     كار كمیسیون تلفیق بودجه پایان هفته آتی 
به اتمام می رسد

سخنگوی كمیس��یون تلفیق بودجه سال 98، با اشاره 
به زمان تحویل گزارش این كمیسیون به صحن علنی، 
توضیح داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس پس از تحویل 
گ��زارش تلفیق به هیات رییس��ه نماین��دگان 10 روز 
فرصت دارند پیشنهادات خود را نسبت به این گزارش 
ارسال كنند. وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم تا پایان 
سال مصوبه مجلس قانونی شود، با توجه به زمان رفت 
و برگشت مواد بین شورای نگهبان و مجلس و احتمال 
اختالف نظر بین این دو نهاد و ارسال برخی مصوبات به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بررسی الیحه بودجه 

بعد از 22 بهمن ماه در صحن علنی مطرح شود.
عضو هیات رییس��ه كمیس��یون تلفیق بودجه گفت: 
بنابراین با توجه به محدودیت های زمانی كمیسیون باید 
تا پایان هفته آینده بررسی های خود را به اتمام برساند و 
گزارش نهایی خود را تدوین كند این در حالی است كه 

طبق آیین نامه ما 2 هفته زمان قانونی داریم. 
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خروج ۶۶ هزار نفر از دولت
ایسنا|در فاصله یك سال گذشته بیش از 66 هزار 
و 740 نفر از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی خارج 
شده اند كه حدود 2.4 درصد حجم دولت را كم كرده 
اس��ت.  طبق ماده )28( قانون برنامه ششم توسعه 
دولت موظف اس��ت در راستای اصالح نظام اداری و 
صرفه جویی در هزینه های عمومی كشور به سمت 
منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی 
و غیرضروری و هزینه های زائد حركت كند كه در این 
رابطه تكالیف مشخصی برای آن در قانون برنامه تعیین 
شده است. بر این اساس دولت مكلف است كه كاهش 
حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی 
به استثنای مدارس دولتی را در دستور كار قرار دهد و 
حداقل 15 درصد از حجم دولت تا پایان برنامه ششم 
توسعه كاسته شود و در این راستا راهكارهای دستیابی 
به اهداف تعیین شده نیز واگذاری واحدهای عملیاتی، 
خرید خدمات و مشاركت با بخش غیردولتی با اولویت 
تعاونی، حذف واحدهای غیرضروری، كاهش سطوح 
مدیریت، كاهش پست های سازمانی، انحالل و ادغام 
سازمان ها و موسس��ات و واگذاری برخی از وظایف 
دستگاه های اجرایی به ش��هرداری ها، بهداری ها و 
همچنین بنیاد مس��كن اعالم ش��ده است. كاهش 
پست های سازمانی و همچنین تغییر در روند استخدام 
نیرو از جمله م��وارد قانونی كه باید در كاهش حجم 
دولت اجرایی شود و این در حالی است كه عملكرد 
دولت در این رابطه نشان می دهد در فاصله سال 1396 
كه اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه است تا 
سال جاری حدود 66 هزار و 740نفر از 14 وزارتخانه 
و دستگاه دولتی خارج شده اند. در این بین بیشترین 
ریزش مربوط به وزارت آموزش و پرورش با حدود 35 
هزار و 38 نفر، وزارت نفت ب��ا 8068 نفر و بعد از آن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با كاهش حدود 7654 
نفر اس��ت. البته این وزارتخانه ها جزو دستگاه هایی 
هستند كه تعداد نیروهای آنها نیز قابل توجه است. با 
این حال بررسی وضعیت خروج نیرو نسبت به حجم 
نیروی كار در وزارتخانه ها از این حكایت دارد كه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با كاه��ش 14.5 درصدی 
بیشترین سهم را در خروج نیرو داشته است. اما بین 
وزارتخانه ها، وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی تنها 
وزارتخانه ای است كه 2.81 درصد برتعداد نیروهای 
آن افزوده شده و از حدود 12 هزار و 353 نفر در سال 
گذشته با رشد 348 نفری، نیروی كار آن به 12 هزار 
و 701 نفر در سال جاری رسیده افزایش یافته است. 
آنطور كه گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد 
خروجی ها از دستگاه های دولتی در یك سال اخیر از 
طریق كاهش پست سازمانی و كاهش كاركنان بوده 
است، با این حال توضیحی وجود ندارد كه این نیروها 

بر چه اساسی از دستگاه خارج شده اند؟

برگزاری اولین جلسه كمیته 
مزد شورای عالی كار 

تس�نیم|مطابق دعوت نامه وزارت كار خطاب به 
اعضای شورای عالی كار، دوشنبه 8 بهمن ماه اولین 
جلسه كمیته دستمزد با حضور شركای اجتماعی 
برگزار می ش��ود. وزارت كار طی نامه ای به اعضای 
ش��ورای عالی كار از نمایندگان كارگری عضو این 
شورا دعوت به عمل آورده است. در دعوت نامه وزارت 
كار برای نمایندگان كارگری آمده است: با توجه به 
مباحث مطروحه در جلسه 97/11/1 شورای عالی 
كار بدین وس��یله از جناب عالی دعوت می شود در 
جلسه كمیته مزد شورای عالی كار كه در روز دوشنبه 
مورخ 97/11/8 رأس ساعت 16 در محل دفتر این 
اداره كل تش��كیل می گردد حضور به هم رسانید. 
در جلسه امروز دوشنبه اول بهمن ماه حق مسكن 
كارگران به میزان 60 هزار تومان افزایش یافت و به 
100 هزار تومان رسید. این مصوبه طبق قانون نیاز به 
تأیید هیات وزیران دارد.  همچنین مقرر شد كمیته 
دستمزد شورای عالی كار از هفته آتی برای بررسی 

روند افزایش مزد جلسات خود را آغاز كند.

عیدی 97 چقدر است؟
ایس�نا|با توجه به مصوبه حقوق سال جاری مبلغ 

عیدی كاركنان 898 هزار و 500 تومان است.
آن طور كه نوبخت رییس س��ازمان برنامه و بودجه 
خبر داده عیدی كاركنان همراه با حقوق بهمن ماه 
آنها واریز خواهد شد. این در حالی است كه براساس 
برآوردهای ابتدایی كه در سال گذشته برای بودجه 
امسال صورت گرفته بود، رقم عیدی دولت 932 هزار 
و 500 تومان پیش بینی شد. اما تازه ترین اخبار از این 
حكایت دارد كه براساس ضریب حقوق سال جاری 
كه 1797 است، عیدی كاركنان به 898 هزار و 500 
تومان می رسد، البته این رقم باید به تصویب هیات 
وزیران برسد. دولت برای سال جاری حدود 49 هزار 
و 100 میلیارد تومان برای پرداخت عیدی كاركنان 
خود از جمله شاغالن، بازنشسته ها و مستمری بگیران 
در بودجه كنار گذاش��ته و این رقم برای سال بعد به 
57 هزار و 250 میلیارد تومان افزایش پیدا می كند. 
عیدی كاركنان برای پایان سال 1398 نیز در بخشنامه 
بودجه حدود یك میلیون و 78 هزار تومان پیش بینی 
شده است. مروری بر روند پرداخت عیدی كاركنان در 
سال های اخیر از این حكایت دارد كه دولت در سال 
1390 مبلغ 350 هزار تومان، 1391 مبلغ 402 هزار 
تومان، 1392 مبل��غ 503 هزار تومان، 1393 مبلغ 
603 هزار تومان، 1394 مبلغ 688 هزار تومان، 1395 
مبلغ 770 هزار تومان و همچنین در سال 1396 مبلغ 
850 هزار تومان به كاركنان خود عیدی پرداخت كرده 
است. مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین 
ضریب حقوق شاغالن تعیین می شود. براساس ماده 
)75( قانون مدیریت خدمات كشوری میزان امتیاز 
عیدی برای هر س��ال 5000 اس��ت و از سوی دیگر 
هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشموالن 
قانون مدیریت خدمات كشوری مشخص می كند و از 
تركیب این دو، عیدی كاركنان تعیین می شود، ولی 
در نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان 

عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می كنند.

   بنابر پیش بینی ها، رش�د اقتصادی در 
سال 1397 حداقل 5.5- درصد و حداكثر 
2.2- درصد اس�ت؛ لذا با توجه به ش�رایط 
ركودی حاكم بر فعالیت های اقتصادی طی 
سال های اخیر و سال جاری نمی توان انتظار 
افزایش قابل توجه در درآمدهای مالیاتی از 

این محل را داشت.

برش



بانك و بيمه4اخبار

گزارش 6 ماهه رییس كل بانك مركزی از اقتصاد ایران 

»تعادل« از تازه ترین تحوالت بازار ارز و سكه گزارش می دهد

عرضه ۹.۲ میلیارد دالر ارز صادراتی در سامانه نیما 

بازارمتشكلارزیتادوهفتهآیندهعملیاتیمیشود

اثر »ماه شمار« شدن سپرده ها بر رشد تقاضای سكه 

گروه بانك وبیمه|
رییس كل بانك مركزی گفت: بازار متشكل ارزی تا یكی دو 
هفته آینده عملیاتی می شود. اكنون با وجود اینكه نرخ ارز 
از طریق سیستم سنا اعالم می شود اما هنوز بازار متشكل 
ارزی نداریم كه در وهله اول با مصوبات شورای پول و اعتبار 
زمینه های اجرای آن فراهم شده و طی یكی دو هفته آینده 
عملیاتی می شود. بازار متشكل ارزی برای خرید و فروش 
عمده اس��كناس صرافی ها و بانك ها طراحی شده و بانك 
مركزی نیز از طریق بانك های عامل بازیگردان اصلی این 
بازار خواهد بود.هر میزان تامین ارز در بانك مركزی انجام 
شود باید به روز روی سایت قرار گیرد كه این كار را بطور جدی 
اجرا می كنیم و دستور رییس جمهور است كه امیدواریم به 

شفافیت كمك كند
به گزارش تعادل، عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب 
ش��بكه خبر، در پاسخ به این پرسش كه به عنوان سكاندار 
بانك مركزی چه ارزیابی از مهم ترین دستاوردتان در 6 ماهه 
گذشته دارید، اظهارداشت: بسیار خوشحالم كه در این مقطع 
مهم كشور در خدمت مردم بودم و یكی از افتخارات دوران 
خدمتم است البته با همكاری همكاران و قوای سه گانه و 
دولت توانستیم یكی از تهدید های اصلی را كه توطئه دشمن 

بود خنثی كنیم كه در نهایت اتفاق نیفتاد.
وی با بیان اینكه، به سمت پایداری اوضاع اقتصادی در حال 
پیشروی هس��تیم و یكی از موفقیت های 6 ماهه گذشته 
این است كه بر قدرت بزرگ جهانی غلبه كرده ایم، گفت: 
مهم ترین دستاورد این دوره ایجاد ثبات و آرامش نسبی در 
بازارها از جمله بازار ارز اس��ت.  رییس كل بانك مركزی در 
پاسخ به اینكه برخی در اظهارنظرها نگرانی هایی را برای بازار 
ارز دارند، گفت: بسیاری از وضعیت اطالع ندارند و به خاطر 
شرایط خاص اطالعات اقتصادی ارایه نمی شود البته برنامه 
وسیعی داریم و تصویرها نگران كننده نیست. همتی وضعیت 
ارزی كشور را خوب دانست و تصریح كرد: مشكلی در این 
زمینه نداریم و كنترل ها كامل اس��ت به نحوی كه مبادی 
ورودی مناسب و پیش بینی برای میان مدت یك تا دو ساله 
برای بازار داریم و اگر اطالع رسانی نمی شود به دلیل برخی از 

موارد و استراتژی در دستور كار، اعالم نمی شود.
وی گفت: البته در مقاطعی مانند اواخر دسامبر به دلیل قطع 
واردات نفت توسط برخی از كشور ها مشكالتی ایجاد و البته 
رفع شد و با برنامه ریزی های انجام شده جریان ورود ارز به 

كشور تشدید می شود.
رییس كل بانك مركزی گفت: در حال حاضر اجباری ایجاد 
ش��ده كه درآمدهای نفتی كم شود و به سمت درآمدهای 
غیرنفتی برویم. بنابراین ما برنامه داریم و مردم خواهند دید 
كه برنامه ها به تدریج اج��را و روند تكیه بر امكانات داخلی 

بیشتر می شود.
وی، درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، بیان داشت: برخی 
صادركنندگان عادت كرده بودند و روالی برای بازگش��ت 
ارز به نیما نبود ولی تعامالت خوبی اخیرا انجام داده ایم و با 
تولیدكنندگان صادراتی صحبت شد و حتما جریان ورود ارز 
به چرخه اقتصادی تشدید می شود و به تدریج واردكنندگان 
و صادركنندگان به هم متصل می شوند. با این وجود حدود 
۹.۲ میلیارد دالر در س��امانه نیما توس��ط صادركنندگان 

غیرنفتی ارز وارد شده كه البته این رقم هنوز كم است.
همتی درباره بحث واردات بدون انتقال ارز، خاطرنشان كرد: 
واردات بدون انتقال ارز را باید بگوییم كه كجاست؟ كشور 

برای واردات اولویت بندی دارد.
اگر ارز خارج از كشور است برای چه كسی است؟ بدون انتقال 
ارز یكی از روش های غلط است كه مدیریت بانك مركزی 
را در بخش ارز به هم می زند. در زمینه واردات خودرو بدون 
انتقال ارز هم با هیات وزیران صحبت كردیم و دولت با اصالح 

این رویه موافقت كرد.
رییس كل بانك مركزی اظهارداشت: در واقع واردات بدون 
انتقال ارز یعنی اینكه در نهایت ارز از بازار تامین می شود و 
این یعنی فشار تقاضا بر بازار. در روزهای اخیر كمیسیون 
تلفیق مصوبه ای داشت كه واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز 
آزاد شود و من به كمیسیون تلفیق رفتم و درباره این موضوع 

صحبت شد كه نهایتا از دستور كار خارج شد.
وی تصریح كرد: اخیرا در مناطق آزاد نیز برای واردات محدود 
مواد اولیه به صورت بدون انتقال ارز موافقت كردیم كه البته 
با مدیریت وزیر صمت باید دنبال شود. همچنین در زمینه 
صادرات ریالی نیز باید گفت كه شما یا باید ارز یا كاال به كشور 
وارد كنید و غیر از این یعنی خروج سرمایه از كشور و ما اگر 

منصف باشیم باید در این بخش كنترل داشته باشیم و در 
حال حاضر با شبكه های صرافی در سایر كشورها توافقاتی 

شده تا ارز به چرخه اقتصاد كشور بازگردد.

     چك تضمینی، تراكنش بانكی
رییس كل بانك مركزی افزود: امیدواریم صادركنندگان 
در این بخش نیز همكاری كنند. در مردادماه و شهریورماه 
سختی زیادی داشتیم و ما باید به هر نحوی جلوی سقوط 
ارزش پول ملی را می گرفتیم و ترامپ با شادی از این وضعیت 
سخن می گفت و ما در این شرایط تنها با ارز نمی توانستیم 
كنترل كنیم و من به این موضوع رسیدم كه سفته بازی از 

مسیر ریال در حال انجام است.
رییس كل بانك مركزی ادام��ه داد: ۸ هزار میلیارد تومان 
ارزش چك های تضمینی بود كه ۱۰ درصد آن نیز اگر برای 
خرید ارز و سكه استفاده شود حساب كنید كه چه بالیی 

سر كشور می آید.
همتی خاطرنشان كرد: از شورای هماهنگی سران قوا تشكر 
می كنم كه حمایت و پشتیبانی كردند تا بتوانیم این برنامه ها 
را پیش ببریم و قوه قضاییه نیز حمایت الزم را انجام داد تا 
بانك مركزی بتواند برنامه های خود را اجرایی كند. وی افزود: 
بررسی های ما نشان می دهد در تعداد تراكنش های پوزها 
هماهنگی منطقی بین سال ۹۷ و ۹6 وجود دارد اما از نظر 
مبلغ اختالف به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود كه در 
دی ماه این میزان به حد نرمال رسید و مشخص می كند كه 

سفته بازی در بازار كاهش یافته است.
رییس كل بانك مركزی تصریح كرد: تراكنش های با مبلغ 
باال همان خرید ارز در هرات و سلیمانیه و استانبول و حتی 

كانادا بوده كه پول ملی را هدف قرار داده بودند.
وی افزود: در مورد چك های تضمینی نیز شرایط به چنین 
شكلی بوده و آمارها نشان می دهد كه تراكنش ها و چك های 
تضمینی عمده ابزار حمله به بازار ارز و اقتصاد كشور بوده كه 
خوشبختانه با این اقدام بخش قابل توجهی از این عملیات 
سفته بازی كه خارج از كنترل بانك مركزی بود كنترل شد 
و نرخ ارز با سرعت به سمت پایین حركت كرد و امیدواریم 

به تدریج با ثبات بیشتر به وضعیت مطلوب تری برسیم.
وی درباره سیاست های پولی و بانكی اظهار داشت: اگر در 
این زمینه تصمیمی بگیریم باید كارشناسی باشد چند صد 
ساعت كار و طراحی برای سیستم بانكی انجام شده، سیستم 
بانكی ما وضعیت ویژه ای دارد كه از قبل انباشته شده و تراز 

بانكی ما به سرعت اصالح نمی شود.

     نرخ سود و تورم، بازار باز
همتی با بیان اینكه سیاست های پولی تنها تعدیل نرخ سود 
نیست بلكه هدف گذاری تورم برای بانك  مركزی مهم است، 
افزود: هدف گذاری بانك مركزی باید برای تورم باشد و بر 
اس��اس این هدف گذاری كه مناسب برای رشد اقتصادی 
پایدار كشور باش��د باید از طریق ابزارهای سیاست پولی 
كه مهم ترین آن سیاس��ت های بازار باز اس��ت نرخ سود را 

تنظیم كند.

     سود ماه شمار 
وی ادام��ه داد: یكی از این سیاس��ت ها این بود كه س��ود 
س��پرده های كوتاه مدت را از روز شمار به ماه شمار تبدیل 
كردیم كه اثرات زیادی را بر ترازنامه بانك ها خواهد گذاشت.

     ریشه كن كردن فساد از حوزه ارز برنامه جدی 
بانك مركزی

همتی با بیان اینكه باید بپذیریم رانت خواری در كشور زیاد 
شده و باید فكر اساسی برای این موضوع كنیم، تاكید كرد: 
یكی از برنامه های جدی بانك مركزی این است كه فساد را 

در حوزه ارز ریشه كن كنیم.
رییس ش��ورای پول و اعتب��ار در ادامه درب��اره انتقادها از 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توضی��ح داد: اقتصاد ما دچار 
شوك از سوی عرضه ش��د و برای اینكه تورم ناشی از این 
شوك را به حداقل برسانیم، بررسی آماری در بانك مركزی 
انجام شد زیرا در صورت تصمیم غلط، فاصله تورمی كاالهای 
مشمول ۴۲۰۰ تومانی و كاالهای غیر مشمول بسیار زیاد 
می ش��د. وی افزود: اگ��ر این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دس��ت 
مصرف كننده نهایی نرس��ید، ضعف بزرگی است كه باید 
اصالح شود و امیدواریم به تصمیم درستی برسیم و دغدغه 
دولت این است كه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف كننده 

نهایی برس��د و در صورت عدم تحقق این موضوع، باید در 
جهت اصالح این سیستم اقدام شود. همتی درباره حساب 
سپرده های ریالی مبتنی بر ارز، توضیح داد: این طرح اكنون 
در مرحله تصویب است و اجرایی نشده و مردم با اجرای این 
طرح می توانند به جای خرید ارز یك حساب ریالی مبتنی بر 
ارز افتتاح كنند و باید بازده و ریسك آن را نیز خود متحمل 
ش��وند و بانك مركزی نیز به عنوان پشتوانه بانك ها برای 

ریسك های احتمالی این حساب ها است.

FATF كانال مالی اروپا و     
 )SPV( رییس كل بانك مركزی درباره كانال مالی ایران اروپا
توضیح داد: مشكل ایجاد این كانال، مشكالت فنی و برخورد 
طرف اروپایی به دیوار تحریم های امریكا است و اروپایی ها 

نگران فشارهای امریكا در این زمینه هستند.
وی افزود: البته تم��ام برنامه ریزی های ما بدون اتكا بر این 
چرخه مالی است و اكنون تمام اقدامات و زمینه های الزم 
برای مبادله ارز با كشورهایی مثل چین، كره، تركیه، هند، 
روس��یه و ... وجود دارد و مس��یر رفت و آمد ارز مشخص و 

برنامه ریزی شده است.
همتی با اش��اره به اینكه مذاكرات ما نشان از تمایل طرف 
اروپایی دارد و به این روند خوشبین هستم، گفت: ایران از 

اجرای این طرح و آغاز به كار این كانال استقبال می كند.
رییس شورای پول و اعتبار با رد ارتباط كانال مالی ایران و 
اروپا و FATF، گفت: این دو موضوع ارتباطی به هم ندارند و 
FATF لوایح ۴ گانه ای است كه اكنون در مجلس در حال 
پیش روی است و از جمله ضروریات سیستم بانكی است و 
اكنون نیز با توجه به طرح این موضوع در مجلس، نگرانی از 

این جهت وجود ندارد و امیدوارم این لوایح تصویب شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اضافه شدن ژاپن به 
جمع ۸ كش��ور خریدار نفت از ایران، گفت: میزان فروش 
اكنون بیش از یك میلیون بش��كه است و باید به این نكته 
توجه داشت كه راه های دیگری برای كسب درآمد از طریق 
صادرات فروش نفت وجود دارد و نگرانی از این بابت وجود 
ندارد و سیاست ما این است كه بند ناف درآمد ناشی از نفت 

در بودجه بریده شود.
همتی ادامه داد: دشمن قصد به سختی انداختن مردم را 
داش��ت و دولت نیز در تالش است تا فشار بر مردم كاهش 
یابد اما اگر این مقاومت ادامه یابد و همه بدانند كه در جنگ 
اقتصادی هس��تیم بطور حتم ش��رایط روز به روز بهبود 

خواهد یافت.

     ح�ذف 4 صفر از پول ملی در دس�تور كار 
بانك مركزی

وی با بیان اینكه حذف چهار صفر از پول ملی در دستور كار 
بانك مركزی قرار دارد، اظهار داشت: به ما اعالم كردند كه 
اولویت بانك مركزی حذف چهار صفر از پول ملی نیست، 

ما نیز اعالم نكردیم اولویت اصلی بانك مركزی انجام این 
موضوع است چرا كه بانك مركزی موضوعات مختلفی را در 
دستور كار قرار داده و طرح حذف چهار صفر از پول ملی نیز 

یكی از مسائل است.
همتی افزود: پول های مس��كوك فلزی ما ارزش فلزشان 
بیشتر از ارزش اسمی پول است و همین مساله باعث شده تا 
گونی گونی می برند و نیكل آن را می فروشند و باید این مساله 
را بپذیریم كه رخ داده است و برای آن راهكار داشته باشیم.

     كاهش 75 درصدی سرانه اسكناس
وی با تاكید بر تاثیر حذف چهار صفر بر سرانه اسكناس گفت: 
میانگین سرانه اسكناس كشور به ۱۰۳ عدد رسیده در حالی 

كه با حذف چهار صفر به ۲۵ عدد كاهش پیدا می كند.
رییس كل بانك مركزی با اش��اره به بررسی الیحه حذف 
چهار صفر توسط دولت، گفت: الیحه حذف چهار صفر از 
پول ملی به دولت رفته و در حال بررسی است و در صورتی 
كه دولت نپذیرد نیز پیشنهادی از سوی بانك مركزی بوده 
اما در صورتی كه پذیرفته شود، مجلس بررسی آن را برای 
اعالم قانون در دس��تور كار قرار می دهد و پس از آن اجرای 
طرح حذف چهار صفر از پول ملی به زمانی بالغ بر دو سال 
زمان نیاز دارد تا اسكناس های جدید وارد و اسكناس های 

قدیمی خارج شوند.
وی در پاسخ به ادعای برخی كارشناسان مبنی بر هزینه زایی 
چاپ پول های جدید توسط بانك مركزی با حذف چهار صفر 
از پول ملی، خاطرنشان كرد: برخی گفتند حذف چهار صفر 
از پول ملی هزینه زیادی به منظور چاپ اس��كناس جدید 
ایجاد می كند در حالی كه هزینه جدیدی را ایجاد نمی كند و 
اسكناس های جدید به جای اسكناس های فعلی در چرخه 
چاپ قرار می گیرد و اسكناس های قدیمی به تدریج كنار 
می روند. همتی افزود: اسكناس ۵۰۰ تومانی ضرب می شود 
كه هزینه ساخت آن ۴۰۰ تومان است در حالی كه ارزش 
این اس��كناس صرفا ۱۰۰ تومان بیشتر از هزینه تولید آن 
است و باعث شده تا دیگر نتوان چاپ و ضرب این دسته از 

مسكوكات را ادامه داد.
رییس كل بانك مركزی تاكید كرد: روند تورم به سمت ثبات 
است و ما نیز در صورت در دستور كار قرار گرفتن حذف چهار 
صفر از پول ملی برای چاپ اسكناس های جدید تا زمان ثبات 
تورم منتظر می مانیم تا مشكلی ایجاد نشود. همتی با بیان 
اینكه تومان در جامعه فراگیر شده است، گفت: االن همه 
می گویند تومان، هیچ كسی نمی گوید ریال جز افرادی كه 
در بانك مشغول فعالیت هستند، وقتی همه می گویند تومان 
و اسكناس را تومان می گویند پس چهار صفر اضافه به شمار 
می رود و در تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار نیست. نسبت 
ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی بسیار پایین است و این 
نشان می دهد كه ارتباط بین المللی ریال پایین است و بانك 
مركزی اعتقاد دارد كه حذف چهار صفر از پول ملی می تواند 

عالوه بر كاهش هزینه ها، بهبود و اصالح محاسبات ریاضی، 
ارزش پولی ملی در مقابل ارزهای خارجی را بهبود بخشد.

رییس كل بانك مركزی در پاسخ به این سوال كه چرا ابر تورم 
اقتصادی و س��قوط ارزش پول ملی رخ نداد، اظهار داشت: 
اعتقاد دارم صحبت های مطرح شده درباره وجود ابر تورم یا 
سقوط ارزش پول ملی تئوریك بوده و به عمق توانایی كشور 
فكر نشده است؛ صحبت ها بر این بوده كه ارزش پولی ملی 
به شدت سقوط خواهد كرد و نقدینگی به شدت افزایش پیدا 

خواهد كرد كه بدین گونه نبوده است.

     اضافه برداشت 50 هزار میلیارد تومانی بانك ها
 وی درباره میزان نقدینگ��ی ادامه داد: میزان نقدینگی در

۹ ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با پایان سال ۱۵ درصد 
رشد داشته كه در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نیز 
۱۵ درصد رشد وجود داشته است؛ این بدین معناست كه 
رشد نقدینگی هیچ تغییری نداشته و بانك مركزی كنترل 
كامل بر بازار پول دارد. همتی افزود: بنده زمانی كه سكان 
بانك مركزی را در دست گرفتم، اضافه برداشت سیستم 
بانكی ۵۵ هزار میلیارد تومان بود، در حالی كه امروز اضافه 
برداشت سیس��تم بانكی ۵۰ هزار میلیارد تومان است و با 
اجرای سیاس��ت های پولی ۵ هزار میلیارد تومان از اضافه 

برداشت سیستم بانكی كاهش پیدا كرده است.

     تورم حاصل شوك هزینه عرضه است
نه افزایش تقاضا

رییس كل بانك مركزی با اشاره به ادعای افزایش سود بانكی 
برای كنترل تورم گفت: برخی عنوان كردند كه سود بانكی را 
باال ببرید تا تورم را كنترل كنید این در حالی است كه تورمی 
كه در كش��ور ما وجود دارد كشش تقاضا نیست و ناشی از 
شوك عرضه است و برای جلوگیری و كنترل آن نباید سود 
بانكی را افزایش داد، عالوه بر این زمانی كه س��ود باال رود با 
توجه به ناترازی سیستم بانكی مشكالت جدی در بخش 
بانكی به وجود خواه��د آمد. با عقل جمعی و خرد جمعی 
كارها را پیش می بریم و بانك مركزی با اقتصاددانان جلساتی 

را برگزار می  كند و از نظرات استفاده می شود.
وی در رابطه با حواش��ی یكی از بانك ها گفت: شبكه ضد 
انقالب به دنبال ایجاد اختالل در نظام بانكی با خبر سازی 
برای یكی از بانك ها بود كه با تدابیر بانك مركزی این افكار 
كنترل شد. رییس كل بانك مركزی در پایان تاكید كرد: 
مردم كشور مطمئن باشند كه تورم كنترل شده و این مساله 
ادامه پیدا خواهد كرد، ثبات در اقتصاد حفظ می شود و ثبات 
ارز نیز ادامه خواهد داشت؛ به عنوان رییس كل بانك مركزی 
حرفی را نمی زنم كه نتوانم اجرا كنم یا واقعیت نداشته باشد، 
بانك مركزی بر بازار ارز و پول مسلط است و این دوره خواهد 
گذش��ت و اطمینان دارم ملت بزرگ ایران از این آزمایش 

سربلند خواهند بود.

گروه بانك وبیمه| احسان شمشیري|
روز چهارش��نبه ۳ بهمن ۹۷ نرخ لحظه ای در سامانه سنا 
برای دالر ۱۱ ه��زار و ۵۴۰ تومان و ی��ورو ۱۳ هزار و ۲۵۰ 
تومان اعالم شد و بر اساس میانگین قیمتهای روز سه شنبه 
سامانه سنا دالر ۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان، یورو ۱۳ هزار و ۴۷۰ 
تومان، درهم ۳ هزار و ۲۱۱ تومان، یوآن ۱هزار ۷۸۰ تومان، 
پوند ۱۵ هزار و ۳۳ تومان و لیر تركیه ۲ هزار و ۲۷۲ تومان 
تعیین شد. براین اساس، نرخ های ارز نسبت به روز سه شنبه 

كاهش داشته است. 
به گزارش تعادل، در بازار طال و ارز نیز با اعالم اونس جهانی 
به نرخ ۱۲۸۵ دالر، و دالر با قیمت ۱۱ هزار و ۵۴۰ تومان در 
صرافی مالی، هر یورو برای برای فروش ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان 
مالك عمل معامله گران قرار گرفت و برخی كارشناسان 
معتقدند هفته آینده قیمت دالر وارد كانال ۱۲ هزار تومانی 
خواهد شد بر این اساس، روز چهارشنبه نرخ هر قطعه سكه 
تمام طرح قدیم سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، سكه تمام با 
طرح جدید چهار میلیون و ۱۲۰ هزار تومان، قیمت نیم سكه 
دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سكه یك میلیون و ۳۱۰ 
هزار تومان و سكه های گرمی نیز ۷۰۵ هزار تومان تعیین 

شد . همچنین قیمت مظنه هر مثقال طالی ۱۷ عیار، یك 
میلیون و 6۰۵ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۳۷۰ هزار 
تومان اعالم شد. به اعتقاد فعاالن بازار، چند عامل بر رشد نرخ 
طال و سكه موثر بوده و عامل اول مربوط به روزهای پایانی 
سال و مطرح شدن تقاضای سنتی آخر سال توسط بخشی از 
خانواده ها و موسسات جهت دادن هدیه آخر سال است. عامل 
دیگر نیز افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر است كه همبستگی 
مثبت با نرخ سكه دارد وعامل بعدی تقاضای پنهان است كه 
ناشی از پیش بینی افزایش قیمت در روزهای آتی است كه 

موجب ایجاد روند صعودی در قیمت طال می شود.
در این رابطه كشتی آرای رییس كمیسیون تخصصی طال 
و جواهر اتاق اصناف گفت: حباب س��كه در طول هفته با 
افزایش ۹۰ هزار تومان��ی از ۳۸۰ هزار تومان به ۴۷۰ هزار 
تومان رسیده است. این افزایش در صورتی است كه قیمت 
جهانی طال تغییرات بس��یار اندك داش��ته است. محمد 
كشتی آرای به اثر تصمیم بانك مركزی مبنی بر ماه شمار 
كردن سپرده های كوتاه مدت بر رشد تقاضای طال و سكه 
اش��اره كرد و افزود: این تصمیم موجب ش��د تا بخشی از 
نقدینگی موجود در بانك ها به سمت بازار طال و سكه سرازیر 

شود. وی تصریح كرد: مجموع این عوامل، باعث شده كه 
قیمت سكه با رشد ۲۵۰ هزار تومان و ۷ درصدی نسبت به 

اول هفته همراه باشد. 

     درخواست از صادركنندگان برای برگرداندن 
ارز صادرات

همچنین اعضای ش��ورای پول و اعتبار روز س��ه شنبه از 
صادركنندگان درخواست كردند با برگرداندن ارز ناشی از 
صادرات خود به كشور در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن، 
مسووالن اقتصادی را یاری كنند. در یك هزار و دویست و 
شصت و پنجمین جلسه شواری پول و اعتبار، روسای اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران 
ضمن ارایه گزارشی از وضعیت فعاالن اقتصادی در حوزه های 
مرتبط و به ویژه حوزه ارزی، از اقدامات بانك مركزی برای 
تأمین ارز واردكنندگان و افزایش تعامل با صادركنندگان 
بخش خصوصی برای برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه 
اقتصاد كشور قدردانی كردند.همچنین در این جلسه، اعضای 
شورای پول و اعتبار بر ادامه تعامل میان بخش خصوصی و 
بانك مركزی تأكید و از صادركنندگان درخواست كردند با 

برگرداندن ارز ناش��ی از صادرات خود به كشور در مبارزه با 
جنگ اقتصادی دشمن، مسووالن اقتصادی را یاری كنند.

     طالی جهانی ارزان تر می شود
این در حالی اس��ت كه طال پس از اینكه با افزایش تقاضای 
خرید، بیشترین افزایش قیمت در بیش از دو هفته اخیر را 
تجربه كرد، در معامالت روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشت. 
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 
سنگاپور تغییر چندانی نداشت و در ۱۲۸۴.۷۴ دالر ایستاد. 
بهای معامالت این بازار روز سه شنبه به دنبال سقوط بازارهای 
س��هام جهانی كه تقاضا برای خرید دارایی های مطمئن را 
تقویت كرد، ۰.۴ درصد صعود كرده بود. در بازار امریكا، هر 
اونس طال برای تحویل در فوریه ۰.۱ درصد رش��د كرد و به 
۱۲۸۴.۲۰ دالر رسید. به گفته مارگارت یانگ، تحلیلگر بازار 
در شركت »سی ام سی ماركتس«، آمار اقتصاد كالن كامال 
مایوس كننده بوده و یك باره شاهد افزایش بدبینی پیرامون 
مذاكرات تجاری امریكا و چین بوده ایم و ابهامات تجاری باعث 
ایجاد تقاضا برای دارایی های مطمئن شده است. با این حال 
عدم وجود تحوالت قابل توجه در بازارهای سهام آسیایی، 

رشد قیمت طال را محدود كرده است. قیمت طال اغلب در 
شرایط ابهامات سیاسی و اقتصادی كه تقاضا برای خرید این 
فلز ارزشمند باالتر می رود، افزایش پیدا می كند. آمارهای 
اقتصادی مایوس كننده در امریكا و ژاپن، نگرانی ها نسبت به 
كندی اقتصاد را تشدید كرده است. فروش خانه در امریكا در 
دسامبر به پایین ترین میزان در سه سال گذشته رسید، در 
حالی كه آمار صادرات ژاپن در سال ۲۰۱۸ مطابق با انتظارات 
نبود. به عالوه فایننشال تایمز گزارش كرده كه امریكا پیشنهاد 
چین برای مذاكرات تجاری مقدماتی در هفته جاری پیش از 
برگزاری مذاكرات رده  باالیی كه برای هفته آینده برنامه ریزی 
شده را رد كرده اس��ت. لری كودالو، مشاور اقتصادی كاخ 
سفید، منكر این گزارش شد. همچنین عامل دیگری كه از 
قیمت طال پشتیبانی كرده ادامه تعطیلی بخش هایی از دولت 
فدرال امریكا و انتظارات برای توقف روند افزایش نرخ های بهره 
از سوی بانك مركزی امریكا است. وانگ تائو، تحلیلگر فنی 
رویترز، اظهار كرد الگوهای فنی نشان می دهد هر اونس طال 
برای تحویل فوری ممكن است حمایت در سطح ۱۲۷۹ دالر 
را شكسته و تا سطح حمایتی بعدی كه در ۱۲6۸ دالر قرار 

دارد، عقب نشینی كند.
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برنامه بانك مركزی برای تغییر 
و تحول در صنعت پرداخت

گروه بانك وبیمه|مدیراداره نظام های پرداخت 
بانك مركزی از برنامه ج��دی این بانك برای تغییر 
و تحول در صنعت پرداخت خب��ر داد و گفت: دیگر 
بانك ها و psp ها قادر به تامی��ن تمام نیازهای این 
بخش نیس��تند. به گزارش ستاد خبری هشتمین 
همایش بانكداری الكترونیك و نظام های پرداخت، 
داوود محمد بیگی در خصوص برنامه این بانك برای 
حضور سیس��تم های پرداخت جایگزین در كشور، 
اظهار داشت: طبعًا حضور بازیگران جدید در عرصه 
پرداخت در سال های آینده مورد توجه تمام كشورها 
به خصوص كشور ماست. وی با بیان اینكه، همواره 
در ایران بازیگ��ران اصلی صنعت پرداخت بانك ها و 
شركت های psp بوده اند، افزود: اما هم اكنون دیگر 
بازیگران فعلی قادر به تامین تمام نیازها نیس��تند 
چراك��ه تغییر و تح��والت رخ داده موجب ش��ده تا 
انتظارات مردم نیز تغییر كند و افزایش یابد. مدیر اداره 
نظام های پرداخت بانك مركزی در همین ارتباط به 
psp۲ اشاره كرد و گفت: به دنبال تغییرات رخ داده 
در انتظارات مردم و البته تنوع در خدمات، اتحادیه 
 psp۲ اروپا نیز به صورت جدی فعالیت خود را روی
آغاز كرده است. محمد بیگی با اشاره به فین تك ها و 
پیام رسان های مالی از جمله بالك چین ادامه داد كه 
سیستم های پرداخت فعلی مبتنی بر تكنولوژی ها و 
سیاست های قبلی است ولی بانك مركزی بنا دارد كه 
تغییرات و تحوالت جدی در این حوزه صورت گیرد. 

 همراه پالس ملت
محصول نوآورانه ایرانی

س��امانه هم��راه پالس مل��ت به عن��وان محصول 
نوآوران��ه ایرانی در گروه خدم��ات مالی، بانكداری و 

سرمایه گذاری انتخاب شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانك ملت، در س��ومین 
جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی كه به همت 
پژوهشكده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت 
دانشگاه صنعتی ش��ریف و با حمایت ستاد توسعه 
فرهنگ، علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، سامانه 
همراه پالس ملت به عنوان محصول نوآورانه ایرانی در 
گروه خدمات مالی، بانكداری و سرمایه گذاری معرفی 
شد. بر اساس این گزارش، در این جشنواره براساس 
اطالعات اولیه ارسالی از سوی شركت بهسازان ملت و 
سپس حضور ارزیابان جشنواره در محل این شركت، 
بررسی های الزم درخصوص راهكار پرداخت كسب و 
كار در سامانه همراه پالس ملت انجام شد و براساس 
جمع بندی نهایی واحد ارزیابی جشنواره، لوح زرین 
ن��وآوری محصول برتر ایرانی در س��ال ۹۷ به خاطر 
محصول همراه پالس ملت به ش��ركت بهس��ازان 
ملت تعلق گرفت. این گزارش حاكی است، سومین 
جش��نواره ملی نوآوری محصول در روز ۲۷ دی ماه 
سال جاری در سالن جابرابن حیان دانشگاه صنعتی 
شریف با هدف شناسایی محصول برتر ایرانی، ارزیابی 
و تعیین برترین نوآوری های شركت های ایران و ایجاد 
جایگاه ویژه برای محصوالت منتخب برگزار شد و در 
پایان، ۲۷ محصول نوآورانه در گروه های مختلف كاال 
و خدمات معرفی شدند. در این جشنواره برای ارزیابی 
محصوالت و خدمات نوآور كس��ب و كارها، از مدل

STAGE- GATEكه از برجس��ته ترین مدل های 
توسعه محصوالت جدید است استفاده شد كه این 
مدل بر اساس عوامل موفقیت شركت های معتبر در 
حوزه نوآوری توسعه پیدا كرده و از سوی موسسات 
معتبر بین المللی همچون مركز بهره وری و كیفیت 
امریكا )APQC( و انجمن مدیریت و توسعه محصول 

)PDMA( مورد تایید قرار گرفته است.

فشار ۱۶00 میلیارد تومانی 
كارمزد تراكنش  به بانك ها

رییس كان��ون بانك ه��ا و موسس��ات اعتباری 
غیردولت��ی از كاهش هزینه چاپ، نش��ر و امحاء 
اس��كناس خبر داد و گفت: روزان��ه 6۰ میلیون 
تراكنش در نظام بانكی ایران به ثبت می رس��د. 
ش��بكه بانكی كش��ور طی نیمه نخست امسال 
حدود ۱6۰۰ میلیارد توم��ان فقط بابت كارمزد 
تراكنش های خرید، پرداخت كرده و فشار زیادی 
به بانك ه��ا وارد می كند، كه این روند باید اصالح 
ش��ود. كوروش پرویزیان با بیان اینكه پرداخت 
الكترونیك، بدون شك یكی از مهم ترین مسائل 
آینده حوزه بانكداری در دنیا است، گفت: در ایران 
نیز اگر بخواهیم از پیشرفت های روز دنیا در صنعت 
بانكداری عقب نباشیم، باید مدل های درآمدی 
و اقتصادی مناس��ب را برای تأمین سرمایه الزم، 
جهت حفظ كیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین 
و اجرا كنیم. رییس كانون بانك ها و موسس��ات 
اعتباری غیردولتی اف��زود: مهم ترین هدفی كه 
باید در ارایه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، 
كاهش هزینه و ساده سازی عملیات است؛ به این 
معنا كه مردم باید در ح��وزه خدمات پرداخت و 
بانك، خدمات را آس��ان تر و كم هزینه تر دریافت 
كنند؛ اما نكته مهم این است كه كاهش هزینه ها 
نباید با صفر كردن هزینه، یكسان قلمداد شود؛ 
چراكه منطق اقتص��اد و مصرف بارهاثابت كرده، 
كاال و خدمت رایگان قطعًا دچار اسراف و هدر رفت 
خواهد ش��د. وی تصریح كرد: ش��كی نیست كه 
هزینه های مرب��وط به عملی��ات و فرآیندهایی 
كه مردم در فعالیت ه��ای روزانه خود درگیر آن 
هستند، با ابزارها و روش های بانكداری و پرداخت 
الكترونیك به ش��دت كاهش پیداكرده اس��ت؛ 
ضمن اینكه بسیار س��اده تر و سریع تر هم شده و 
این منافع و فواید ش��امل حال طیف ها و كاربران 
متنوع و مختلفی است. وی گفت: میزان استفاده 
مش��تریان ش��بكه بانكی اعم از اصناف، فعاالن 
اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات 
شبكه پرداخت به شدت افزایش پیداكرده و بنا بر 
آمار رسمی، تعداد تراكنش های این شبكه در روز 

به مرز 6۰میلیون هم رسیده است.



در بازار 5 بازار سرمايه

مدیرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران در پاسخ به »تعادل« مطرح كرد

ضرورت تشكیل بانك تسویه در بازار سرمایه
گروه بورس| مسعود كریمی|

 به گفته مدیرعامل شركت بورس تهران تضمین امنیت 
س��رمایه گذاری یكی از معیار های اساس��ی و مهم برای 
سرمایه گذاران خارجی محس��وب می شود. از همین رو، 
شركت سپرده گذاری مركزی و تسویه وجوه مطالعاتی را 
در این زمینه شروع كرده تا به نوعی شركت های كارگزاری 
را عضو بانك هایی كند كه مسوولیت نهایی تسویه بر عهده 
آنها قرار بگیرد، بنابراین ریسك سرمایه گذار خارجی در 

چنین شرایطی به صفر خواهد رسید.
در این ارتباط، علی صحرای��ی در خصوص ضرورت های 
تشكیل حس��ابی تحت عنوانCustodian به منظور 
تضمین امنیت برای سرمایه گذاران خارجی به »تعادل« 
گفت: برای تشكیل این حس��اب پیشنهادهایی از سوی 
ش��ركت بورس تهران به دولت ارایه شده است. وی افزود: 
 Custodian بورس تهران در راس��تای تشكیل حساب
با بانك مركزی یا سایر بانك های بزرگ صحبتی نداشته 
است چرا كه عملیاتی شدن این مهم نیز بر عهده سازمان 
سرمایه گذاری خارجی و دولت ها است كه می بایست به 
تضمین بپردازند. مدیرعامل شركت بورس تهران با اشاره به 
 Custodian برنامه های مدیریتی خود نیز گفت: موضوع
در برنامه ه��ای مدیریتی به ص��ورت كامل مطرح و بطور 
مشخص، بانك تسویه پیشنهاد شد. بطوری كه بازار سرمایه 
با توجه به منابع قابل توجه خ��ود، یك بانك اختصاصی 
داشته باشد و وظایف Custodian را نیز بر عهده بگیرد.

 علی صحرایی در پاس��خ به سوال دیگر »تعادل« مبنی بر 
تعداد سرمایه گذاران خارجی در بورس تهران نیز عنوان 
كرد: در سال 1397 تعداد 214 كد سرمایه گذار خارجی 
صادر شده اس��ت كه نسبت به سال گذشته نشان دهنده 
افزایش 16 درصدی است. وی افزود: تعداد یك هزارو 262 
كد سرمایه گذار خارجی فعال در بورس تهران حضور دارند 
كه خرید و فروش آنها طی سال جاری برابر است با 5 هزارو 
332 میلیارد ریال. بر این اس��اس، این رقم نسبت به دوره 

مشابه گذشته 47 درصد افزایش را نشان می دهد.

   بهبود زیر ساخت و ارتقای سامانه معامالتی
عل��ی صحرایی برنامه بعدی بورس را بهبود زیر س��اخت 
معامالتی عنوان كرد و گفت: سامانه معامالتی كه در حال 
حاضر از آن استفاده می شود، مربوط به 11 سال قبل است 
و ب��ه دلیل محدودیت های كه وج��ود دارد ما نمی توانیم 
س��امانه جدیدی در بورس داشته باشیم. ما در این زمینه 
كش��ورهای مختلف را مورد بررس��ی ق��رار داده ایم و در 
داخل هم از توان داخلی برای ارتقاء سامانه های معامالتی 
اس��تفاده خواهیم كرد. وی ادامه داد: برنامه اصلی، ارتقاء 

سامانه معامالتی است. این امر مربوط به بازار نقد است اما 
برای گسترش بازار نیاز به ارایه پلتفرم معامالتی یكپارچه 
هستیم تا عملیات معامالت و پس از معامالت را یكپارچه 
داشته باشد و در بازار مشتقه، دارایی مالی مردم به عنوان 
تضمین در سرمایه گذاری استفاده شود. مدیرعامل بورس 
تهران یكی از عوامل عدم ارتقاء بازار مشتقه را عدم استقبال 
مردم عنوان كرد و گفت: وجه تضمین ها به صورت نقدی 
دریافت می ش��ود و این امر انگیزه سرمایه گذاری در بازار 
مشتقه را كم می كند ما برای گس��ترش بازار الجرم باید 
سامالنه معامالتی را ارتقا دهیم. سامانه معامالتی مجهز به 
پشتیبانی از بازار نقد، مشتقه به صورت یكپارچه باشد. وی 
با اشاره به اینكه شاخص كل در ابتدای سال، 96290 واحد 
بود كه به 162805 واحد رسید. این نشان دهنده 69 درصد 
افزایش است. گفت: شاخص كل هم وزن در ابتدای سال 
17271 واحد بود كه اكنون به 28985 واحد رسیده است 
و بیانگر 68 درصد افزایش است. این دو افزایش نشان دهنده 

افزایش بازدهی بازار است.

   كسب رتبه نخست فدراسیون جهانی 
مدیرعامل بورس تهران به گزارش WFE تا پایان نوامبر 
2018اشاره كرد و افزود: بورس تهران به همراه فرابورس از 
WFE نظر رشد یك ساله شاخص، رتبه اول در بین اعضای

را با 79/7 درصد افزایش ش��اخص كسب كرده است. وی 
به ارایه آماری از ارزش بازار پرداخ��ت و افزود: ارزش بازار 
س��هام از 382 هزار میلیارد تومان به بی��ش از 620 هزار 
میلیارد تومان رسید كه این رقم نسبت به ابتدای سال با 
افزایش 62 درصدی همراه بوده است. صحرایی ادامه داد: 
ارزش اسمی بازار از 150 هزار میلیاردتومان به 162 هزار 
میلیارد تومان رسید كه نشان از رشد 8 درصدی بازار است. 
نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی برابر با 3/8 است. وی با 
اشاره به ارزش بازار 30 شركت بزرگ گفت: این ارزش برابر 
445 هزار میلیارد تومان اس��ت و معادل 71 درصد ارزش 
كل بازار است. وی ادامه داد: ارزش اسمی بازار بدهی با 29 
اوراق مختلف شامل انواع ابزار مشاركت، صكوك و گواهی 
سپرده، بیش از 120 هزار میلیارد ریال است. وی با اشاره 
به اینكه تعداد 11 صندوق در بورس تهران فعال هستند 
گفت: ارزش صندوق های قابل معامله در بورس به بیش 
از 14 هزار میلیارد ریال رس��یده است. مدیرعامل بورس 
تهران با اشاره به اینكه تاكنون 3 شركت پرداخت الكترونیك 
سامان كیش، پتروشیمی پارس و ملی كشت و صنعت و 
دامپ��روری پارس در بورس عرضه ش��ده اند گفت: ارزش 
بازار آنها بیش از 155 هزار میلیارد ریال رسیده است. وی 
گفت: به این ترتیب تعداد كل شركت های حاضر در بازار 

با احتساب تامین سرمایه لوتوس پارسیان به 324 شركت 
می رسد. از این تعداد 137شركت به بازار اول و 187شركت 
به بازار دوم متعلق هستند. علی صحرایی با بیان اینكه از 
ابتدای سال در بازار بدهی 3 ورقه درج و معامله شده است 
گفت: ارزش اسمی بازار بدهی برابر با 13400 میلیارد ریال 
است. در ضمن در طول 10 ماه گذشته یك صندوق به نام 
صندوق افق ملت به ارزش اسمی 500 میلیارد ریال درج 

و معامله شده است.

   تامین مالی از طریق بورس تهران
وی درخصوص میزان تامین مالی بورس در سال 97 تاكنون 
گفت: تامین مالی انجام ش��ده از طریق بورس تهران برابر 
156 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. از این رقم عرضه های 
اولیه سهم11 هزار میلیارد ریال داشتند. وی گفت: اوراق 
تبعی در ابتدا ابزاری پوشش ریسك بود كه برای هزینه های 
تامین مالی و برای بیمه گری سهام و اطمینان بخشی به بازار 
ارایه شد و با خالقیت همكاران بورس تهران به عنوان ابزار 
تامین مالی جدید مورد بهره برداری قرار گرفت. وی ادامه 

داد: اوراق تبعی به عنوان ابزار مهم و قابل توجه در بازار برابر 
8 هزار میلیارد ریال تامین مالی انجام داده است. صحرایی 
به تامین مالی 13 هزار میلیارد ریال از طریق اوراق بدهی 
اشاره كرد و گفت: صندوق های قابل معامله نیز در حدود 
یك هزار میلیارد ریال در تامین مالی نقش داشته اند. تامین 
مالی از طریق افزایش سرمایه ناشران 123 هزار میلیارد 
ریال بود به این ترتیب تامین مالی سال97 نسبت به سال 

قبل، 9 درصد افزایش داشته است.

   نگاهی به كلیت بازار
مدیرعامل بورس ته��ران به تركیب معامالت به تفكیك 
حقیقی و حقوقی اشاره كرد و افزود: اشخاص حقیقی 52 
درصد خرید ها و 48 درصد فروش ها را پوشش داده اند. در 
خالص جابه جایی ها بیش از 35 هزار میلیارد ریال از حقوقی 
به سمت حقیقی بوده است. بر این اساس، افراد حقیقی در 
بازار نقش قابل توجه دارند. وی با اش��اره به اینكه كدهای 
معامالتی در سال 97 بیش از 177 هزار كد جدید معامالتی 
در بورس تهران ایجاد شده ادامه داد: نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش 62 درصدی را نش��ان می دهد. وی در 
خصوص آخرین وضعیت اعضاگفت: تعداد 106 شركت 
كارگ��زاری در بورس فعالند كه از این تعداد 97 ش��ركت 
خدمات بر خط را ارایه می كنند. آخرین تعداد ایستگاه های 
معامالتی 1835 مورد است. تعداد تاالرهای اختصاصی 93 
مورد در تهران و 151 مورد در مناطق و در مجموع 244 تاالر 
اختصاصی هستند. وی درخصوص عملكرد بورس تهران در 
حوزه بین الملل اشاره كرد و گفت: بورس تهران 12 تفاهم 
نامه با بورس های بین امللی به امضاء رسانده است. در حال 
حاضر تبادل تفاهم نامه با بورس شانگهای انجام و نهایی 
شده است و در حال برنامه ریزی جلسه مشترك مدیران 

ارشد برای امضا تفاهم نامه هستیم.

   رشد ارزش معامالت
وی با بیان اینكه معامالت یكی از نماگرهای مهم در بورس ها 
است گفت: ارزش كل معامالت از 485 هزار میلیارد ریال 
از سال96 به 1306 هزار میلیارد ریال رسید و افزایش 169 

درصدی را نشان می دهد. 
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نگاهی به آمار معامالت بورس و فرابورس نشان می دهد

 عضو هیات مدیره شركت بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی كرد

افزایش ناچیز 

احتمال بهبود سهام بانكی در یك سال آینده

سهام لوتوس پارسیان به بورس تهران آمد

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت روز چهارشنبه با افزایش 135 واحدی به 
رقم 162 هزار و 940 واحد رس��ید. شاخص كل هم  وزن 
نیز با افزایش 325 واح��دی عدد 29 هزار و 311 واحد را 
به نمایش گذاش��ت. بر اس��اس این گزارش، روز گذشته 
معامالت سهام در نماد معامالتی شركت های هلدینگ 
صنایع پتروشیمی با 53 واحد و ملی صنایع مس ایران با 
43 واحد و صنعتی و معدنی چادر ملو با 32 واحد كاهش 
بیش��ترین تأثیر منفی را بر برآورد شاخص كل بورس به 
نام خود ثبت كردند.در مقابل، معامالت س��هام در نماد 
معامالتی شركت های بانك تجارت با 86 واحد، داده گستر 
عصر نوین، پتروشیمی فجر و سرمایه گذاری ملی ایران هر 
یك تا 19 واحد و كشتیرانی با 18 واحد افزایش، بیشترین 
تأثیر مثبت را در محاس��به این نماگر به دوش كشیدند.

ارزش كل معامالت بورس تهران در این روز به بیش از 512 
میلیارد تومان رسید كه حاصل دست به دست شدن دو 
میلیارد و 125 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 

503 هزار و 251 نوبت داد و ستد بود.

   شاخص فرابورس درجا زد
روز گذشته روز شاخص كل فرابورس ایران با تغییر نه 
چندان زیادی نسبت به روز گذشته در ارتفاع 1980 
واحدی ایستاد كه حمایت 4 واحدی نماد   »میدكو« 
از این نماگر موجب شد اثر منفی 4 واحدی از جانب 
نماد »ذوب« بر آیفكس خنثی شود و شاخص كل با 
ایستادن در همان ارتفاع  روز گذشته خود به استقبال 

هفته آتی برود.
فرابورس ای��ران نخس��تین هفت��ه كاری بهمن ماه 
را با ثبت دادوس��تد بی��ش از 657 میلی��ون ورقه به 
ارزش بالغ بر س��ه هزار و 490  میلیارد ریال به پایان 
رسانید كه حدود نیمی از كل ارزش این دادوستدها 
به بازار ابزاره��ای نوین مالی اختص��اص یافت.  بازار 
ابزارهای نوی��ن مالی فراب��ورس در روز قبل میزبان 
جابه جای��ی 12 میلی��ون ورقه ش��امل  اوراق بدهی، 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامل��ه و اوراق 
تسهیالت مس��كن به ارزش یك هزار و 608 میلیارد 
ریال بود كه 46  درصد از ارزش كل مبادالت را شامل 

می ش��ود.  از س��وی دیگر در بازارهای اول و دوم بالغ 
 بر 280 میلیون س��هم ب��ه ارزش 963 میلیارد ریال 
نقل وانتقال یافت.  در این میان با  دادوستد 67 میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 103 میلی��ارد ریال در نماد 
»ذوب« متعلق به شركت سهامی ذوب آهن اصفهان 
این  نم��اد معامالتی باالترین می��زان حجم و ارزش 

معامالتی را در این بازارها به خود اختصاص داد.  
در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه نمادهای »مفاخر« 
و »اپرداز« به ترتیب از گروه های رایانه و فعالیت های 
وابس��ته به آن و اطالعات و  ارتباطات بیشترین رشد 
قیمت��ی را به همراه داش��تند و از س��وی دیگر نماد 
»شتوكا« متعلق به شركت توكا رنگ فوالد سپاهان 
با  بیشترین افت قیمت در میان نمادهای فرابورسی 
مواجه ش��د همچنی��ن چندین نماد فرابورس��ی به 
دالیل مختلف بازگشایی شدند و بدین ترتیب شاهد 
بازگشایی نماد معامالتی ش��ركت های بیمه  سامان 
»بساما« و سرمایه گذاری مسكن تهران »ثتران« پس 

از افشای اطالعات با اهمیت گروه ب بودیم. 

علی امین تفرشی، عضو هیات مدیره شركت بورس اوراق 
بهادار تهران با اش��اره به اینكه عملكرد بازار سرمایه ایران 
محصول حوادث و اتفاقات موجود در فضای بین المللی و 
داخلی است، گفت: طی 9 ماه گذشته بیم ها و امیدهایی 
در بازار سرمایه وجود داشت كه همگی مرتبط با فضاهای 
اشاره ش��ده بود. برای مثال زمانی كه موضوع قطع خرید 
نفت از ایران مطرح ش��د، نگرانی هایی را به وجود آورد اما 
پس از آنكه مشخص شد تهدیدات امریكا نمی تواند تاثیر 
چندانی بر روند فروش داشته باشد، فضای بازار سرمایه به 

همان نسبت آرام شد.
وی در ادامه در گفت وگو با سنا اظهار كرد: همچنین برخی 
تحوالت در بازارهای كاالیی جهان مانند كاهش قیمت نفت 
یا كامودیتی ها به طریق اولی بر روی شركت های بورسی 
كه با این نوع كاالها مرتبط بودند، اثرگذار بود. در حقیقت 
می توان گفت كه بازار سرمایه طی 9 ماه گذشته در فضایی 

از بیم و امیدهای تحوالت داخلی و خارجی مس��یر خود 
را ادامه داد.عضو هیات مدیره ش��ركت بورس اوراق بهادار 
تهران به روند بازار سرمایه تا پایان سال اشاره كرد و گفت: با 
توجه به شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی، به نظر نمی رسد 
كه شوك شدیدی طی سه ماه آینده پیش روی بازار باشد.

وی خاطرنشان كرد: در برخی روزها با تحوالت رخ داده در 
فضای بین المللی و داخلی، شاهد روزهای منفی یا مثبت 
هستیم و در مجموع بازار روند طبیعی خود را طی می كند. 
علی امین تفرشی با اشاره به صنایع پیشرو بازار گفت: صنعت 
بانكی تا حدودی می تواند خود را از فشارهای موجود رها 
كند و ما احتماال شاهد بهبود مالیمی در وضعیت این صنعت 
خواهیم بود. برای پیش بینی شرایط مابقی صنایع نیز باید 
وضعیت بورس های كاالیی دنیا را بررسی كرد. برای مثال 
بازارهای بین المللی دنیا نقش مهمی در روند قیمت سهام 
شركت های فوالدی داخلی دارد.وی افزود: اگر روند فروش 

شركت هایی كه محصوالت پتروشیمی تولید می كنند، 
ادامه داشته باشد یا اینكه تغییرات كاهشی چشمگیری 
نداشته باشند، احتماال تا پایان سال مورد توجه بازار خواهند 
بود. چنانچه روند فروش این شركت ها مستمر پیش رود، با 
توجه به ارز آوری و همچنین ارزش افزوده مناسبی كه دارند. 
می توانند مورد اقبال بازار باشند. در عین حال، اگر قیمت 
نفت روند متعادل خود را به طرف باال ادامه دهد، محصوالت 
پاالیشگاهی هم شرایط مناس��بی خواهند داشت.عضو 
هیات مدیره شركت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص 
عرضه های اولیه بورس تهران گفت: شركت بورس اوراق 
بهادار تهران برای عرضه اولیه حداقل 5 مورد مشخص تا 
پایان س��ال پیش بینی كرده است و اهتمام جدی وجود 
دارد كه این 5 مورد عرضه، حتما انجام شود و فروشگاه های 
افق كورش، پتروشیمی نوری و سه شركت دیگر در انتظار 

عرضه اولیه هستند. 

تعداد 500 میلیون سهم، معادل 10 درصد از سهام شركت 
تامین س��رمایه لوتوس پارسیان با نماد )لوتوس( به روش 
ثبت سفارش به قیمت هر سهم 2050 ریال در بورس تهران 
كشف قیمت و معامله شد. بر این اساس، با عرضه اولیه این 
شركت در بورس تهران تعداد شركت های فعال در بورس به 
324 عدد رسید و به ارزش بازار 10250 میلیارد ریال افزوده 
شد. از سویی دیگر، علی تیموری شندی مدیرعامل تامین 

سرمایه لوتوس پارسیان نیز در جلسه معارفه این شركت 
پیش از عرضه اولیه سهام در بورس تهران عنوان كرد: سهم 
تامین سرمایه ها از مجموع تأمین مالی در فضای اقتصاد 
ایران 7 درصد اس��ت. این در حالی اس��ت كه این سهم در 
اقتصادهای توسعه یافته دنیا بیش از 50درصد است. بنابراین 
این صنعت فضای قابل توجهی برای رشد خواهد داشت. وی 
افزود: تامین سرمایه لوتوس پارسیان مجوز هیات مدیره 

برای افزایش سرمایه شركت به مبلغ 6000 میلیارد ریال 
را دریافت كرده است و پس از مجمع سال آینده این برنامه 
دنبال و اجرایی خواهد شد. تیموری شندی تصریح كرد: 
صندوق جسورانه رویش لوتوس، صندوق طالی لوتوس، 
صندوق اعتماد آفرین، پرتال لوتوس و انتشار اولین اوراق 
شركتی بدون ضامن بخش��ی از عملكرد شركت در ارایه 

خدمات مالی و ابزارهای جدید به بازار سرمایه بوده است.

نگاه

روی خط شركت ها

صندوق با درآمد ثابت پیروز 
رقابت با سپرده بانكی

همزمان با ماه ش��مار شدن سپرده های كوتاه مدت 
بانك ها، جریان نقدینگی به س��وی سود روزشمار 
صندوق های س��رمایه گذاری با درآم��د ثابت روانه 

شده است.
به گزارش س��نا، با تصویب ش��ورای پول و اعتبار، 
پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری كوتاه مدت 
از ابتدای بهمن ماه سال جاری از روزشمار به ماه شمار 
تغییر كرده است؛ این خبر كه در ابتدای دی ماه سال 
جاری منتشر شد، زمینه حركت نقدینگی از بانك ها 
به سوی صندوق های با درآمد ثابت با سود روزشمار را 
فراهم كرده است. مشاهده ها نشان می دهد كه ورود 
حدود 4 هزار میلیارد تومانی نقدینگی به صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت در دی ماه سال جاری 
به ثبت رسیده است. یكی از مهم ترین دالیل اقبال 
به این صندوق ها را باید متوجه ماه شمار شدن سود 

بانك ها دانست.
نرخ رسمی سود سپرده بانكی 15 درصد اعالم شده 
است كه البته بطور غیررسمی عدد باالتری را بانك ها 
نصیب سپرده گذاران می كنند. اینكه این نرخ های 
غیر رسمی تا كجا ادامه خواهند داشت به تصمیمات 
بانك مركزی در ماه های آینده باز می گردد. اما به دو 
دلیل صندوق های با درآمد ثابت هم اكنون دس��ت 
باالت��ر را به خ��ود اختصاص داده اند. س��ود محقق 
شده س��االنه صندوق های سرمایه گذاری )منتهی 
به دی ماه( نش��ان از این اس��ت كه اعداد جذاب تر 
و باالتری نسبت به س��ودهای غیر رسمی بانك ها 
نصیب سرمایه گذاران شده اس��ت. تركیب دارایی 
صندوق های س��رمایه گذاری )اوراق بهادار، سپرده 
بانكی و سهام( این قدرت را به این صندوق ها می دهد 
كه بتوانند مانور بیشتری نسبت به بانك ها برای كسب 
سود داشته باشند.دلیل دوم برتری صندوق های با 
درآمد ثابت نسبت به بانك ها را می توان در تقابل سود 
روز شمار صندوق و ماه شمار بانك ها دید؛ در حالی 
بانك ها از ابتدای بهمن ماه از پرداخت سود روزشمار 
منع شده اند كه صندوق های مذكور سود روزشمار را 

نصیب سرمایه گذاران خود خواهند كرد.
بازاره��ای ط��ال، ارز و مس��كن پس از رش��دهای 
خیره كننده درنیمه اول سال جاری، این روزها دیگر 
ماوای پرسود و امنی برای س��رمایه گذاران قلمداد 
نمی ش��وند و به دلیل حاشیه س��ود پایین و بعضا 
پرریسك این بازارها طبیعتا جذابیت گذشته را برای 
سرمایه گذاران ندارند. معموال در این شرایط، تمایل 
افراد به سودهای بدون ریسك یا كم ریسك بیشتر 
خواهد شد. در این شرایط و طبق آمارهای گذشته 
حركت نقدینگ��ی در این مواقع به س��وی بانك ها 
بوده است؛ اما هم اكنون به دلیل مزیت های بیشتر 
صندوق های با درآمد ثابت باید منتظر هجوم جریان 

نقدینگی به سوی این صندوق ها بود.



تشكلها6اخبار

»تعادل«افتتولیدلوازمخانگیدرنیمهنخستسالجاریرابررسیمیكند

تبعات فریز قیمتی در بازار لوازم خانگی 
تعادل|

صنعت لوازم خانگی در سال جاری دچار تحوالتی 
كم سابقه شد. در ابتدای سال جاری و با نوسانات 
ن�رخ ارز، هزینه های تولید باال رفت اما از س�وی 
متولیان امر، اج�ازه افزایش قیم�ت از صاحبان 
صنایع سلب ش�د. همین امر كافی بود تا صنعت 
لوازم خانگی زمین گیر شود؛ افزایش هزینه های 
تولید باع�ث از بین رفتن صرف�ه اقتصادی برای 
تولیدكنندگان ب�ود كه در نهای�ت منجر به افت 
چشمگیر تولید لوزام خانگی در نیمه نخست سال 
جاری شد. برابر آمار اعالمی از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تولید »ماش�ین لباسشویی« با 
38.2 درصد افت تولید در هفت ماه منتهی به مهر 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1396، 
بیشترین كاهش تولید را تجربه كرده و تولید آن 
از حدود 480 هزار دس�تگاه به ح�دود 297 هزار 
دستگاه رسیده است. »بوروكراسی در سیستم 
ثبت سفارش«، »مشكالت مربوط به تامین قطعات 
و ترخیص كاال از گمركات«، »توسعه قاچاق به دلیل 
نوس�انات ارز«، »پرداخت مابه التفاوت كاالهای 
وارداتی«، »صدور بخشنامه های متعدد و متناقض 
از سوی دس�تگاه های ذیربط« از عواملی بود كه 
باعث آسیب به صنایع لوازم خانگی كه وابستگی 
زیادی به واردات مواد اولیه دارند، در نیمه نخست 
س�ال جاری ش�د. اما این تنها آغاز ماج�را بود؛ 
افزایش قیمت ها در بازار نیز باعث كاهش قدرت 
خرید مردم شد و به ركود چندساله این بازار دامن 
زد. بررس�ی های بازار از مقایسه وضعیت كنونی 
فروش�ندگان در مقایسه با س�ال گذشته نشان 
می دهد، افت 30 درصدی فروش لوازم خانگی بر 

بازار حاكم شده است.

   وضعیت لوازم خانگی در نیمه اول سال 97
اگرچه در سال جاری به منظور حمایت از تولید داخل، 
واردات لوازم خانگی ممنوع شد تا تولیدكنندگان داخلی 
بتوانند از این فرصت به نحوه مطلوبی برای پیشرفت 
استفاده كنند اما، ظاهرا شرایط به گونه ای دیگر پیش 
رفت، كه به ج��ای افزایش، تولید ای��ن محصوالت با 
كاهش مواجه شد. به طوری كه بنابر آمار اعالمی وزارت 
صنعت، تولید »ماشین لباسشویی« با 38.2 درصد افت 
تولید در هفت ماه منتهی به مهر سال جاری در مقایسه 
با مدت مشابه سال 1396، بیشترین كاهش تولید را 
تجربه كرده و تولید آن از حدود 480 هزار دستگاه به 
حدود 297 هزار دستگاه رس��یده است. تولید »انواع 
تلویزیون« نیز در همین بازه زمانی با افت 32.5 درصدی 
رو به رو شده و از حدود 584 هزار دستگاه تا پایان مهرماه 
سال 96، به حدود 394 هزار دستگاه در هفت ماه منتهی 
به مهر سال جاری رسیده است. تولید »یخچال و فریزر« 
اما در همین بازه زمانی با افت��ی نزدیك به 14 درصد 
روبرو ش��ده و تولید آن از حدود 642 هزار دستگاه در 
هفت ماهه نخست سال 96، به حدود 553 هزار دستگاه 
در هفت ماه منتهی به مهر س��ال جاری رسیده است. 

از دیگر سو، تولید »كولر آبی« با 5.9 درصد افت تولید 
در 7 ماه منتهی به مهر سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته، دیگر كاالی لوازم خانگی است كه 
كاهش تولی��د را تجربه كرده و تولید آن از حدود 561 
هزار دستگاه به حدود 528 هزار دستگاه رسیده است. 
عالوه براین، در صادرات این محصوالت نیز شاهد افت 
صادراتی هستیم به طوری كه در گروه »رادیو، تلویزیون 
و وسایل ارتباطی« با افت 26.1 درصدی روبرو شده و 
صادرات آن از 6.3 میلیون دالر در هفت ماه نخست سال 
1396، به 4.7 میلیون دالر در هفت ماه منتهی به مهر 

سال 1397 رسیده است. 

   اجحاف در حق تولید
اما اجحاف در حق تولیدكنندگان و س��لب اجازه از آنها 
برای افزایش قیمت را می توان فاكتوری اصلی دانست كه 
از سوی فعاالن این صنعت از آن به عنوان عوامل كاهش 
تولید لوازم خانگی یاد می شود. با وجود افزایش قیمت 
مواد اولیه در سال جاری اما، به تولیدكننده نهایی اجازه 
افزایش قیمت داده نشد و در نتیجه صرفه اقتصادی از 
بین رفت و میزان تولید كاهش یافت. در همین رابطه، 
رییس هیات مدیره انجمن تولید كنندگان لوازم صوتی و 
تصویری ایران، طی اظهاراتی در خصوص عوامل موثر در 
كاهش تولیدات لوزام خانگی طی اظهاراتی گفته بود: در 
نیمه نخست سال جاری با توجه به سیاست های ابالغی 
دولتی مبنی بر ممنوعیت افزایش بیش از 10درصدی 
قیمت لوازم خانگی، تولید برای برخی تولید كنندگان 
صرفه اقتصادی نداشت و از سوی دیگر نوسان شدید نرخ 
ارز و تنگناهای تامین مواداولیه و قطعات نیز در سیر نزولی 
تولید این محصوالت موثر بود. علیرضا موسوی مجد با 
بیان اینكه پس از بررس��ی  مستندات هزینه تمام شده 
تولید شركت ها در سازمان حمایت مصرف كنندگان و 
تولیدكنندگان و امكان ثبت قیمت های ارایه شده توسط 
ش��ركت های تولید كننده لوزام خانگی در سامانه این 
سازمان، نرخ های جدید بر مبنای قیمت تمام شده واقعی 
تعیین شد كه این امر موجب صرفه اقتصادی تولید برای 

شركت های تولید كننده شد.
به گفته او تا پیش از این با وجود افزایش 2 تا 3برابری نرخ 
ارز و مشكالت نقل و انتقال پول و تامین مواداولیه تولید، 
فریز قیمت ها انگیزه تولید در بس��یاری از شركت های 
تولید كننده لوازم خانگی را از بین برده بود و تولید صرفه 
اقتصادی نداشت اما اكنون گرچه هنوز هم روند تامین 
مواداولیه تولید و قطعات و نقل و انتقال پول با تنگناهای 
جدی مواجه است اما واقعی شدن قیمت ها انگیزه تولید 

را افزایش داده است.

   پیش بینی رشد تولید در آخرین فصل
اما پس از اتفاقاتی كه در صنعت لوازم خانگی در نیمه 
نخست سال جاری افتاد، ش��رایط در نیمه دوم سال 
تغییر كرد؛ به طوری كه تولیدات لوازم خانگی از ابتدای 
مهرماه سال جاری آهنگ رش��د را آغاز كرد. »واقعی 
ش��دن قیمت ها«، »افت تقاض��ای كاذب در بازار« و 
»بهبود نسبی ش��رایط تامین مواداولیه« را می توان از 

جمله عوامل موثر در بهب��ود روند تولید لوازم خانگی 
از مهر ماه س��ال جاری قلمداد ك��رد. در همین رابطه، 
رییس هیات مدیره انجمن تولید كنندگان لوازم صوتی 
و تصویری ایران می گوید: اگرچه هنوز تولید كنندگان 
با مش��كالت نقل و انتقال پول ب��رای تامین مواداولیه 
تولید و قطعات وارداتی مواجه هستند، اما بطور كلی 
شرایط تولید نسبت به نیمه نخست سال جاری بهبود 
یافته است. در صورتی كه دولت برای نقل و انتقال پول 
چاره اندیشی كند، وضعیت تولید بهتر نیز خواهد شد. 
در همین حال، موسوی مجد كاهش نسبی نرخ ارز در 
بازار آزاد را بر تولید لوازم خانگی بی تأثیر می داند و بیان 
می كند: تولید كنندگان لوازم خانگی با ارز نیمایی 8 تا 
9هزار تومانی مواداولیه و قطع��ات مورد نیاز را تامین 
می كنند. اگرچه واقعی ش��دن قیمت ل��وازم خانگی 
موجب رش��د بیش از 2برابری قیمت این محصوالت 
در بازار شد، اما افت تقاضای كاذب و دالل بازی در بازار 
این كاالها، شرایط را برای رشد نسبی تولید و فراوانی 
عرضه لوازم خانگی فراهم ك��رده، كه خود در كاهش 
تنش قیمتی بازار موثر بوده است. او پیش بینی می كند 
تا اخر سال وضع تولید انواع لوازم خانگی بهبود یابد و 
از آنجایی كه واحدهای تولیدی با تمام توان برای رشد 
تولید فعالیت می كنند مش��كلی برای بازار شب عید 

ایجاد نشود.

   نگرانی از تعمیق ركود
اما از س��ویی دیگر، حیطه فعالی��ت این صنعت دچار 
التهابات شدید قرار گرفته و تعمیق ركودی كه مدتی 

است بر سر بازار لوازم خانگی سایه گسترده، از مهم ترین 
نگرانی ها فعاالن این صنعت است. این درحالی است كه 
رفته رفته به با اتمام روزهای مانده به پایان سال به بازار 
شب عید نزدیك می شویم اما به گفته فروشندگان لوازم 
خانگی، این بازار هنوز خالی از مشتری است و از تمدید 
ركود رن��ج می برد. عالوه بر این، بر اس��اس گفته های 
دبیر انجم��ن صنایع لوازم خانگی، »بوروكراس��ی در 
سیستم ثبت سفارش«، »مشكالت مربوط به تامین 
قطعات و ترخیص كاال از گمركات«، »توسعه قاچاق 
به دلیل نوسانات ارز«، »پرداخت مابه التفاوت كاالهای 
وارداتی«، »صدور بخش��نامه های متعدد و متناقض 
از س��وی دس��تگاه های ذیربط«، »محتاط بودن بدنه 
كارشناسی در وزارتخانه ها«، »عدم تصمیم گیری به 
موقع« و »نگرانی از اس��تمرار ركود در صنعت كشور« 
از جمله مشكالت این صنعت است. به گفته حبیب اهلل 
انص��اری، صنعت ل��وازم خانگی، یكی از رش��ته های 
شتاب دهنده توسعه اقتصادی همه كشورهاست؛ به این 
دلیل كه با عموم مردم در ارتباط است و بطور مستقیم 
تامین كننده و بهبوددهنده سطح رفاه جامعه است. این 
صنعت همچنین مواد اولیه مهم صنایع باالدستی نظیر 
فوالد، مس و آلومینیوم را مورد استفاده قرار می دهد 
و از این نظر نیز برای توس��عه صنایع باالدس��تی حایز 

اهمیت است. 
از آنسو، سخنگوی اتحادیه تولیدكنندگان لوازم خانگی 
نیز در گفت وگویی كه با ایلنا داشته است، با بیان اینكه 
تولید و جنس لوازم خانگی در بازار هس��ت اما خریدار 
نیست، گفته بود: با كم شدن قدرت خرید مردم از سه 

هفته پیش در یك ركود تورمی قرارگرفته ایم، امروزه 
تولید هس��ت اما خریدار نیست و تولیدكننده در یك 
بن بست قرار گرفته است. به گفته حمیدرضا غزنوی، 
اگر بخواهیم وضعیت امروز را با سال گذشته مقایسه 
كنیم، فروش ما حداقل 30 درصد كمتر ش��ده است و 
مردم دیگر كمتر س��راغ به روز كردن لوازم منزل خود 
می روند. اگر وضعیت به اینگونه ادامه داش��ته باشد ما 
به س��مت ركود ساختاری می رویم. ركودی كه بسیار 
قدرتمند است و دیرتر اصالح می شود و بنیان صنعت را 

از ریشه خراب می كند.
بنابه اظهارات غزنوی، اكنون وضعیت به گونه ای شده كه 
دیگر هیچ گونه سرمایه گذاری و طرح توسعه ای در این 
صنعت اقتصادی نیست و ادامه این روند باعث می شود 
كه واحدهای تولیدی این صنعت مجبور شوند فعالیت 
خود را متوقف كنند. برای حفظ اشتغال، تولید كننده 
نباید بیش از این در ركود باقی بماند. سخنگوی اتحادیه 
تولیدكنندگان لوازم خانگی همچنین در مورد طرح 
پیش ف��روش لوازم خانگی و آخری��ن وضعیت آن هم 
اینگونه می گوید: زمانی كه بازار دچار التهاب شده بود 
و زمینه كاال در بازار كم بود، در برخی كاالها همچون 
یخچال، لباسشویی شاهد شكل گیری بازار سیاه بودیم 
كه بر این اساس طرح پیش فروش اجرایی شد. در طی 
این مدت شركت هایی كه تعهد داشتند بدون مشكل 
خاصی كااله��ای خود را تحویل دادن��د. اما از مهرماه 
قیمت ها واقعی ش��د و عرضه از تقاضا پیش��ی گرفت. 
بنابراین هم اكنون بازار به ثبات رس��یده است و دیگر 

التهابی نداریم. 

رییساتاقاصنافایرانخبرداد

فروش  فوق العاده جایگزین نمایشگاه بهاره شود
گروهتشكلها|

رییس اتاق اصناف ایران با تاكید بر ضرورت بهره  گیری 
از ظرفیت اصن��اف در توزیع كاالهای با نرخ یارانه ای و 
تنظیم بازاری می گوید: بهتر اس��ت به جای برگزاری 
نمایشگاه های بهاره فروش های فوق العاده، جشنواره و 

تخفیف های ویژه در ایام پایانی سال انجام شود. 
سعید ممبینی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق اصناف 
ایران، با اظهار بی میلی از برگزاری نمایشگاه های بهاره 
گفت: بازار اكنون در ركود به سر می برد و در این وضع 
بهتر آن اس��ت كه به جای برگزاری نمایش��گاه بهاره 
فروش های فوق العاده در واحدهای صنفی برگزار شود. 
او با بیان اینكه بسیاری از نمایشگاه ها كیفیت الزم را 
ندارند، گفت: ممنوعیتی برای برگزاری نمایشگاه بهاره 
یا سایر نمایشگاه ها وجود ندارد اما ما واحدهای توزیعی 
را به فروش فوق العاده، جشنواره و ارایه تخفیف های ویژه 

تشویق می كنیم.
ممبینی با تاكید بر ض��رورت به كارگیری از ظرفیت 
اصناف برای توزیع كاالهای اساسی در كشور گفت: در 
گذشته و به ویژه در دهه 60 و 70، تجربه توزیع كاالهای 
اساسی و كوپنی در واحدهای صنفی وجود داشته است. 
در جنگ اقتصادی و فشارهای تحریمی توزیع برخی 
از كاالها به صورت سهمیه ای در دستور كار قرار گرفته 

است اما مبنای توزیع درست نیست و مشخص نیست 
كه این كاال قرار اس��ت به چه ش��كل به بهترین شیوه 
توزیع شود. توزیع گوشت و مرغ باید روند مناسبتری 

در واحدهای صنفی به خود بگیرد. 
او از تهی��ه نرم افزاری به این منظور خب��ر داد و افزود: 
واحدها باید براس��اس ك��د ملی كااله��ا را در اختیار 

مصرف كننده واقعی ق��رار دهند تا یك فرد این امكان 
را نداشته باش��د كه ده بار در صف بایستد و گوشت و 
مرغ با قیم��ت تنظیمی ب��ازار را دریافت كند. رییس 
اتاق اصناف گفت: اتاق های اصناف آمادگی خود را به 
دولت اعالم كرد ه اند و در كنار فرو شگا  ه های زنجیره ای، 
واحدهای صنفی نیز این امكان را دارند كه در سیستم 

توزیع كاالهای اساس��ی در كش��ور نقش مهمی ایفا 
كنند. ممبینی درباره راهكار اصناف برای جلوگیری 
از چندنرخی ب��ودن كاالها در بازار اظهار كرد: هرگونه 
بی نظمی در قیمت ها و تغییرهای یك باره و چندباره 
موجب می شود تا انگشت اتهام نرخ های متفاوت در بازار 
به سوی اصناف نش��انه  رود، درحالی كه اصناف نقش 

چندانی در قیمت گذاری ندارند. 
اولویت برنامه ما در اصناف برای نظم بخش��ی بر بازار، 
نظارت اس��ت و اگرچه ممكن اس��ت گران فروشی یا 
تخلف هایی در حوزه اصناف وجود داش��ته باش��د اما 
واقعیت این اس��ت كه بحث كنونی بحث گرانی است 
نه گران فروش��ی. او ادامه داد: آنچه جامعه اكنون با آن 
دست به گریبان است، موضوع افزایش قیمت هاست 
نه گران فروش��ی. البته در محیط گرانی ممكن است 
گران فروشی نیز صورت گیرد. اصناف وظایف قانونی 
دارند كه از جمله آنها نصب برچسب قیمتی كاال و ارایه 
درصد سود قانونی بر روی فاكتورهای خرید است و اگر 
این موارد رعایت ش��ود نباید گالیه ای از اصناف وجود 

داشته باشد.
رییس اتاق اصناف ایران گفت: در قانون جرایمی برای 
متخلفان پیش بینی ش��ده و پرونده های��ی نیز برای 
رسیدگی تشكیل ش��ده است. ما در اصناف مدعی آن 

نیستیم كه تخلفی انجام نمی شود اما مشكل كنونی 
گرانی اس��ت و وقتی مواد اولیه تولید با افزایش مواجه 
ش��ده، طبیعی است كه در سیستم توزیع نیز این كاال 

با افزایش قیمت در واحدهای توزیعی ارایه می شود. 
ممبینی با اش��اره به برخی مش��كالتی ك��ه در نظام 
توزی��ع وجود دارد، گفت: گاهی مش��اهده می ش��ود 
كه توزیع كنن��ده كاالیی را با نرخ دالر گذش��ته كه تا 
18 ه��زار تومان باال رفت��ه بود، تعیین كرده اس��ت و 
این وضع موجب می ش��ود كه م��ردم و واحد صنفی 
 روب��ه روی هم قرار گیرند و گالیه های��ی به وجود آید. 
به همین دلیل، با برگزاری جلسه هایی با تولیدكنندگان، 
انجمن های تولیدی و اتاق های بازرگانی درصدد هستیم 
تا قیمت ها از نظم و ثبات نسبی در بازار برخوردار باشد 

و از چندنرخی در بازارهای كاالیی جلوگیری شود. 
او با اشاره به نشست هیات نمایندگان اتاق های اصناف، 
گفت: اتاق های اصناف  سراسر كشور در تالش هستند 
تا در جهت رفع تنگناهای اقتصادی كشور عمل شود. 

ممبینی با بیان اینكه ب��ازار از آرامش كامل برخوردار 
اس��ت، گفت: تالش ما این است كه هیچ كمبودی در 
بازار وجود نداش��ته باش��د، كمبودها رصد می شود و 
تالش می ش��ود تا هیچ بی نظمی در بازارهای كاالیی 

وجود نداشته باشد.

عضوكمیسیونصنایعومعادنمجلسازمعضالتتولیدكنندگانداخلیمیگوید
قاچاقپتكیبرسرصنعتپوشاك

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینكه توسعه صنعت پوشاك اشتغالزایی باالیی به 
همراه دارد، گفت: قاچاق ضربه مهلكی بر پیكره صنایع 

نساجی و پوشاك وارد می كند. 
رامین نورقلی پور با بیان اینكه قاچاق ضربه مهلكی بر 
پیكره صنایع نساجی و پوشاك وارد می كند، گفت: در 
واقع قاچاق معضلی است كه نه تنها تولیدكننده بلكه 
زندگی تمام افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است 
چراكه همه افراد جامعه فارغ از جنس، سن، شغل و… 
در حال استفاده از پوشاك هستند. اگرچه جلوگیری از 
قاچاق پوشاك یكی از اصلی ترین اقدامات برای حمات 
از تولید داخل است اما بازار مصرف نیز به مدیریت نیاز 
دارد. به گزارش پایگاه خبری اتاق اصناف ایران، او افزود: 

اگرچه جلوگیری از قاچاق پوشاك یكی از اصلی ترین 
اقدامات برای حمات از تولید داخل است اما بازار مصرف 
نیز به مدیریت نیاز دارد ت��ا در صورت واردات این كاال 
زمینه فروش آن وجود نداشته باشد. عضو كمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بیان كرد: اگرچه 
برندینگ یكی از الزامات رونق صنعت پوشاك است اما 
ایران تاكنون توانایی عرضه اندام در س��طح داخلی یا 

بین المللی در این زمینه را نداشته است.
نورقلی پ��ور اف��زود: انعق��اد تفاه��م نامه  ب��ا تركیه و 
تعرفه گذاری برای واردات پوشاك، یكی از اصلی ترین 
كانال های قاچاق را بست. با ادامه این اقدامات می توان 
زمینه تولیدات داخلی در حوزه نس��اجی و پوشاك را 
بهبود بخشید. او اظهار كرد: در ماه های اخیر به دلیل 

كاهش ارزش پول ملی قاچاق پوشاك صرفه اقتصادی 
خود را از دس��ت داد از س��وی دیگر مشتری كاالهای 
وارداتی نیز كاهش چشمگیری پیدا كرد. این اتفاق را 
باید فرصتی برای تولید پوشاك در داخل و تامین نیاز 

مصرف كننده دانست. 
این نماینده م��ردم در مجلس دهم با بیان اینكه رونق 
صنعت پوشاك به حمایت نیاز دارد، خاطرنشان كرد: 
توس��عه و رونق این صنعت اشتغالزایی بسیاری برای 
كشور ایجاد می كند از سوی دیگر با خرید كاالی داخلی 
از خروج ارز از كشور نیز جلوگیری خواهد شد. او با بیان 
اینك��ه در حال حاضر تامین نیاز بازار برای ش��ب عید 
می تواند یكی از اصلی ترین ضرورت ها در حوزه پوشاك 
باش��د، ادامه داد: دخالت دولت در تنظیم بازار نه تنها 

باعث تعادل در عرضه و تقاضا نمی شود بلكه در درازمدت 
تاثیرات سوئی نیز خواهد داشت؛ دولت باید با حمایت 
از تولیدكننده داخل��ی و اقداماتی مانند تعرفه گذاری 
برای واردات پوش��اك به صورت غیرمستقیم از رونق 
این صنعت حمایت كند. او با بیان اینكه باید از واردات 

چمدانی پوش��اك جلوگیری شود، تاكید كرد: نه تنها 
تولیدكنندگان داخلی می توانند نیاز بازار را تامین كنند 
بلكه صادرات پوشاك با توجه به كیفیت آنها امر بعیدی 
نیست؛ پوش��اك تولید داخل توان رقابت با برندهای 

برتر دنیا را دارد.
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جزییات ارایه تسهیالت بانكی 
به كسبه پالسكو

پایگاه خبری اتاق اصن�اف| نماینده وزارت 
صنعت، مع��دن وتجارت در ات��اق اصناف ایران 
گفت: تسهیالت ٣٠٠ میلیون تومانی به افرادی 
اختصاص می گیرد كه دارای پروانه كسب با نام 
خود هستند. ابراهیم درستی به تسهیالت در نظر 
گرفته شده برای مالباختگان حادثه پالسكو اشاره 
كرد و افزود: به منظور جبران خسارت های وارد 
شده به كسبه پالسكو تسهیالتی در نظر گرفته 
ش��د با این عنوان كه فقط برای افراد مستقر در 
مجتمع تجاری نور تسهیالت ٣٠٠ میلیون تومانی 
در نظر گرفته شود، كه به ش��دت نسبت به این 
موضوع واكنش نشان دادیم و اعالم كردیم كه این 
تسهیالت باید به تمام واحدهای خسارت خورده 
در این حادثه تعلق گیرد. او با اش��اره به بخشش 
مالیات مالباختگان حادثه پالس��كو در طول دو 
سال اخیر تاكید كرد و گفت: تمام كسبه ای كه در 
این پاساژ در حال امرار معاش بودند بعد از حادثه با 
ضررهای هنگفتی مواجه شدند كه اكنون مجبور 
به كار با موتور شده اند به همین دلیل برای كمك 
به آنها پیگیری های الزم صورت گرفته تا افرادی 
كه از دوران قبل از حادثه با بدهی مالیاتی همراه 
بودند در حد عرف شامل بخشش مالیاتی شوند 
تا ش��اید این اقدام كمكی ب��رای بهبود وضعیت 

آنها باشد.
او تعداد كسانی را كه در حادثه پالسكو با خسارت 
چشمگیری همراه شدند و اكنون تقاضای دریافت 
تس��هیالت دارند حدود ٧٠٠ نفر اع��الم كرد و 
افزود: ما بر این باور هس��تیم تا این تسهیالت به 
تمام مالباختگان حادثه پالسكو كه در هر كجای 
تهران مستقر هستند اختصاص یابد زیرا ممكن 
است یك فرد به دلیل كمبود سرمایه مجبور به 
ادامه فعالیت در خانه خود باش��د، این افراد تمام 
س��رمایه های خود را در حادثه پالسكو از دست 
داده اند و به هیچ عنوان نباید برای آنها محدودیتی 
از این لحاظ اعمال شود كه در مكان خاصی مستقر 
باشند. به گفته درستی، میزان بهره در نظر گرفته 
ش��ده برای این تس��هیالت تك رقمی است اما 
تاكنون رقم دقیقی برای آن مشخص نشده است.

كاهش قیمت گوشت با 
واردات روزانه ۴ هزار راس دام

ایرنا|   رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران از 
واردات روزانه 4 هزار راس دام زنده به كشور خبر داد 
وگفت: قطعا این میزان واردات به كشور تاثیر مناسبی 
در كنترل بازار خواهد داشت و قیمت ها را متعادل تر 
خواهد كرد. علی اصغر ملكی افزود: در ماه های اخیر 
جمعیت زیادی از دام س��بك و سنگین به صورت 
قاچاق از مرزهای كشور خارج شد كه این امر منجر به 
افزایش قیمت دام زنده شد و بدیهی است كه نوسان 
دام زنده بر قیمت گوشت تاثیر می گذارد. او تصریح 
كرد: در راستای تنظیم بازار و تمهیدات صورت گرفته 
مصوبه واردات دام زنده از كشور رومانی تصویب شد 
و در حال انجام مراحل اداری آن هستیم و از هفته 
آینده روزانه 4 هزار راس دام زنده به كشور وارد خواهد 
ش��د كه انجام این كار قطعا باعث متعادل تر شدن 
قیمت ها در بازار می گردد. ملكی اظهار كرد: در حال 
حاضر هر كیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 80 
تا 82 هزار تومان به مشتری عرضه می شود. رییس 
اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: كمبود شدید دام 
در بازار ناشی از قاچاق دلیل اصلی نوسان قیمت در 
بازار به شمار می رود و قطعا با واردات دام زنده كمبود 
دام جبران خواهد شد و دولت نیز باید اهتمام ویژه ای 
برای  جلوگیری از قاچاق دام از كشور داشته باشد. 
ملكی تصریح كرد: در این راستا نكته بسیار مهمی 
كه وجود دارد، این اس��ت كه تاكنون دولت نظارت 
موثری را بر توزیع گوشت با نرخ های مصوب نداشته 
و همین مساله باعث شد تا تدابیر صورت گرفته در 
توزیع گوش��ت با نرخ مصوب تاثیرگذار نباشد و به 
دست مصرف كننده واقعی نرسد و در حال حاضر 
نظارت ویژه ای را برای توزیع دام زنده خواهیم داشت.

 ۲۰۰ میلیون دالر صادرات
در و پنجره

ایسنا|   سرپرس��ت نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران از صادرات ساالنه 200 
میلیون دالر محصوالت در و پنجره به كشورهای 
عراق،  هند و كشورهای مستقل مشترك المنافع 
)CIS( خبر داد. بهمن حس��ین زاده اظهار كرد: 
س��االنه حدود 550 تن محصوالت صنایع در و 
پنجره صادر می ش��ود كه ارزش آن معادل 200 
میلیون دالر است. او همچنین میزان واردات در 
این بخش را حدود 100 تن عنوان كرد. به گفته 
او محصوالت در و پنجره ایران به كشورهای عراق، 
 )CIS( هند و كشورهای مستقل مشترك المنافع 

صادر می شود.

تولید ۲۰۰ هزارتن كاتد مس
ش�اتا|  برای نخس��تین بار تولید 200 هزارتن 
كاتد مس طی 10  ماه سال جاری رقم خورد. این 
در حالی اس��ت كه در مدت مشابه سال 96 تنها 
125هزارتن از این فلز تولید شده بود. بر این اساس 
تا پایان دی ماه س��ال جاری با 4 درصد افزایش 
نس��بت به برنامه، تولید بی س��ابقه یك  میلیون 
تن كنسانتره مس در كش��ور انجام شد. یكی از 
مهم ترین دالیل رشد تولید در آند و كاتد، تغییر 
تكنولوژی كارخانه ذوب سرچش��مه از ریورب 
به فلش اس��ت. این میزان تولی��د كاتد حاصل 
عملكرد 258 هزار تنی آن��د كارخانه ذوب بوده 
است؛ بطوری كه بررسی عملكرد كارخانه ذوب 
نشان دهنده رشد 19 درصدی تولید آند طی این 
مدت است. طی این بازه زمانی تولید 245 هزار 
و 100 تن مس محتوی معدنی نسبت به برنامه 

244 هزار و 680 تنی انجام شد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

وزیر نفت روز گذشته از نخستین كشف نفتی ایران در دشت آبادان خبر داد 

رییس آژانس بین المللی انرژی در نشستی در »داووس« مطرح كرد 

اكتشاف شیرین نفت در جزیره مینو

خودروهای برقی رقیب نفت نیستند

گروه انرژی|
هنگامی كه بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراس�م 
امضای قراردادهای نگهداشت و افزایش تولید 
نفت كه در روز دوش�نبه برگزار ش�د، پش�ت 
تریبون رفت، هیچ س�خنی از اتفاق مهمی كه 
صبح آن روز در حوزه نفت به وقوع پیوسته بود 
به میان نیاورد تا موضوع جلسه تحت الشعاع 
خبر كشف نفت شیرین و بسیار سبك در دشت 
آبادان خوزستان قرار نگیرد. او خبر را تا دیروز 
پیش خود نگه داشت تا در حاشیه نشست هیات 
دولت بگوید: »در جزیره مینو برای نخستین بار 
نفت كشف كردیم«. جزیره مینو محصور در دو 
شاخه رود اروندرود است و با كشور عراق مرز 
مش�ترك دارد. نفت كشف ش�ده نیز در عمق 
3 كیلومتر و 770 متری اس�تخراج شده است. 
به گفته وزیر نفت، بررس�ی ها در خصوص نوع 
مخزن، حجم ذخایر آن و همچنین مس�تقل یا 
مشترك بودن آن با كشورهای همسایه ادامه 
دارد، اما این اكتش�اف، امیدواری ها نسبت به 
كشف بیشتر نفت در دش�ت آبادان را افزایش 

داده است. 

وزیر نفت روز چهارش��نبه، سوم بهمن ماه در حاشیه 
هی��ات دول��ت از اكتش��اف نفت در جزی��ره مینوی 
خوزستان در نزدیكی مرز عراق خبر داد و اظهار كرد: 
ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه چاهی كه در جزیره مینو 
در حال حفاری بود، به نفت رسید و این نخستین باری 

است كه در آبادان به نفت می رسیم.
به گفته بیژن زنگنه این چاه اكتشافی در 3 هزار و 77۰ 
متری به نفت رسیده و بر اساس آزمایش های اولیه، 
نفت این مخزن با درجه API ۴۰، نفت بسیار سبك 

و شیرین است.
زنگنه در جمع خبرنگاران با بیان اینكه فعالیت ها در 
این حوزه اكتشافی ادامه دار خواهد بود تا حجم دقیق 
مخزن به دست  آید، گفت: تمركز عملیات اكتشافی 
در ح��وزه نفت در منطقه آبادان اس��ت كه با تكمیل 

اكتشاف، توسعه را آغاز خواهیم كرد.
بنا بر اظهارات س��ید صالح هندی، مدیر اكتش��اف 
ش��ركت ملی نفت ایران تاكنون حدود 6۰ درصد از 
پهنه كشور تحت مطالعات اكتشافی قرار گرفته است 
و ضریب موفقیت چاه های اكتشافی )تعداد چاه های 
موفق نس��بت به تعداد چاه های حفر ش��ده( نیز 6۰ 
درصد بوده اس��ت.او در اظهارات خ��ود به واگذاری 
بلوك های اكتشافی در دشت آبادان كه جزیره مینو 
در آن واقع شده است به شركت های اكتشاف و تولید 

داخلی اشاره كرده بود. 
به گفته بیژن زنگنه، اكتش��اف نفت روز دوشنبه در 
جزیره مینو آبادان كه نخس��تین كشف نفت در این 
منطقه به حساب می آید، امید ها برای افزایش منابع 

نفتی كش��ور در آب��ادان را به میزان زی��ادی افزایش 
داده است.

به گزارش »تعادل« از زمستان سال ۱395، 5 نقطه 
دارای اولویت اكتش��افی در كش��ور مشخص شد كه 
دشت آبادان نیز در زمره آنها قرار داشت. این مناطق 
دارای اولویت برای اكتش��اف كپه داغ در شمال شرق 
كشور، دشت آبادان، میادین مشترك نفتی در خلیج 
ف��ارس و دزفول ش��مالی و جنوب بودن��د كه عنوان 
ش��ده بود از پتانسیل باالیی برای كشف ذخایر نفتی 

برخوردارند.
س��ید صالح هندی، مدیر اكتشاف شركت ملی نفت 
ای��ران كه در دی ماه س��ال 95 اس��امی ای��ن ذخایر 
اولویت دار را اعالم كرده ب��ود، از تغییر نگاه مدیریت 
اكتش��اف برای كش��ف میادین و مخازن خبر داده و 
گفته بود به دلیل محدودیت های مالی، اولویت بندی 
كل پهنه ایران به لحاظ ریس��ك اكتشافی و براساس 
پارامترهای فنی و غیرفن��ی )امنیتی، اقتصادی( در 

دستور كار شركت ملی نفت قرار گرفته است. 
ایسنا می نویسد كه از س��ال 95 وزیر نفت استراتژی 
جدیدی ب��رای مدیریت اكتش��اف تعیی��ن كرد كه 
بر اساس آن شركت ملی نفت ایران باید در چاه هایی 
كه نیاز بیشتری وجود دارد، عملیات انجام دهد و نباید 
به فكر باالبردن آمار باشد، چون میدان اكتشاف شده 
زیادی وجود دارد كه ش��انس توسعه پیدا نكرده اند. 
بنابراین عملیات اكتش��اف نفت و گاز در چاه هایی از 

نظر استراتژیكی مهم باید دنبال شود.
بر همین اساس، بهمن س��لیمانی، معاون مدیریت 
اكتشاف ش��ركت ملی نفت ایران در امور اكتشاف در 
اوایل دی ماه س��ال 95 در گفت وگو با ش��انا، از انجام 
پروژه های لرزه نگاری س��ه بعدی با هدف ش��ناخت 
تله های چینه ای و ساختمانی با روش پرداخت با تاخیر 
)Deferred Payment( خبر داد و گفت: با توجه 
به كمبود منابع مالی، اجرای این پروژه ها با این شیوه 
پرداخت به شركت های پیمانكار پیشنهاد و مذاكرات 

مربوطه انجام شده است.
جزیره مینو كه ۱۰ صبح روز سه ش��نبه 2 بهمن 97 
نفت خام سبك برای نخستین بار در آن كشف شده 
است، در كنار »آپادانا« و »اروند« 3 حوزه ای بودند كه 
سلیمانی در اظهاراتش گفته بود تاییدیه اجرای پروژه 
لرزه نگاری آنها ازهیات مدیره شركت ملی نفت ایران 

دریافت شده است.
جزیره مینو از جزیره های ایران در استان خوزستان 
اس��ت كه با ۱۰ متر ارتفاع از س��طح دریا، بین آبادان 
و خرمشهر واقع شده و دو ش��اخه اروندرود آن را فرا 
می گیرد. ای��ن جزیره كه در فاصل��ه ۱۰ كیلومتری 
خرمش��هر قرار دارد، در حدود ۱2 هزار نفر جمعیت 
دارد. جزیزه مینو جزیره سراسر از نخلستان پوشیده 
ش��ده و تفریح گاهی برای مردم آبادان و خرمشهر به 

حساب می آید. 

كشف نفت در جزیره مینو كه چسبیده به مرز كشور 
عراق است از نظر استراتژیك اهمیت دارد، زیرابرخی 
شنیده ها از این حكایت دارد كه ذخیره نفتی كشف 
ش��ده ممكن اس��ت در خاك عراق نیز امتداد داشته 
باش��د و یك مخزن مش��ترك نفتی را با این كش��ور 
تشكیل دهد. همچنین ممكن است این مخزن یكی 

از مخزن های درحال برداشت كشور عراق باشد.
مساله احتمال مشترك بودن این میدان نفتی با عراق 
از س��وی وزیر نفت نیز مطرح ش��ده است هر چند او 
بدون ارایه جزییات تاكید كرده اس��ت كه بررسی ها 
در خصوص نوع مخزن، حجم ذخایر آن و همچنین 
مستقل یا مشترك بودن این مخزن نفتی ادامه دارد.

خوزس��تان در زمینه اكتش��افات نفتی تاریخچه ای 
پربار دارد. نخستین اكتشاف نفتی خاورمیانه توسط 
ویلیام دارسی كه یك میلیونر انگلیسی االصل بود، در 
سال ۱286 در این استان و در منطقه مسجدسلیمان 
ص��ورت گرفت و چاه نفت آن به »چاه ش��ماره یك« 
معروف ش��د. این چاه 36۰ متر عمق داشت و روزانه 
36 هزار لیتر نفت از آن اس��تخراج می ش��د. این چاه 
هم اكنون در مركز شهر مسجدسلیمان در كنار منطقه 
نمره یك به صورت موزه تحت نظارت ش��ركت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب قرار دارد.
ویلیام ناكس دارس��ی كه یكی از بنیان گذاران اصلی 
صنعت نف��ت و صنایع پتروش��یمی، در ای��ران بود، 

نخس��تین فردی بود ك��ه با روش ه��ای جدید روز و 
دس��تگاه های حفاری مكانیكی كه با نی��روی بخار 
كار می كردن��د، در ایران به اكتش��اف نف��ت و حفر 
چ��اه پرداخت. او ابتدا گروهی فنی را به سرپرس��تی 
زمین شناس��ی به نام برلز اس��تخدام و به ایران اعزام 
كرد. این گروه، پس از بررس��ی های زمین شناس��ی، 
گزارش رضایت بخش��ی داد و احتمال وجود نفت در 
حوالی قصرش��یرین و شوشتر را زیاد و در دیگر نقاط 
امیدوار كننده دانس��ت. پس از دریافت این گزارش، 
دارسی نماینده ای به نام ماریوت را در سال ۱9۰۱ به 
دربار ایران فرستاد و امتیاز اكتشاف و استخراج نفت در 
تمام ایران، به جز پنج ایاالت شمالی را از مظفرالدین 
ش��اه گرفت. چند ماه پس از امضای قرارداد، حفاری 
اولین چاه در محلی به نام چیاس��رخ یا چاه سرخ، در 
شمال غرب قصرشیرین آغاز شد. كار حفاری به علت 
نب��ود راه و ناامن��ی به كندی پیش می رف��ت تا آنكه 
درتابستان ۱9۰3 در عمق 5۰7 متری به گاز و كمی 
نفت رس��ید. چاه دوم هم در همین ناحیه در عمقی 
مش��ابه به نفت رس��ید. بهره دهی این چاه درحدود 
۱75 بشكه در روز بود. دارسی با ارزیابی نتایج دریافت 
كه اگر در ناحیه چیاسرخ نفتی بیش از این مقدار هم 
بیابد به علت دوری از دریا و نبود امكان حمل به بازار 
مصرف، سودی عاید او نخواهد شد. بنابراین ناحیه را 

ترك كرد و به خوزستان روی آورد.

با وجود آنكه خوزستان طوالنی ترین سابقه استخراج 
نفت در خاورمیانه را با خود دارد، اما در منطقه دشت 
آبادان تا همین چند روز پیش هیچ نفتی اكتش��اف 

نشده بود و استخراجی صورت نگرفته بود.

   آمار صادرات نفت مخفی می ماند
وزیر نفت در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درب��اره تولید و صادرات نفت ایران اظهار 
ك��رد: حرفی از مق��دار تولید و ص��ادرات نفت ایران 
نمی زنم، زیرا صحبت كردن درباره این مسائل عالمت 

دادن به امریكا برای تحریم های بیشتر است.
به گزارش شانا، زنگنه درباره تمدید معافیت فروش 
نفت ایران به برخی مش��تریان از سوی امریكا نیز به 

پاسخی كوتاه بسنده كرد: »باید منتظر بمانیم.«
وی به قیمت های نفت در بازارهای جهانی اشاره كرد 
و ادامه داد: اكنون هر بش��كه نفت خام برنت در بازار 
6۱ دالر معامله می شود و قیمت سبد نفتی اوپك نیز 
نزدیك این قیمت اس��ت. نفت خام ایران نیز به دلیل 
تفاوت در كیفیت و فاصله، سه یا چهار دالر زیر قیمت 

سبد نفتی اوپك معامله می شود.
وزیر نفت درباره اینكه آیا نامه ای درباره FATF امضا 
كرده اس��ت، گفت: من نامه ای درب��اره FATF امضا 
نكرده ام و مسائلی كه در این باره از سوی افراد مطرح 

می شود، صحت ندارد.

گروه انرژی| 
خودروهای برقی ه��ر روز بیش��تر در تبلیغات دیده 
می شوند، سهام تسال غول تولیدكننده این حوزه رشد 
چشمگیری را در چند س��ال اخیر تجربه كرده است. 
چین، امریكا و كشورهای اسكاندیناوی بازار مهم این 
خودروها بوده اند و آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
كرده اس��ت كه تعداد این خودروها تا سال 2۰3۰ در 
اسكاندیناوی به ۴ میلیون برسد كه ۱5 برابر میزان فعلی 
است. اما به نظر می رسد برخی مصرف كنندگان حوزه 
انرژی تالش دارند نقش این خودروها، چشم اندازشان 
و اثرگذاری شان بر كاهش انتشار كربن را بیش از آنچه 
واقعیت است نش��ان دهند. فاتیح بیرول مدیر آژانس 
بین المللی انرژی اما در اظهاراتی واقع گرایانه گفته است 
كه خودروهای برقی پایان عصر نفت نیست و راه حل 

اصلی برای كاهش انتشار كربن نیز به شمار نمی رود. 
بیرول این اظهارات را در نشست »چشم انداز استراتژیك 
انرژی« كه روز سه شنبه در داووس برگزار شد مطرح 
كرده اس��ت. بیرول گفته اس��ت كه تحلیلگران باید 
چش��م انداز و افق را واقع گرایانه در نظر گرفته و به این 
توجه كنند كه رشد ساالنه 5 میلیونی كه خودروهای 
برقی تجربه می كنند، در مقایس��ه با رش��د ساالنه ۱ 
میلیاردی خودروهای بر پایه س��وخت فسیلی، هیچ 

چیز نیست.
طبق گزارش��ی كه IEA پیش تر منتش��ر ك��رده بود 
كل فروش خودروهای برقی در س��ال 2۰۱7 معادل 

۱ میلیون واحد بوده اس��ت كه بیش از نیمی از آن در 
چین به فروش رفته اس��ت. در این گزارش شمار كل 
خودروهای برقی در دنیا 3 میلیون برآورد شده بود كه 
البته نشانگر رشدی 5۰ درصدی نسبت به سال 2۰۱9 
بود. مدیر ترك تبار آژانس بین المللی انرژی در توضیح 
اثری كه تاكنون گسترش خودروهای برقی بر تقاضا 
برای نفت خام گذاشته است می گوید: »ما برای سال 
جاری پیش بینی روزانه ۱ میلیون و 3۰۰ هزار بش��كه 
افزایش تقاضا كرده ایم، این در حالی است كه افزایش 5 

میلیونی تعداد خودروهای برقی معادل كاستن از روزانه 
5۰ هزار بش��كه تقاضا برای نفت خام اس��ت. 5۰ هزار 

بشكه در برابر ۱ میلیون و 3۰۰ هزار بشكه.«
او همچنین تاكید كرده اس��ت كه ای��ن خودروهای 
شخصی نیس��تند كه پیشران اصلی مصرف نفت خام 
به ش��مار می روند. به گفته بیرول كامیون ها، صنعت 
پتروشیمی و صنعت هوایی بار اصلی در تقاضای آتی 
برای نفت خام را بر دوش دارند و قاره آسیا نیز تازه آماده 
اوج گی��ری برای تقاضا اس��ت.  همچنین در حالی كه 

عموما تصور می شود استفاده از خودروهای برقی تاثیری 
قابل توجه روی كاهش انتشار كربن دارند، رییس آژانس 
بین المللی انرژی با اش��اره به اینكه منبع اصلی تولید 
برق به عنوان شارژ این خودروها سوخت های فسیلی 
هس��تند تاكید كرده اس��ت EV ها اثری روی كاهش 

انتشار كربن ندارند.
آژانس بین المللی انرژی پیش تر پیش بینی كرده بود 
كه در صورت پایبندی كشورها به توافق پاریس شمار 
خودروهای برقی در جاده ها تا سال 2۰3۰ می تواند به 

۱25 میلیون برسد. 
این مساله كه تقاضا برای نفت خام در سال های پیش رو 
چندان از حوزه های تجدیدپذیر متاثر نخواهد شد به 
مذاق طرفداران رادیكال سیاس��ت های حفظ محیط 
زیست خوش نمی آید. اوپك نیز در گزارش چشم انداز 
جهانی نفت خ��ام كه روند پیش روی انرژی تا س��ال 
2۰۴۰ را پیش بینی می كند عنوان كرده بود كه تا این 
سال هیچ پیك تقاضایی برای نفت خام دیده نمی شود. 
این بدین معناس��ت كه تقاضا برای نفت خام هر سال 

افزایش می یابد. 
كش��ورهای حوزه اسكاندیناوی مش��وق های بسیار 
زیادی را برای جایگزینی خودروهای سوخت فسیلی 
با خ��ودروی برقی ارایه می كنند. از اقداماتی كه منجر 
به افزایش تعداد خودروهای برقی در این منطقه شده 
اس��ت می توان به كاهش مالیات تردد این خودروها و 
انگیزه های محلی مانن��د معافیت های كلی یا جزیی 

از عوارض جاده ای، ارای��ه محل پارك مجانی و امكان 
اس��تفاده از خطوط ویژه اتوبوس ها برای خودروهای 
برقی اش��اره كرد. بیرول همچنین در گفت وگویی با 
سی ان ان در حاشیه نشستش در داووس اعالم كرد نفت 
شیل امریكا روی بازار نفت هنوز بطور كامل تاثیر خود را 
نگذاشته است و این صنعت پیامدهای گسترده ای برای 
بازارهای انرژی جهانی در سال های آینده خواهد داشت.

فاتح بیرول در گفت وگو با شبكه سی ان بی سی گفت: 
هر كسی تصور كند كه تاثیر كامل انقالب شیل امریكا 
در بازار نفت دیده شده، دچار اشتباه بزرگی شده است و 
ما در سال های پیش رو شاهد پیامدهای گسترده شیل 

در هر دو بخش نفت و گاز خواهیم بود.
اوپك و متحدانش در دور جدید از كاهش تولید، توافق 
كردند میزان عرضه به بازار را ۱.2 میلیون بشكه در روز از 

ابتدای ژانویه به مدت شش ماه محدود كنند.
بیرول گفت: با وجود این كاهش تولید، به دلیل افزایش 
تولید نفت ش��یل در منطقه پرمیان باسین تگزاس و 
جنوب شرقی نیومكزیكو، قیمت نفت در سال 2۰۱9 
تحت فشار نزولی خواهد ماند. وی در ادامه افزود: مگر 
اینكه رویداد ژئوپلیتیك��ی بزرگی رخ دهد در غیر این 
صورت مش��اهده صعود نفت به 9۰ دالر در هر بشكه 
دشوار خواهد بود.آژانس بین المللی انرژی كه در پاریس 
مستقر است، هفته گذشته اعالم كرد امریكا موقعیت 
خود به عنوان بزرگ ترین تولیدكننده نفت جهان را در 

سال 2۰۱9 تحكیم خواهد كرد.

گروه انرژی|
نفت خام به مسیر صعود بازگشت. به گزارش رویترز، 
قیمت نفت كه روز سه شنبه به دلیل نگرانی ها از افت 
اقتصاد جهانی به شدت كاهش یافته بود، دیروز با اندكی 
افزایش روبرو شد. رویترز این افزایش را به تمایل چین 
برای هزینه كرد در زمینه جلوگیری از كاهش رش��د 
اقتصادی نسبت داد. وزارت دارایی چین روز چهارشنبه 
اعالم كرد دولت این كشور هزینه مالی را در سال جاری 

برای پشتیبانی از رشد اقتصادی افزایش خواهد داد.
از س��وی دیگر كاهش تولید های اوپ��ك كه از ابتدای 
امسال و با هدف كنترل مازاد عرضه به وجود آمده در 

بازار آغاز شده است، موجب شده تا قیمت نفت در سال 
جاری میالدی بطور نسبی تقویت شود.بر اساس این 
گزارش، قیمت هر بشكه نفت برنت دیروز با 8 سنت، 
معادل ۰.۱ درصد افزایش به 6۱ دالر و 58 سنت رسید. 
قیمت نفت خام امریكا نیز امروز 3 سنت رشد داشت و به 
53دالر و ۴ سنت رسید.روز سه شنبه و به دنبال تشدید 
نگرانی ها از وضعیت اقتص��اد جهانی كه موجب میل 
سرمایه گذاران به بازارهای امنی نظیر بازار اوراق قرضه 
دولتی و بازار طال شد، قیمت نفت 2 درصد كاهش یافت 
و بازارهای بورس جهان نیز شاهد افت شاخص ها بودند.

ژاپن روز چهارشنبه اعالم كرد كه میزان صادرات این 

كشور در سال 2۰۱8 بیشترین كاهش طی بیش از 2 
سال اخیر را تجربه كرده است. كاهش صادرات به چین 
و سایر كشورهای آسیایی به دلیل افت جهانی تقاضا و 
اختالفات تجاری امریكا و چین از عوامل افت صادرات 
ژاپن بوده اس��ت.بر اس��اس اعالم وزارت دارایی ژاپن، 
صادرات این كش��ور در ماه دسامبر 3.8 درصد نسبت 
به یك سال قبل افت داشته، در حالی كه اقتصاددانان 
شركت كننده در نظرسنجی رویترز افت ۱.9 درصدی 
را پیش بینی كرده بودند.افت تقاضا و كاهش رشد در 
اقتصاد جهانی بر رشد تقاضا برای خرید نفت نیز تاثیر 
خواهد گذاشت و قیمت ها را كاهش خواهد داد.استین 
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ژاپن 2 میلیون بشكه نفت ديگر 
سفارش داد

ایسنا| پاالیشگاه هاي ژاپني »شووآ شل« و »فوجي 
اویل« بطور مشترك، حدود دو میلیون بشكه نفت 
ایران را در نفتكش VLCC كه اواخر روز چهارشنبه به 
جزیره خارك رسید، بارگیري خواهند كرد.پالتس به 
نقل از منابع آگاه نوشت: »شووآ شل« و »فوجي اویل« 
نفت ایران را در نفتكش تس��وگارو بارگیري خواهند 
كرد.طبق اطالعات پالتس، این نفتكش قرار بود روز 
چهارشنبه به جزیره خارك برسد.سخنگوي شركت 
»فوجي اویل«، روز چهارش��نبه تایی��د كرد كه این 
پاالیشگاه بطور مشترك با »شووآ شل«، نفت ایران را 
روي این نفتكش تحویل خواهد گرفت و این نفتكش 
قرار است اواسط ماه فوریه به ژاپن برسد.جدیدترین 
بارگیري نفت ایران چند روز پس از این صورت مي گیرد 
كه »شووآ شل« و »فوجي اویل« نخستین محموله 
نفت ایران را كه پس از صدور معافیت امریكا در پنجم 
ماه نوامبر از سوي ژاپن خریداري مي شود، بارگیري 
كردند.طبق اطالعات پالتس، نفتكش كیسوگاوا كه 
از نوع VLCC  است، روز یك شنبه، جزیره خارك را 
به مقصد كاواساكي در خلیج توكیو ترك كرد و برآورد 
مي شود نهم فوریه به كاواساكي برسد.بارگیري نفت 
ایران توسط پاالیشگاه هاي ژاپني پس از چراغ سبز 
بانك هاي ژاپني براي انجام مبادالت مربوط به نفت 
ایران صورت مي گیرد. نگراني هاي پاالیش��گاه ها و 
شركت هاي كشتیراني ژاپني درباره بیمه حمل نفت 
ایران اخیرا برطرف شده و آنها پیش از بارگیري نفت 

ایران منتظر تایید بانك ها و رگوالتوري بودند.

لغو ديدار وزراي نفت
روسیه و عربستان

ایسنا| وزارت انرژي روسیه در بیانیه اي اعالم كرد 
الكس��اندر نواك، وزیر انرژي روسیه به دلیل تغییر 
در برنامه كاري، در اجالس داووس شركت نخواهد 
كرد. پیش تر، منابع آگاه ب��ه بلومبرگ گفته بودند 
بعید است خالد الفالح، وزیر انرژي عربستان سعودي 
به داووس سفر كند.این دو نفر جدیدترین مقامات 
دولتي بلندپایه پس از دونالد ترامپ، رییس جمهور 
امریكا، ترزا مي، نخس��ت وزیر انگلس��تان و امانوئل 
مكرون، رییس جمهور فرانسه هستند كه از حضور 
در بزرگ ترین رویداد تقویم اقتصاد جهاني صرف نظر 
مي كنند. با این حال مدیران بزرگ ترین شركت هاي 
جهان همچنان قصد دارند در داووس حاضر شوند.

مجمع داووس قرار بود میزبان مذاكرات میان فالح و 
نواك باشد كه نخستین دیدار رو در روي آنها از زمان 
امضاي توافق كاهش تولید میان كش��ورهاي اوپك 
و غیراوپك در دسامبر بود. نواك هفته گذشته پس 
از اینكه فالح از روند كند كاهش تولید روسیه انتقاد 
كند، اظهار كرده بود آنها قصد دارند درباره پیشرفت 
اجراي این توافق گفت وگو كنند.عربستان سعودي 
در س��ال هاي اخی��ر از مجم��ع داووس براي جذب 
سرمایه گذاري خارجي استفاده كرده است. شركت 
نفتي دولتي آرامكو كه فالح رییس هیات مدیره آن 
اس��ت، در داووس حضور س��االنه دارد و امین ناصر، 
مدیرعامل آرامكو، روز سه شنبه در داووس حاضر شد 
و به نظر رسید به دنبال جلب حمایت سرمایه گذاران 

از نخستین عرضه اولیه عمومي سهام آرامكو است.

افت سرمايه گذاري نفتي
در خاورمیانه

تسنیم| سرمایه گذاري هاي جدید در تولید نفت و 
گاز و فعالیت هاي پاالیشگاهي در منطقه خاورمیانه 
و آفریقا، 32 درصد در س��ال گذشته كاهش یافت 
و به ۴۱ میلیارد دالر امریكا رس��ید.به گزارش اویل 
پرایس، در پایان س��ال 2۰۱8، پروژه هایي با ارزش 
396 میلیارد دالر در این منطقه برنامه ریزي شده 
ولي هنوز سرمایه  اي در اختیارشان قرار نگرفته بود. 
ارزش كل پروژه هاي برنامه ریزي شده و پروژه هاي 
در جریان در این منطق��ه 66۴ میلیارد دالر بود.به 
گزارش بازار نفت و گاز MENA، هزینه هاي زیادي 
براي نفت گاز و پتروشیمي در این بزرگ ترین منطقه 
نفت و گاز جهان صورت مي گیرد ولي بازار در حال 
تغییر اس��ت و همه كس��اني كه درگیر نفت و گاز 
خاورمیانه هستند باید براي این تغییر آماده باشند.

این تغییر اساسا در مورد اوج تقاضاي نفت است كه 
انتظار مي رود بین سال هاي 2۰3۰ تا 2۰۴۰ اتفاق 
بیفتد و پس از آن رو به كاهش رود. این تغییر باعث 
هزینه هاي بیشتر در پتروش��یمي شده چون این 
بخش از صنعت مسوول رشد بیشتر تقاضاي نفت 
خام و گاز طبیعي در آینده جهان است. تقاضا براي 

سوخت كاهش خواهد یافت.

تولید شیل امريكا
همچنان در مسیر صعود

ایلن�ا| اداره اطالعات انرژي امریكا در گزارش��ي 
ماهانه اعالم كرد كه پیش بیني مي شود در ماه فوریه 
تولید نفت كشور از هفت مخزن سنگي اصلي حدود 
63هزار بشكه در روز افزایش یابد.به گزارش رویترز، 
اداره اطالعات انرژي امریكا با انتشار گزارش ماهانه از 
افزایش تولید نفت صخره اي این كشور در ماه فوریه 
به میزان 63 هزار بش��كه در روز خبر داد. با توجه به 
این افزایش تولید نفت صخره اي امریكا به هش��ت 
میلیون و ۱79 هزار بش��كه در روز مي رسد.انتظار 
مي رود بیشترین تغییر درحوزچه نفتي »پرمیان« 
در ایالت تگزاس و نیومكزیكو رخ دهد و تولید آن به 
میزان 23 هزار بشكه در روز افزایش یابد تا به سقف 
تولید س��ه میلیون و 85۰ هزار بشكه در روز در ماه 
فوریه برسد.همزمان پیش بیني مي شود كه تولید 
گاز طبیعي امریكا در ماه فوریه هشت درصد افزایش 
یافته و فراتر از سطح انتظارات در ماه ژانویه به سطح 
77 میلیارد و 6۰۰ میلیون مترمكعب در روز برسد. 
این افزایش تولید براي سیزدهمین ماه متوالي ادامه 
دارد.  تولید در ماه فوریه 2۰۱8 به روزانه 6۴ میلیارد 

و ۴۰۰ میلیون مترمكعب رسیده بود.

بهای نفت خام دیروز اندكی افزایش یافت

بازگشت طالی سیاه به ریل صعود 

جاكوبسن، اقتصاددان ارشد ساكسو بانك دانمارك در 
این باره گفت، اقتصاد جهانی دارد تضعیف می ش��ود، 
اما دولت چی��ن هر آنچه در ت��وان دارد برای برقراری 
ثبات انجام خواهد داد.عامل مثبت دیگر تالش امریكا 
و چین برای پایان دادن به اختالفات تجاری فی مابین 
و جلوگیری از كندی اقتصادی شدیدتر خواهد بود. اگر 
تا پیش از پنجم فوریه كه سال نو چینی آغاز می شود 
توافقی میان دو كشور حاصل شود، محرك نیرومندی 

برای رشد اقتصاد چین فراهم خواهد كرد.
وزارت دارایی چین روز چهارشنبه اعالم كرد دولت این 
كشور هزینه مالی را در سال جاری برای پشتیبانی از 

رشد اقتصادی افزایش خواهد داد.
با وجود این جاكوبسن هشدار داد كه برنامه های محرك 
اقتصادی كه از سوی دولت چین اجرا شده برای همیشه از 
رشد اقتصادی حمایت نخواهد كرد و ریسك ركود دیگری 
در سال 2۰2۰ وجود دارد.آژانس بین المللی انرژی و اوپك 

كه هفته پیش نخستین گزارش ماهانه سال جدید خود 
را منتشر كردند، با وجود ابهاماتی كه در مورد چشم انداز 
رش��د اقتصادی وجود دارد در برآورد خود برای رش��د 
تقاضای نفت خام تغییری ایجاد نكردند. رویترز می نویسد 
كه عاملی كه از ابتدای سال 2۰۱9 تاكنون از قیمت نفت 
پشتیبانی كرده، توافق كاهش تولید به میزان ۱.2 میلیون 
بشكه در روز میان كشورهای اوپك و غیراوپك بوده است. 
با این حال موفقیت تالش های اوپك به تحوالت مربوط 
به تولید نفت در امریكا بس��تگی دارد. طبق اعالم اداره 
اطالعات انرژی امریكا، تولید نفت این كشور تحت تاثیر 
رونق حفاری نفت ش��یل، به میزان دو میلیون بشكه در 
روز در سال 2۰۱8 رشد كرده و به ركورد ۱۱.9 میلیون 
بشكه در روز رسیده است.بر اساس گزارش رویترز، اداره 
اطالع��ات انرژی امریكا در جدیدتری��ن گزارش خود 
پیش بینی كرده تولید نفت شل افزایش بیشتری پیدا 
خواهد كرد، اما در سال های آینده آهسته تر خواهد شد.
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گروه جهان|
مترجم: طال تسليمي|

 نشريه فايننشال تايمز هر هفته در بخش »ناهار با اف تي« 
با يكي از چهره هاي مطرح در سياست يا اقتصاد مصاحبه 
مي كند و اين هفته با »مگ وايتمن« گفت وگو كرده است. 
او يكي از مديران اجرايي موفق در شركت هاي فناوري به 
شمار مي رود كه از مش��كالت گوناگون جان سالم به در 
برده و اكنون به دنبال رقابت با »نتفليكس« اس��ت. البته 
وايتمن در زمينه سياسي هم فعاليت هايي داشته و يك 
مرتبه براي فرمانداري ايالت كاليفرنيا نامزد ش��ده است. 
رعنا فروهر ستون نويس تجاري »اف تي« از تجربه خود از 

اين ناهار كاري مي نويسد: 
اولين چيزي كه درب��اره مگ وايتمن نظرم را جلب كرد، 
دستانش بود. رييس پيشين شركت بزرگ فناوري »ِهوِلت 
پاكارد )اچ پي( «، مديرعامل »اي-بِ��ْي« كه آن را از يك 
شركت تازه راه اندازي شده به يك غول تجارت الكترونيك 
چند ميليارد دالري تبديل كرد، و نامزد حزب جمهوريخواه 
براي فرمانداري ايالت كاليفرنيا در اولين ديدار درس��ت 
همانطوري ظاهر شد كه انتظارش مي رفت: با اعتماد به 
نفس، دوستانه و در كنترل. يك چهره بلوند كالسيك با 
جواهراتي محافظه كارانه. بيش از اندازه متمركز و همچنان 

دوستانه. قاطع و روراست.
اما دس��تانش... همان طور كه او صحبت مي كرد نظرم به 
طرح هاي درهم قرمز رنگ روي دس��تانش جلب شد و او 
درس��ت در همان لحظه انگاري دريافته بود كه نگرانش 
ش��ده ام، گفت: »اوه، براي دس��ت هايم نگران نباش. در 
يك عروسي هندي شركت كرده بودم و آنها اين برنامه را 
داشتند كه زناني مي آمدند و روي دست ها )با حنا( نقاشي 
مي كردند. 10 روز از آن زمان گذش��ته و طرح ها كمرنگ 
شده اس��ت.« بالفاصله دريافتم كه درباره كدام عروسي 
صحبت مي كرد و خودش هم ظن مرا بدون اينكه مجبور 
ش��وم چيزي از او بپرس��م، تاييد كرد: »درست است، در 
عروسي امباني شركت داشتم.« او به جشن هاي با شكوه 
اخير در بمبئي كه براي آيشا امباني دختر موكش امباني 
سرمايه دار بزرگ هندي برگزار شده بودند، اشاره مي كرد.

اين مس��اله به يادم آورد كه اين زن 62 ساله موقر يكي از 
چهره هاي مطرح در سطح جهاني است؛ اگرچه فراموش 
كردن چنين مس��اله اي چندان كار س��اده اي نيست. در 
حالي كه توجهم هنوز به دس��تانش بود، در منوي كافه 
»اسپون فد« يك كافه س��طح پايين در هاليوود به دنبال 
چيزي براي سفارش دادن گشتيم؛ او اين كافه را انتخاب 
كرده بود چون با دفترش در يك س��اختمان قرار داشت. 
وايتمن به تازگي ش��ركت »كوئيبي« را ب��ا يك ميليارد 
دالر س��رمايه اوليه راه اندازي كرده و به عنوان مديرعامل 
اين ش��ركت فعاليت مي كند. رياس��ت شركت را جفري 
كاتزنبرگ برعهده دارد. اين ش��ركت كه با حمايت يك 
شركت فعال در زمينه س��رگرمي و گروه هاي فناوري و 
مالي از جمله »روباه قرن بيست و يكم«، »وياكام«، »علي 
بابا«، »گلدمن ساكس« و »جي پي مورگان« فعاليت خود 
را آغاز كرده، ه��دف بزرگي را دنبال مي كند و مي خواهد 
كه به »نتفليكس« نس��ل تلفن هاي همراه تبديل شود 
و در همين راس��تا، محتواي ويديويي ب��ا كيفيت باال و با 
حجم پايين را بيشتر براي نس��ل هزاره )متولدين سال 
2000 به بعد( و البته نسل هاي گذشته كه به گوشي هاي 
تلفن همراه هوشمند خود وابسته هستند، ارايه مي كند. 
)نتفليكس يك شركت جهاني رسانه سيال و توليدكننده 
مجموعه هاي تلويزيوني امريكايي است كه فعاليت خود 
را از سال 1۹۹۸ با ارسال پستي دي وي دي آغاز و در سال 

200۷ خدمات رسانه سيال ارايه كرد.( 
اگرچ��ه دفاتر مركزي ش��ركت هاي ب��زرگ عمدتا يا در 
لس آنجلس ساخته مي شوند يا در سان فرانسيسكو، اما 
لس آنجلس هم براي زندگي و هم براي كار شهر جذاب تري 
اس��ت. هاليوود اين روزها به تركيب جالبي از سازه هاي 
مستحكم و ساختمان هاي پر زرق و برق تبديل شده است؛ 
خانه هاي ييالقي سبك اس��پانيايي در نزديكي دفتر در 
شكل هاي متنوع قابل مشاهده هستند. درختان استوايي و 
درخت هاي ليمو در برخي خانه ها از دور هم ديده مي شود. 
در برخي نقاط شهر هم افراد بي خانمان زير تابلوهاي بزرگ 

تبليغاتي فيلم ها و برنامه هاي تلويزيوني چادر زده اند.
كاف��ه اي كه در آن نشس��تيم يك باغ بزرگ داش��ت، اما 
كاركنان كافه كه به طرز باور نكردني شبيه به بازيگران و 
نوازندگان برجسته بودند تا شنيدند كه با مگ وايتمن قرار 

مالقات دارم، مرا به يك ميز رزرو شده در نزديكي پيشخوان 
بردند. خدمتكار با يك لبخند درخشان هاليوودي گفت: 
»او معموال اينجا مي نشيند.« اين مكان به  هيچ وجه مكان 
خاصي به نظر نمي رسد و منوي آن هم از همان غذهاي 
متداول كاليفرنيا )همچون ساندويچ هاي كوچك، نان هاي 
س��وخاري و ساالدهاي خرد شده( پر شده است، اما روي 
نيمي از ميزهاي آن عالمت »رزرو شده« ديده مي شود. 
اين شهر نشانه هاي اعمال قدرت را به شدت دوست دارد.

وايتمن بيشتر از آن دس��ته زنان داووسي است تا اينكه 
يك زن لس آنجلس��ي با روح آزاد باشد. حتي يك مرتبه 
لوس��ي كالوي يكي از همكارانم در »اف تي« در انتقاد از 
او در مجم��ع جهاني اقتصاد در داووس در س��ال 2016 
گفت: »هميشه مي تواني با سرعتي بيشتر از آنچه تصور 
مي كني، حركت كني.« در حقيق��ت، قضاوت ها درباره 
دوران مديريت وايتمن در »اچ پي« متغير است. در روند 
انتقال مديريت شركت در ماه سپتامبر 2011، وايتمن با 
يك رسوايي حسابرس��ي درگير شد كه از اكتساب گروه 
نرم افزاري بريتانيايي »آتونومي« ناش��ي شده بود؛ او در 
نهايت ارزش شركت را كه 11ميليارد دالر برآورد شده بود، 
پايين آورد و به ۸.۸ميليارد دالر رساند؛ ظاهرا فاصله چند 
ميليارد دالري اين دو رقم از اشتباهات در حسابرسي ناشي 
شده بود. تحقيقات شش ساله توسط وزارت دادگستري 
اياالت متحده درباره فروش ش��ركت »آتونومي« س��ال 
گذش��ته به محكوميت مديرعامل وقت آن يعني مايك 
لينچ به 14مورد توطئه و كالهبرداري انجاميد كه البته 
لينچ هرگونه ارتكاب جرمي را رد كرد. وايتمن در زماني 
كه مديريت »اچ پي« را برعهده داش��ت ميزان زيادي از 
بدهي هاي اين شركت را و البته شمار زيادي از كاركنانش 
را كاهش داد، اما موفق نشد ابتكارعملي به اجرا درآورد كه 

شرايط را تغيير دهد.
اين تجربه او را به مشاوري كاركشته براي مديران عامل 
شركت هاي فناوري درگير با هر نوع اختاللي از فني گرفته 
تا فرهنگي و ژئوپولتيك، تبديل كرد. او گفت: »فكر مي كنم 
هر كسب و كار بزرگي بايد به اين مساله بينديشد كه چه 
كسي براي كشتن من مي آيد؟ در كجاي بازارهاي بزرگ 
به داليل نظارتي و قانوني يا فقط ب��ه اين دليل كه كارها 
مطابق هميشه انجام مي شود، قرار است اختاللي رخ دهد؟ 
من مي گويم خدمات بهداشت و درمان در حال حاضر يكي 

از آن جاهاست.«
وايتمن معتقد است كه »بيگ ِتك« يا همان شركت هاي 
بزرگ فناوري همچون »اِپل«، »گ��وگل«، »آمازون« و 
غيره كه با مش��كل بحران ارزش گذاري مواجه هس��تند 
نيز يكي ديگر از بخش هايي هس��تند ك��ه احتماال دچار 
اختالل مي شوند: »مي توانم برمبناي تجربه ام در اي-ِبي 
بگويم كه گاهي اوقات مجبوريد گزينه دشوار اما درست 
را به جاي اش��تباه اما س��اده برگزيني��د.« او در اينجا به 
تصميمات دشواري اشاره دارد كه مجبور بوده در پلت فرم 
اي-ِبي درباره ممنوع كردن يا نكردن فروش س��الح گرم 
يا يادبوده��اي نازي ها بگيرد. با وجود اينكه فروش هر دو 
مورد در اياالت متحده قانوني اس��ت، اما شركت تجارت 
الكترونيك اي-ِبي فروش اين اقالم را ممنوع كرد. وايتمن 
در اين ب��اره گفت: »من يك ش��بكه اجتماع��ي را اداره 
نمي كنم و در هيات مديره يك شبكه اجتماعي نيستم، اما 
فكر مي كنم كه آنها هم مجبورند تصميم بگيرند كه دقيقا 
مي خواهند در چنين پلت فرم هايي شاهد چه چيزهايي 
باش��ند و مجبور خواهند ش��د كه قضاوت كنند و حرف 

آخر را بزنند.«
وايتمن بر اين باور است كه در عصر فعاليت هاي شركتي، 
صاحبان كس��ب و كار به هر حال مجبور مي شوند چنين 
تصميم هاي مهمي را بگيرند: »فكر مي كنم كه مديران 
عامل ش��ركت ها، به خصوص شركت هاي شناخته شده 
كه پلت فرم بزرگي دارند، بايستي به وضوح بيان كنند كه 
چطور مي انديشند. به نظرم زمان چنين كاري فرا رسيده 
است. مي دانيد كه در زماني كه در اچ پي بودم از هيالري 
كلينت��ون حمايت مي كردم و يقين داش��تم كه نيمي از 

كاركنانم طرفدار دونالد ترامپ بودند.«
وايتمن يكي از گونه هاي در معرض خطر در فضاي سياسي 
اياالت متحده محس��وب مي شود؛ او يك فرد عمل گراي 
ميانه روس��ت كه اگرچه خودش جمهوريخواه به شمار 
مي رود، اما )در انتخابات رياس��ت جمهوري گذش��ته( از 
هيالري كلينتون حمايت كرده و مي گويد اگر هوارد اشولتز 
بنيانگذار »استارباكس« براي انتخابات رياست جمهوري 

سال 2020 نامزد شود، حاضر است يك مرتبه ديگر هم به 
يك نامزد دموكرات راي بدهد. او از قطبي شدن جريان هاي 
امريكايي نااميد شده است: »ماجرا شبيه به هاتفيلدز يا 
مك كويز )اش��اره به درگيري هاي دو خانوده روس��تايي 
در ويرجيني��اي غربي و كنتاكي در س��ال هاي 1۸63 تا 
1۸۹1( است.« وايتمن افراد جواني را كه مسائلي همچون 
جنبش »#MeToo )من هم همين ط��ور( « را پيش 
مي برند تحسين مي كند، اما در ارتباط با انتظارات و سبك 
رهبري، ارزش هاي نسل گذش��ته را دارد. او در اظهاراتي 
تاكتيكي مي گويد: »آنها )نسل هزاره( رويكرد جامع تري 
دارند، به ويژه زماني كه مساله به چيزهايي همچون ايجاد 
توازن بين كار و زندگي مربوط مي شود. نسل من همين 
كه مي توانست شغلي پيدا كند، خشنود مي شد.« او كه به 
لزوم مصالحه در ميانه راه باور دارد، درباره مسائل سياسي 
به شدت با شور و هيجان برخورد مي كند. الزم به ذكر است 
كه او رياست يكي از موسسات ارشد آموزشي غيرانتفاعي 
در اي��االت متحده تحت عنوان »تك ف��ور امريكا« را نيز 
برعهده دارد. اگرچه هيچ يك از آن قابليت ها ديگر همانند 
گذش��ته معنا و مفهومي ندارند، ام��ا همچنان در فضاي 

كسب و كار ارزشمند محسوب مي شوند.

وايتمن چند دقيقه اي دير به قرار مالقات مان رس��يد كه 
فرصت مناسبي بود تا ماهيت ويديوهاي »اسنك طور« 
شركت »كيوبي« را بررسي كنم؛ ويديوهايي كه با هدف 
مص��رف در چند دقيقه كوتاه طراحي ش��ده اند. وايتمن 
مي گويد: »همه افراد اين لحظات كوتاه بين كارهاي شان 
را دارند و همين مساله الهام بخش طول محتوا شده است. 
افراد بسيار كمي روي اين دستگاه )به گوشي آيفون خود 
اشاره مي كند( محتواي طوالني مي بينند. همه حدود 4 
تا 5 ساعت در روز را صرف كار با گوشي تلفن همراه خود 
مي كنند، اما در اين مدت بيش��تر در ح��ال بازي كردن، 
تماش��اي ويديوها در يوتيوب، چك كردن رس��انه هاي 
اجتماعي و گش��ت و گذار در اينترنت هس��تند. و اگرچه 
]مردم[ گوش��ي هاي تلفن همراه خود را صدها بار در روز 
چك مي كنند، اما متوسط هر مرتبه كار با گوشي حدود 

6.5 دقيقه است.«
وايتمن اميدوار اس��ت كه همان طور كه م��ردم اكنون 
قسمت هاي يك ساعته سريال هايي همچون تاج يا خانه 
پوشالي را در خانه تماشا مي كنند، زماني كه در مطب دكتر 
به انتظار نشسته اند يا منتظر شروع يك جلسه هستند، 
همين كار را با گوشي هاي تلفن همراه خود انجام دهند: 
»شما هر روز با يك تلويزيون كوچك در جيب خود اين 
طرف و آن طرف مي رويد.« او و كاتزنبرگ روي اين مساله 
شرط بسته اند كه تا آخر س��ال جاري ميالدي )201۹( 
همه آدم ها بخش��ي از اين »زمان خالي بين كارها« را به 
تماشاي فيلم هاي كوتاه چند دقيقه اي توليد شده توسط 
افرادي همچون »گيلرمو دل تورو« فيلمساز برنده جايزه 
اسكار يا »كاترين هاردويگ« كارگردان سري فيلم هاي 
»تواياليت/گرگ و ميش« يا حتي مصاحبه س��تارگاني 
همچون »جاس��تين تيمبرليك« با »تيلور سوئيفت« 
درباره لحظه اي كه متوجه شد مي خواهد خواننده شود، 

بگذرانند.
منطق اين تفكر قابل درك اس��ت، اگرچه براي بسياري 
تصور كليك كردن روي يكي ديگ��ر از اين محرك هاي 
لحظه اي در زمان خستگي يا استراحت، چندان خوشايند 
به نظر نمي رسد. پس بر سر فضاي سفيد خالي چه مي آيد؟ 
)فضا يا فاصله زماني خالي كه نيازهاي برطرف نشده براي 
ايجاد فرصت هاي خالقانه اس��تفاده مي شوند.( قطعا در 

جهاني كه وايتمن متصور مي شود اندكي از اين فضاهاي 
خالي وجود دارد. او در برنامه كاري خود تنها يك ساعت 
به من اختصاص داده بود، اما مشكلي نبود، چون او تواناي 
اس��تفاده مفيد از همه دقايقش را داشت. بعد از يكي دو 
دقيقه احوال پرس��ي از من پرسيد كه منو را ديده ام و بعد 
پيشخدمت را به س��ر ميز فراخواند. تنها براي چند ثانيه 
به منو نگاه كرد و بعد نصف پرس س��االد مرغ خرد شده 
با دورچين س��فارش داد. هيچ پيش غذايي هم در ميان 
نبود. من كمي نااميد شده بودم چون اين بدان معني بود 
كه نمي توانستم هم پيش غذا و هم غذا سفارش بدهم. در 
نهايت يك سالمون گريل شده روي پوره ذرت بو داده و يك 
قهوه با خامه سفارش دادم تا كمبود انرژي ام را جبران كند.

از برخي نظرها وايتمن براي يك سرمايه گذاري همچون 
كيوبي انتخاب عجيبي به نظر مي رسد. او كامال خون گرم، 
حرفه اي و كارآمد اس��ت، اما خالق نيس��ت. او در فاصله 
مديري��ت ش��ركت هاي اچ پ��ي و اي-بِ��ي، كارهايي در 
شركت هاي فناوري انجام داده اس��ت؛ اما آخرين شغل 
او در يك ش��ركت توليد محتوي يك فعاليت كوتاه مدت 
به عنوان رييس برنامه ريزي استراتژيك در »ديزني« در 
اواخر دهه 1۹۸0 بوده است: »واقعا دلم نمي خواست آنجا 
را ترك كنم. ديزني را دوست داشتم و فكر مي كردم اين 
بهترين كاري بود كه تا آن زمان داشتم. اما من و همسرم 
در تمام 3۸ سال ازدواج مان مدام بر سر كارمان با يكديگر 
تجارت كرده ايم و او فرصتي داشت تا برنامه تومور مغزي 
در بيمارستان آموزشي هاروارد را رياست كند. او واقعا اين 
كار را مي خواست و واقعا نمي خواستم ديزني را ترك كنم. 
اما گاهي در زندگي مجبوريم كارهايي را انجام دهيم كه 

نمي خواهيم.«
او مي گويد در حقيقت همين مس��اله اس��ت كه س��بب 
حسن شهرت او به عنوان فردي توانا شده است- و البته اين 
يكي از داليلي بود كه در سال 201۷ نام وايتمن در فهرست 
كوتاه افراد مناسب براي رياست »اوبر« ديده مي شد: »من 
الگوي ذهني گسترده اي براي اينكه بدانم چه چيزي يك 
كاالي مصرفي خوب را در كسب و كارها در زمينه فناوري 
تشكيل مي دهد، ندارم و شرايط كار خيلي ساده تر است 
وقتي كه گرايش هاي بازار با تجارتي كه مي كنيد همخوان 
است. البته من در هر دو شرايط كار كرده ام. وقتي در اچ پي 

بودم بادهاي شديد مخالف در حال وزيدن بودند.«
اما در سال 1۹۹۸ كه وايتمن مديرعامل اي-بي شد، باد 
موافق مي وزيد و در سراسر يك دهه فعاليت او در آنجا هم 
ادامه داش��ت و درآمد خالص شركت از 4ميليون دالر به 
۸ميليارد دالر رسيد: »تغيير رفتار مشتريان كار دشواري 
است. ما اين كار را در اي-ِبي انجام داديم. به مردم آموختيم 
كه چگونه در حراج هاي اينترنتي خريد كنند، چگونه پول 
را به فاصله حدود 6 هزار كليومتري در كشور ارسال كنند و 

اميدوار باشند كه محصول را دريافت مي كنند.«
او بر اين باور است كه در كوئيبي به چنين تغيير رويكردي 
نيازي نيست: »مردم همين حاال هم ويديوهاي زيادي را 
با گوشي هاي تلفن همراه خود تماشا مي كنند. تنها كافي 
است كه براي آنها يك تجربه متفاوت ايجاد شود.« او درباره 
اين مس��اله توضيح مي دهد كه چطور ش��ركت كوئيبي 
كيفيت تصاوير ويديويي را براي استفاده در گوشي هاي 
تلفن همراه ارتقا مي دهد و بدين ترتيب، تجربه اي متفاوت 
براي بينندگان ايجاد مي كند؛ در اين مسير تجربه 40ساله 

كاتزنبرگ در اين كسب و كار هم بي تاثير نيست.
من كمي به اين مس��اله منفي واكنش نشان دادم. قطعا 
توانايي كاتزنبرگ در همكاري با ستاره ها و كارگرداناني كه 
خودش به آنها در مسير كاري شان كمك زيادي كرده، در 
جلب مخاطب تاثيرگذار خواهد بود؛ اما واقعا مردم حاضر 
خواهند شد براي محتواي توليد شده توسط حرفه اي ها 
پولي بپردازند و به دنبال دريافت محتواي آماتور اما مجاني 
از »يوتيوب« نباش��ند؟ هرچه كه نباشد همين ساختار 
محتوا بوده كه يوتيوب را به گاو شيرده گوگل تبديل كرده 
است. حتي اگر فرض بر اين باشد كه مشتري پيدا خواهد 
شد، اصال چه لزومي دارد كه اين همه هزينه براي توليد 
محتوا در باالترين سطح يك چرخه اعتباري صرف شود؟

وايتمن در پاسخ گفت: »براي رقابت به فعاليت در سطح 
گسترده نياز است. دليل ادغام شركت هاي روباه قرن 21 
و ديزني هم همين است. فكر مي كنم يكي از داستان هاي 
پشت ادغام »اي تي اند تي« و »تايم وارنر« هم همين بوده 
است و فكر مي كنم در آينده همبستگي هاي بيشتري در 
اين صنعت را شاهد باشيم.« اگرچه در اين زمينه با او موافق 

هستم، اما همچنان قانع نشده ام كه چطور گستردگي كار 
به تنهايي به اين برندها در رقابت با بزرگان فناوري كه از 
اهرم فشار داده و تاثير شبكه برخوردارند، كمك مي كند.

ناهارمان رسيده و وايتمن با نگاه به كاسه سايز امريكايي 
مرغ خرد شده و سبزيجات متنوع مي گويد: »اين نيم پرس 
ساالد بسيار بزرگي است. اما به هر حال خوب است، چون 
من نمي توانم همه آن را بخورم. متوجه مي شوي كه چرا 
نيم پرس سفارش داده ام.« من هم با اشتها ماهي سالمون 
خود را مي خورم كه خوب پخته ش��ده است و با ذرت مزه 

خوبي دارد.
وايتم��ن معتق��د اس��ت ش��ركت هايي ك��ه ماي��ل به 
شرط بندي هاي بزرگ تر باشند، موفق تر عمل مي كنند. او 
به اين مساله اشاره مي كند كه شبكه كابلي »اچ بي اُ« برخي 
از مش��هورترين برنامه هاي خود را به صورت يك شبكه 
تلويزيوني كه خرج آن از تبليغات در مي آمد، آغاز كرده و 
اين در حالي بوده است كه بسياري از شبكه هاي موجود، 
همان زمان پول زي��ادي از محتواي خوب در مي آوردند: 
»هيچ كسي از كيفيت اين شبكه تلويزيوني شكايتي نكرد... 
اما اچ بي اُ برنامه »بند آو برادرز« را كه امروز هر قسمت آن 
30ميليون دالر هزينه بر مي دارد، سفارش��ي ساخت.« 
وايتمن به اين مساله اشاره مي كند كه اچ بي اُ با ايجاد يك 
بازار جديد براي فيلم ه��اي درام بر مبناي پرداخت حق 
اشتراك، شيوه تفكر عمومي را درباره كل ماجرا تغيير داد.

من هنوز متقاعد نش��ده ام كه كيوبي مي تواند در اقدامي 
مشابه، موفق عمل كند. بله، به نظر مي رسد كه محتواي 
كوت��اه جايگزين محت��واي طوالني قديمي مي ش��ود و 
الگوهاي مصرف رسانه اي نسل هزاره روزي به عرف تبديل 
مي شوند. وايتمن ظاهرا در اين شيوه تفكر خود اين مساله 
را مدنظر دارد كه حتي كتاب ها هم اكنون در نسخه هاي 

كوتاه تر منتشر مي شوند.
با اين حال س��والم اين اس��ت كه چه چي��زي گوگل را 
از پرداخ��ت مبالغي به يك س��ري افراد باه��وش براي 
توليد محتواي با كيفيت با م��دت زمان هاي متفاوت باز 
مي دارد؟ وايتمن مي گويد: »خب، فكر مي كنم بسياري از 
شركت هاي بزرگ فناوري در بحث محتوا با مشكل مواجه 
هستند و بسياري از شركت هاي فعال در زمينه توليد محتوا 
براي دستيابي به پلت فرم مناسب مشكل دارند.« در اين 
زمينه حق كامال با اوست. هر كسي كه اندك زماني را در 
هاليوود و سيليكون ولي گذرانده باشد مي داند كه اين دو 

فرهنگ متفاوت شرايط همكاري را دشوار ساخته اند.
يك ساعت زمان من تقريبا تمام شده است و هيچ زماني 
براي صرف دسرهاي امريكايي باقي نمانده است. به وايتمن 
مي گويم اميدوارم همكارم كلي لوسي كالوي را به دليل 
انتقادش از شيوه مديريت و سخنراني او ببخشد. لحظه اي 
آشفته به نظر مي رسد و بعد مي گويد: »خب، خبر خوب 
اين است كه از زماني كه براي فرمانداري نامزد شدم، ديگر 
پوش��ش هاي خبري از اتفاقات گوناگون را نمي خوانم.« 
از او مي پرس��م كه واقع��ا مقاالتي را كه درباره او نوش��ته 
مي شود، نمي خواند؟ پاسخ مي دهد: »خير. زماني كه براي 
فرمانداري نامزد شدم دريافتم كه نبايد چنين كاري كنم 
براي اينكه آنها تو را به شخصيت بهتري تبديل نمي كنند، 

بلكه متزلزلت مي كنند.«
كمپين تبليغاتي او كه با مسائلي همچون تبليغات منفي 
براي جري براون رقيب دموكراتش و همچنين اتهامات 
مبني بر اينكه دانس��ته مهاجران غيرقانوني را استخدام 
كرده، درگير بود و به طور قطع رسانه ها در آن زمان چندان 
روي خوش��ي به او نش��ان نداده بودند. سوالم اين بود كه 
مجددا نامزد خواهد ش��د؟ »هرگز؛ سياس��ت امروز يك 
رقابت تمام عيار است. كثيف است. بايد يك جنگجو باشي. 
و واقعيت اين است كه من ماهيتا يك جنگجو نيستم. من 
از جنگيدن لذت نمي برم. فقط به اين فكر كنيد كه چند 
نفر از سياستمداران موفق با پرونده هاي دادرسي مواجه 

شده اند...«
احتماال وايتمن اكنون در فضاي كسب و كار خيلي موفق تر 
اس��ت چراكه در چنين فضاي��ي قابليت هايي همچون 
عملكرد حرف��ه اي و كارآمد بودن هن��وز اهميت زيادي 
دارند. ناهار ما درست بعد از 5۹ دقيقه و 16 ثانيه از شروع 
ديدارمان به پايان رسيده و بدين ترتيب، فرصت كوتاهي 
در اختيارم گذاشته تا به فرودگاه بازگردم. مي توانستم در 
اين فاصله زماني يك ويديوي كوتاه تماشا كنم، اما ترجيح 
دادم گوشي تلفن همراه خود را كنار بگذارم و از قدم زدن 

در يك روز آفتابي كاليفرنيايي لذت ببرم.
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عدم تمايل ترامپ به سفر 
كردن و ضعف او در ديپلماسي

گروه جهان| يكي از مع��دود ديدگاه هاي دونالد 
ترامپ كه طي دو س��ال رياس��ت جمهوري او ثابت 
بوده و هنوز تغيير نكرده، اين است كه اياالت متحده 
بايد معامالت چندجانبه را ب��ا توافق هاي دوجانبه 
مطلوب تر جايگزين كند. به نوشته ديپلماسي ايراني، 
او در سخنراني س��ال 2016 درباره مشاركت ترنس 
پس��يفيك گفت: »ما به تجارت هاي دو جانبه نياز 
داريم. نيازي به وارد ش��دن به يك توافقنامه عظيم 
بين المللي نداريم كه دست و پاي ما را ببندد.« اما دو 
سال از رياست جمهوري ترامپ گذشته و او دستاورد 
چنداني نداشته است. توافق با چين توهمي بيش نبوده 
و توافقنامه جديد با كانادا و مكزيك تفاوت چنداني با 
نفتا )توافق تجارت آزاد امريكاي شمالي( ندارد. توافق 
با كره شمالي همچنان بعيد به نظر مي رسد و اتحاد 
ديرينه اياالت متحده با ژاپن و كره جنوبي به مشكل 
برخورده و روابط با روسيه، عربستان سعودي و تركيه 
با وجود تالش هاي ترامپ براي ايجاد روابط شخصي 
با رهبران آنها، نسبت به دو سال پيش چندان بهتر 
نشده است. هنر توافق از دست رفته است. دليل آن 
هم چندان غير قابل درك نيس��ت. قلدربازي هاي 
ترامپ در برابر چين و تمركزش بر مسائلي همچون 
هزينه هاي دفاعي متحدان امريكا، كسري تجاري 
و واردات خودروهاي اروپايي به بهاي سياست هايي 
مهم تر، ترامپ را به كسي تبديل ساخته كه بيشتر 

در برهم زدن توافق ها مهارت دارد و نه در ايجاد آنها.
اما ديپلماسي او يك مشكل اساسي ديگر هم دارد: او 
چندان به خود زحمت سفر كردن نمي دهد. به ندرت 
از اياالت متحده خارج مي شود و معموال در سفرهايش 

به دستاوردهايي كه مي خواهد نمي رسد.
وقت رييس جمهوري منبعي كمياب به شمار مي رود. 
وقتي ي��ك رييس جمهوري س��فر مي كند، پيامي 
مهم درباره اولويت هاي خود مي فرس��تد. سفرهاي 
رييس جمهوري سرمايه گذاري در حيثيت روابط با 
كشور ميزبان است و حسن شهرت رييس جمهوري 
مي تواند در نتيجه ديدار تاثير بگذارد. روساي جمهوري 
پيش از ترامپ برنامه سفرهاي خود را با دقت تنظيم و 
بسيار سفر مي كردند. ترامپ سفر نمي كند و در عين 
حال اميدوار است توافق هاي جديد دوجانبه صرفا به 
دليل توانايي او در برقراري رابطه، حاصل شوند؛ اما او 
س��فرهاي كمي براي ديدارهاي دوجانبه با رهبران 
كش��ورها داشته اس��ت. جداي از سفرهاي متداول 
براي شركت در نشس��ت هاي بين المللي همچون 
نشس��ت گروه 20 يا اجالس ها در يك كشور ثالث 
همچون ديدارهايش با كيم جونگ اون و والديمير 
پوتين در سنگاپور و فنالند، ترامپ تنها 11 سفر براي 
ديدارهاي دوجانبه داشته است. اوباما در 2 سال اول 
رياست جمهوري خود 1۹ سفر، جورج دابليو. بوش 

13 سفر و بيل كلينتون 16 سفر داشت.
اگرچه رهبران كشورها مي توانند در حاشيه ديدارهاي 
چندجانبه نيز ديدارهاي دوجانبه داشته باشند، اما 
بازهم ديدارهاي ترامپ با سران كشورهاي ميزبان 
در حاش��يه چنين نشس��ت هايي زياد نبوده است. 
به عالوه، اگرچه ديدارها در حاش��يه نشس��ت هاي 
بين المللي كارآمد هستند، اما عمدتا زمان آنها كوتاه 
است و به دليل بستر بين الملي اين نشست ها، تمركز 
بر روابط دوجانبه چندان زياد نيست. اگرچه ترامپ 
درباره سياست خارجي به صورت يك مساله كنش 
و واكنشي سخن مي گويد، اما به ندرت مي توان او را 

فردي به دنبال توافق هاي جديد دانست.
تحقيقات انجام شده توس��ط دانشمندان سياسي 
نش��ان مي دهد كه ديپلماس��ي رو در رو به رهبران 
در ارزياب��ي نيات ط��رف مقابل، ارس��ال و خواندن 
پيام هاي غيركالمي و اعتمادسازي كمك مي كند. 
س��فرهاي رييس جمه��وري ب��راي ش��ركت در 
نشس��ت هاي بين المللي اهمي��ت دارد براي اينكه 
عمدتا با اتكاي بر تالش هاي ديپلمات ها براي فراهم 
كردن توافق ها و بيانيه هايي صورت مي گيرد كه در 
نهايت رييس جمهوري بايد امضاي شان كند. وزير 
خارجه با حمايت سفير و كارشناسان در كشور ميزبان 
مي توانند تجربه، دانش و توجه دقيقي را ارايه كنند 
كه رييس جمهوري نمي تواند داشته باشد. نشست 
سنگاپور به اين دليل شكست خورد كه ديپلمات هاي 
اياالت متح��ده فرصت چنداني براي آماده س��ازي 

شرايط نداشتند.
اما ماهيت متداول ديپلماسي سفر به اين معني است 
كه رخ ندادن آن هم يك پيام قدرتمند ارسال مي كند 
مبني بر اينكه رييس جمهوري اهميت چنداني براي 
روابط با كشوري خاص قائل نبوده است. براي نمونه، 
ترامپ در دو سال گذشته تاكنون براي ديدار دوجانبه با 
سران مكزيك و آلمان به اين كشورها سفر نكرده است.

در دو س��ال گذشته ترامپ عمدتا براي دستيابي به 
پيروزي هاي ديپلماتيك خارجي براي مواجهه با بن 
بست ها در داخل كشور تالش كرده است. سفر شب 
كريسمس او به عراق براي اولين بازديد از نيروهاي 
امريكايي مستقر در خارج از كشور پس از يك هفته 
آشوب هاي داخلي )كه همچنان ادامه دارد(، صورت 
گرفت. ام��ا اين اقدامات هيچ��گاه آنطور كه ترامپ 
مي خواسته پيش نرفته اند. نخست وزير عراق نتوانست 
يا نخواست به درخواست ترامپ و براي ديدار با او به 
پايگاه نيروهاي امريكايي سفر كند و سياستمداران 
عراقي ترامپ را به دليل اطالع ندادن درباره سفرش به 

نقض تماميت ارضي كشورشان متهم كردند.
اينطور به نظر مي رسد جهان هم اكنون چندان رغبتي 
به ديدن بيش��تر روي ترامپ ندارد. باتوجه به اينكه 
رييس جمهوري امريكا دستاورد يا حتي دستوركاري 
ندارد كه انگيزه اي براي سفرهاي آتي او شوند، و باتوجه 
به اينكه كشورهاي زيادي نيستند كه مشتاق ميزباني 
ترامپ باشند، انتظار نمي رود كه در سال هاي 201۹ 
و 2020 شمار سفرهاي خارجي ترامپ افزايش يابند. 
اما مشكل اينجاست كه ترامپ بايد براي دستيابي 
به توافقنامه هاي دوجانبه اي كه به شدت مشتاق آن 
است، بايد ابتدا ديپلماس��ي سطح باال را بياموزد كه 

سفر به كشورهاي خارجي است.
منبع: فارن افرز

 مصاحبه »فاينانشيال تايمز« 
با يكي از مديران موفق كسب و كار در زمينه فناوري

 تجارت ها هميشه براي مواجهه 
با دشمن احتمالي آماده باشند

    محتواي كوتاه جايگزين محتواي طوالني 
قديمي مي شود و الگوهاي مصرف رسانه اي 
نسل هزاره روزي به عرف تبديل مي شوند. 
    وايتمن:  »خب، فكر مي كنم بس�ياري 
از ش�ركت هاي ب�زرگ فن�اوري در بحث 
محتوا با مشكل مواجه هستند و بسياري از 
شركت هاي فعال در زمينه توليد محتوا براي 
دستيابي به پلت فرم مناسب مشكل دارند.« 
هر كس�ي كه اندك زمان�ي را در هاليوود و 
س�يليكون ولي گذرانده باشد مي داند كه 
اين دو فرهنگ متفاوت شرايط همكاري را 

دشوار ساخته اند.

برش
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»تعادل«پيششرطهايجلبفعاليتهايداوطلبانهدرمدیریتشهریرابررسیمیكند

جذب مشاركت سمن ها، بدون پول، با برنامه
گروه راه و شهرسازی|آزاده كاری|

هفته گذش�ته اعضای شورای ش�هر تهران در 
بررس�ی برنامه سوم توسعه ش�هرداری تهران 
م�اده ای را تصوی�ب كردن�د كه بر اس�اس آن 
ش�هرداری موظف اس�ت از ظرفیت س�من ها 
در برنامه ریزی ش�هری اس�تفاده كن�د. طبق 
ماده 72 برنامه  س�وم مصوب كمیسیون تلفیق 
شورای شهر، شهرداری موظف است به منظور 
بهره مندی از ظرفیت س�ازمان های مردم نهاد 
فع�ال ش�هری در حوزه ه�ای تصمیم س�ازی، 
برنامه ریزی، اجرا و دیده بانی نسبت به ساز و كار 
شفاف جهت تعامل دو س�ویه مدیریت شهری 
و نهادهای مردم�ی اقدام كن�د. در تبصره این 
ماده آمده بود كه ش�ورا باید نس�بت به ارزیابی 
عملك�رد و رتبه بندی س�ازمان های مردم نهاد 
اقدام كند ك�ه این تبصره م�ورد انتقاد اعضای 
شورای شهر قرار گرفت و حسن رسولی در این 
باره گفت: ارزیابی سمن ها جزو وظایف شهرداری 
نیس�ت و مغایر وظیفه  ذاتی ش�هرداری است 
و همچنین توقعاتی را از س�وی س�من ها برای 
شهرداری ورشكس�ته ایجاد می كند. در حالی 
كه هر س�ازمانی كه مجوز تش�كیل سمن ها را 
می دهد مسوول رتبه بندی آنها هم هست.این 
بند با وجود مخالفت حجت نظری رییس ستاد 
هم افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد از 

برنامه حذف شد.

حال سوال این است كه سمن ها چگونه می توانند در 
توسعه برنامه ریزی شهری مثمر ثمر باشند و شهرداری 
و شورای شهر چطور می تواند از ظرفیت سمن ها در 
این زمینه بهره جوید.حجت نظری عضو كمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی ش��ورا و رییس ستاد هماهنگی 
س��ازمان های مردم نهاد در گفت وگو با »تعادل« در 
این باره گفت: س��ازمان های مردم نه��اد مهم ترین 
واس��طه های بین م��ردم و بخش عموم��ی در حوزه 
مدنی هستند كه حتما می توانند در تصمیم سازی و 
حتی در بعضی كشورها در تصمیم گیری نقش جدی 
داشته باش��ند. در ایران با توجه به قوانین و مقرراتی 
كه داری��م نمی توانیم از نهاده��ای مردمی به عنوان 
مرجع تصمیم گیرنده اس��تفاده كنی��م اما در تالش 
بوده و هس��تیم و در بخش هایی هم موفق ش��ده ایم 
ت��ا از نهادهای مردمی به عنوان مرجع تصمیم س��از 

بهره ببریم.
او ادام��ه داد: مش��خصا در حال ط��ی مراحل نهایی 
فرایندی هس��تیم ك��ه بتوانیم س��ازمان های مردم 
نه��اد متخصص را ب��ه عنوان مرجع مش��ورتی برای 
كمیس��یون های تخصصی شورای ش��هر تهران در 
نظر بگیری��م و از ظرفیت آنها اس��تفاده كنیم. عضو 
كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با بیان 
اینكه ای��ن اتفاق به احتمال زیاد در س��ال آینده رخ 
خواهد داد، اظهار كرد: اكنون مش��كل اصلی ما این 
اس��ت كه »ان جی اوها« )NGO( را چطور انتخاب 
كنیم. بدین معنا كه در حوزه آس��یب های اجتماعی 
چه ان جی او هایی را به عنوان مش��اور كمیس��یون و 
كمیته های تخصصی انتخاب كنیم كه سایر ان جی او ها 
از این انتخاب ناراحت نش��وند.در تالشیم تا این ابهام 
را نیز به زودی بر طرف ك��رده و بتوانیم از این امكان 
بس��یار خوب در تصمیم گیری ها به��ره ببریم.هدف 
این است كه س��من ها به عنوان نهادی های تصمیم 
ساز در جلسات كمیس��یون وكمیته های تخصصی 
حضور داشته باش��ند تا تصمیم های بهتری را برای 

شهر بگیریم.

 ولنگاری شهرداری در به كارگیری سمن ها 
رییس س��تاد هماهنگی س��ازمان های م��ردم نهاد 
در پاس��خ ب��ه اینكه آیا آم��اری در خص��وص تعداد 
سمن های شهرداری تهران دارید یا خیر، عنوان كرد: 
متاسفانه یكی از مشكالت ما این است كه شهرداری 
ته��ران دراین حوزه از ولنگاری عجیبی رنج می برد و 
سازمان ها و معاونت های مختلف به ترتیب و طریقی 
كه خودشان بخواهند با ان جی او ها برخورد می كنند. 
برای مثال، سازمان مدیریت پسماند به یك طریق و 
با شیوه مخصوص خود با س��من ها در اتباط است و 
س��ازمان های دیگر هم به همین ترتیب هر كدام به 
شكل مستقل با سمن ها فعالیت می كنند و هیچ ساز 
و كار مشخص، شفاف و واحدی در شهرداری تهران 

برای ارتباط با سازمان های مردم نهاد وجود ندارد.
او ادامه داد: ما تالش كردیم ب��ا گنجاندن تبصره ای 
در ماده 72 برنامه س��وم توس��عه مصوب كمیسیون 
تلفیق شورا انسجامی به این فضا بدهیم و یك ساز و 
كار واحد و مشخص را برای شهرداری تعیین كنیم تا 
هر حوزه ای كه تمایل داشت با ان جی او ها كار كند بر 
اساس آن فعالیت های خود را پیش ببرد اما متاسفانه 
این پیشنهاد با كم دقتی دوستان حذف شد.به همین 
دلیل به نظر می رس��د در س��ال های پیش رو نیز در 

شهرداری تهران از این ولنگاری رنج خواهیم برد.

  نیاز به خانه تكانی   
نظری با بیان اینكه امیدارم بتوانیم به نوعی ساز و كار 
شورا را تدوین كنیم تا در صحن شورا نیز به تصویب 
برسد و از این فضای آشفته به یك فضای آرام برسیم، 
عنوان كرد: اكنون س��ازمان های مردم نهادی وجود 
دارند كه شاید سابقه زیادی نداشته باشند اما ایده های 
ناب وبدیعی دارند و می توانند به ش��هر تهران كمك 
كنند اما قادر نیستند با شهرداری ارتباط بگیرند.این 
در حالی است برخی سمن ها سال هاست با شهرداری 
همكاری می كنند، اما چیزی به شهر اضافه نكرده اند 
و به نظر می رسد كه باید یك خانه تكانی در این حوزه 

داشته باشیم. امیدواریم بتوانیم در فرصت كوتاهی به 
این مهم دست یابیم.

  هموار كردن مسیر سمن ها
نظری درباره مباحث مالی س��من ها نی��ز توضیحاتی 
ارایه كرد و گفت: همه ساله در بودجه شهرداری تهران 
ردیف هایی را برای كمك به س��ازمان های نهاد در نظر 
گرفته می ش��ود. اما در س��ال جاری از آن جا كه ستاد 
توان افزایی و حمایت از س��ازمان های مردم نهاد ش��هر 
ته��ران كه زیرنظر ش��ورا فعالیت می كند، مس��تقل از 
شهرداری اقدام به كمك های مالی به سازمان های مردم 
می كرد، این بخش از كمك ها را حذف كردیم و امسال 
ریالی از طریق ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های 
مردم نهاد شهر تهران به س��من ها داده نشده است.اما 
كمك هایی كه حوزه های مختلف ش��هرداری از قبیل 
سازمان ها و معاونت های شهرداری به سمن ها داشتند 
امسال هم ادامه داشته و سازمان های مردم نهاد تعامالت 

قبلی خود را با اندكی تغییر حفظ كرده اند.
نظری اف��زود: به نظر م��ن اتفاق خوبی نیس��ت در 
ستادی كه قرار است به توان افزایی و حمایت بپردازد 
صرفا به توزی��ع پول اقدام كنیم. ب��ه همین منظور 
انجام كارهای دیگری را در این ستاد آغاز كرده ایم. 
برگزاری برخی كارگاه ها كه منج��ر به توان افزایی 
بیشتر می ش��ود از جمله تس��هیلگری روند ارتباط 
سازمان های مردم نهاد با سازمان های دیگر از جمله 
شهرداری، بهزیستی،  وزارت كشور، نیروی انتظامی و 
دیگر سازمان ها بخشی از این اقدامات است. به گفته 
او مهم تری��ن كمكی كه مدیریت ش��هری می تواند 
به ان جی او ها بكن��د، هموار كردن مس��یر فعالیت 
آنهاست كه در دوره جدید مدیریت شهری به دنبال 

این موضوع است.
به گزارش »تعادل«، برخی س��من ها هس��تند كه هیچ 
فعالیتی نداش��ته و فقط به دنبال اخذ كمك های مالی 
از ش��هرداری اند و ب��ا توجه به حذف بند نظارت ش��ورا 
بر فعالیت س��من ها این س��وال پیش می آید كه شورا و 
شهرداری چگونه می توانند این س��من ها را شناسایی 
كنند. نظری در این باره توضیح داد: طبیعتا وقتی روندی 
را در یك ساختار تغییر می دهید مخاطبان آن ساختار 
نیز تغییر می كنند.بله ! ان جی او هایی وجود داش��ت كه 
صرفا برای دریافت كمك های مالی به ستاد توان افزایی 
وحمایت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران مراجعه 
می كردند اما از زمانی كه این كمك های مستقیم حذف 
ش��د، مراجعان متفاوتی داریم و سمن هایی كه واقعا به 
دنبال كار كردن و باز كردن گره ای از مشكالت هستند 
به ما مراجعه می كنند.ممكن اس��ت از تعداد مخاطبان 
ما كاسته شده باشد اما اكنون كیفی تر به وظایف ستاد 

می پردازیم و خیلی به دنبال كمیت نیستیم.

  نظارت شورا بر فعالیت مالی سمن ها 
حس��ن رس��ولی، عضو كمیس��یون برنامه و بودجه 
شورای شهر نیز در گفت وگو با »تعادل« در ارتباط با 
هزینه و بودجه در نظر گرفته ش��ده برای سمن ها در 
بودجه شهرداری توضیحاتی ارایه كرد و گفت: اعتبار 
مربوط به حمایت شورای شهر تهران از سازمان های 
مردم نهاد، سمن ها و ان جی او ها نسبت به گذشته از 
حیث رقمی تغییری نكرده اس��ت. بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی به منظور حمایت از فعالیت نهادهای 
مدنی، س��تادی با تركیبی معین تشكیل شده است 
كه از لح��اظ وظایف تخصصی این س��تاد مرتبط با 
كمیس��یون اجتماعی و فرهنگی است. ساختار این 
س��تاد به گونه ای است كه بنا به پیشنهاد كمیسیون 

فرهنگی سامانه حمایت از سمن ها شكل گرفت.
او ادامه داد: چگونگی حمایت از س��من ها بستگی به 
برنامه هایی دارد كه دراین ستاد به نمایندگی از شورای 
شهر تهران به تصویب می رسد. آن چه به بنده به عنوان 
خزانه دار شورا مربوط است، كنترل و نظارت بر نحوه 
خرج كرد مالی ردیف بودجه مذكور اس��ت كه به این 
منظور عامل ذی حس��ابی منصوب شده است. عامل 
ذی حس��اب تمام پرداخت هایی كه برای حمایت از 
سمن ها از محل اعتبارات شهرداری صورت می گیرد 
را از حیث انطباق با ضوابط باالدستی، قوانین ومقررات 
و مصوبات شورا مورد تطبیق و بررسی قرار می دهد و 
در انتها اسناد در خزانه داری شورای شهر نگهداری 
می شود. در واقع تعیین تكلیف اینكه شیوه حمایت 
چگونه باشد در حوزه اختیارات و ماموریت های ستاد 
حمایت از سمن هاس��ت اما آنچه كه به حوزه مالی بر 
می گردد این است كه تمام هزینه كردهای سمن ها به 
صورت منظم ثبت وكلیه اموال مصرفی صورت برداری 
ش��ده و انضباط كام��ل مالی و محاس��باتی بر نحوه 

عملیات مالی ستاد جاری است. 
او با بیان اینكه تخلفات سمن ها ارتباطی به شهرداری 
ندارد، تصریح كرد: وزارت كش��ور ب��ه عنوان مرجع 
صادر كننده مج��وز، متولی نظارت بر حس��ن انجام 
وظایف و ماموریت های سمن هاست و چنانچه تخلفی 
در حوزه مالی صورت گی��رد، مقامات قضایی هم بر 
حسب وظایف ذاتی خود امكان ورود به قضیه را دارند. 
شورای شهر تهران فقط حمایت كننده و كمك كننده 
است.البته آن بخش از پرداخت به سمن ها كه توسط 
شورای شهر صورت می گیرد توسط شورا نیز نظارت 
می ش��ود اما در مجموع همانطور كه گفتم نظارت بر 

سمن ها بر عهده وزارت كشور است.

  روشن شدن هدف از به  كارگیری سمن ها 
حسین ایمانی جاجرمی، رییس موسسه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی و استاد دانشگاه نیز در گفت وگو 
با »تعادل« در این ب��اره توضیحاتی داد و گفت: توجه 
به نقش سمن ها در برنامه ریزی توسعه ای به دهه 90 
میالدی بر می گردد.این موضوع از دو جنبه اقتصادی و 

جنبه سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است. بحث های 
اقتصادی یا اجماع واشنگتنی به سیاست های تعدیل 
ساختاری بر می گردد كه صندوق بین المللی پول آن 
را به دولت ها توصیه می كند، بر این اساس دولت باید 
به منظور كاهش هزینه ها خ��ودش را كوچك كرده و 
وظایف خود را به بخش های دیگ��ر واگذار كند. برای 
مثال، فعالیت های اجتماعی دولت باید به ان جی او ها 
واگذار شود. اما در مباحث سیاسی - اجتماعی هدف 
بیشتر تمركز زدایی و كوچك كردن دولت به سطوح 
پایین ت��ر اش��اره دارد.بنابراین سیاس��ت گذارها باید 
مشخص كنند به دنبال كدام یك از این اهداف هستند.

آیا به دنبال كاهش هزینه های ش��هرداری هستند یا 
هدف این است كه مردم در جریان امور قرار گرفته و در 

تصمیم گیری ها شریك شوند. 
او با تاكید بر اهمیت این موضوع تصریح كرد: معموال 
در كشور ما زمانی كه درباره ان جی او ها تصمیم گیری 
می شود بیشتر جنبه لفاظی و شعار گونه دارد اما مهم 
این است كه اجزای سیاست ها به روشنی مشخص و 
تعیین شده باشد كه به دنبال رسیدن به چه اهدافی 
هستند و از س��من ها چه انتظاراتی دارند.زمانی كه 
به شكل كلی درباره این موضوعات صحبت می شود 
طبیعتا هیچ اتفاقی نمی افتد .تصورم بر این است كه 
عمده چنین تصمیم هایی در كش��ور چندان موفق 
نبوده اند زیرا دقیقا مش��خص نیست سازمان ها چه 
انتظاراتی از سمن دارند و اینكه چه تغییراتی در خود 
به وجود آورده اند تا تشكل ها بتوانند به قضیه ورود پیدا 

كرده و با آنها همكاری كنند.
تاكنون اكثر سمن ها در حوزه آسیب های اجتماعی 
از جمل��ه اعتی��اد فعال بوده ان��د و اینك��ه در زمینه 
برنامه ریزی ش��هری چطور می توان از ظرفیت های 
آنها استفاده كرد، سوالی است كه جاجرمی اینگونه به 
آن پاسخ داد: مدیریت شهری با برنامه ریزی مناسب 
به خوبی می تواند از ظرفیت تشكل ها استفاده كند.

زیرا تصمیم هایی كه مدیران شهری اتخاذ می كنند 
بر زندگی و كار ش��هروندان تاثیر بسیاری دارد.برای 
مثال تصمی��م درباره انواع تغیی��ر كاربری ها، صدور 
پروانه های ساختمانی، تغییرات حمل و نقلی، ایمنی 
و آتش نشانی و پیشگیری از حوادث اموری هستند كه 
به شدت نیازمند همكاری و مشاركت با مردم هستند 
اما همانطور كه عنوان كردم ابتدا ش��هرداری باید با 
ایجاد تغییراتی در س��اختار، فضا را برای استفاده از 

ظرفیت ان جی او ها فراهم كند.
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: برای مثال در بحث 
فعالیت های عمرانی و شهرسازی آیا شهرداری قبول 
می كند، ارزیابی های اجتماعی پروژه ها را به سمن ها 
واگذاری كند؟یعنی یك نهاد بی طرف به این موضوع 
ورود پیدا كن��د؟ آیا می پذیرد كه مردم یا نمایندگان 
آنها در قالب تش��كل ها در جلس��ات مربوط به تغییر 
كاربری و صدور پروانه ساختمانی حاضر شوند. مساله 
این است كه از ان جی او دعوت می شود اما ساختارهای 
موجود برای مشاركت و همكاری تعریف نشده است. 
دكتر عبداله��ی و دكتر صرافی تحقیق��ی در زمینه 
قوانین و مقررات شهرسازی كشور انجام داده اند كه بر 
اساس آن هیچ اشاره ای به موضوع مشاركت مردمی 
در این قوانین نشده است.البته تحقیقی هم در موسسه 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برای 
وزارت راه و شهرسازی درباره مشاركت ان جی او ها در 
طرح های توسعه عمرانی انجام دادیم و توصیه هایی 
به آنها كردیم كه امیدوارم به این توصیه ها عمل شود.

  فساد در فعالیت ان جی اوها
این اس��تاد دانش��گاه در خصوص اینكه آیا پرداخت 
هزینه وكمك مالی به سمن ها سیاست درستی است، 
توضی��ح داد: فعالیت ان جی او ه��ا هزینه های خاص 

خودش را دارد اما كمك مالی به آنها كار بسیار ظریف 
و حساسی اس��ت. زیرا احتمال فساد در آن باالست. 
متاس��فانه بس��یاری از این ان جی او ها واقعی نبوده و 
فقط ابزاری برای پولشویی و استفاده شخصی هستند. 
شفافیت روش خوبی برای جلوگیری از ایجاد فساد در 
این زمینه است. باید هر مبلغی كه به سمن ها می شود، 
اعالم ش��ود و س��من دریافت كننده نیز ملزم به ارایه 
گزارش هزینه كرد این كمك مالی ش��ود و هر لحظه 
آماده بازرسی باشد. شفافیت و پاسخگویی می تواند 
دو شرط اصلی پرداخت كمك های مالی به سمن ها 
در نظر گرفته شود.پرداخت مالی به سمن ها مانند یك 
شمشیر دو لبه است به خصوص زمانی كه هدف دفاع 
از حقوق مردم است بهتر است كه معامالت پولی با آن 
دستگاه نداشته باشند. بنابراین بهترین راه این است 
كه شهرداری با سمن ها تبادالت مالی نداشته باشد، 

زیرا وابستگی برای آنها به وجود می آورد.

  زمینه مشاركت مردم فراهم نیست
این اس��تاد دانش��گاه در پاسخ به این س��وال كه چرا 
تهرانی ها عالقه چندانی به مشاركت در اداره امور شهر 
ندارند،  توضیح داد: آخرین گزارش سرمایه اجتماعی 
كش��ور كه یك گزارش ملی بود، نشان از این دارد كه 
مردم به مش��اركت باور دارند و معتقدند مش��اركت 
الزامی اس��ت اما ش��رایط مش��اركت را ندارند. زیرا 
مشاركت در درجه اول به وقت، انگیزه، دستاوردها و 
منافع ملموس نیاز دارد. به نظر می رسد در برنامه های 
مشاركتی اش��كالی وجوددارد كه شفاف و متناسب 
با ش��رایط افراد نیس��ت. موضوع دیگر این است كه 
تعداد تش��كل های مش��اركتی به خصوص در حوزه 
مشاركت های مدرن بس��یار كم است. عموما میزان 
عضویت در احزاب، باش��گاه ها و س��ازمان های غیر 
دولتی در كشور ما نسبت به كشورهای توسعه یافته 
پایین اس��ت.حتی تعداد ان جی او های كش��ور هم با 
وجود اینكه در س��ال های اخیر به شدت افزایش پیدا 
كرده اما در مقایسه با استانداردهای جهانی كم است.

  مشاركت دادن مردم كار آسانی نیست
او در پاس��خ به اینكه چگونه می توان مشاركت های 
مردمی را افزایش داد، گفت: مهم ترین كار این است 
كه فعالیت سمن ها باید پشتوانه قانونی داشته باشد. 
از سوی دیگر اكنون فعالیت های داوطلبانه محدود به 
هالل احمر و بسیج است. یعنی كار با شهرداری، كار 
داوطلبانه محسوب نمی شود.بسیاری از كسانی كه در 
سرای محالت فعالیت می كردند بعد از گذشت مدتی 
از ش��هرداری به دلیل عدم پرداخت حقوق شكایت 
كردند و به دنبال دستمزد بودند.بنابراین بسترهای 
اداری و حقوقی این موضوع نیز باید آماده ش��ود. این 
نشان دهنده همان فراهم نبودن زیرساخت ها و نبود 
آگاهی مردم در این زمینه است. شعار مشاركت مردم 

زیباست اما در عمل تحقق آن كار آسانی نیست.
او اف��زود: این را نیز باید مد نظر داش��ت كه عملی كردن 
مشاركت مردم مدل های یكس��ان ندارد كه بتوان از آن 
الگو برداری كرد. یعنی ه��ر حوزه ای در هر زمان و مكانی 
باید مدل مشاركت خاص خودش را داشته باشد و نمی توان 
یك الگوی واحد را برای همه حوزه ها تعمیم داد.نمی توان 
مدل هایی كه در كش��ورهای دیگر جواب داده است را در 
كشور خودمان پیاده كنیم حتی مدل های مشاركت در 
شمال و جنوب شهر با یكدیگر متفاوت است.بنابراین باید 
برای هر منطقه مدل های خاص خودش را تدوین كرد و 

همانطور كه عنوان كردم این كار آسانی نیست.

 ماموریت ستاد هم افزایی 
منظور از سمن عبارت از تشكیالت مردمی است كه 
برابر قوانین و مقررات موضوعه تش��كیل می شوند و 

شاخه های آنها غیردولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی 
و مس��تقل بودن آن اس��ت كه با اه��داف و وظایف و 
سازماندهی مش��خص كه در اساسنامه تعریف شده 

است در مراجع ذیربط به ثبت رسیده اند.
ط��رح تش��كیل س��تاد س��اماندهی فعالیت ه��ای 
س��ازمان های مردم نهاد در شهر تهران با امضای سه 
نفر از اعضای شورای اسالمی شهر تهران )دوره دوم( 
شامل رسول خادم، منظر خیر حبیب اللهی و حسن 
بیادی به شماره در بیست و هفتمین جلسه رسمی – 
علنی شورای اسالمی شهر تهران )دوره دوم( برگزار 
و اعالم وصول ش��د و جهت بررس��ی به كمیس��یون 
فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری ارجاع شد و پس 
از بررسی های الزم در روز سه شنبه بیستم فروردین 
ماه ١٣٨٧ مفاد آن مش��تمل بر ٣ ماده و ۵ تبصره به 
اتفاق آرای موافق )١۵ رأی اعضای ش��ورای اسالمی 

شهر تهران( به تصویب رسید.
س��تاد هم افزایی و حمایت از س��من های شهر تهران 
توس��ط نماین��دگان م��ردم در اداره ش��هر و به قصد 
س��ازماندهی و در اختیار درآوردن امكانات مدیریت 
شهری برای توانمند س��اختن نهادهای مدنی شكل 
گرفته است. هر چه فاصله میان سازمان های حكومتی، 
س��پس دولت��ی و بعد عموم��ی را با مردم به وس��یله 
نهادهایی مردمی پر شود، طبیعتا شیوه اداره مملكت، 
مردمی تر خواهد شد و خروجی آن ماندگار و پایدارتر 
می ش��ود. توانمندس��ازی این نهادها در كنار حضور 
خودجوش مردم در فعالیت های داوطلبانه دوگانه ای 
اس��ت كه می تواند به ای��ن امر منجر ش��ود. با چنین 
اندیشه ای این نهاد در شورای شهر تهران شكل گرفت.

تركیب این ستاد شامل اعضای كمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران، نمایندگانی از 
كمیسیون های اصلی ش��ورای اسالمی شهر تهران، 

نماینده وزارت كشور، نماینده شهردار تهران است.
اهداف ستاد س��اماندهی فعالیت های سازمان های 
مردم نهاد در این مصوبه اینگونه ذكر ش��ده اس��ت: 
تش��ویق و حمایت و پش��تیبانی از ایجاد و تشكیل 
س��ازمان های م��ردم نه��اد و فعالیت قانون��ی آنها، 
حمایت و پش��تیبانی معنوی، حقوقی، تشكیالتی 
و مالی از سازمان ها و انجمن های مردم نهاد، ایجاد 
بانك اطالعات از س��ازمان های مردم نهاد در ش��هر 
تهران با استفاده از امكانات موجود، برقراری تعامل 
شورای اسالمی ش��هر تهران، ش��هرداری تهران و 
دیگر سازمان ها و نهاد ها و دس��تگاه های اجرایی و 
مجموعه مدیریت شهری با سازمان های مردم نهاد 
ب��ه منظور تمهی��د ش��رایط و امكان��ات الزم برای 
فعالیت های این سازمان ها در زمینه تحقق اهداف 
و وظایف آنها خصوصًا در مس��ائل زیست محیطی، 
فرهنگی، اجتماع��ی، اقتصادی، توس��عه و عمران 
شهری و شهرس��ازی، حقوق ش��هروندی، هنری، 
ورزش��ی، تفریحی، امور تعاونی و امثالهم، مطالعه و 
امكان سنجی جهت واگذاری و تصدی های شهری 
و ش��هرداری قابل واگذاری به این س��ازمان ها وفق 
ضوابط و تنظیم برنام��ه اجرایی الزم جهت این امر 
و نظارت بر حسن اجرای آنها، ایجاد زمینه تعامل و 
ارتباط پویا و منظم بین س��ازمان های مردم نهاد با 
هم در حوزه مدیریت ش��هری، تالش جهت ارتقای 
توانمندی، سطح دانش و مهارت های سازمان های 
مردم نهاد، فراهم آوردن زمینه مشاركت و مشاورت 
در برنامه ریزی، طراحی و تصمیم س��ازی در اجرای 
پروژه ه��ای ش��هری در زمینه ه��ای مختلف وفق 
ضوابط و مق��ررات و همچنین نظارت عام و ارزیابی 
در حسن اجرای پروژه ای شهری به عنوان دیده بان 
و یار شورا و تهیه و تدوین و تصویب دستورالعمل ها 
و آیین نامه ه��ا م��ورد نی��از جهت انج��ام وظایف و 

ماموریت های ستاد.
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سمن ها بازوی اجرایی 
شهرداری نشوند

س��ازمان های مردم نهاد 
)س��من ها( موتوره��ای 
جامعه در شكل مشخص 
و فرم یافته برای اقدام و كار 
موثر هستند. سازمان های 
مردم نهاد در تاریخ جامعه 
ایرانی به شكل نهادهای 
و  اجتماع��ی صنف��ی 
خیریه ای فع��ال بوده اند، 
ولی به ص��ورت نهادهای 
دارای مج��وز نوی��ن در جمهوری اس��المی ایران، 
دستاورد دولت ششم و هفتم )اصالحات( و در پاسخ 
به تقاضای جامعه برای همكاری مدنی در امور كشور 
به شمار می روند. خوشبختانه پس از دو دهه سمن ها 
گذرگاه ه��ای زایش، نوپایی و بل��وغ را با موفقیت از 
س��ر گذرانده اند و در فضای امروز ایران كنش گران 
موثری هستند. اهمیت نقش آفرینی آنها در حدی 
پررنگ بوده كه برنامه توسعه سوم شهر تهران در ماده 
72 ش��هرداری را موظف كرده است از ظرفیت های 
سمن های در حوزه های تصمیم گیری، برنامه ریزی، 
اجرا و دیده بانی اس��تفاده كند. اما س��من ها چطور 
می توانند در برنامه ریزی های شهری و تصمیماتی 
كه برای ش��هر گرفته می ش��ود، تاثیرگذار باشند؟ 
بسیاری از س��من ها نمایندگان گروه هایی هستند 
كه در تصمیم ها و برنامه ریزی های ش��هری یا دیده 
نمی شوند یا قدرت ندارند. حق به شهر، محیط زیست، 
زنان، كودكان و ... موضوع هایی هس��تند كه كمتر 
موردتوجه بوده یا اگر هم قرار بوده  برنامه ای برای آنها 
در نظر گرفته ش��ود، اقشاری از جامعه در قدرت این 
اثرگذاری را نداشته اند كه از پایگاه اجتماعی خود و 
خواسته هایشان دفاع كنند. اما سمن ها كه بیشتر با 
این گروه ها در ارتباط هستند می توانند به نمایندگی از 
آنها در بهتر شدن برنامه ها، تامین حق به شهر، و پایش 

و سنجش نقش آفرین باشند.
نقش دیگری كه سمن ها دارند، دیده بانی و نظارت بر 
مدیریت و فضای شهری است. آنها می توانند مدافع 
مدنی شهروندان و شهر باشند، از رخدادهایی كه در 
شهر می افتد گزارش بدهند و در آموزش كمك كننده 
باشند. این آموزش بیشتر در بهبود فرهنگ شهروندی 
می تواند موثر باشد. س��من ها كه با مردم در ارتباط 
هستند می توانند تشخیص دهند این آموزش چه 
محتوایی داش��ته باش��د و چطور ارایه شوند. در كل 
سمن ها می توانند واس��طه بین مردم و نهاد قدرت 

ازجمله نهاد عمومی شهرداری باشند.
شهرداری برای آموزش بیشتر از طریق تبلیغات عمل 
می كند و بیلبوردهای تبلیغاتی با جنبه های آموزشی 
را تقریبا همه دیده اند. این مدل از ارایه آموزش در كنار 
اینكه هزینه بر است، مناسب هم نیست. باید بپذیریم 
كه اعتماد مردم به شهرداری دچار مساله شده است. 
به هر حال مردم نسبت به شهرداری به واسطه اخباری 
كه از رشوه ، فساد و... شنیده اند، با تردید رفتار می كنند. 
این بی اعتمادی باعث می شود، مردم شعارهای روی 
بیلبوردها را هم سخت بپذیرند. در بعضی از موارد هم 
این ش��عارها در تضاد با اقداماتی است كه شهرداری 
انجام می دهد، نمونه  اش نصب بیلبورد »آسمان آبی، 
هوای پاك« روی حصاری است كه برای گودبرداری 
برجی كش��یده ش��ده، برجی كه قرار است ساخته 
شود و به آسمان آبی برس��د. در مقابل بی اعتمادی 
به شهرداری، تجربه نشان داده كه مردم به سمن ها 
اعتماد دارن��د. در خیلی از اقداماتی كه ش��هرداری 
نمی تواند ورود كند و با مردم گفت وگو داشته باشد، 
سمن ها می توانند به عنوان تسهیل گر نقش ایفا كنند 

و ظرفیت های شهری برای تغییر را هم افزا كنند. 
اما یك نكته مهم را باید در نظر گرفت، اینكه سمن ها 
بازوی اجرایی شهرداری نشوند. اگر این اتفاق بیافتد، 
هم شهرداری در اجرای برنامه هایش به نتیجه ای كه 
می خواهد نمی رسد و هم سمن ها آسیب می بینند 
و هم اعتماد مردم تضعیف می ش��ود. تبدیل شدن 
سمن ها به بازوی اجرایی شهرداری، آنها را از كاركرد 
و پویایی ش��ان دور می كند. نظارت ب��ر عملكرد در 
نتیجه گیری یكی از عوامل پیشبرد اهداف است، اما 
نظارت بر س��من ها به عهده شهرداری نیست و این 
نظارت وظیفه وزارت كشور اس��ت.  با وجود این، در 
مواردی كه ش��هرداری فعالیت هایی را كه خودش 
باید انجام بدهد، به سمن ها واگذار می كند، باید ناظر 
هم وجود داشته باشد. شهرداری اداره مراكز خدمات 
اجتماعی و گرم خانه ها را می تواند به سمن ها واگذار 
كند، مثال اجرای بعضی از طرح ها را كه برون سپاری 
می كند و به پیمان كار می سپارد، اما مهم این است 
كه این برون سپاری خدمات اجتماعی به سمن های 
واجد صالحیت انجام شود و نظارت همیشگی بر كار 

آنها وجود داشته باشد.

شنیدن صداهای عجیب از سازه 
برج میالد، داستانسرایی است 

مدیرعام��ل برج می��الد گفت: در واكن��ش به خبر 
»ش��نیدن صداهای عجی��ب از برج می��الد« آن را 
داستانس��رایی خواند و گفت: برج می��الد تهران به 
وس��یله سیستم های هوشمند پیش��رفته پایشی، 
مانیتور می شود. به گزارش مهر، علی درویش پور با 
بیان اینكه در مجموعه برج میالد تهران پایش های 
متواتر و فنی در كلیه زمینه های تاسیساتی و سازه ای 
به صورت دوره ای توسط شركت های ذیصالح معتبر 
و با به كارگیری متخصصین، مهندسین، كارشناسان 
و تكنسین ها به صورت كامال سیستماتیك در حال 
انجام اس��ت، گفت: بدیهی است هر س��ازه ای پس 
از س��اخت و در طول بهره ب��رداری نیازمند تعمیر و 
نگهداری است كه این فرایند، در مجموعه برج میالد با 
تیمی متشكل از 200 نفر متخصص اجرایی و نظارتی 

در دست اجراست.

   حسین ایماني جاجرمي| استاد دانشگاه|  فعالیت ان جی او ها هزینه های خاص خودش را دارد اما كمك مالی به آنها كار بسیار ظریف و حساسی 
اس�ت. زیرا احتمال فساد در آن باالست. متاسفانه بس�یاری از این ان جی او ها واقعی نبوده و فقط ابزاری برای پولشویی و استفاده شخصی هستند. 
شفافیت روش خوبی برای جلوگیری از ایجاد فساد در این زمینه است. باید هر مبلغی كه به سمن ها می شود، اعالم شود و سمن دریافت كننده نیز ملزم 
به ارایه گزارش هزینه كرد این كمك مالی ش�ود و هر لحظه آماده بازرسی باشد. شفافیت و پاسخگویی می تواند دو شرط اصلی پرداخت كمك های 

مالی به سمن ها در نظر گرفته شود.
پرداخت مالی به سمن ها مانند یك شمشیر دو لبه است به خصوص زمانی كه هدف دفاع از حقوق مردم است بهتر است كه معامالت پولی با آن دستگاه 

نداشته باشند. بنابراین بهترین راه این است كه شهرداری با سمن ها تبادالت مالی نداشته باشد، زیرا وابستگی برای آنها به وجود می آورد.

برش

الهام فخاری
رییس كمیته اجتماعی 

شورای شهر تهران 

خبر



دانش و فن10اخبار

وزیر ارتباطات: »سداد« صالحیت الزام شركت ها به انتقال سرورها به داخل كشور را ندارد

رزمایش قطع اینترنت لغو شد 
گروه دانش و فن   

 بعد از ظهر روز سه شنبه دوم بهمن ماه سال جاری 
در نامه ای منتسب به دفتر حقوقی وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات ك��ه در برخی از رس��انه ها و 
شبكه های اجتماعی منتشر شد، از شركت شاپرك 
)شركت وابسته به بانك مركزی( خواسته شده بود 
با توجه به برگزاری رزمایش سراسری قطع اینترنت 
در تاریخ هفتم بهمن م��اه و متعاقبا قطعی خدمات 
پرداخت ش��تابی، كلیه مس��تندات قانونی راجع به 
ضرورت انتقال س��رورها به داخل كشور و عدم ارایه 
سرویس به پذیرنده هایی كه دارای سرویس خارجی 
هس��تند را به وزارت ارتباطات ارایه كنند. رزمایش 
قطع اینترنت در شبكه های اجتماعی نه تنها باعث 
تعجب كاربران ش��د بلكه واكنش برخی مسووالن 
را نیز به همراه داش��ت بطوریكه روز گذش��ته وزیر 
ارتباطات در توییتی اعالم كرد: تصور كنید یك روز 
صبح متوجه شوید كه تمام سامانه های بانكی بانك 
شما تا اطالع بعدی از دسترس خارج شده است، چه 
حس و عكس العملی خواهید داشت؟ چه كسانی را 

مسوول می دانید؟
وی، در توییت دیگری نوشت كه زیرساخت بانكداری 
الكترونیكی از زیرساخت های حیاتی كشور محسوب 
می ش��ود، باید در برابر تهدی��دات از جمله تحریم، 
مقاوم باش��د. تس��ت امروز پدافن��د غیرعامل روی 
ش��ركت سداد، برای س��نجش تاب آوری آن بوده و 

ارتباطی با اینترنت كشور ندارد. 
جهرمی در ادامه توییت های خود درباره  این موضوع 
عنوان كرد: عب��ارت رزمایش قط��ع اینترنت یكی 
از فجیع تری��ن عباراتی بود كه ب��رای ضایع كردن 
یك موضوع بس��یار مه��م مثل بررس��ی تاب آوری 
زیرس��اخت های حیاتی كش��ور، به  كار برده ش��د. 
اینگونه ناش��ی گری می كنیم و بعد فضای مجازی 
را مقصر می دانیم. باید بپذیریم در ش��ناخت رسانه 

ضعف داریم.
جهرمی همچنین در توییتی دیگر نوشت: در حاشیه 
دولت، همه از رزمایش! پرس��یدند، دیشب، گزارش 

كردم كه برای چك تاب آوری زیرس��اخت بانكی در 
براب��ر تحریم روش های دیگری ج��ز قطع اینترنت 
“شركت سداد “ هم وجود داشت. گزارشی دریافت 
كردم كه این برنامه “لغو “ ش��ده است. ضمنا سداد 
صالحیت الزام شركت ها به انتقال سرورها به داخل 
كشور را ندارد. وزیر ارتباطات از لغو موضوع رزمایش 
قطع اینترنت خبر داد و گفت: برای تست تاب آوری 
زیرساخت بانكی در برابر تحریم روش های دیگری 

جز قطع اینترنت هم وجود دارد.
از س��وی دیگر مدیركل حقوقی س��ازمان فناوری 
اطالع��ات ای��ران در خصوص ای��ن رزمایش گفت: 
رزمایش��ی كه روز هفتم بهمن ماه انجام می ش��ود، 
ارتباطی با قطع شبكه اینترنت ندارد و به شركت های 
ارایه دهنده خدمات پرداختی توصیه شده سرورهای 
خارجی شان را انتقال دهند و اجباری در كار نیست.

محمدجعفر نعن��اكار - مدیركل حقوقی س��ازمان 
فناوری اطالع��ات ایران - كه نامه منتش��ره به نقل 
از وی انتش��ار یافته ب��ود، در توییتر خود نوش��ت: 
درخصوص نامه به یكی از ش��ركت های ارایه دهنده 
خدمات پرداخ��ت مبتنی بر ع��دم ارایه خدمت به 
سرورهای مستقر در خارج از كشور، با دستور رییس 
سازمان فناوری اطالعات- موضوع را پیگیری كردم. 
با عنایت بر اینكه مس��تندی دال بر انتقال اجباری 
سرورها یافت نشد، موضوع انتقال اجباری سرورها 

مختومه شد.
نعناكار همچنین در بازنش��ر توییت منتش��ر شده 
نوش��ت: پدافند غیرعامل از ش��اپرك خواس��ته تا 
شركت های پرداختی كه سرورهای خارج از كشور 
دارند، سرورهای خود را به داخل منتقل كنند. این 
تنها یك توصیه بوده و نه اجبار. این در حالی اس��ت 
ك��ه پیش از این هم در نامه ای منتس��ب به معاونت 
توسعه كسب و كار یك شركت پرداخت اینترنتی به 
پذیرنده هایش عنوان شده بود: “بنا بر اعالم پدافند 
غیرعامل كش��ور، به منظور رزمایش قطع اینترنت، 
كلیه س��رورهای مبتنی بر كارت در تاریخ ۷ بهمن 
۱۳۹۷ از س��اعت ۱۰ تا ۱۲ به مدت ۲ ساعت قطع 

می ش��ود. در ای��ن فرآیند كلیه پذیرن��دگان دارای 
سرور خارج از كشور، از دسترس خارج خواهند شد. 
بدیهی است پس از پایان رزمایش كلیه سرویس ها 
به حالت عادی باز خواهند گشت. در آینده نزدیك 
این رزمایش به تناوب تكرار ش��ده و درنهایت كلیه 
پذیرندگان��ی كه دارای س��رویس خارج از كش��ور 
هستند، از سرویس پرداخت خارج خواهند شد. لذا 
پیشنهاد می شود نسبت به انتقال سرور خود به داخل 
كشور اقدام كنند “. در همین خصوص محمدمهدی 
صادق مدیرعامل شركت پرداخت الكترونیك سداد 
در پاس��خ به ش��ایعات مربوط به قط��ع اینترنت به 

نقل از این ش��ركت و الزام انتقال س��رورها به داخل 
كشور گفته است: این شایعات به خاطر تست هایی 
اس��ت كه به منظور برطرف كردن اختالالت جزیی 
ش��بكه این ش��ركت صورت می پذیرد و از نظر فنی 
برای استانداردسازی سیستم ها و انجام تست های 
تاب آوری سیس��تم و تطبیق ب��ا معیارهای ملی ما 
ضروری است. وی افزود: تغییر آی پی ها و تنظیمات 
جدید تجهیزات این شركت موضوعی عادی و رویه 
جاری این ش��ركت اس��ت كه به پذیرندگان نیز در 
مواقعی كه اینگونه تست های فنی صورت می گیرد 

اطالع رسانی می شود.

صادق همچنین خاطرنشان كرده است: اساسا طرح 
شایعه قطع اینترنت و هر نوع گمانه زنی بی اساس در 
ای��ن زمینه و اعالم هرگونه الزام و اجبار در خصوص 
انتقال سرورها به داخل كشور از طرف این شركت و 

شركت شاپرك قویا تكذیب می شود.
طبق صحبت مس��ووالن مش��خص ش��د ك��ه این 
رزمای��ش، ارتباطی ب��ا قطع ش��بكه  اینترنت ندارد 
و ظاه��را اخت��الل م��ورد اش��اره صرفا مرب��وط به 
بهره برداری از سرویس پرداخت از طرف سایت هایی 
كه سرورهای آنها در خارج از كشور قرار دارند بوده و 
ارتباطی با اتصال به اینترنت به صورت عمومی ندارد.

گیزمك| یك شركت امریكایی قصد دارد بزرگ ترین 
طرح ارس��ال غذا برای دانشجویان را با كمك ربات های 

خودران آغاز كند.
دانشجویان »دانشگاه جرج میسون« )GMU( امریكا 
به زودی می توانند از سرویس رباتیك ارسال غذا استفاده 
 Starship( »كنند. شركت »استارش��یپ تكنولوژی
Technologies(، بزرگ ترین ناوگان حمل و نقل غذا 
را با استفاده از ربات های شش چرخ ارایه داده است. این 
وسایل نقلیه بدون سرنشین، كار ارسال غذا را از محوطه 
دانش��گاه جرج میس��ون آغاز خواهند كرد.استارشیپ 
تكنولوژی، تاكنون س��رویس های خودران ارسال غذا را 
در پروژه های آزمایشی بسیاری در سراسر جهان به كار 
گرفته كه آخرین مورد آن، در محوطه یك شركت واقع در 
كالیفرنیا بود. این سرویس، با كمك یك اپلیكیشن تلفن 
همراه كار می كند. كاربران می توانند با كمك اپلیكیشن، 
غ��ذای مورد نظر خود را از رس��توران های طرف قرارداد 
استارش��یپ تكنولوژی س��فارش دهند و محل مالقات 
را نیز مش��خص كنند.این ربات ها، به دوربین های ۳۶۰ 
درجه و حسگرهای مافوق صدا مجهز هستند تا بتوانند 
به صورت خودكار به مقصد سفر كنند. هنگامی كه ربات 
به مقصد تعیین شده می رسد، هشداری به تلفن همراه 
كاربر ارسال می شود تا از رسیدن آن با خبر شود. به گفته 

استارشیپ تكنولوژیز، ربات ها در حال حاضر می توانند 
بیش از ۲۴۰ هزار كیلومتر را طی كنند و بیش از ۲۵ هزار 
محموله را به مقصد برس��انند. قرار است در طرح ارسال 
غذا به دانشگاه جرج میس��ون، از ۲۵ ربات استفاده شود 
كه هر یك، ۱۱.۳ كیلوگرم بار را حمل می كنند و در ۱۵ 
دقیقه یا كمتر آن را به مقصد می رسانند. هزینه ارسال غذا 
برای دانشجویان، تنها دو دالر خواهد بود.»جنا دیتون« 
)Jenna Dayton(، از دانش��جویان دانش��گاه جرج 
میسون گفت: امكان دریافت غذا در چند دقیقه، كار جالب 
و سرگرم كننده ای است. خطوط حركت ربات ها از میان 
كالس ها می گذرد؛ در نتیجه حتی هنگامی كه پشت میز 
كتابخانه هستید، می توانید سفارش خود را دریافت كنید. 
این كار نه تنها كمك بزرگی برای دانشجویان است بلكه 

امكان مالقات با یك ربات را نیز برای آنها فراهم می كند.

اسین ایج| شركت آلفابت )شركت مادر تخصصی گوگل( 
از صرف بودجه ۲۱.۲ میلی��ون دالری برای البی كردن با 
دولت امریكا در سال ۲۰۱8 خبر داده اند.پیش از این گوگل 
در س��ال ۲۰۱۲ بدین منظور ۱8.۲۲ میلیون دالر هزینه 
كرده بود، ولی در سال ۲۰۱8 ركورد جدیدی را در این زمینه 
ثبت كرده است.فیس بوك هم در گزارشی كه به تازگی در 
این زمینه به كنگره امریكا تقدیم كرده، افشا كرده كه برای 
البی با دولت امریكا در س��ال ۲۰۱8 رقمی بالغ بر ۱۲.۶۲ 
میلیون دالر هزینه كرده اس��ت كه نسبت به رقم ۱۱.۵۱ 
میلیون دالری س��ال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.گوگل در 
س��ال ۲۰۱۷ هم ۱8.۰۴ میلیون دالر برای البی كردن با 
دولت امریكا و افزایش نفوذ خود در كاخ سفید و كنگره هزینه 
كرده بود. هر دو شركت از هرگونه اظهارنظر در این زمینه در 
برابر رسانه ها خودداری كرده اند.گفتنی است مایكروسافت 
هم در سال ۲۰۱8 برای البی گری با دولت ایاالت متحده 
۹.۵۲ میلیون دالر صرف كرده بود كه نس��بت به رقم 8.۵ 
میلیون دالر در سال ۲۰۱۷ افزایش نشان می دهد. اما نسبت 
به ركورد ۱۰.۵ میلیون دالری این شركت در سال ۲۰۱۳ 
كمتر است.شركت دیگری كه در این زمینه فعال بوده اپل 
است كه در سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱۷ به ترتیب ۶.۶۲ و ۷.۱۵ 

میلیون دالر برای البی گری هزینه كرده بود.

عرب نیوز| دو كشور امارات متحده عربي و عربستان 
سعودي از راه اندازي یك شبكه مالي مشترك مبتني 
بر ارزهاي دیجیتالي رمزنگاري شده خبر دادند. با توجه 
به افزایش اهمیت ارزهاي دیجیتال رمزنگاري شده در 
جهان، حاال به نظر مي رسد كه كشورهاي متعددي به 
فكر راه اندازي ارزهاي دیجیتالي اختصاصي براي خود 
افتاده و شبكه هاي مالي مبتني بر فناوري بالك چین 
را در كشورهاي خود توس��عه دهند.دو كشور امارات 
متحده عربي و عربستان سعودي نیز تصمیم گرفته اند 
در جریان نخس��تین ش��وراي همكاري میان این دو 
كشور به برقراري، توسعه و راه اندازي یك ارز دیجیتالي 
رمزنگاري شده اختصاصي بپردازند تا عملكرد دولت و 
تبادالت و معامالت مالي در بانك هاي فعال در این دو 

كشور را تسهیل كرده و بهبود ببخشد.
استفاده از این ارز دیجیتال در مرحله نخست به تعامالت 
بانكي این دو كش��ور محدود مي ش��ود و هدف آن نیز جا 
انداختن فناوري بالك چین و افزایش رقابت پذیري میان 
شركت هاي توسعه دهنده ارزهاي دیجیتال رمزپایه در این 
دو كشور است تا از گردونه رقابت تنگاتنگي كه در جهان به 
وجود آمده است، عقب نیفتاده و سیستم هاي بانكي و مالي 

خود را به روزرساني كرده و بهبود ببخشند.

انگج�ت| اتص��ال ب��ه ش��بكه های وای ف��ای در 
اماكن عمومی مس��تلزم پرس��یدن كلم��ه عبور یا 
چ��اپ آن روی كاغ��ذ و نصب روی دیوار اس��ت. اما 
 ی��ك روش خالقان��ه جایگزین همه ای��ن روش ها

شده است.
شركتی به نام تن وان دیزاین، برای حل این مشكل 
یك تكه چوب به ن��ام وای فای پورت��ر تولید كرده 
كه روی دیوار نصب می ش��ود و كاربران با قراردادن 
گوش��ی خ��ود روی آن و وارد آوردن یك ضربه آرام 
می توانند به سرعت به شبكه وای فای محلی متصل 

شوند.
این تكه چوب برای اتصال گوش��ی های اندرویدی 
پیشرفته و همین طور آیفون های جدید به اینترنت 
بی س��یم از فناوری »ان اف س��ی« بهره می گیرد و 
كاربران گوشی های قدیمی تر هم با استفاده از یك 
ك��د »كیو – آر« كه وای فای پورتر در اختیارش��ان 

می گذارد به اینترنت متصل می شوند.
دستگاه یادشده در اواسط ژانویه به بازار می آید و قیمت 
مدل ساده آن ۴۰ دالر و قیمت مدل پیشرفته تر آن ۱۲۹ 
دالر است. اس��تفاده از این دستگاه بدون نیاز به نصب 

هرگونه اپلیكیشن انجام می گیرد.

دیلی می�ل| مقامات یك��ی از ایالت ه��ای چین 
اپلیكیش��نی ابداع كرده اند كه اف��راد بدهكاری كه 

در ۵۰۰ متری كاربر باشند، به او نشان می دهند.
مقامات چینی اپلیكیشنی ساخته اند كه افراد بدهكار ی 
كه در نزدیكی كاربر هستند را نشان می دهد.به نوشته 
 )Hebi( »روزنامه چاینا دیل��ی، مقامات ایالت »هبی
اپلیكیش��نی به نام »نقش��ه بدهكاران بدحساب« را 
ابداع كرده اند كه می توان از طریق ش��بكه اجتماعی 
WeChat به آن دسترسی یافت. هنگامی كه كاربر در 
۵۰۰ متری یك بدهكار بدحساب باشد، این اپلیكیشن 
به كاربر هشدار می دهد. همچنین این اپلیكیشن مكان 
دقیق بدهكار را نشان می دهد هرچند مشخص نیست 

اطالعات شخصی او نمایش داده می شود یا خیر.
این ابزار با هدف نظارت بر افراد بدهكار ابداع شده و 
هنوز مشخص نیست فرد با چه میزان بدهی در این 
اپلیكیشن نشان داده می ش��ود. همچنین كاربران 
می توانند با كمك اپلیكیشن بدهكارانی كه توانایی 
پرداخت بدهی خود را دارند نیز لو بدهند.اپلیكیشن 
مذكور در حالی عرضه می ش��ود كه چین قصد دارد 
ب��ا ایجاد اصالحاتی در سیس��تم اعتب��ار اجتماعی 

تغییراتی در حوزه وام ایجاد كند.

انگجت| در دو دهه اخیر وقوع حمالت فیش��ینگ 
خسارات مادی و معنوی فراوانی به افراد و سازمان ها وارد 
كرده است و حاال گوگل برای كمك به شناسایی این 
حمالت یك آزمون شناسایی ابداع كرده است. هكرها 
در این روش با ارسال ایمیل هایی فریبنده كه شباهت 
زیادی به ایمیل های ارسالی شركت ها و سازمان های 
دولتی مش��هور دارند، تالش می كنند تا كاربران را به 
افش��ای اطالعات خصوصی خود ترغی��ب كنند. این 
ایمیل ها معموال حاوی لینك هایی هستند كه با كلیك 
روی آنها صفحاتی مشابه با صفحات سایت های رسمی 
بانك ها یا سازمان های دولتی نمایش داده می شوند كه 
ورود اطالعات شخصی در آنها موجب افشای آنها برای 
كالهبرداران اینترنتی می شود. آزمون گوگل به كاربران 
كمك می كند تا دریابند آیا لینك های ارسالی از طریق 
ایمیل برای آنها اصالت دارند یا از طریق هكرها طراحی 
شده اند. بدین منظور مجموعه پرسش هایی طراحی 
شده تا سطح دانش كاربران در این زمینه و توانایی آنها 
برای مقابله با حمالت فیشینگ مشخص شود. طراحی 
ای��ن آزمون با هم��كاری روزنامه ن��گاران، چهره های 
سیاس��ی و فعاالن مدنی صورت گرفته و از این آدرس 

در دسترس است. 

روابط عمومی وزارت ارتباطات| رییس هیات مدیره 
ارتباطات زیرس��اخت، درباره فیلتر تلگرام و نوع برخورد 
مردم ب��ا این موضوع گف��ت: اینكه فیلتر تلگ��رام معادل 
پیشرفت شبكه های اجتماعی داخلی قرار گرفت، به خود 
پیام رس��ان های داخلی ضربه زد و كاربران نیز نس��بت به 
این روش موضع گرفتند. بنابراین فیلتر و مسدودس��ازی 
شبكه های اجتماعی خارجی راه مناس��بی برای ارتقای 

پیام رسان های داخلی نیست.
حمید فتاح��ی - رییس هیات مدیره ش��ركت ارتباطات 
زیرساخت - با اشاره به اینكه وظیفه ما در حوزه زیرساخت 
ارتباطات كشور، حفظ كیفیت و پایداری ارتباطات بین الملل 
است، گفت: بر همین اس��اس ورودی های دیتای خارج از 
كشور باید به صورت توزیع شده باشد تا اگر مشكلی در یكی 

از ورودی ها به وجود آمد، امكان مدیریت شبكه باشد.
وی افزود: هم اكنون از جنوب و شمال كشور، ورودی های 
اینترنت مناسبی ایجاد شده و در پنج نقطه ترافیك را تحویل 
می گیریم كه دو نقطه در تهران و ۳ نقطه هم در شهرهای 
مشهد، تبریز و شیراز اس��ت كه ارتباطات جنوب و شمال 
كشور از طریق این نقاط توزیع می شود و با پروژه جدیدی 
هم كه در این حوزه اجرا شد، ایجاد نظم و پایداری در شبكه 

بهبود یافت.
فتاحی با اشاره به اینكه تمركز ما   روی حوزه ترانزیت قرار 

دارد، گفت: در این حوزه با كش��ورهای آذربایجان، عراق، 
تركمنس��تان و قطر توافقات خوبی در حال اجراست و به 
دلیل موقعیت ژئوپلتیك ایران، كشورهای دیگر حاضر به از 
دست دادن این فرصت نیستند و تحریم تاثیری در این حوزه 
نداشته است و اگر از این فرصت استفاده كنیم می توانیم به 

هاب منطقه در این حوزه تبدیل شویم.
وی افزود: هم اكنون پهنای باند ورودی اینترنت كش��ور ۲ 
ترابیت برثانیه اس��ت و ۶۰۰ گیگابیت برثانیه نیز ترانزیت 
داریم و عدد این ترانزیت طبق برنامه در حال افزایش است 

و تا پایان سال به یك ترابیت برثانیه می رسد.
رییس هیات مدیره ش��ركت ارتباطات زیرساخت با اشاره 
به تقسیم ترافیك دیتا در شبكه، گفت: ترافیك در شمال 
غرب، شمال شرق، جنوب غرب و شرق تقسیم شده و شبكه 
به صورت متوازن عمل می كند و تقریبا در هر خط انتقال بین 

۳۰۰ تا ۵۰۰ گیگ دیتا منتقل می شود.
وی درب��اره دریافت دیتای اپلیكیش��ن ها و ش��بكه های 
اجتماعی در ایران نیز افزود: شبكه های اجتماعی پركاربرد 
و اپلیكیش��ن ها، دیتای خود را در بستر اینترنت دریافت 
می كنند و با هیچ كدام از این شبكه های اجتماعی ارتباط 
مستقیمی برای دریافت دیتا وجود ندارد و بستگی به حضور 
كاربر در جنوب یا شمال كشور این اطالعات از طریق همان 

خط انتقال اینترنت به دست كاربر می رسد.
معاون وزیر ارتباطات تاكید كرد: ما در شبكه اینترنت خود 
هیچ ارجحیت ترافیكی برای اپلیكیشن یا شبكه اجتماعی 

نداریم و سرویس خاصی به این شبكه ها ارایه نمی شود.
وی با اش��اره به مصوبه ش��ورای عالی فضای مجازی برای 
حمایت از پیام رسان های داخلی، افزود: بر اساس این مصوبه، 
كمك هایی مانند وام ۵ میلیارد تومانی، پهنای باند مناسب و 
فضای هم مكانی به صورت رایگان ارایه شد، همچنین تعرفه 

مصرف دیتا به یك سوم تعرفه اینترنت كاهش یافت.
فتاحی تصریح كرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی، كمك های دیگری غیر از كمك های مادی و فنی 
نیز باید از طرف دستگاه های دیگری انجام می شد كه عمال 
انجام نگرفت و به نسبت پیام رسان های خارجی كه ۴۰ تا 
۵۰ میلیون كاربر داشتند، پیام رسان های داخلی نتوانستند 
كه بیش از ۱۵ میلیون كاربر را جذب پیام رسان خود كنند.

ربات ها جای پیك های موتوری را گرفتند

هزینه میلیونی گوگل
و فیس بوك برای البی با امریكا 

امارات و عربستان به دنبال عرضه 
ارز دیجیتال مشترك

اتصال بی دردسر به شبكه های 
وای فای با یك تكه چوب

اپلیكیشن چینی
بدهكاران را لو می دهد

آزمون گوگل شناسایی حمالت 
فیشینگ را ممكن می كند

فیلترینگ تلگرام به پیام رسان های داخلی ضربه زد
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دريچه كاربر

معدن كاری در ماه
دیلی می�ل| آژانس فضایی اروپ��ا قصد دارد تا 
س��ال ۲۰۲۵ میالدی در ماه پایگاه ایجاد كند و 

به استخراج از سنگ های سطحی ماه بپردازد.
چند سالی است كه اروپایی ها نیز در پی ساخت 
یك پایگاه روی ماه هستند كه حال گام بزرگی را 
برای رسیدن به این مهم برداشته اند.آژانس فضایی 
اروپا به تازگی اعالم كرده كه پروژه مشتركی تحت 
عن��وان ArianeGroup  را به امضا رس��انده 
است كه در آینده روی ماه یك پایگاه ایجاد كنند 
تا بتواند به استخراج مواد سطح ماه بپردازد.این 
پروژه مشترك میان شركت فرانسوی »سافران« 
)Safran( و »ایرباس« )Airbus( اس��ت.این 
پروژه احتمال رفتن به ماه تا قبل از سال ۲۰۲۵ 

میالدی را بررسی خواهد كرد.
اقدام آژانس فضایی اروپا مسابقه فضایی جدیدی 
را به پ��ا می كند تا كش��ورهای مختل��ف برای 
اس��تخراج از ماه به تكاپو بیفتند.این پروژه یك  
س��اله در نهایت به برداشت سنگ های سطحی 

ماه منجر خواهد شد.
آژان��س فضایی اروپ��ا گفته همان ط��ور كه ما و 
آژانس های دیگر به فكر بازگش��ت انسان به ماه 
هستیم، فناوری های موجود نیز به عنوان كلیدی 
برای پایداری و افزایش سرعت دسترسی به مریخ 
و فراتر از منظومه شمسی خواهند بود.این منابع 
در زمان های آینده در زمین استفاده خواهند شد.

ماموری��ت آژانس فضایی اروپ��ا می تواند اروپا را 
نسبت به امریكا، روسیه، چین و تمام كشورهایی 

كه در حوزه فضایی برتر هستند، سرآمد كند.
س��ال گذشته ناس��ا برنامه ای مبنی بر بازگشت 
امریكایی ها به فضا را منتش��ر كرد كه این كار را 
توسط ش��ركت های خصوصی مانند “اسپیس  

ایكس “ انجام خواهد داد.

»آیفون« و »آی پد« خود  را 
آپدیت كنید

اپل به روزرسانی جدید نسخه  iOS ۱۲.۱.۳را برای 
دستگاه های آیفون و آی پد منتشر كرد.

ش��ركت امریكای��ی اپل با انتش��ار نس��خه جدید 
 )۱۲.۱.۳ iOS( به روزرسانی سیستم عامل آی اواس
اعالم كرده اس��ت كه كاربران ق��ادر خواهند بود با 
دریافت و دانلود این نسخه جدید به روزرسانی شده از 
سیستم عامل گوشی های آیفون و تبلت های آی پد، 
ع��الوه بر بهره مندی از برخ��ی قابلیت های جدید 
و كاربردی، بس��یاری از باگ و آسیب پذیری های 
كش��ف ش��ده در آن را نیز برطرف كنند.از جمله 
مشكالت و باگ های نرم افزاری كه در نسخه قبلی 
این سیستم عامل وجود داشت و خیل عظیمی از 
كاربران گوش��ی های آیفون و تبلت های آی پد را با 
مشكل مواجه كرده بود، می توان به موارد زیر اشاره 
كرد: یكی از این باگ های نرم افزاری به اپلیكیشن 
پیش فرض iMesseges بود كه در نمایش جزییات 
)details( پیام های دریافت و ارسال شده مشكل 
ایجاد می كرد و پیش نمای��ش پیام های كاربران را 
نشان نمی داد.یكی دیگر از این مشكالت به آی پد 
پرو ۲۰۱8 مربوط می شود كه در صورتی كه كاربران 
یك دستگاهی را برای پخش صدا به آن متصل كنند، 
باعث ایجاد نویز در صدا می شد.در آخر آسیب پذیری 
و باگ دیگری كه در اپلیكیش��ن carplay وجود 
داشت و در آیفون های جدید همچون آیفون ایكس 
آر، آیفون ایك��س اس و آیف��ون ایكس اس مكس 
بس��یاری از كاربران را با مشكل مواجه ساخته بود، 
قطعی اتصال این اپلیكیشن در گوشی های مذكور 
بود.حاال به گفته اپل، انتش��ار این به روزرس��انی و 
آپدی��ت جدید به كاربران این ام��كان را می دهد تا 
عالوه بر بهره مندی از ویژگی های جدید، باگ های 
نرم افزاری ذكر شده در باال را نیز برطرف كنند تا در 
استفاده از امكانات و قابلیت های مختلف موجود در 

دستگاه های خود به مشكل برخورد نكنند.

 فاش شدن حق امتیاز 
موبایل تاشوي »موتوروال«

دیلي میل| یك وبالگ، حق امتیاز اختراع یك 
موبایل تاشو با نمایشگر بلند و كشیده را منتشر 
كرده كه به نظر مي رسد به »موتورال ریزر« تعلق 
دارد. این شركت قصد دارد موبایل تاشوي مشهور 

خود را دوباره احیا كند.
حق امتی��از اختراع جدیدي ثبت ش��ده كه به 
نظر مي رس��د به موبایل تاشوي Razr موتورال 
تعلق دارد.این طرح متعلق به دستگاهي است 
كه ظاهري ش��بیه موبایل تاشوي مشهور دارد. 
حق امتیاز جدید نیز یك نمایشگر تاشو دارد كه 
داخل دستگاه است و روي آن نیز یك نمایشگر 
با اندازه متوسط وجود دارد.  با این حال نامي از 
Razr در فایل ها و اس��ناد مربوط به آن وجود 
ندارد. طرح هاي این دستگاه حاكي از آن است 
 Razrكه برخي عناصر آن شبیه موبایل محبوب
در اوایل ۲۰۰۰ میالدي اس��ت مانند قس��مت 
پایین موبایل و لوالي وس��ط دس��تگاه .موبایل 
موجود در طرح هاي ای��ن حق امتیاز هم مانند

Razr V۳  داراي نمایشگري روي دستگاه است 
كه اطالعاتي را به كاربر نشان مي دهد.

 كیبورد دستگاه كه زماني در بخش داخلي و زیر 
نمایشگر قرار داشت، اكنون با یك نمایشگر بلند 
و كش��یده جایگزین شده اس��ت.البته جزییات 
بیشتري از موبایل در اسناد حق امتیاز مشخص 
نشده است. وبالگ ۹۱Mobiles این حق امتیاز 

را رصد كرده است.
 Motorola همچنین این حق امتیاز توس��ط
Mobility ارایه ش��ده ك��ه در حقیقت بخش 
تلفن هوشمند شركت موتورال است. البته لنوو 
در سال ۲۰۱۴ آن را خریده است. چند روز قبل 
نیز اخباري درباره قصد این شركت براي احیاي 

موبایل تاشوي محبوب خود منتشر شد.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

در قالب طرح »سحاب« و با اعتبار 300 میلیارد ریالی

مدیرعامل اتحادیه تكثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران: 

بنیادبركت500طرحاشتغالزاییدرگرمساروآرادانراهاندازیمیكند

از دست رفتن بازارهای هدف به دلیل سوءمدیریت

گروهبنگاهها|
 بنی��اد بركت وابس��ته ب��ه س��تاد اجرای��ی فرمان 
حضرت امام )ره( تا پایان س��ال آین��ده 500 طرح 
اش��تغال زایی را در ش��هرهای گرمس��ار و آرادان 
راه اندازی می كند. به گ��زارش دریافتی از معاونت 
توسعه كارآفرینی اجتماع محور بنیاد بركت، در پی 
سفر سال گذشته محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( به شهرستان گرمسار، مقرر 
ش��د كه بنیاد بركت وابس��ته به این ستاد با اولویت 
مناطق روس��تایی از طری��ق الگوهای مش��اركتی 
اش��تغال زایی اجتماع مح��ور، تس��هیالت محور و 
بنگاه محور خود تا س��قف 300 میلیارد ریال در این 
مناطق سرمایه گذاری و مشاركت كند. بر اساس این 
گزارش، پیرو این تصمیم، س��فرهایی به شهرهای 
گرمس��ار و آرادان انجام و فرصت ها و مزیت های هر 
منطقه در هر سه الگوی اشتغال زایی اجتماع محور، 
تسهیالت محور و بنگاه محور مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گرفت. 

    سرمایه گذاری حمایتی اشتغال بركت
همچنی��ن مقرر ش��د به مدت دو س��ال و ت��ا پایان 
س��ال 98، در قال��ب ط��رح اجتماع محور س��حاب 
)س��رمایه گذاری حمایت��ی اش��تغال بركت( بیش 
از 500 ط��رح اش��تغال زایی در گرمس��ار و آرادان 

راه اندازی ش��ود. برای س��ال 97، ایجاد 250 طرح 
اشتغال زایی در شهرهای گرمسار و آرادان در دستور 
كار اس��ت كه پس از انتخاب مجری و تسهیل گران، 
ارای��ه آموزش ه��ای الزم و ثبت ن��ام متقاضی��ان و 
اهلیت سنجی ، تا به امروز 50 طرح در زمینه مشاغل 
خرد و خانگی از جمله پرورش دام سبك، زنبورداری، 
پرورش قارچ، قالی بافی و ... راه اندازی ش��ده و 200 
طرح دیگر در ش��رف راه اندازی اس��ت و پیش بینی 
می شود تا پایان سال، همه 250 طرح اشتغال زایی 
محقق ش��ود. برای س��ال 98 هم ایجاد و راه اندازی 
250 طرح اشتغال زایی در قالب الگوی اجتماع محور 

سحاب پیش بینی شده است. 
در ط��رح اجتماع محور س��حاب )س��رمایه گذاری 
حمایتی اش��تغال بركت(، متقاضیان پس از كسب 
ش��رایط الزم، از سوی بنیاد بركت برای دریافت وام 
تا س��قف 300 میلیون ریال بدون بهره و با كارمزد 
4 درصد به بانك عامل معرفی می شوند و به منظور 
ایجاد اش��تغال و آموزش مورد حمایت و پشتیبانی 

این بنیاد قرار می گیرند. 
همچنین بنی��اد بركت در حال بررس��ی پروژه ها و 
فرصت های ایجاد طرح های اش��تغال زایی در قالب 
الگوهای تسهیالت محور و بنگاه محور در گرمسار و 
آرادان است تا پس از نهایی شدن بررسی ها، عملیات 

اجرای  آنها را آغاز نماید.

گروهبنگاهها|
 مدیرعامل اتحادیه تكثیر، پرورش و صادرات آبزیان 
ایران گفت: محموله میگو كه به چین ارسال می كنیم 
باید از راه ویتنام بفرستیم به این دلیل كه موافقت نامه 
قرنطینه دام��ی بین ایران و چین هن��وز در مجلس 

شورای اسالمی تصویب نشده است.
به گزارش »تعادل« از پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، 
ارسالن قاس��می مدیرعامل اتحادیه تكثیر، پرورش 
و صادرات آبزیان ای��ران، در خصوص وضعیت تولید 
میگو در كشور اظهار كرد: طبق پیش بینی وزیر جهاد 
كشاورزی برای س��ال 97 باید 30 میلیون تن میگو 
برداش��ت می ش��د اما طبق آخرین آمار كه به دست 
ما رس��یده اس��ت حدود 23 هزار تن میگو در كشور 
برداشت شده كه بیش از 93 درصد آن صادر می شود.

وی افزود: س��ال گذش��ته حدود 800 هزار تن انواع 
آبزیان تولید و صید شد كه البته آمار سازمان شیالت 
یك میلیون تن بود البته آمار این س��ازمان همیشه 
20 درصد بیش از آمار كشوری اعالم می شود. امسال 
هم آمار شیالت بیش از یك میلیون و ۱00 هزار تن 
اس��ت اما پیش بینی ما حدود 800 تا 900 هزار تن 
برداشت آبزی است لذا نس��بت به سال قبل افزایش 

باالیی نداشته ایم.
مدیرعامل اتحادیه تكثیر، پرورش و صادرات آبزیان 
ایران با اشاره به اینكه مشكل بخش آبزی پروری تولید 

نیست، اذعان داشت: ما دو مشكل داریم كه یكی گران 
تمام ش��دن تولید و دیگری مشكل در سیستم ارزی 
اس��ت.وی افزود: قیمت نهاده های دامی و دست مزد 
كارگران با باال رفتن نرخ ارز افزایش یافت و هزینه های 
سوخت، آب، برق و گاز هم بر باقی هزینه های تولید 
افزوده ش��د البته در بحث صیادی هزینه های خاص 
مانند قیمت تور و س��وخت هم افزایش یافته است. 
ضمن اینكه صیادان جنوبی با مشكل صیادان چینی 

در دری��ای عمان و آلودگ��ی آب در خلیج فارس هم 
مواجه شده اند.

قاسمی در ادامه تصریح كرد: تمام این گزینه ها در كنار 
هم هزینه های تولید را افزایش داده است البته قیمت 
ماهی هم در بازار داخلی افزایش داشته اما قیمت تولید 
و قیم��ت توزیع ۶5 درصد با هم تفاوت دارد و قیمتی 
كه در بازار توزیع می شود به دست صیاد نمی رسد لذا 

این پول تنها به جیب دالالن می رود.

 ضعف مدیریت تولید آبزی را كاهش داد
مدیرعامل اتحادیه تكثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران 
گفت: رییس جمهور در دیدار دی ماه خود از وزارت جهاد 
كشاورزی گفت: »گوشت سفید و محصوالت دریایی 
می تواند جایگزین بس��یار خوبی برای گوشت قرمز در 
س��بد مصرفی مردم باش��د و امروز وقت آن است كه با 
تولید با كیفیت آبزیان از جمله ماهی و میگو مقداری از 
بار گوشت مورد نیاز مردم از دریا تامین شود« اما تولید 
ما هیچ زمانی بی كیفیت نبوده است. ماهی و میگو ایران 
در همه دنیا به خصوص اتحادیه اروپا و امریكا همیشه 
حضور داش��ته و امس��ال هم به دلیل شرایط تحریم با 
واسطه حضور خواهد داشت.وی افزود: مشكل ما كیفیت 
نیست بلكه از نظر میزان، عرضه و مدیریت مشكل داریم. 
مدیریت بخش دولتی ما در بخش شیالت ضعیف است 
و باعث ش��ده تولید آبزیان امسال درحد سال گذشته 
 بمان��د البته از نظ��ر اتحادیه ها این امر مطلوب اس��ت 
چرا كه در این شرایط اقتصادی همین كه تولیدكنندگان 
ما توانستند تولید داشته باشند و مقاومت كنند خوب 
است. ما امیدواریم برای سال آینده مشكالت نظام عرضه 
و توزیع حل شد.قاس��می با اشاره به این نكته كه نظام 
توزیع در دس��ت دالالن قرار گرفته مدعی شد: برخی 
سازمان ها مانند سازمان میادین میوه و تره بار به تولید 
كمك نمی كنند و به دالالن بها می دهند و غرفه ها را به 

اسم تولیدكننده در اختیار دالالن گذاشته اند!

 سوءمدیریت و از دست رفتن بازارهای هدف
مدیرعامل اتحادیه تكثیر، پرورش و صادرات آبزیان 
ایران در رابطه با تولید آبزیان حرام گوشت به منظور 
صادرات عن��وان كرد: از آبزیانی كه در كش��ور تولید 
می شود هدف نهایی میگو بازارهای اروپا بوده كه در 
حال حاضر بیشترین صادرات به چین انجام می شود. 
البته به اتحادیه اروپا، فرانس��ه، انگلیس و اسپانیا هم 
صادرات داشته ایم اما به دلیل مشكالت نقل و انتقال 

پول بیشتر به چین صادر می كنیم.
وی افزود: ماهیان حرام گوش��ت مانند یال اس��بی و 
اسكوئید هم به آسیای جنوب شرقی صادر می شود. 
بازارهای روسیه هم برای ماهی قزل آال و میگو مناسب 
است اما در حال حاضر به سختی موفق شدیم به آن 
ورود كنیم كه س��ختی آن به خاط��ر عدم همكاری 
مدیران داخلی است. ماهی كپور در عراق و افغانستان 
 بازار خوب��ی دارد و قزل  آال در كش��ورهای حاش��یه 
خلیج فارس خواهان دارد. ما مشكلی در یافتن بازار 
نداری��م اما ماندن ما در بازار اهمیت دارد كه به خاطر 
شرایط اقتصادی حاكم بر كشور كمی با مشكل مواجه 
هستیم.قاسمی در ادامه تصریح كرد: ما محموله میگو 
را كه برای چین ارس��ال می كنیم بای��د از راه ویتنام 
بفرستیم به این دلیل كه موافقت نامه قرنطینه دامی 
بین ایران و چین هنوز در مجلس ش��ورای اسالمی 

تصویب نشده است.

1119 میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی در تاسیسات فاضالببیش از 4213 كیلومتر از راه های مازندران برف روبی شد
مازندران|مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مازندران گفت: در چند روزه گذشته با تالش خستگی ناپذیر

 راهداران بیش از 42۱3 كیلومتر از راه های مازندران در 5 
مرحله معادل 2۱0۶5 كیلومتربرف روبی شد. 

احمد آفرین محمد زاده ضمن اعالم این خبر افزود: با توجه 
به برودت هوا و بارش شدید برف و كوالك، محورهای برفگیر 
استان باتالش راهداران همیشه بیدار برف روبی و بازگشایی 

گردید و تردد در كلیه راه های اصلی، فرعی، روستایی و گردنه های برفگیر 
محورهای شریانی )سوادكوه، هراز، كندوان، كیاسر( برقرار است . 

مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران اظهار داشت: در طول 

 ۱0400 كیلومتر راه اصلی، فرعی و روس��تایی مازندران
22 راهدارخانه فعالی��ت كرده كه 350 نف��ر از راهداران 
 س��خت كوش در قالب 33 اكیپ راهداری زمس��تانی و با

250 دستگاه ماشین آالت راهداری در 3700 كیلومتر از 
راه های برفگیر و كوهس��تانی استان به انجام فعالیت های 
راهداری زمستانی مشغول هستند. آفرین محمدزاده گفت: 
 یخ زدایی محورهای ارتباطی اصلی و فرعی استان با استفاده از

2505 تن نمك آس��یابی و مصالح انجام شده است.وی افزود: در سایه 
حضور فعال و پر رنگ و چش��مگیر راهداران شاهد كاهش تصادفات و 

فوتی های ناشی از آن در سطح راه های استان خواهیم بود.

اصفهان| مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: از س��ال 92 تاكنون ۱9 پ��روژه در بخش فاضالب با 
سرمایه گذاری ۱۱۱9 میلیارد تومانی بخش خصوصی در 

سطح استان اصفهان عملیاتی شد 
هاش��م امینی با اش��اره به اجرای تاسیس��ات فاضالب در 
ش��هرهای مباركه و لنج��ان كه با س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در دستور كار قرار گرفت عنوان كرد: سرعت اجرای 

تاسیسات فاضالب در شهرهای مباركه، كركوند، زیباشهر، دیزیچه، زرین 
شهر، چمگردان، زاینده رود، سده و لنجان و ورنامخواست با مشاركت 
بخش خصوصی ۱4 برابر میانگین 25 سال گذشته بوده است .او افزود: 

از س��ال ۶8 تا 92 حدود ۱۶5 كیلومتر شبكه فاضالب در 
شهر های مباركه، كركوند، زیباشهر، دیزیچه، زرین شهر، 
چمگردان، زاینده رود، سده و لنجان و ورنامخواست اجرا شد 
از سال 92 تاكنون بیش از 570 كیلومتر شبكه فاضالب در 
این شهرها اجراء شده است. مدیرعامل شركت آب وفاضالب 
استان اصفهان اعالم كرد: مطابق با انعقاد قرارداد بیع متقابل 
میان شركت آب وفاضالب استان اصفهان و شركت فوالد 
مباركه در راستای اجرای شبكه فاضالب در مقابل تخصیص پساب مقرر 
گردید ۶40 كیلومتر شبكه فاضالب در این شهرها اجرا شود كه تاكنون 

570 كیلومتر از این رقم عملیاتی شده است.
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 هدیه همراه اول
به مردم آبادان 

تقدیر از كاركنان یگان حفاظت 
اداره كل راه و شهرسازی

اختصاص اعتبار یك و نیم 
میلیاردی برای اشتغال روستا ها

مصرف روزانه ۱۳ میلیون 
مترمكعب گاز در همدان

تاكید برافزایش اشتغال در 
سازمان های مردم نهادجوانان

همراه اول و آب و فاض��الب آبادان جهت برطرف 
كردن مشكل تأمین آب شرب تفاهم نامه همكاری 
امضا كردن��د . به گ��زارش »تع��ادل« از اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سیار ایران، دیروز طی 
مراسمی در شهرستان آبادان »همراه اول« و »اداره 
آب و فاضالب شهرستان آبادان« جهت تأمین آب 
شرب مردم این شهرستان تفاهم نامه همكاری امضا 
كردند.بر اساس این تفاهم نامه كه به امضاء شاهین 
آرپناهی مدیركل ارتباط��ات اپراتور اول و علیرضا 
خلیلی نیا رییس اداره آب و فاضالب شهرس��تان 
آبادان رس��ید، قرار است در راس��تای مسوولیت 
اجتماعی با كمك بالعوض همراه اول یكدستگاه 
آب شیرین كن با ظرفیت 350 مترمكعب در روز 
تهیه و جهت كمك به تأمین آب ش��رب به مردم 

شهرستان آبادان اهدا شود.

ساری|س��ید محمد نظ��ری مدی��ركل راه و 
شهرسازی استان مازندران ضمن تشكر از كاركنان 
یگان حفاظت در حفظ و حراست از اراضی دولتی 
گفت: یگان حفاظت در راستای صیانت و حراست 
از اراضی و امالك با اقدامات پیشگیرانه از هرگونه 

تجاوز و تصرف، مقتدرانه اقدام نمود.
او یادآور ش��د: یگان حفاظت استان توانسته در 
 جهت مبارزه با زمین خ��واری، بخش اعظمی از

بیت المال كه میلیاردها تومان ارزش ریالی داشته 
را از س��ودجویان پ��س بگیرند .  مدی��ركل راه و 
شهرسازی اس��تان مازندران افزود: برای حفظ و 
صیانت بیت المال با هرگونه تجاوز و زیاده خواهی 
در اموال دولتی برخ��ورد جدی و قانونی به عمل 
خواهد آمد .  در پایان جلسه با حضور مدیركل بنیاد 
مسكن انقالب اسالمی، مدیركل و معاونین اداره 
كل راه و شهرسازی با اهداء لوح تقدیر از فرمانده و 
كلیه كاركنان یگان حفاظت سازمان ملی زمین و 

مسكن استان قدر دانی به عمل آمد .

بجنورد|ی��ك و نی��م میلی��ارد دالر از مح��ل 
صندوق توسعه ملی برای اش��تغال در روستا ها 
اختصاص یافت. معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم كشور در س��فر به خراسان شمالی یكی 
از دغدغه های دولت یازدهم را ایجاد اشتغال در 
روستاها عنوان كرد و افزود: با مكاتبه معاون اول 
ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری، از محل 
صندوق توس��عه ملی، یك و نی��م میلیارد دالر 
اعتبار خارج شد و در اختیار اشتغال روستاییان 
قرارگرف��ت و این در حالی اس��ت كه تخصیص 

اعتباری به این شكل، در كشور نداریم.
او گفت: یك سوم این اعتبارات معادل شش هزار 
میلیارد تومان تاكنون در كشور پرداخت شده و 
امروز هم هفت هزار و500میلیارد تومان دیگرآزاد 
و در اختیاربانك ها قرارگرفت. همچنین یك سوم 
 دیگر این اعتبارات تا ش��ب عید، آزاد می شود و 

در اختیار كارآفرینان قرار می گیرد.

همدان|روزان��ه ۱3 میلیون متر مكعب گاز در 
استان همدان مصرف می شود. معاون بهره برداری 
شركت گاز استان با اش��اره به اینكه مصرف گاز 
نس��بت به پارسال یك و نیم میلیون متر مكعب 
افزایش یافته است گفت: بیشتر سهم مصرف گاز 
استان مربوط به بخش صنعت است . احمدی تنها 
افزود: از ابتدای سال تاكنون 2 و 8 دهم میلیون 
متر مكعب گاز دراس��تان مصرف ش��ده است.  
استفاده از پرده های ضخیم، استفاده از بخاری های 
با بازده باال، اس��تاندارد و دارای برچس��ب انرژی 
وپوشاندن درز پنجره ها از جمله مواردی است كه 

به مصرف بهینه گاز كمك می كند.

كرمان|معاون وزیر ورزش و جوانان بر تقویت 
تولید محتوا و اشتغال در سازمان های مردم نهاد 
جوانان تاكید كرد.معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان در جلسه امور ساماندهی 
جوانان با اشاره به برگزاری انتخابات مجمع ملی 
جوانان، نخستین بار در كشور افزود: با برگزاری 
انتخابات مجمع ملی جوانان به عنوان نخستین 
نهاد غیر دولتی جوانان در كش��ور شكل گرفت 
و برای آنان ردیف بودجه مش��خص در اعتبارات 
س��ال آینده در نظر گرفته شده اس��ت.او با بیان 
اینكه تشكل های مردم نهاد به نوعی فعالیت های 
اجتماعی را در دست گرفته اند و بخشی از مشكل 
اش��تغال را نیز حل كرده اند افزود: تشكل ها باید 
به سمت تولید محتوا و اشتغال پیش روند و این 

رویكرد وزارت ورزش و جوانان است.

چهرههاياستاني

رییس كمیسیون مسكن اتاق تعاون
تعاونی های مسكن تجربه باالیی در زمینه ساخت وساز دارند

رییس اتاق تعاون فارس عنوان كرد
نقدینگی در مسكن به حداقل رسیده است

رییس اتاق تعاون استان فارس با بیان اینكه ما دارای ركورد هر 7,5 
روز ساخت یك آپارتمان در كشور هستیم، توضیح داد: ما در كشور 
خوب كار می كنیم اما اثربخشی مان كم است و مدیریت مان در این 

زمینه اشتباه است.
به گزارش »تعادل« از پایگاه اطالع رس��انی اتاق تعاون ایران، بهروز 
فرهنگیان رییس اتاق تعاون ف��ارس در همایش راهكارهای نوین 
توانمندسازی تعاونی های مسكن با بیان این مطلب و تأكید بر اینكه 
80 درصد منابع و نقدینگی كشور در امالك فرو رفته است، گفت: 
مشكل اصلی كشور گردش سرمایه در این حوزه است كه شاهد این 

هستیم كه نقدینگی در بازار مسكن به حداقل رسیده است.
وی با اذعان به اینكه ما در تعاونی های مان مشكل ساختاری داریم، 
تأكید كرد: اكثر پروژه های ما در تعاونی های مس��كن دچار مشكل 

هستند چرا كه الگوی ساختاری این تعاونی ها مشكل دارد.
وی در خص��وص اقدامات اجرایی صورت گرفته در حوزه مس��كن 
در اس��تان فارس گفت: تش��كیل كارگروه تخصصی در حوزه های 
فنی، حقوقی، اقتصادی و اداری همچنین اصالح ش��یوه نظارت بر 
تعاونی های مس��كن، ایجاد مراكز حرفه ای حل اختالف، برگزاری 

آموزش حرفه ای برای مدیران از مهم ترین اقدامات اجرایی است.
وی در ادامه به تعریف تعاونی مسكن موفق پرداخت و گفت: تعاونی 
مس��كنی موفق اس��ت كه در 4 حوزه اجرایی در آن مس��تتر باشد 
حوزه های فنی، حقوقی، اقتصادی و اداری و برای همه آنها ش��رح 

وظایف و دستور كار مشخص شده باشد.

فرهنگیان ب��ا انتق��اد از وج��ود تعاونی های غیرتخصص��ی مانند 
تعاونی های مس��كن رانن��دگان، آموزش و پ��رورش، كمیته امداد 
ام��ام خمینی )ره( و … توضی��ح داد: در میان اعضای هیات مدیره 
تعاونی های مس��كن موجود در كشور ما، اش��خاص متخصص در 
این امر به ندرت یافت می شوند و همین امر موجب ناكارآمدی این 

تعاونی ها شده است.
گفتنی است، همایش راهكارهای نوین توانمندسازی تعاونی های 
مس��كن با هدف افزایش توان تعاونی های مسكن در جذب اعضاء و 
سرمایه، انتقال و آموزش فنی و مهندسی به مدیران تعاونی ها، ارتقا 
و آموزش اطالعات حقوقی مورد نیاز مدی��ران تعاونی ها و افزایش 
اطالعات اج��را و نظارت ب��ر پروژه های عمرانی مدی��ران با حضور 
جمعی از تعاونی های مسكن فعال در زمینه های راهكارهای نوین 

توانمندسازی تعاونی های مسكن در اتاق تعاون برگزار شد.

 در كشور ما نقدینگی و س��رمایه زیادی دست مردم است و ما این را 
در هج��وم این نقدینگی به بازارهای مختل��ف از جمله بازار ارز و طال 

شاهد بودیم.
به گزارش »تعادل« از پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون ایران، اسماعیل 
خاكفرجی رییس كمیس��یون مسكن و خدمات فنی مهندسی اتاق 
تعاون ایران در همایش راهكارهای نوین توانمندسازی تعاونی های 
مسكن با اشاره به س��رمایه های عظیم ُخرِد مردم گفت: در كشور ما 
نقدینگی و سرمایه زیادی دست مردم است و ما این را در هجوم این 

نقدینگی به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و طال شاهد بودیم.
وی با تأكید بر اینكه باید با گس��ترش تعاونی ها، سرمایه های خرد 
مردم را به س��مت بازار گس��ترده مس��كن هدایت كنیم، تشریح 
كرد: تعاونی های مس��كن توانایی و تجربه بس��یار باالیی در زمینه 

ساخت وساز در كشور ما دارند.
در ادامه این همایش، عبدالرضا جباری، با اشاره به 200 هزار میلیارد 
سود بانكی پرداخت شده توسط بانك ها به مردم تصریح كرد: مردم 
كشور ما با دارایی های عظیم خود توان مالی الزم برای سرمایه گذاری 

در تعاونی های مسكن را دارند.
وی با بیان اینكه در كش��ور عراق، دولتمردان شان به شدت به دنبال 
جذب سرمایه و متخصصان مختلف هستند خاطرنشان كرد: در كشور 
ما مردم دیگر عالقه ای به سرمایه گذاری ندارند. آمارها نشان می دهد 
مردم ما بیشتر به سمت ش��بكه های اجتماعی سوق پیدا كرده اند تا 
به موضوع فعالیت های اقتصادی بپردازند.رییس شركت مهندسین 

مش��اور آینده پژوهان نوآور كارگشا گفت: در این شركت كه به همت 
متخصصان جوان اداره می شود، تمام نیازهای بخش مسكن از مشاوره 

قبل از ساخت تا پایان ساخت به متقاضیان عرضه می شود.
جباری با تأكید بر اینكه تنها راه برون رفت از مشكالت در بخش مسكن 
استفاده از تعاونی ها یا ساختارهای بورس گونه است، توضیح داد: بخش 
مسكن یكی از بخش های مهم برای اشتغال زایی است چرا كه حدود 

2۶0 گروه شغلی با این صنعت در ارتباط هستند.
گفتنی اس��ت، همایش راهكارهای نوین توانمندسازی تعاونی های 
مس��كن با هدف افزایش توان تعاونی های مس��كن در جذب اعضا و 
سرمایه، انتقال و آموزش اطالعات فنی و مهندسی به مدیران تعاونی ها، 
ارتقا و آموزش اطالعات حقوقی مورد نیاز مدیران تعاونی ها و افزایش 
اطالعات اجرا و نظارت بر پروژه ه��ای عمرانی مدیران در اتاق تعاون 

ایران برگزار شد.

  موافقت نامه قرنطینه دامی بین ایران و چین معطل تصویب مجلس است   ماهی و میگوی ایرانی از طریق واسطه ها به اروپا و امریكا صادر می شوند
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مجلس دنبال ممنوعیت تبلیغ موسسات كنكور در صداوسیما 

كاسبان كنكور كمرنگ می شوند 

اعزام محكومان به موسسات بخش خصوصي براي اشتغال

كنكور، ش��یوه ای قدیمی، سنتی و به عقیده بسیاری 
از كارشناس��ان آموزش غیرعلمی در جذب دانشجو 
برای دانشگاه ها است؛ شیوه ای كه عالوه بر وارد آوردن 
استرس به دانش آموزان دبیرستانی و خانواده هایشان، 
معیار دقیقی برای انتخاب دانشجویان نیست و افرادی 
كه وقت زیادی برای از حفظ كردن مطالب بگذارند و 
پول بیشتری برای حضور در كالس های كنكور خرج 

كنند، احتماال موفق تر خواهند بود. 
همین كالس های كنكور و كتاب های كمك آموزشی، 
مانعی برای متوقف شدن این شیوه غیرعلمی جذب 
دانش��جو است. مافیای كنكور كه س��ودهای كالن از 
همین كالس ها و كتاب ه��ا می برند، اجازه نمی دهند 

كنكور حذف شود. 
عالوه بر مافیای كنكور، تبلیغات كالس های كنكور نیز 
ماجرای خاص خ��ود را دارد. یكی از منابع درآمدزایی 
صدا و سیما و همچنین برخی رسانه ها و دفاتر تبلیغاتی، 
كالس های كنكور اس��ت. مافیای كنك��ور و تبلیغات 
كنكور، نفع خود را در ادامه روند س��ال های گذش��ته 
می دانند و قانون كاه��ش ضریب تاثیر كنكور را زیر پا 

می گذارند. 
حاال شاید یكی از این مراكز، با مانع قانونی برای تبلیغ 
كنكور رو به رو شود و یكی از موانع حذف كنكور، ناچار 
به ترك این عرصه شود. دیروز سخنگوی كمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اسالمی از تهیه 
طرحی برای ممنوعیت تبلیغات موسس��ات كنكور 
و كمك آموزش��ی در سازمان صدا و س��یما خبر داد. 
میرحمایت میرزاده اظهار كرد: تعدادی از نمایندگان 
در حال  تهیه طرحی هس��تند كه به موجب آن دیگر 
سازمان صدا و سیما حق تبلیغ موسسات كنكور و كمك 
آموزشی را ندارد. او به ایسنا گفت: این قابل توجیه نیست 
كه سازمان صدا و سیما چند میلیارد تومان دریافت كند 
تا صرفا موسسات كنكور را تبلیغ كند. در هیچ كجای 
دنیا دیده نمی ش��ود كه برای ترغیب فرزندان كشور، 
علم را به این شیوه تبلیغ كرده تا دانش آموزان به فالن 
دانشگاه بروند آن هم با این توجیه كه باید از فالن درس 
كنكور استفاده كرده یا از كتاب خاص كمك آموزشی 

به��ره گیرند. اینها برای گرفتن پول اس��ت. این هفته 
آموزش و پرورش س��ازمان س��نجش را یكی از موانع 
اجرایی نشدن قانون حذف یا كاهش ضریب كنكور در 
جذب دانشجو عنوان كرد اما سازمان سنجش نیز در 
توضیحی اعالم كرد این سازمان نقشی در این زمینه 
ندارد. اما نان بسیاری از معلم های عادی مدارس هم با 
پروبال گرفتن بیش از اندازه موسسات كنكوری چرب تر 
شده است و حاال دیگر نامشان استاد است. اساتیدی كه 
برای یك همایش دوساعته و جهت تكرار همان القائات 
استفاده از كتاب و دی وی دی خاص و تضمین قبولی 
در كنكور از هر 300نفری كه در همایششان شركت 

می كنند نفری یك ملیون تومان پول می گیرند. 
معلمانی كه با حقوق پایین آموزش و پرورش در مدارس 
تدری��س می كنن��د، از وجود كنك��ور و ادامه فعالیت 
موسس��ه های كالس  كنكور و... استقبال می كنند و 

تمایلی به حذف كنكور ندارند. 
اما احم��د حج فروش، كارش��ناس تعلی��م و تربیت 
می گوید: برخ��ی تصور می كنند مافی��ای كنكور در 
موسس��ات آموزش كنكور خالصه می شود كه آگهی 
تبلیغات بعضی از آنها شبانه روز در رسانه ملی پخش 
می شود و وزارت آموزش و پرورش مجوز آنها را صادر 
كرده و زور وزیر به موسس��اتی كه خ��ود مجوز داده 
نمی رسد!! در حالی كه چنین نیست؛ آنها سرشاخه های 
مافیای كنكور هستند و حذف آنها به راحتی ممكن 
اس��ت اما قطع سرشاخه ها قطع ریش��ه و تنه مافیای 
كنكور نیست و مشكلی را حل نمی كند، بلكه زور وزیر 
به ریشه و تنه اصلی مهم ترین سازمان مافیایی كنكور 
نمی رس��د؛ چرا كه از قلمرو وظایف نظارتی آموزش و 
پرورش خارج اس��ت. سازمان مخوفی كه در 3۷ سال 
گذشته تولید و توزیع كننده سم مهلك )خطرناك تر از 
همه انواع مواد مخدر( در قالب سواالت چهار گزینه ای 
كنكور بوده، س��واالتی كه بنا به نظرات بس��یاری از 
استادان دانش��گاه )همان منبع در پانویس(، تفكر و 
اندیش��ه ورزی، خالقیت و نوآوری و كار آفرینی را در 
ذهن جوانان كشور از بین برده و انبار حافظه آنها را از 

دانش سطحی فّرار ُپر كرده است.

او می افزاید: »برخالف نظراتی كه القاء می كند »قانون 
حذف یا كاهش ضری��ب تأثیر كنكور، از همان اول فاقد 
قابلیت اجرایی ب��وده« اتفاقا هر دو قانون از ابتدا قابلیت 
اجرایی داش��ته اند، مشروط بر آنكه مجری اصلی قانون 
عزم اجرای آن را می داشت؛ اما چون اجرای قانون منافع 
اقتص��ادی مجری اصلی قانون را ب��ه خطر می انداخت، 
لذا از ابتدا عزم اجرای قانون را نداش��ت؛ هر س��ال برای 
 اجرا نكردن قانون بهانه جوئی كرد. با اینكه تبصره های

۴ و۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو )مصوب 
 ۹۲/0۶/10( دس��ت مج��ری قان��ون را ب��رای انتخاب 
حداكثر ضریب تأثیر برای سابقه تحصیلی باز گذاشته 

بود و مجری می توانس��ت در اولین سال اجرای دومین 
قانون )س��ال ۹3( متناسب با دو س��ال از سه سال دوره 
متوسطه كه امتحانات نهایی برگزار می شد، ضریب سابقه 
تحصیلی را به میزان دو سوم )۶۶.۷ درصد( افزایش دهد، 
اما مجری اصلی قانون نه تنها در سال ۹3 بلكه پس از ماده 
واحده اصالحی سال ۹۵ كه پوشش امتحانات نهایی در 
سه سال حذف شد تا كنكور ۹۸، حاضر نشده حتی یك 
درصد از ضریب 100 درصدی كنكور بكاهد و به ضریب 
سابقه تحصیلی بیفزاید.« به هر حال مهر امسال بود كه 
محمد بطحایی، وزیر آم��وزش و پرورش در اظهاراتی با 
اشاره به لجبازی مافیای كنكور با آموزش و پرورش گفت: 

اعتراف می كنم توان مقابله با این مافیای كنكور را در دوره 
متوسطه ندارم. گرچه مجوز این مراكز را آموزش و پرورش 
می دهد و تبلیغات و ادامه فعالیت آنها نیز با نظارت آموزش 
و پرورش است، اما بطحایی كه در سال های گذشته در 
سخن، از كارشناسان آموزشی و فعاالن صنفی نیز جلو زده 
اما در عمل، گام های بلندی رو به عقب برداشته و اعتراف 
می كند كه دربرابر مافیای كنكور ناتوان است. شاید طرح 
مجلس در جلوگیری از تبلیغات كنكور در صدا و سیما 
بتواند گام مهمی در حذف یا كمرنگ كردن كنكور باشد؛ 
گرچه در مرحله تصویب نهایی، شاید این مافیا و كاسبان 

كنكور باشند كه تاثیرگذار باشند. 

به گفت��ه مدی��ركل دفت��ر برنامه ریزي، اش��تغال و 
حرفه آموزي س��ازمان زندان ها آمارها نشان مي دهد؛ 
زندانیاني كه تحت آموزش هاي حرفه آموزي در زندان ها 
قرار گرفته اند، آمار بازگش��ت مجدد آنها به زندان ها و 

چرخه جرم بسیار كم است.
اش��تغال و حرفه آموزي زندانیان یك��ي از مهم ترین 
برنامه ه��اي اصالحي و تربیتي در زندان ها اس��ت. در 
حال حاضر 130 كد رشته مهارت آموزي در زندان هاي 
سراس��ر كش��ور به زندانیان آموزش داده مي شود كه 
این رشته ها بر اساس نیازسنجي هاي بازار كار، عالیق 
و اس��تعدادهاي زندانیان توزیع ش��ده اس��ت. احمد 
راه��رو خواجه، مدیركل دفتر برنامه ریزي اش��تغال و 
حرفه آموزي سازمان زندان ها، معتقد است اگر زنداني 
در م��دت گذراندن دوره محكومیت خود بتواند تحت 
آموزش هاي فني و حرفه اي و متناسب با نیازهاي روز 
جامعه قرار بگیرد، مي توان��د بعد از خروج از زندان نیز 
آتیه خود و خانواده اش را تامین كند كه این موضوع یك 
اصل مهم در راستاي حفظ حقوق شهروندي و تكریم 
جایگاه انساني وي اس��ت. مدیركل دفتر برنامه ریزي 
اشتغال و حرفه آموزي سازمان زندان ها درباره اشتغال 

و حرفه آموزي توضیحاتي را ارایه كرد. 
به گفته او، اش��تغال و حرفه آموزي یكي از مهم ترین 
اركان برنامه هاي اصالحي و تربیتي در تمامي زندان هاي 
كشور است كه با رویكرد توانمندسازي زندانیان جهت 
بازگشت به زندگي س��الم اجرا مي شود. میشل فوكو 
فیلسوف اجتماعي و روان شناس تاریخي فرانسوي در 
ابتداي اثر ارزشمند »مراقبت و تنبیه« نشان داده است 
كه زیس��ت در زندان هاي جدید به نح��وه فزآینده اي 
ش��بیه به زیس��ت آدمي در اجتماعات آزاد مي شود. 
یكي از نشانه هاي گسست از نظام پیشامدرن زندان، 
اشتغال به كار زندانیان است. اهمیت كار و نقش آن در 
حیات آدمي برهیچ كس پوشیده نیست. همانطور كه 
بسیاري از بزه ها زاییده بیكاري اند، این مساله در زندان 

نیز خ��ود را بازمي نمایاند.احمد راه��رو خواجه افزود: 
بیكاري مقدمه اي براي بزهكاري است بنابراین به هر 
می��زان كه ما بتوانیم این علت را از بین ببریم به همان 
میزان مي توانیم نس��بت به داشتن جامعه اي عاري از 

جرم امیدوارم باشیم.
او ادامه داد: در خصوص بزهكاراني كه به دلیل تخطي از 
مقررات جامعه در زندان بسر مي برند، دست اندركاران 
علم اداره زندان ها برآن ش��دند تا در راس��تاي كاهش 
فش��ارهاي عصبي زندان، زندانیان را به كار مشغول یا 
حرفه اي به آنان آموزش دهن��د. كار در معناي خاص 
آن مظهر زنده بودن، زنده ماندن و حیات انساني انسان 
است از این رو سرمایه گذاري در این بخش سهم بسزایي 
در كاهش آس��یب هاي زندان و عدم بازگشت مجدد 
فرد به زندان پس از آزادي خواهد داش��ت. با توجه به 
آسیب شناسي هاي صورت گرفته، بیكاري مقدمه اي 
براي بزهكاري است بنابراین به هر میزان كه ما بتوانیم 
این علت را از بین ببریم به همان میزان مي توانیم نسبت 

به داشتن جامعه اي عاري از جرم امیدوارم باشیم.
مدیركل دفت��ر برنامه ریزي اش��تغال و حرفه آموزي 
س��ازمان زندان ها به ایلنا گفت: فصل س��وم از بخش 
دوم آیین نامه س��ازمان زندان ها به موضوع اشتغال و 
حرفه آموزي در زندان ه��ا مي پردازد كه در آن بر اجرا، 
توسعه و نحوه فعالیت هاي حرفه آموزي و اشتغال در 
تمامي مراكز تامیني و تربیتي اش��اره ش��ده است. در 
حال حاضر در تمامي زندان هاي كشور فرآیند اشتغال 
و حرفه آموزي در دو بخش حرفه آموزي؛ شامل آموزش 
مهارت هاي ش��غلي و اش��تغال؛ از جمله فعالیت هاي 
ش��غلي منجر به كس��ب درآمد براي زندانی��ان اجرا 
مي شود. كالس هاي حرفه آموزي با همكاري سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور، سازمان میراث فرهنگي 
و صنایع دس��تي و سازمان جهاد كش��اورزي و منابع 
طبیعي در زندان ها برگزار مي شود كه تمامي زندانیان 
مي توانند در آن شركت كنند و در صورت موفقیت در 
آزمون پایان دوره، موفق به كس��ب گواهینامه مهارت 

 شوند كه مي توانند پس از آزادي از زندان از مزایاي آن 
بهره مند شوند كه از جمله آن مي توان به ایجاد فرصت 
شغلي توسط مراكز مراقبت هاي بعد از خروج و دریافت 
وام اشتغال اش��اره كرد. این در حالي است كه در این 

گواهینامه ها هیچ اسمي از زندان قید نشده است. 
راهرو خواجه ادام��ه داد: در حال حاض��ر تعداد ۷۲۷ 
كارگاه اش��تغال و مجتمع كش��اورزي در زندان هاي 
كشور وجود دارد. ما اشتغالي را به رسمیت مي شناسیم 
كه “مولد باشد و زنداني از طریق آن كسب درآمد كند 
از این رو فرآیند اشتغال در زندان ها به ۵ شاخه صنعت، 
كشاورزي، خدمات، صنایع دستي و اعزام به كار تقسیم 
مي شود. طبق آخرین آمار و در ۶ ماهه نخست سال ۹۷، 
10.۴ درصد زندانیان شاغل در بخش صنعت، ۲.۶درصد 
در بخش كش��اورزي، ۲1.۸ درصد در بخش خدمات، 
۲۵.۴ درصد در بخش صنایع دستي و 3۹.۹ درصد در 
بخش اعزام به مراكز عمومي و خصوصي خارج از زندان 

به كار مشغول به كار هستند.

   مشاركت ۶۸ درصدي زندانيان
در كالس هاي فني و حرفه اي

این مقام مسوول در س��ازمان زندان ها اظهار كرد: اما 
در بخش حرفه آموزي در ۶ ماهه اول سال سال جاري 
۶۸ درصد از زندانیان در كالس هاي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي، ۸ درصد در كالس هاي سازمان میراث 
فرهنگي و صنایع دس��تي و ۲۴ درصد در كالس هاي 
س��ازمان جهاد كش��اوزي و منابع طبیعي مشاركت 
داشته اند كه هر كارآموز بطور میانگین به میزان 133 
ساعت تحت آموزش بوده است. خوشبختانه ۵۸ درصد 
از برنامه هاي پیش بیني شده براي سال ۹۷ در ۶ ماهه 
اول محقق ش��ده است كه نس��بت به مدت مشابه در 
سال گذشته 1۵ درصد رش��د داشته ایم. الزم به ذكر 
اس��ت تعداد ۴00 مربي اعزامي از سوي سه سازمان 
یاد ش��ده برگزاري ای��ن كالس ها را بر عه��ده دارند.

مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه مي تواند 
محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب یا 
نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامي یا درحالتي 
بینابین باشد كه در آن محكومان بطور گروهي به كار 
اعزام مي ش��ود و پس از خاتمه كار به آسایشگاه هاي 
خود بازگشت داده مي شوند.او با بیان اینكه منظور از 
اشتغال مولد به كلیه فعالیت هایي اطالق مي شود كه 
زنداني با پرداختن به آنها با توجه به س��طح مهارت ها 
و توانایي هاي خود درآمد كس��ب مي كند، افزود: در 
مورد اعزام به كار اش��تغال مول��د باید عرض كنم كه 
برابر با م��اده ۷ آیین نامه اجرایي س��ازمان زندان ها و 
 اقدامات تامیني و تربیتي كشور مصوب 13۸۴ مراكز 
حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه مي تواند محصور 
و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب یا نامحصور 
و بدون حفاظت و مامور انتظامي یا در حالتي بینابین 
باش��د كه در آن محكومان بطور گروهي به كار اعزام 
مي ش��ود و پس از خاتمه كار به آسایشگاه هاي خود 
بازگشت داده مي شوند.راهرو خواجه ادامه داد: البته 
برابر با تبصره همین ماده س��ازمان زندان ها مي تواند 
برنامه ه��اي حرفه آم��وزي، آموزش و اص��الح را در 
 مورد متهمان نیز اجرا كند. همچنین برابر با ماده 13 
آیین نامه مذك��ور، محكومان بنابر تصمیم ش��وراي 
طبقه بندي به منظور اش��تغال كار یا حرفه آموزي به 
موسس��ه هاي صنعتي، كش��اورزي و خدماتي اعزام 
مي شوند كه عبارتند از: الف: موسسه هاي درون زندان؛ 
كه این موسسات ممكن است در مالكیت زندان باشد 
یا به سایر س��ازمان هاي دولتي یا موسسات خیریه یا 
تعاوني هاي یا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز 
به استفاده از آنان باشد. ب: موسسه خارج از سازمان: 
این موسسات ممكن است در مالكیت سازمان باشد یا 
به سایر سازمان هاي دولتي یا غیردولتي یا عام المنفعه 
یا موسسات خیریه یا تعاوني ها یا بخش خصوصي تعلق 

داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.
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 1۶1 ایرانی
خونشان »خيلی نادر« است

 خط قرمز آبياری 
زمين های كشاورزی

نامه نظام پزشكی درباره 
پزشك خانواده و نظام ارجاع 

سخنگوی سازمان انتقال خون از وجود 1۶1 دارنده 
خون خیلی نادر در كش��ور خبر داد و گفت: در دو 
سال ۹۶ و ۹۷ تعداد 1۲1 كیسه خون نادر یا خیلی 
نادر برای بیماران نیازمند، ذوب و به مراكز درمانی 

ارسال شده است.
بشیر حاجی بیگی با اشاره به برنامه ملی خون های 
نادر و ایجاد آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی و انجماد 
خون در كشور، گفت: طبق تعاریف بین المللی خون 
نادر دارای فراوانی كمتر از یك در پنج هزار و یك در 
10 هزار نفر جمعیت است كه یا دارای آنتی ژن های 
گروه فرعی خون یا فاقد حداقل پنج آنتی ژن گروه 

فرعی با شیوع باال است.
او افزود: هدف سازمان انتقال خون از اجرای برنامه 
ملی خون های ن��ادر و ایجاد آزمایش��گاه انجماد 
خون های نادر، این بود كه بتواند از شناسایی، ذخیره 
مناس��ب و ارایه به موقع خدم��ات الزم به بیماران 
نیازمند خون های نادر اطمینان داش��ته باشد. بر 
همین اساس آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی و انجماد 
خون های نادر ایران، در قالب برنامه ملی خون های 
نادر تاكنون حدود ۴0 ه��زار اهداكننده خون را از 
نژاد و قومیت های متفاوت از پایگاه های سراس��ر 
كشور تعیین كرده و مورد شناسایی قرار داده كه از 
بین آنها حدود 1۷00 نفر به عنوان دارندگان خون 
نادر در كشور شناسایی شده اند. حاجی بیگی با بیان 
اینكه از میان این افراد بر حسب نیاز و امكانات مان، 
تعدادی فراخوان شدند و خون آنها به صورت ذخیره 
در بخش انجماد نگهداری می شود، به ایسنا گفت: 
در مواردی كه بیماری به این گروه های خونی نیاز 
داشته باش��د، آن را به اداره كل انتقال خون و سایر 
مراكز درمانی ارسال می كنیم تا مورد استفاده قرار 
گیرد. به عنوان مثال در دو سال ۹۶ و ۹۷ تعداد 1۲1 
كیسه خون نادر یا خیلی نادر برای بیماران نیازمند، 
ذوب و به مراكز درمانی ارسال شده است. سخنگوی 
سازمان انتقال خون كشور درباره میزان افراد دارای 
گروه خونی خیلی نادر در كشور نیز گفت: تاكنون 
تعدادی از اهداكنندگان مورد بررسی به عنوان گروه 
خونی خیلی نادر شناسایی ش��ده اند. از بین افراد 
شناسایی ش��ده مجموعا 1۶1 نفر در كشور دارای 

گروه خونی خیلی نادر هستند. 

رییس گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشكی 
شهید بهشتی با اشاره به برخی نگرانی های موجود 
در رابطه با مس��اله فاضالب های جن��وب تهران و 
آلودگی ناش��ی از آبیاری محصوالت كش��اورزی 
با فاضالب، گف��ت: آمار و ارقام مرب��وط به آبیاری 
محصوالت كشاورزی با آب فاضالب طی سال های 
اخیر كاهش یافته است. مهندس تاجیك اظهار كرد: 
در این رابطه برنامه ایمنی فاضالب از سال گذشته 
تدوین شده و دبیر ستاد نیز دانشگاه تهران است و 
فازهای مختلف این برنامه در حال اجراست. وی با 
اشاره به رسیدگی این مساله در كارگروه سالمت و 
امنیت مواد غذایی استانداری، اظهار كرد: چندین 
جلس��ه كارگروه به بررس��ی آبی��اری محصوالت 
كشاورزی با فاضالب اختصاص داشت و ارگان های 
مختلفی مانند وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو 

در این مساله دخیل هستند.
او با اشاره به خط قرمز وزارت بهداشت در این رابطه، 
به ایس��نا گفت: اگر كارشناسان بهداشت محیط 
وزارت بهداشت، كارشناسان محیط زیست یا جهاد 
كش��اورزی در جایی با تخلف آبیاری محصوالت 
كشاورزی با فاضالب برخورد كنند، مطمئنا با این 
تخلف برخورد جدی صورت می گیرد؛ چراكه این 
مساله بهداشت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده 
و این خط قرمز ما اس��ت. وی با اشاره به هماهنگی 
میان جهاد كشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت نیرو 
در این رابطه، عنوان كرد: یكی از مشكالت وزارت 
بهداشت در این رابطه شناسایی مالك زمین است 
كه این اطالعات با كمك جهاد كشاورزی جمع آوری 
می شود و پس از آن براساس ماده ۶۸۸، فرد خاطی 
معرفی می شود.او در ادامه به جنبه دیگر این مساله 
یعنی وضعیت و شرایط كشاورزان مناطق جنوب 
تهران اشاره كرد و گفت: پیشنهاد كشت جایگزین 
به كش��اورزان این منطقه ارایه ش��ده، ولی مساله 
اینجاس��ت كه كش��ت جایگزین به اندازه صیفی 
جات و س��بزی درآمد ندارد. برای این مساله باید 
فكر اساسی شود؛ چراكه كشاورز زمین را با حقابه 
خریداری كرده، بنابراین آب الزم برای آبیاری باید 

توسط وزارت نیرو و جهاد كشاورزی تامین شود.

رییس ش��ورای عالی و سرپرست س��ازمان نظام 
پزش��كی در نامه ای خطاب به سرپرس��ت وزارت 
بهداش��ت خواس��تار توجه به نظرات كارشناسی 
انجمن پزش��كان عمومی در برنامه های مرتبط با 
پزشك خانواده و ساماندهی نظام ارجاع به عنوان 
محورهای اصلی برنامه پیش روی این وزارتخانه شد.  
در متن نامه دكتر محمدرضا ظفرقندی خطاب به 
سعید نمكی آمده است: » با توجه به نظرات ارزشمند 
جنابعالی در حوزه پزش��كی خانواده و ساماندهی 
نظام ارجاع به عنوان محورهای اصلی برنامه پیش 
روی آن وزارت محترم و نیز با توجه به نقش اساسی 
پزشكان عمومی در ساز و كار این برنامه ها به پیوست 
نگرانی های رییس محترم انجمن پزشكان عمومی 
كه خدمت جنابعالی ارایه ش��ده است مورد تاكید 

قرار می گیرد.
خواهش��مند است دس��تور فرمایید موارد مذكور 
و نظرات كارشناسی و منس��جم انجمن پزشكان 
عمومی در تصمیم سازی های برنامه های مرتبط 

مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.«

كودكان خیابانی قاچاقی وارد كشور می شوند؟طرح »خشونت زدایی همه جانبه از مدارس« در دست تدوین 
انتشار تصاویری از تنبیه دانش آموزان به دست معلمان یا 
خبرهایی از برخورد دانش آموزان و اولیای آنها با معلمان 
و مسووالن مدرسه، در كنار خشونت كالمی و فیزیكی 
بین برخی دانش آموزان، بار دیگر اهمیت توجه به تعلیم 
و تربیت و آسیب شناسی رفتارهای خشن در مدارس 
را تقویت ك��رد. آموزش و پرورش چ��ه برنامه ای برای 
كنترل این خش��م دارد؟ آیا اقداماتی كه تا االن صورت 
گرفته موثر بوده است؟ معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: این معاونت به دنبال طراحی 
مدلی برای »خش��ونت زدایی همه جانبه در مدارس« 
است. نمی توان در این مسیر تنها روی دانش آموزان یا 

معلمان تمركز كرد.
رضوان حكیم زاده معاون آم��وزش ابتدایی آموزش و 
پ��رورش در این باره با اعالم این خبر كه این معاونت به 
دنبال طراحی مدلی برای »خشونت زدایی همه جانبه 
در مدارس« اس��ت، گفت: موضوعاتی كه این روزها در 
فضای مجازی خصوصا مطرح می شود و شامل تنبیه 
دانش آموزان یا برخورد با یك معلم توسط اولیا است، 
جنبه های متفاوتی دارد. م��ا در حال حاضر دنبال این 
هستیم كه در شیوه های یادگیری مداخله كنیم و این 
حوزه را منعطف كنیم كه در این مسیر گام های موثری 
برداشته ش��ده اس��ت. در ادامه باید به دنبال یك نگاه 

همه جانبه در مدارس متمركز بر مسائل و عناصر روانی، 
اجتماعی باش��یم. او ادامه داد: مهارت های اجتماعی و 
روانی خود یكی از عوامل اثر گذار بر یادگیری است و از 
همین رو برای ما توجه به آن اهمیت دارد. تصور من این 
است كه باید یك نگاه همه جانبه روی بحث »خشونت 
زدایی از مدارس« داشته باشیم. نمی توان در این مسیر 
تنها روی دانش آم��وزان یا معلمان تمركز كرد. معاون 
آموزش ابتدایی آموزش و پرورش به مهر گفت: وقتی از 
خشونت صحبت می كنیم هم از خشونت كالمی سخن 
می گوییم و هم از خشونت غیركالمی. هر دو شكل این 
خشونت شیوه های متفاوتی دارد. خشونت همساالن 
نسبت به همساالن، خشونت معلم نسبت به دانش آموز 
و بر عكس، خشونت معلمان نسبت به یكدیگر در فضای 
مدرسه، خشونت مدیر نسبت به كادر مدرسه، خشونت 
والدین نس��بت به معلم و بر عكس، همه شكل هایی از 
خشونت های شناخته شده موجود است. ممكن است 
نسبت به نش��انگرهای برخی از این مولفه ها شناخت 
نداشته باش��یم.او اضافه كرد: اكثر خشونت هایی را كه 
بعضا ش��اهد هس��تیم از نوع تنبیه های فیزیكی است 
اما آسیب رسانی خشونت كالمی بسیار بیشتر و البته 
پنهان تر است. وی درباره طرحی كه این معاونت در بحث 
خش��ونت زدایی در مدارس دنبال می كند، بیان كرد: 

ما به دنبال الگویی هستیم كه توانمند سازی و آگاهی 
بخش��ی را در این بحث میان ذی نفعان نظام آموزشی 
باال ببریم. خشونت زدایی همه جانبه در مدارس به این 
معناست كه باید بتوانیم آگاهی و آموزش های الزم را 
به معلمان، مدیر، دانش آموزان و اولیا بدهیم و آنها را بر 
این مسائل حساس كنیم.حكیم زاده اظهار كرد: باید به 
سمتی برویم كه شاهد محیط های انسانی تر و به دنبالش 
شادتر در مدارس باشیم. تا این نگاه همه جانبه نباشد و 
تك بعدی این مساله را ببینیم و مثال تنها بر تبیه های 
فیزیكی كه البته واقعا به ندرت صورت می گیرد متمركز 
شویم، ما نمی توانیم محیط مدرسه را یك محیط امن 
روانی اجتماعی كنیم وبه دنبال آن قطعا آس��یب های 
دیگری خواهیم داشت. نكته مهم این است كه بسیاری 
از ترك تحصیل ها یا افت تحصیلی به دلیل مواد آموزشی 
نیس��ت بلكه به خاطر بیزاری از مدرسه و عدم تعلق به 
مدرس��ه صورت می گیرد.او اضافه كرد: عوامل موجود 
در مدارس از حیث روانی اجتماعی انگیزه یادگیری را 
كاهش یا افزایش می دهد و اگر نگوییم بیشتر از روش 
تدریس دروس بر یادگیری اثر گذار است، كمتر از آن 
نیست. ما باید بتوانیم به عنوان یك موضوع پر اهمیت بر 
مقطع ابتدایی توجه كنیم چرا كه نخستین تجربه های 

اجتماعی كودك از این سنین آغاز می شود.

معاون اجتماعی س��ازمان بهزیستی كش��ور از اداره 
امور اتباع وزارت كش��ور خواست كودكان خیابانی را 
شناسایی كنند و به آنها كد قابل رهگیری اختصاص 
دهند تا هویت، نحوه ورودشان به كشور و شرایط آنها 

مشخص شود.
حبیب اهلل مس��عودی فرید در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینكه درخواست بهزیس��تی به عنوان نهاد متولی 
رسیدگی به امور كودكان خیابانی كه گفته می شود 
۶۸درصد آنان در تهران جزو اتباع هس��تند، از دفاتر 
و ادارت مرب��وط به امور اتباع برای س��اماندهی آنان 
چیست؟ اظهاركرد: برای اینكه متوجه شویم چرا این 
كودكان در خیابان هس��تند، نیاز به شناسایی دقیق 
آنان داریم تا با شناسایی دقیق ببینیم آیا آنها قاچاق 
می شوند یا به صورت توریس��تی همراه با خانواده به 

كشور می آیند و كسب و كار می كنند؟.
او ادامه داد: در همه كش��ورها خصوصا كش��ورهای 
مبتنی بر رفاه ای��ن امكان وجود ن��دارد كه فردی با 
ویزای توریستی به كشوری سفر كرده اما بعد از یك 
هفته به كشورش بازنگردد و در آن كشور به كسب و 
كار بپردازد زیرا در آن كش��ورها افراد رصد می شوند، 
البته این موضوعی است كه نهادهای انتظامی و اداره 

امور اتباع باید به آن توجه كنند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی كشور اضافه كرد: 
آنچه كه برای ما اهمیت دارد این است كه آیا كودك 
مورد كودك آزاری ق��رار می گیرد؟ یا اینكه در كدام 
خانواده است؟ طبیعتا وقتی این كودكان شناسایی 
شوند و كدی به آنها داده شود كه قابل رهگیری باشد، 
می توانیم مطمئن باشیم كه برای آنها اتفاقی نمی افتد. 
در این راستا اگر اداره اتباع بتواند این نقش را ایفا كند و 
پیگیر این باشد كه كودكان قاچاق نشوند، حتما موثر 

واقع خواهد شد.
 فرید با بیان اینكه بهزیستی در نهایت متولی پذیرش 
و ارایه خدمات به این كودكان خواهند بود و اگر برای 
این موج حدی متصور نشوند و كنترلی صورت نگیرد، 
قطعا با شكست روبرو می شویم، به ایسنا گفت: در دنیا 
دولت هایی با نام دولت رفاه هم با چالش روبه رو شدند 
و مقداری در سیاس��ت های رفاهی خود تجدید نظر 
كرده اند، بنابراین باید به روی موضوعات اتباع بیگانه 
و پناهندگان مدیریتی  انجام ش��ود و سیاست ها نیز 

واضح و شفاف باشد.
او در پایان گفت: از اداره امور اتباع درخواس��ت داریم 
این افراد را شناسایی كنند، زیرا برای ساماندهی این 
كودكان الزم اس��ت نحوه ورود، شرایط و هویت آنها 

مشخص شود.
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»تعادل« بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی كشوری  را بررسی می كند 

جزییات الیحه تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده های مركزی شهر تهران برای سال آینده اعالم شد

ابالغ سیاست محدودسازی پروازهای چارتری

رونمایی از رژیم ترافیكی 98 پایتخت با 5 تغییر

گروه راه و شهرسازی| زهره عالمی|
براساس بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی كشوری، 
از این پس پروازهای چارتری در قالب بسته های سفر 
و تركیب هتل و پرواز و فقط در مسیرهای گردشگری 
انجام می شود و این پروازها نیازمند دریافت مجوز پرواز 

چارتری از این سازمان هستند.
با توجه به بخشنامه مذكور، همه شركت های هواپیمایی 
ملزم هس��تند كه از بهمن ماه جاری در همه مسیرها 
فروش خود را به صورت سیس��تمی عرضه و مقررات 
تغیی��ر و ابطال را اعمال كنند ضم��ن اینكه در هنگام 
فروش بلیت به مس��افران هم، باید اطالع رسانی الزم 

انجام شود.
صدور این بخشنامه و ابالغ آن به شركت های هواپیمایی 
درحال��ی صورت گرفته اس��ت ك��ه تا پی��ش از این، 
ش��ركت های هواپیمایی مجبور به ارایه بس��ته سفر 
درمس��یرهای چارت��ری نبودند عالوه ب��ر این برخی 
ایرالین ها هم فقط پرواز چارتری انجام می دادند اما با 
اجرای این ابالغی��ه دیگر امكان فروش بلیت چارتری 
بدون بسته س��فر امكان پذیر نیست و محور فعالیت 
شركت های هواپیمایی بر پروازهای سیستمی است 
و پروازهای چارتری فقط در مس��یرهای گردشگری 

انجام می شود.
اعمال محدودیت جدید از سوی سازمان هواپیمایی 
كشوری بر پروازهای چارتری در شرایطی است كه 
از اسفند سال گذشته، رییس این سازمان از حذف 
پروازهای چارتری از ابتدای امسال خبر داده بود اما 
با گذشت چندماه از سال اقدامی در این زمینه انجام 
نش��د، اما با افزایش انتقادات از س��وی دادگستری 
تهران و كل كشور درباره رشد شكایت های مربوط 
به پروازهای چارتری، حرف و حدیث ها درباره حذف 
این نوع از پروازها دوباره آغاز ش��د اما علی عابدزاده 
كه پیش از ای��ن از حذف این پروازها دفاع كرده بود 
اعالم كرد كه برای حمایت از صنعت توریس��م، این 
پروازها حذف نمی شود بلكه سازماندهی می شوند، 
هم اكنون با ابالغ بخشنامه جدید سازمان هواپیمایی 
كش��وری به نظر می رس��د كه این س��ازمان حامی 
پروازهای چارتری اس��ت اما خواهان نظم دهی به 

آن است.
در این میان این سوال مطرح می شود كه آیا با توجه به 
مشكالت عدیده ایرالین ها در كمبود نقدینگی و عدم 
دریافت ارز نیمایی آیا این بخش��نامه قابلیت اجرایی 

شدن را دارد یا نه ؟

  موانع پیش روی اجرای بخشنامه 
علیرضا منظری، معاون اسبق س��ازمان هواپیمایی 
كشوری كه با نظم دهی به وضعیت پروازهای چارتری 
موافق است، درباره بخش��نامه جدید این سازمان به 
»تع��ادل« می گوید: در بخش چارتری مش��كل این 
بود كه چارتركننده و هم دستگاه نظارتی خوب عمل 

نمی كرد و این موجب یكسری مشكالتی شده بود.
منظ��ری می افزای��د: افزایش مش��كالت مربوط به 
پروازهای چارتری موجب شد كه سازمان هواپیمایی 
كشوری تصمیم به چنین تصمیمی بگیرد و بخشنامه 
مربوطه را به ش��ركت های هواپیمای��ی ابالغ كند تا 

محدودیت هایی بر پروازهای چارتری اعمال شود.
او ادام��ه می دهد: به طوركلی نظم و س��ازماندهی به 
پروازهای چارتری می تواند اقدامی مثبت تلقی شود 
و بخشی از مشكالت را به ویژه در قیمت و عدم كنترل 
آن حل كن��د و باید زمان بدهیم كه این بخش��نامه 

درصورت اجرا با چه موانعی روبه رو می شود.
به گفته این كارشناس ارشد حوزه هوانوردی، با توجه 
به وضعیت شركت های هواپیمایی به نظر می رسد كه 
اجرای این بخشنامه به سختی انجام شود، شركت های 
هواپیمایی با مشكل نقدینگی مواجه هستند و یكی از 
دالیل عمده اجرای پروازهای چارتری به شكل كنونی 

هم همین مشكل مالی ایرالین ها بود.
منظری اظه��ار می كند: چارتر كنن��ده نقدینگی در 
اختیار شركت های هواپیمایی قرار می داد و مشكل 
ایرالین ها تاحدودی حل می شد اما با محدودیت های 
اعمال ش��ده بر پروازهای چارتری ممكن اس��ت كه 
شركت های هواپیمایی در زمینه مالی با مشكل روبه رو 
شوند. او بیان می كند: درصورت اجرای این بخشنامه 

با توجه به فشارمالی وارد به ایرالین ها، سیستم بانكی 
یا دولت باید نقدینگی الزم را در اختیار شركت های 
هواپیمایی قرار دهند تا مش��كل آنها تاحدودی حل 

شود.
معاون اسبق سازمان هواپیمایی كشوری، پیشنهادی 
را به سازمان هواپیمایی كشوری می دهد: موضوعی 
كه در كشور ما خالی است از یك طرف ایرالین هایی 
را داریم كه اقدام به فروش بلیت می كنند و از س��وی 
دیگر هم آژانس های هوایی را داریم كه به نمایندگی 
از ایرالین ها بلیت فروش��ی می كنند ام��ا تور اپراتور 
)چارتركننده( كه در این زمینه سرمایه گذاری كند، 
نداری��م و عمدتا ف��روش بلیت چارتر توس��ط دفاتر 
خدمات هوایی انجام می شود، بنابراین كنترل فعالیت 

تمام آژانس های هوایی سخت است.
منظ��ری اضافه می كن��د: بهتر این اس��ت كه مدلی 
طراحی ش��ود كه ش��ركت های چارتركننده و نحوه 
فعالیت آنها هم مشخص باشد تا اینكه همه شركت ها 
را محدود كنیم. او می گوید: زمانی حجم مسافر كاهش 

می یابد كه شركت های هواپیمایی توان فروش بلیت 
چارتر را نداشته باشد و یكی از دالیل ایجاد این نوع از 
چارتر در ایران، نقص ایرالین ها در بخش بازرگانی و 
فروش بود یا اینكه مشكالتی داشتند كه تمام وظایف 
مربوط به بخش بازرگانی یك ایرالین را انجام دهند.

این كارش��ناس ارش��د ح��وزه هوایی معتقد اس��ت 
درصورتی كه ایرالین ها بتوانند سیستم فروش بلیت 
پروازهای چارتری را خودشان به دست بگیرند و تغییر 
قیمت بلیت را در زمان های خاص اعمال كنند شاهد 

كاهش حجم مسافر در بخش چارتر نخواهیم بود. 

  افزایش قیمت بلیت   برای تعطیالت بهمن 
درحالی كه پروازهای چارتری با ابالغ بخشنامه جدید 
از سوی سازمان هواپیمایی كشوری محدود می شود 
و به عبارتی س��ازماندهی می شود اما به نظر می رسد 
كه این س��ازمان نظارت چندانی بر قیمت ها ندارد به 
عنوان نمونه با افزایش تقاضای سفر برای تعطیالت 
۲۲ بهمن ماه امسال، برخی شركت  های هواپیمایی 

قیمت بلیت پرواز پرتقاضایی نظیر تهران-كیش را تا 
یك میلیون تومان هم افزایش دادند و كف قیمت هم 

با ۶۷۰ هزار تومان آغاز می شود.
بررس��ی قیمت بلیت های عرضه شده در تعطیالت 
چند روزه بهمن ماه نشان از رشد چشمگیر قیمت ها 
دارد ب��ه عنوان نمونه قیمت بلیت پرواز س��اعت 15: 
1۲تهران-كیش یكی از ایرالین ها كه روز 18 بهمن 

ماه انجام می شود 9۲۰ هزار تومان است.
همچنی��ن قیمت بلیت هواپیما برای همین مس��یر 
تهران-كیش كه در س��اعت 55: 18 روز پنج شنبه 

18 بهمن صورت می گیرد، ۷59 هزار تومان است.
البته اجرای قانون آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما در 
پروازهای داخلی موجب ش��د ك��ه طیف مختلفی از 
قیمت  ها ارایه ش��ود و قیمت هر ساعت پرواز بسته به 
مسیر و زمان سفر و حتی ساعت آن، متفاوت باشد اما 
در برخی بازه های زمانی قیمت بلیت هواپیما به شدت 
افزایش می یابد و هیچ نظارتی هم بر افزایش قیمت ها 

انجام نمی شود.
در سیستم آزادسازی نرخ ها، عرضه و تقاضا قیمت ها 
را مش��خص می كند، در این راستا با افزایش تقاضای 
سفر به ویژه در ایام اوج سفر نظیر تعطیالت، قیمت ها 

هم افزایش می یابد.
البت��ه ذكر این نكته هم ضروری اس��ت ك��ه در نبود 
تقاضای سفر، در برخی روزها شركت های هواپیمایی 
قیمت هایی حتی پایین تر از نرخ بلیت اتوبوس برای 

مسافران خود عرضه می كنند.
با این حال درست اس��ت كه طبق قانون آزادسازی، 
عرض��ه و تقاضا نرخ  ها را تعیی��ن می كند، اما نظارت 
حاكمیت صنعت حمل و نقل هوایی بر سقف نرخ ها 
هم در این حوزه بس��یار ضروری است، به هر حال با 
وجود افزایش تقاضا قیمت ها باید به گونه ای باش��د 
ك��ه از حالت غیرمنطق��ی عبور نكن��د و اجحافی به 

مسافر نشود.
برخی ش��ركت  های هواپیمایی و آژانس  های فروش 
بلیت هواپیما در ش��رایط افزای��ش تقاضا نرخ هایی 
بابت یك ساعت صندلی پرواز ارایه می كنند كه شاید 
چندان منطق اقتصادی برای مسافران نداشته باشد.

البته ناگفته نماند كه یكی از مش��كالت شركت های 
هواپیمایی، دریافت ارز س��امانه نیما اس��ت و قطعًا 
ش��ركت های هواپیمایی هم در نوسانات اخیر ارزی 
دچار مشكل شده اند، زیرا به هر حال بیش از 5۰ درصد 
هزینه شركت های هواپیمایی ارزی است و با افزایش 

قیمت ارز دچار مشكل می شوند.
طبق قانون  شركت  های هواپیمایی می توانند ارز نیما 
دریافت كنند، اما به گفته دبیر انجمن ش��ركت های 
هواپیمایی دریافت ارز از س��امانه نیم��ا برای برخی 
ایرالین  ه��ای داخل��ی زمانبر ش��ده اس��ت و برخی 

شركت ها ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه می كنند.
از س��وی دیگر نرخ گ��ذاری بلیت پروازها بر اس��اس 
ارز نیما انجام ش��ده اس��ت و به گفت��ه دبیر انجمن 
شركت  های هواپیمایی، اگر شركتی نتواند در هفته، 
ارز نیما دریافت كند باید س��راغ ارز ب��ازار آزاد برود، 
در حالی كه قیمت بلیت ه��ای آنها با ارز نیما منعقد 

شده است.

الیحه پیش��نهادی تعیی��ن نرخ ع��وارض تردد در 
محدوده مركزی شهر تهران برای سال 98 به شورای 

شهر تهران ارسال شد.
این الیحه در كمیسیون های تخصصی شورا از جمله 
كمیسیون برنامه و بودجه و عمران و حمل ونقل در 
حال بررسی است. این الیحه هنوز در كمیسیون های 
شورا به تأیید نرس��یده و در صحن شورا نیز مطرح 
نشده اس��ت. در الیحه ارس��الی عوارضی هم برای 
محدوده زوج و فرد كه در مدیران شهری نام محدوده 
كنترل آلودگی هوا را بر آن نهاده اند، پیش بینی شده 
اس��ت. این درحالی اس��ت كه تغییرات در محدوده 
ط��رح زوج و فرد هنوز در ش��ورای عالی ترافیك به 
تصویب نرسیده و مشخص نیست، چرا شورای شهر 

باید برای عوارض آن تصمیم گیری كند.
بر اس��اس متنی كه خبرگزاری مهر منتشر كرده و 
همچنین با اس��تناد به صحبت های سكینه اشرفی 
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران، در مجموع این 
الیحه نسبت به مصوبه سال گذشته 5 تغییر عمده 
داشته است. تعیین عوارض 5/. درصدی برای ورود 
به مح��دوده زوج وفرد، اخذ به��ای خدمات صدور 
مجوز ورود در كل سال برای هر خودرو به مبلغ یك 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، امكان تهیه بس��ته های 
اعتباری رزرو ب��رای صدور مجوز ط��رح ترافیك و 
مح��دوده كنترل آلودگی هوا به ص��ورت 3ماهه، ۶ 
ماهه و یك س��اله، حذف ضریب معاینه فنی خودرو 
و نی��ز افزای��ش ۲۰ درصدی قیمت ط��رح ترافیك 

تغییرات مهم این الیحه به شمار می روند. 
به گزارش مهر، براس��اس این الیحه، عوارض تردد 
وس��ایل نقلیه در هر ی��ك از محدوده های موضوع 
این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ 
پایه به مبلغ ۲۴ هزار تومان-  با احتساب ۲۰ درصد 
عوارض توسعه حمل و نقل ریلی - در ضریب مربوط 
به س��اعت تردد، آالیندگی وس��یله نقلی��ه و زمان 

پرداخت است.
چنانچه وسیله نقلیه تنها در یكی از بازه های ساعت 
اوج )۶:3۰ ت��ا 1۰:۰۰ یا 1۶:۰۰ ت��ا 19:۰۰( رویت 
شوند ضریب یك و در صورتی كه در ساعت غیر اوج 

)1۰:۰۰ تا 1۶:۰۰( رویت شوند، ضریب ۰.۷ اعمال 
می شود.براساس یكی از تبصره های این الیحه، در 
صورت ورود یا تردد وس��ایل نقلیه به محدوده طرح 
ترافیك و آلودگی هوا، عوارض مربوط به ورود یا تردد 
در محدوده طرح ترافیك اخذ می ش��ود. شهرداری 
مجاز است به منظور كنترل آلودگی هوا در شرایط 
وارونگی و تجاوز ش��اخص آلودگ��ی از عدد 1۰۰ و 
همچنین رعایت س��قف تعیین شده توسط شورای 
حمل و نقل ترافیك ش��ورای شهر تهران برای ورود 
و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب نسبت 
به افزایش نرخ پایه این مصوبه حداكثر به میزان 5۰ 

درصد اقدام كند.
عوارض تردد بیم��اران خاص، افراد دارای معلولیت 
جسمی و حركتی كه انجام فعالیت و وظایف شغلی 
و امور درمانی ایشان مستلزم ورود به محدوده طرح 
ترافیك و محدوده كنترل آلودگی هوا است و سقف 
مجوزهای ورودی در كل سال با اعمال ضریب ۰.1 
تعیین و محاس��به می شود. وس��ایل نقلیه با پالك 
»ژ« نیز مش��مول پرداخت ع��وارض به موضوع این 

مصوبه نیستند.
متقاضیان استفاده از تسهیالت تردد بیماران خاص 
و افراد دارای معلولیت جس��می و حركتی باید پس 
از ثبت درخواست در س��امانه »تهران من« به یكی 
از كلینیك های بهداش��تی درمانی ش��ركت ش��هر 
س��الم مراجعه كنند، سپس براساس وضعیت بیمار 
یا معلول و ضرورت تردد ایش��ان در محدوده طرح 
ترافیك و كنترل آلودگی هوا، تعداد روزهای مجاز به 
استفاده از تسهیالت مذكور تعیین و تأیید می شود.

همچنین در ماده ۴ این الیحه به ش��هرداری تهران 
اجازه داده شده حداكثر 3 درصد از مجوزهای صادره 
را در م��وارد خاص ب��ا اعمال ضریب ۰.3 محاس��به 
كند. مواد خاص ب��ه موجب دس��تورالعملی كه به 
تأیید كمیسیون عمران و حمل و نقل و كمیسیون 
فرهنگی اجتماعی ش��ورای ش��هر می رسد، تعیین 
می ش��ود.خبرنگاران، روزنامه ن��گاران و عكاس��ان 
خبری نیز مشمول مواد خاص هستند. همچنین به 
شهرداری اجازه داده می شود، به خبرنگارانی كه از 

سهمیه تخصصی استفاده نكرده یا خبرنگارانی كه 
فاقد خودرو هستند، كارت بلیت الكترونیكی رایگان 
برای استفاده از وسیله نقلیه عمومی تخصیص دهد. 
جانبازان ۲5 درصد و باالتر با رعایت سقف مجوزهای 
ورودی به محدوده ها و با تأیید بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران مش��مول پرداخت ع��وارض موضوع این 

مصوبه نمی شوند.
یك��ی از ایرادهای طرح فعلی این اس��ت كه تكلیف 
رانندگان آژانس تاكسی های اینترنتی و مینی بوس ها 
به طور مشخص تعیین نشده است و همین امر باعث 
شد تا شاهد تجمع اعتراضی تاكسیران ها و رانندگان 
مینی بوس ها رو به روی ش��ورای شهر باشیم. اما در 
الیحه پیشنهادی س��ال آینده ضریبی برای آنها در 
نظر گرفته شده اس��ت. بر این اساس عوارض تردد 
وس��ایل نقلیه پالك تهران كه در زمینه جابه جایی 
مسافر فعالیت می كنند، نظیر آژانس ها، موسسات 
اتومبیل كرایه، حمل و نقل بار، وانت بار ها، كامیون ها 
ت��ا س��قف ۶ تن، ب��ا اعم��ال ضری��ب ۰.5 تعیین و 
محاسبه می شود.در صورتی كه خودروهای آژانس 
و موسس��ات اتومبیل كرایه روزانه 3 س��ند سفر در 
سامانه سفربرگ ش��هرداری اخذ كنند، ضریب آنها 
به ضریب ۰.3 تعیین و محاسبه می شود. همچنین 
در صورتی كه خودروهای حمل بار روزانه حداقل 3 
بار برگ از س��امانه سفربرگ دریافت كنند، عوارض 

تردد آنها ضریب ۰.3 تعیین و محاسبه می شود.
در این الیحه همچنین برای سرویس های مدارس 
نیز ضریبی مشابه تاكسی ها در نظر گرفته شدهاست. 
این در حالی اس��ت كه در سال جاری سرویس های 
مدارس بدون پرداخت هزنیه وارد طرح می ش��دند 
و فقط رانندگانی كه برچس��ب سرویس مدارس را 
دریافت كردند حق ورود به مح��دوده زوج و فرد را 
دارند. در الیحه جدید سرویس مجاز مدارس نیز با 
رعایت سقف مجوزهای شورای حمل و نقل و ترافیك 
شهر تهران مجاز به تردد در محدوده طرح ترافیك 
و محدوده كنترل آلودگی هوا با عوارض ضریب ۰.3 

محاسبه می شوند.
در یكی از مواد این پیش نویس الیحه آمده اس��ت 

كه به ازای صدور مجوز ورود در كل س��ال برای هر 
خودرو مبلغ یك میلی��ون و ۲۰۰ هزار تومان بابت 
بهای خدمات اخذ می شود. همچنین به شهرداری 
اجازه داده می شود نسبت به تهیه بسته های اعتباری 
رزرو برای ص��دور مجوز طرح ترافی��ك و محدوده 
كنترل آلودگی ه��وا به صورت ۶ م��اه، 3 ماه و یك 

ساله اقدام كنند.
ش��هرداری تهران 1۰۰ درصد اضافه درآمد حاصل 
از اجرای این مصوبه نسبت به درآمد حاصل از اخذ 
عوارض تردد در محدوده مركزی ش��هر در سال 9۶ 
را باید صرف توسعه و نوس��ازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی و اقدامات پیشگیرانه به منظور كاهش اثرات 
آلودگی هوا كند.همچنی��ن در یكی از بندهای این 
الیحه آمده است، شهرداری موظف است هر سه ماه 

عملكرد در این مصوبه را به شورا ارایه كند.

 افزایش ۲۰ درصدی نرخ طرح ترافیك
همزمان ب��ا رونمای��ی از جزییات رژی��م ترافیكی 
س��ال آینده در پایتخت،  س��كینه اش��رفی، معاون 
برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز از 
افزایش ۲۰ درصدی نرخ طرح ترافیك در سال 98 
به دلیل رش��د تورم خبر داد.او با اشاره به پیشنهاد 
افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ورود به طرح ترافیك 
اظهار كرد: براساس گزارش های مركز آمار، نرخ تورم 
بیش از ۲۰ درصد است و بر همین اساس مقرر شده 

تا نرخ ورود به طرح نیز افزایش یابد.
اش��رفی با اش��اره به اینكه در لوایحی كه به شورای 

شهر تهران تحویل ش��ده است، سهمیه خبرنگاران 
برای ورود به طرح ترافیك حذف نشده، گفت: قرار 
اس��ت روندی تعریف كنیم تا اختصاص مجوز ورود 
به طرح ترافیك منوط به این باش��د ك��ه فرد واقعا 

خبرنگار باشد.
به گ��زارش ایس��نا، با اش��اره ب��ه اینك��ه معاونت 
برنامه ریزی و توس��عه شهری ش��هرداری تهران در 
زمینه عوارض ش��هری حدود 1۰ الیحه به شورای 
شهر تهران ارایه داده اس��ت، گفت: هفته آتی تمام 
وقت شورای ش��هر تهران به تعیین عوارض شهری 
اختصاص پیدا می كند، چراكه براساس قانون تمام 
عوارض باید تا پیش از 15 بهمن تصویب شود.او ادامه 
داد: این لوایح شامل عوارض پسماند، طرح ترافیك، 
پاركینگ های حاشیه ای، ساختمان و ... می شود و ما 
برخی از این لوایح را در ماه های آذر و دی به شورای 
شهر تهران تحویل دادیم تا در كمیسیون ها بررسی 
ش��وند و قرار اس��ت، این لوایح هفته دیگر از سوی 

شورای شهر بررسی شوند.
وی با اش��اره به دو الیحه كه در ح��وزه حمل و نقل 
به شورای شهر تهران ارایه شده است، گفت: تالش 
می كنیم ای��ن لوایح به صورت دو فوریتی بررس��ی 
ش��وند تا به كمیس��یون بازنگردن��د و تاخیری هم 
در كار ایج��اد نش��ود.این الیحه پس از بررس��ی در 
كمیس��یون های تخصصی شورای شهر تهران برای 
تصویب نهایی به صحن ش��ورا خواهد آمد و پس از 
تصویب در صحن به فرمانداری ارسال و پس از تایید 

در فرمانداری اجرایی می شود.
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ضرورت استقالل مالی 
شهرداری ها در بودجه سال 98 

محمدرضا عارف در نخس��تین نشس��ت كمیته 
هماهنگی مدیریت ش��هری كه ب��ا حضور پیروز 
حناچی رییس مجمع شهرداران كالن شهرهای 
ایران برگزار شد، بر لزوم استقالل مالی شهرداری ها 
در بودجه س��ال 98 دولت تاكید كرد. به گزارش 
ایلنا، پی��روز حناچی در ابتدای این نشس��ت كه 
جمعی از نمایندگان كمیس��یون تلفیق مجلس 
و نمایندگانی از مجمع شهرداران كالن شهرها و 
ش��ورای عالی استان ها نیز در آن حضور داشتند، 
بر حفظ كارآمدی شهرداری ها در رفع مشكالت 
زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های خدمات 
ش��هری خصوصا توس��عه حمل و نقل عمومی و 
ریلی درون شهری و حومه در الیحه بودجه سال 
98 اشاره كرد و خواستار اعمال اصالحات قانونی 
در این الیحه شد. ش��هردار تهران با بیان ایرادات 
این الیحه، موضوعاتی چون عوارض شهرداری ها 
و دهیاری ها، موانع انتشار اوراق مشاركت از سوی 
شهرداری ها و مشكالت آنها برای تضمین استفاده 
از فاینانس و تامین قیر مورد نیاز برای آس��فالت 
معابر شهری را تشریح كرد. حناچی با بیان اینكه 
شهرداری های كشور طبق قوانین و مقررات وضع 
شده همواره به صورت خودگردان و از محل عوارض 
و به��ای خدمات دریافتی از ش��هروندان و برخی 
از پرداخت های انتقالی مشترك همچون ارزش 
افزوده و كمك های موردی دولت اداره می شوند، 
افزود: از این جهت ضروری اس��ت دولت در لوایح 
بودجه سنواتی حداقل منابع مورد نیاز مدیریت 
ش��هری را پیش بینی و اجرای برنامه های توسعه 
زیرساخت ها و نگهداشت شهرها را تسهیل كند. 
وی ابراز امیدواری كرد: با تعامل و هماهنگی مثبتی 
كه مجمع ش��هرداران كالن شهرها با نمایندگان 
مجلس و شورای عالی استان ها برقرار كرده است 
و با توجه به فرصت اندك باق��ی مانده، ایرادات و 
موانع مرتبط با شهرداری ها در الیحه بودجه سال 
آینده از طریق كمیسیون تلفیق مجلس اصالح و 
بازبینی شود. محمدرضا عارف، رییس فراكسیون 
امید مجلس شورای اسالمی تصریح كرد: دولت در 
فضای كنونی باید نگاه روشنفكرانه ای به استقالل 
مالی شهرداری ها داشته باشد.وی به نمایندگان 
كمیسیون تلفیق توصیه كرد در چارچوب اصل 
۴۴ قانون اساسی مبنی برتقویت بخش خصوصی 
در كش��ور و كم كردن تصدی گ��ری دولت، نگاه 
كارشناسانه ای به اصالح و بازبینی بودجه در جهت 
تقویت و تحكیم جایگاه ش��وراها و شهرداری ها 
داشته باشند.  رییس مجمع امید از طوالنی شدن 
تصویب الیحه مدیریت یكپارچه شهری انتقاد كرد 
و افزود: متاسفانه برخی موازی كاری ها در اداره شهر 
مانع خدمت رس��انی مطلوب به مردم اس��ت این 
درحالی است كه شهرداران باید مسوولیت اداره 

شهر را به عهده بگیرند.

ورود به محدوده طرح ترافیك 
در پاییز ۳8 درصد كاهش یافت

آخرین بررسی ها در شركت كنترل ترافیك تهران 
نشان می دهد كه میزان ورود خودروها به محدوده 
طرح ترافیك در پاییز امسال نسبت به سال گذشته 
38 درصد كاهش داشته اس��ت. به گزارش ایسنا، 
رواب��ط عمومی معاون��ت حمل و نق��ل و ترافیك 
شهرداری تهران در اطالعیه ای اعالم كرد كه طبق 
بررس��ی مقایس��ه ای آمار ورودی به محدوده طرح 
ترافیك در بازه  زمانی 15 مهر ت��ا 15 آذر، آمار كل 
ورودی امس��ال به محدوده طرح ترافیك نس��بت 
به سال گذشته برای كل ش��بانه روز ۲۲ درصد و در 
ساعات اجرای طرح ترافیك 38 درصد كاهش را به 
خود دیده است. فاصله زمانی 15 مهر تا 15 آذر از آن 
رو برای این مقایسه انتخاب شده است كه در دو هفته  
ابتدایی مهرماه طرح های ویژه ای همچون ش��ناور 
كردن س��اعت كاری كارمندان و محدودیت تردد 
خودروهای باری اجرا شده بود. اما در دو ماه پس از آن، 
مهم ترین عامل موثر بر تغییر وضعیت ترافیك، اجرای 
طرح ترافیك به شیوه  جدید بوده است. گفتنی است 
بارش بیشتر باران و افزایش دما در پاییز سال جاری 
نیز از جمله عامل ترغیب كننده برای استفاده بیشتر 
از خودروی شخصی بوده است. در چنین شرایطی، 
كاهش قابل مالحظه ورود به مح��دوده ترافیك را 
می توان نشانه  موفقیت طرح ترافیك جدید در نیل 
به اهداف خود دانس��ت. گزارش تهیه شده از سوی 
كارشناسان كنترل ترافیك نشان می دهد كه بخشی 
از تقاضای سفر به ساعات پس از اجرای طرح ترافیك 
منتقل شده و تا نیمه های شب نیز ادامه داشته است. 
بدین ترتیب حالت شب مردگی در محدوده سكونتی 
طرح ترافیك كه از جمله پیامدهای سوء اجتماعی 
طرح ترافیك قبلی بود نیز تا حدی تغییر كرده است.

همچنین بر اساس این گزارش، اجرای طرح ترافیك 
جدید باعث افزایش سرعت ناوگان اتوبوسرانی عادی و 
تندرو شده است. بطوری كه در دو ماهه  مورد مطالعه 
در پاییز 9۷ س��رعت ناوگان عادی بطور متوسط ۷ 
درصد و سرعت ناوگان تندرو 1۲ درصد افزایش یافته 
است. وضعیت تعداد مسافران ناوگان اتوبوسرانی نیز 
در پاییز امسال در مقایس��ه با زمان مشابه پارسال، 
تغییراتی را به خود دیده اس��ت، به طوری كه تعداد 
كل مسافران ناوگان اتوبوسرانی با یك درصد كاهش 
مواجه بوده و مس��افران خطوط ع��ادی 9.5 درصد 
كم شده اند. به نظر می رسد با وجود افزایش سرعت 
رسیدن به مقصد، فرس��ودگی ناوگان اتوبوسرانی 
بخش خصوصی باعث كاهش مسافران این بخش 
شده است. اما در مقابل، طبق گزارش های برگرفته 
از GPS اتوبوس های خطوط تندرو )بی آرتی( با اقبال 
بیشتر مسافران روبه رو شده و در پاییز امسال نسبت 
به سال گذشته 5.5 درصد افزایش مسافر را به خود 
دیده است. برای خطوط تندرو شبانه این افزایش به 
مراتب بیشتر بوده و تعداد مسافران بی آرتی شبانه 
در پاییز س��ال 9۷ حدود ۲۴ درصد بیش��تر از سال 

9۶ شده است.

مدیرروابط عمومی س�ازمان هواپیمایی كشوری درباره بخشنامه جدید این سازمان   اظهاركرد: در راستای اجرای سیاست های ابالغی مبنی بر 
فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و بررسی های صورت گرفته پیش از این  شاهد فروش بلیت پروازهای 

برنامه ای به صورت چارتری بود یم كه این امر مغایر با بخشنامه های ابالغی سازمان هواپیمایی كشوری است.
رضا جعفرزاده گفت: ایرالین ها مجاز به فروش بلیت چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستند و بلیت باید مشمول ابطال و تغییر باشد.

او افزود: در صورت گزارش و مش�اهده عدول از مقررات ابالغی این سازمان جهت جلوگیری از ایجاد بی نظمی در فضای كسب و كار حمل و نقل 
هوایی و صیانت از حقوق مسافران در خصوص ارایه مجوزهای جدید یا تعدیل مجوز پروازهای قبلی شركت ها تجدید نظر  و با متخلفان برخورد 

قانونی خواهد كرد.

خبر آخر
برخورد قانونی با متخلفان بخشنامه جدید
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با خروج دولت از تصدی گری در صنعت خودروسازی صورت خواهد گرفت

تغییر آرایش قیمتی در بازار خودرو
تعادل|

گام دوم و نهایی آزادس��ازی قیمت خودروهای داخلی روز 
گذشته و همزمان با اعالم فهرست جدید قیمت محصوالت 
گروه خودروسازی ایران خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار، 
آغاز شد. این اما تنها یكی از دالیل تغییر آرایش قیمتی در 
بازار خودرو طی روزهای آینده خواهد بود. افزایش قیمت 
خودروهای داخلی ارزان ت��ر از 45 میلیون ایران خودرو در 
حالی رسما آغاز ش��د كه گروه خودروسازی سایپا، دومین 
خودروس��از بزرگ كشور، نیز چند روز پیش قیمت جدید 
محصوالت خود بر اساس همین شیوه قیمت گذاری را اعالم 
كرده بود. خودروس��ازان پیش از این تعه��د داده بودند كه 
پس از افزایش قیمت خودروها، 80 درصد از تولیدات خود 
را برای تكمیل تعهدات پیشین خود در مورد خودروهای 
پیش فروش ش��ده و تنها 20 درصد از آن را برای فروش در 
طرح های آتی اختصاص دهند. این اما در حالی است كه ایران 
خودرو هنوز از طرح پیش فروش جدیدی رونمایی نكرده و 
به این ترتیب، احتماال این پیغام به بازارها مخابره خواهد شد 
كه قیمت های جدید »كف قیمتی« محصوالت خودرویی 
داخلی خواهند بود. به همین دلیل، به نظر می رس��د طرح 
وزارت صنعت ب��رای افزایش تیراژ تولید به منظور كاهش 
رسمی قیمتها در بازار، از همین حاال با عدم موفقیت رو به رو 
شده باشد. از آن سو اما مجلس شورای اسالمی روز سه شنبه 
و در ادامه بررسی طرح یك فوریتی ساماندهی بازار خودرو، 
طرحی را به تصویب رساند كه بر اساس آن، دولت باید تا سه 
سال آینده از تصدی گری در حوزه صنعت خودرو كنار برود 
و در این خصوص تنها حضور نظارتی داشته باشد. این اما در 
حالی است كه ترخیص بیش از 13هزار دستگاه خودروی 
خارجی محبوس ش��ده در گمركات كش��ور، دیگر عامل 
تغییر دهنده قیمت خودرو در روزهای آتی خواهد بود. به این 
ترتیب، ورود خودروهای خارجی دپو شده به بازارها، میزان 
تقاضا برای خرید خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار 
می دهد و حتی ممكن است تقاضا برای خرید خودروهای 
داخلی در كانال های قیمتی كنونی را به شدت كاهش دهد.

   گام دوم   فرآیند آزادسازی قیمت خودرو
روز گذشته، گروه خودروسازی ایران خودرو قیمت جدید 
محصوالت خود را كه بر اس��اس نرخ حاش��یه بازار تعیین 
ش��ده، اعالم كرد و به این ترتیب، دومین گام از آزادسازی 
قیمت خودروهای داخلی هم كلید خورد. بر اساس تصمیم 
وزارت صنع��ت، قیمت خودروهای داخل��ی كه تا پیش از 
اول بهمن ماه سال جاری كمتر از 45 میلیون تومان قیمت 
داشتند، از این تاریخ به بعد بر اس��اس »نرخ حاشیه بازار« 
قیمت گذاری خواهند شد. به عبارت ساده تر، از این تاریخ به 
بعد، خودروسازان می توانند محصوالت خود را با قیمت های 

جدید و به نرخ 5 درصد كمتر از قیمت های حاش��یه بازار 
خودرو، عرضه كنند و این به معنی آن است كه قیمت همه 
خودروهای داخلی كه در این كانال قیمتی قرار می گیرند، 
آزادس��ازی خواهد ش��د. این اما در حالی است كه دومین 
خودروساز بزرگ كشور، سایپا، چند روز پیش از شیوه جدید 
قیمت گذاری محصوالت ارزان تر از 45 میلیون تومان خود 
رونمایی كرده بود و با این همه، برخی از محصوالت تولیدی 
این خودروساز، مش��مول موارد مجدد افزایش قیمت هم 
شده اند. افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو اما در حالی 
صورت می گیرد كه خبری از طرح های پیش فروش خودرو 
در این شركت خودروسازی به چشم نمی خورد و این موضوع 
احتماال موجب افزایش انتظ��ارات تورمی در مورد قیمت 
خودرو در بازار خواهد شد. توضیح آنكه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، قبال از تعهد خودروسازان برای اختصاص 80 درصد 
از تولیدات با قیمت جدید برای تكمیل تعهدات پیش فروش 
شده در ماه های قبل و اختصاص تنها 20 درصد از تولیدات 
برای پیش فروش های آتی خبر داده بود. اما خودروسازان در 
حال حاضر تمام تالش خود را برای تكمیل تعهدات پیشین 
خود به كار بسته اند، تا آنجا كه حتی صحبت از جایگزینی 

برخی محصوالت پیش فروش ش��ده با محصوالت جدید، 
به دلیل در دس��ترس نبودن قطعات مورد نیاز برای تولید 
خودروهای پیش فروش شده هم مطرح شده است. به این 
ترتیب، از آنجا كه فعال قرار نیست خودرویی با قیمت های 
جدید به بازار عرضه شود، افزایش قیمت ها این عالمت را به 
بازارها صادر می كند كه این قیمت ها، »كف قیمتی« در بازار 
هستند. به همین دلیل، به نظر می رسد طرح وزارت صنعت 
برای افزایش تیراژ تولید به منظور كاهش قیمتها در بازار، از 

همین حاال با عدم موفقیت رو به رو شده باشد. 

   مهلت 3 ساله   براي خصوصی سازی واقعی  
افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی اما در حالی كلید 
خورده كه مجلس ش��ورای اس��المی، به تازگی و در ادامه 
بررس��ی طرح یك فوریتی ساماندهی بازار خودرو، مهلتی 
سه س��اله برای پایان تصدی گری دولت بر صنعت خودرو 
در نظر گرفته اس��ت. بر این اساس، عالوه بر تعیین جایگاه 
رگوالتوری برای دولت در صنعت خودرو از سوی مجلس، 
تصویب جزییات طرح ساماندهی بازار خودرو به كمیسیون 
صنایع سپرده شد. مجلسی ها در جلسه علنی روز دوشنبه 

همین هفته نیز كلیات و ماده یك این طرح را تصویب كرده 
بودند. باتصویب نمایندگان در ماده 2 این طرح، دولت مكلف 
اس��ت طی مدت سه س��ال از الزم االجرا شدن این قانون با 
اجرای صحیح سیاست های كلی اصل 44، اصالحات بعدی 
آن و سیاست های كلی تولید ملی، كار و سرمایه ایرانی زمینه 
رقابت پذی��ری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم كند كه 
تصدی گری دولت خاتمه یافت��ه و صرفا اقدامات نظارتی، 
سیاس��ت گذاری و تنظیم گری انجام دهد. بر این اساس، 
پیشنهاد جایگزین حمیدرضا فوالدگر، رییس كمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های 
كلی اصل44 مبنی بر مهلت دهی سه س��اله به دولت برای 
خصوصی سازی واقعی خودروسازان به تصویب رسید. در 
اصل این ماده كه با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود 
كه حداقل ساالنه 5 درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی 

كاهش یابد تا در سال 1404 به حداكثر 20 درصد برسد.
یكی از اصلی ترین استدالل های حامیان تصویب این طرح 
در مجلس شورای اسالمی اما این بود كه دولت به عنوان یكی 
از سهام داران اصلی صنعت خودروسازی تنها باید مشغول 
سیاست گذاری و رگوالتوری باش��د، زیرا در تصدی گری 

تضاد منافع ایجاد می شود. به عبارتی دولت در خودروسازی 
سهام دار است و به  همین  دلیل نباید در قیمت گذاری دخالت 
كند. به این ترتیب، به نظر می رسد همزمان با افزایش قیمت 
خودروهای داخلی و كاهش حداكثری فاصله میان قیمت 
كارخانه و بازار در مورد این محصوالت، اكنون شركت های 
خودروسازی بیش از هر زمان دیگری آمادگی آن را دارند كه 

خارج از حیطه حمایت دولتی، به فعالیت بپردازند.

   ماه عسل خرید خودروهای خارجی 
این اما در حالی است كه ترخیص تدریجی بیش از 13 هزار 
دستگاه خودروی خارجی محبوس شده در گمركات كشور 
در ماه های اخیر نیز می تواند به تغییر آرایش قیمتی در بازار 
خودرو طی روزهای آینده، دامن بزند. بر این اس��اس، این 
تعداد خودرو دپو شده قرار است در حالی راهی خیابان های 
كشور ش��وند كه ورود آنها به بازار تشنه خرید خودروهای 
خارجی، می تواند قیمت های كنونی خودروهای وارداتی را 
با كاهش مواجه كند. البته این فرض هم وجود دارد، چنانچه 
خودروهای محبوس شده، ترخیص شوند اما وارد بازار نشوند، 

خیلی نمی تواند منجر به قیمت شكنی در بازار شود. 
از آن س��و، قیمت خودروهای خارجی از همین حاال هم در 
مقایسه با ماه های گذشته، روندی نزولی به خود گرفته كه 
الزامًا متأثر از عرضه خودروهای دپو ش��ده نیس��ت. برخی 
معتقدند نخستین دلیل كاهش قیمت خودروهای وارداتی، 
كاهش قیمت ارز در ماه های گذش��ته است كه باعث شده 
افرادی كه در زمس��تان سال گذشته و همچنین بهار سال 
جاری به قصد سرمایه گذاری خودرو خریداری كرده اند، با 
كاهش نسبی قیمت ها، خودروهای خود را برای فروش به بازار 
عرضه كنند. در واقع این دسته از افراد تازمانی كه خودروهای 
وارداتی روند افزایش قیمت را ادامه می دادند، قصد فروش 
خودرو خود را نداشتند اما از زمانی كه روند افزایش قیمت، 
در دو ماه پیش، متوقف و سپس كاهشی شد، خودروهای 
خود را برای فروش به بازار عرض��ه كردند. اما در حالي این 
سناریو هم قابل طرح است كه ورود خودروهای خارجی دپو 
شده به بازارها، میزان تقاضا برای خرید خودروهای داخلی 
را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. چراكه همزمانی افزایش 
قیمت خودروهای داخلی با آزادسازی خودروهای محبوس 
شده در گمركات، عمال به ضرر خودروسازان خواهد بود. از 
آن سو اما ادامه ممنوعیت واردات خودرو، فعاالن این حوزه 
اقتصادی را بطور كامل ورشكست خواهد كرد و موجب از بین 
رفتن سرمایه های بخش خصوصی خواهد شد. درصورتی كه 
فرآیند واردات خودرو در سال آینده مانند سال جاری متوقف 
بماند، بدون شك شركت های واردكننده همچنان درگیر 
بخشی از شكایات متقاضیان در دادگاه ها و شعب تعزیرات 

حكومتی خواهند بود. 

دبیركل اتاق مشترك بازرگانی ایران و تركیه خبر دادمعاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح كرد
كمیسیون همكاری های معدنی ایران و تركیه تشكیل می شوداختالف بر سر اعتبارسنجی بازرگانان

معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، هدف از 
راه اندازی سامانه یكپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری را كاهش 
تخلفات دانس��ت و گفت: عدم همكاری اتاق بازرگانی، منجر به خلل در 
راه اندازی این سامانه شده است. حمید محله ای با بیان اینكه با راه اندازی 
»سامانه یكپارچه اعتبارس��نجی و رتبه بندی اعتباری« تخلفات حوزه 
بازرگانی به حداقل خواهد رسید، گفت: متاسفانه عدم همكاری اتاق های 

بازرگانی با این سامانه، موجب عملیاتی نشدن آن شده است. 
او با اش��اره به روند صدور كارت ه��ای بازرگانی افزود: مطاب��ق با ماده 3 
مقرارت قانون صادرات و واردات، اتاق بازرگانی مسوول صدور كارت های 
بازرگانی اس��ت و در نهایت نیز، بررسی و تایید آنها، توسط وزارت صمت 
صورت می گیرد. به گزارش مهر، محله ای ادامه داد: وزارت صنعت، معدن 
وتجارت برای هرچه بهتر انجام شدن روند بررسی كارت های بازرگانی، 
سامانه یكپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری را راه اندازی كرد تا با 
جمع آوری و ثبت سیستمی اطالعات بازرگانان از جمله سوابق تجاری، 
پرداخت  تعهدات ارزی و موارد دیگر، كارت های بازرگانی صادره شده از 

سوی اتاق های بازرگانی را تایید یا رد كند. معاون دفتر خدمات بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن وتجارت با اشاره به یك نمونه از دالیل اتاق بازرگانی 
برای عدم همكاری با سامانه یكپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری 
گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اصل44 قانون اساسی، این سامانه 
را در راستای خصوصی سازی نمی دانند و راه اندازی آن را تصدیگری دولت 
تلقی می كنند، در صورتی كه این ادعا، فرافكنی است. دلیل این موضوع هم 
آن است كه در سیاست های اصل44، عمل نظارت شأن حاكمیت دانسته 
شده و این سامانه نیز طبق قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز جزو سامانه های 
نظارتی است. محله ای اظهار كرد: این سامانه صرفا روند دستی و مكتوب 
گذشته را به ش��كل سیستمی و ثبت ش��ده تبدیل كرده است تا از بروز 

تخلفاتی مانند جعل اسناد و تخلفات مشابه جلوگیری شود.
 او با اشاره به ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی به عدم همكاری اتاق های 
بازرگانی با سامانه مذكور گفت: عدم همكاری اتاق به طور جدی از طرف 
دس��تگاه های مرتبط مورد پیگیری قرار گرفته و امیدواریم به زودی این 

چالش دو ساله ای كه اتاق بازرگانی ایجاد كرده است، پایان یابد.

دبیركل اتاق مش��ترك بازرگانی ایران و تركیه از راه اندازی كمیس��یون 
همكاری های معدنی ایران و تركیه خبر داد. سید جالل ابراهیمی گفت: این 
كمیسیون می تواند به شناخت مواد اولیه معادنی كه جنبه صادراتی داشته 
كمك كرده و سبب شود كه معدن كاران نسبت به استخراج و فرآوری اقدام 
كنند. ضمن اینكه باید توجه كرد كه كوتاهی در فرآوری باعث خام فروشی 
مواد معدنی می ش��ود. به گزارش ایس��نا، ابراهیمی كه به عنوان رییس 
كمیسیون همكاری های معدنی ایران و تركیه انتخاب شده است، افزود: 
صنایع فلزی تركیه نیاز به استفاده از سنگ آهن، زغال سنگ یا مواد تركیبی 
همچون گندله، كنسانتره، مس، سرب، مولیبدن، كرومیت و فلورین به 
عنوان سخت كننده ها دارند و با توجه به وجود ذخایر معدنی فراوان، ایران 
می توان از این نیاز تركیه بهره های الزم را برده و سریعا حجم صادرات كشور 
به تركیه را به 30 میلیارد دالر برس��اند. ابراهیمی ابراز امیدواری كرد كه 
صاحبان معادن سنگ های ساختمانی با حضور در كمیسیون سنگ نسبت 
به صادرات كاالی معدنی خود در قالب فدراسیون های صادراتی اقدام كنند 

تا بتوان از این ظرفیت ها بهره كامل را برده و درصدد پیشرفت برآیند.

او افزود: در این راس��تا، اتاق مشترك بازرگانی ایران و تركیه، خانه معدن 
ایران و مركز مطالعات ایران و تركیه آمادگی الزم برای كمك به معدن داران، 
معدن كاران و كارشناسان صنعت معدن را داشته و از هیچ همكاری دریغ 
نخواهن��د كرد. البته ناگفته نماند كه حضور دولتمردان در جلس��ه های 
كمیسیون های معدنی نیز می تواند بسیار كمك كننده و گره گشا باشد. 
رییس كمیس��یون همكاری های معدنی ایران و تركیه با اشاره به نقش 
صادرات مواد معدنی در ساختار اقتصادی، تأكید كرد: كشور ما با داشتن 
معادن سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ های ساختمانی و قیمتی، می تواند 
ج��زو بزرگ ترین صادركنندگان مواد معدنی به ح��وزه دریای مدیترانه 
باشد. با توجه به نظر كارشناسان حوزه اكتشاف و فرآوری معدن، چهره 
زمینی و توپوگرافی ایران و تركیه مشابهات سرزمینی و معدنی به ویژه در 
حوزه سنگ های ساختمانی، معادن سرب و روی و سیلیس دارد. بنابراین 
دو كش��ور می توانند با همكاری هم، در حوزه فرآوری و تبدیل مواد اولیه 
معدنی و همچنین استخراج و اكتشاف، سرمایه گذاری مشترك داشته و 

حوزه صادرات را گسترش دهند.
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بهره گیری از سرمایه های 
خرد برای افزایش تولید

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: تامین مالی واحدهای تولیدی در شرایط 
فعلی اقتصاد كشور، یكی از مهم ترین اولویت های این 
وزارتخانه است و می توان از سرمایه های خرد مردمی 
در این زمینه بهره برد. سعید زرندی در جلسه با برخی 
از مدیران دس��تگاه های اقتصادی گفت: مشكالت 
مربوط به تحریم و تاثیرات آن در بخش تولید و تجارت 
و مش��كالت ارزی، باعث شده نیاز بنگاه ها به تزریق 
نقدینگی، بیش از پیش شده و راهكارهای مختلف 
تامین مالی با همفكری با بخش خصوصی، اساتید 
دانشگاه و صاحب نظران اقتصادی بررسی می شود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی از 
مواد قانونی همچون تبصره 18، تسهیالت اشتغال 
و طرح رونق تولید برای تامی��ن مالی تولید در نظر 
گرفته شده است و برای برخی صنایع خاص همچون 
قطعه سازی نیز تسهیالت جداگانه ای تخصیص داده 
شده است. زرندی با بیان اینكه مجموع این تسهیالت 
نیاز صنعت، معدن و تجارت را پاسخ نمی دهد افزود: 
سیستم بانكی كشور ظرفیت مشخصی برای تامین 
مالی صنعت دارد و باید به دنبال راهكارهای جدیدی 
باشیم. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: استفاده ازابزارهای جدید تامین مالی 
یكی از موضوعاتی است كه به صورت جدی در دستور 
كار وزارتخانه ق��رار دارد. او گفت: تجارب جهانی نیز 
نشان می دهد كه اتكا تولید فقط به بانك ها نیست و 
باید از سایر بازارهای مالی نیز برای تامین سرمایه بهره 
برد. زرندی تاكید كرد: مذاكرات و جلسات متعددی 
با مس��ووالن فرابورس، بورس و شركت های تامین 
سرمایه برگزار كردیم تا بتوانیم واحدهای تولیدی را 
به این سمت هدایت كنیم. معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تصری��ح كرد: در بیمه نیز، 
سرمایه زیادی وجود دارد كه به دنبال راهكاری هستیم 

تا این منابع نیز به سمت تولید بیاوریم.
او گفت: »صندوق پروژه ها« و »س��رمایه های خرد 
مردمی« از موضوعاتی اس��ت كه باید با تولید پیوند 
بخورد. زرن��دی تاكید كرد: البت��ه در این نگاه، باید 
فرهنگ سازی مناسبی نیز در صنعتگران ایجاد شود 
تا آنان نیز ترغیب ش��وند به ط��رف ابزارهای جدید 
مالی بروند، چرا ك��ه فرصت ها و قابلیت های خوبی 
در بازار سرمایه وجود دارد كه صنعتگران می توانند 
از آن استفاده كنند. زرندی گفت: مسووالن وزارت 
اقتصاد و س��ازمان بورس نیز آمادگی خود را جهت 
تسهیل استفاده صنعت از ابزارهای بازار سرمایه اعالم 
كرده اند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تاكید كرد: این موضوع��ات را با خانه های 
صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و س��ایر تشكل های 
بخش خصوصی مطرح كرده ایم و امیدواریم بتوانیم 
فضای جدیدی برای تامین سرمایه تولید ایجاد كنیم.

معاینه فنی ۷۵۸ موتورخانه 
دستگاه های دولتی 

تسنیم| مدیركل اس��تاندارد تهران گفت: طرح 
بازرسی از معاینه فنی موتورخانه های دستگاه های 
دولتی استان تهران كه از سال گذشته آغاز شده بود، 
در سال جاری با بازرسی 335 موتورخانه ادامه و اتمام 
یافت. محمودرضا طاهری در تشریح این خبر گفت: 
با انجام معاینه فنی موتورخانه های دس��تگاه های 
دولتی استان تهران، انتشار گاز منوكسیدكربن در 
موتورخانه های دس��تگاه های دولتی از 62 درصد 
به 12درصد كاه��ش یافت. او افزود: با توجه به بند 
2 م��اده 2 تصویب نامه هیات محت��رم وزیران به 
شماره 3845/ت53172 ه و ماده 17 قانون هوای 
پاك مصوب مجلس ش��ورای اس��المی، اداره كل 
استاندارد استان تهران از مهرماه سال 1396 معاینه 
فنی موتورخانه های دستگاه های اجرایی استان را 
با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت و كاهش 
انتشار گازهای آالینده به حدود مجاز و نیز ارتقای 
سطح سالمت، ایمنی و رفاه كاركنان و شهروندان، 
آغاز كرد. در مرحله اول طرح معاینه فنی، تعداد 423 
موتورخانه 72 دستگاه دولتی، شامل 736 دیگ و 

مشعل بازرسی و معاینه فنی شد.
طاهری در خصوص ادامه این طرح در سال 1397 
گفت: امس��ال نیز تعداد 335 موتورخانه ش��امل 
547 دیگ و مش��عل مورد معاینه فنی قرار گرفت 
و در مجموع دو س��ال، 758 موتورخانه در استان 
تهران توسط بازرسان استاندارد معاینه فنی شد. 
نتایج اجرای طرح نش��ان دهنده آن است كه %85 
موتورخانه ها دارای عدم انطباق ساختمانی، %71 
دارای عدم انطباق چیدمان موتورخانه، 41% دارای 
عدم انطباق خط سوخت و 56% دارای عدم انطباق 
ظرفیت حرارتی دیگ و مشعل بوده و پس از اجرای 
طرح مقدار انتش��ار گاز مونوكس��ید كربن از %62 
به 12% مطابق با اس��تاندارد ملی 16000 كاهش 
داشته اس��ت؛ كه گویای این امر ضروری است كه 
طرح معاینه فنی موتورخانه می تواند سهم بسزایی 
در كاهش آلودگی هوا داشته باشد. این مقام مسوول 
در خصوص معاینه فنی س��امانه های گرمایشی 
و سرمایش��ی خانگی و اماكن عموم��ی نیز اظهار 
امیدواری كرد با همكاری دس��تگاه های ذی ربط، 

این طرح نیز آغاز و عملیاتی شود.

انتصاب جدید در وزارت صنعت
شاتا| مدیركل دفتر طرح ها و تامین مالی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت منصوب شد. با حكم وزیر 
صنعت،  معدن و تجارت علیرضا هادی به عنوان 
مدیركل دفتر طرح ها و تامین مالی منصوب شد. 
در بخشی از حكم رضا رحمانی در این مورد آمده 
اس��ت: »امیدوارم با به كار گی��ری خالقیت ها و 
بهره گیری بهینه از توانایی های موجود و تاكید 
بر جلب مش��اركت كلیه همكاران و انجمن ها و 
تش��كل های بخش خصوصی ب��ه انجام وظایف 
محوله و ارایه خدمات شایسته در گستره صنعت، 

معدن و تجارت مبادرت نمایید.«

لیست قیمت حاشیه بازار محصوالت ايران خودرو از تاريخ 97/11/01
گروه 
كد كالس نام محصولخودرو

قیمت 
مصوب 
)ريال(

قیمت فروش 
در حاشیه بازار 

)ريال(

گروه 
كد كالس نام محصولخودرو

قیمت 
مصوب 
)ريال(

قیمت فروش 
در حاشیه 
بازار )ريال(

16401427،000،000370،000،000وانت آريشان دوگانه سوز با كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4وانت

سمند

29212446،409،000585،000،000سمند ال ايكس 7EF بنزيني با كیسه هواي راننده و سرنشین و رينگ فوالدي و يورو4

پژو 206

29110469،081،000600،000،000سمند ال ايكس 7EF پايه گازسوز مالتي پلكس با كیسه هواي راننده و سرنشین و رينگ فوالدي و يورو26028471،742،000565،0000،0004پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضدقفل و كیسه هواي راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و يورو4 بهینه

سمند ال ايكس 7EF پايه گازسوز مالتي پلكس با مخزن 100 لیتري و كیسه هواي راننده و 26030471،742،000565.000.000پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضدقفل و كیسه هواي راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و يورو4 بهینه
29116476،034،000610،000،000سرنشین و رينگ فوالدي و يورو4

پژو 206 تیپ 5 با كیسه هواي راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتیك و آينه جانبي و 
57515526،683،000710،000،000سورن ELX جديد با موتور 7EF بنزيني و كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو26815545،266،000670،000،0004شیشه باالبر عقب برقي و يورو4 بهینه

پژو 206 صندوقدار )8V( با كیسه هواي راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتیك و آينه 
58204550،253،000806،550،000سورن ELX جديد توربوشارژ با كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو27430555،933،000675،000،0004جانبي و شیشه باالبر عقب برقي و يورو4 بهینه

پژو 207

60108850،000،0001،015،000،000پژو i207 اتوماتیك با كیسه هواي راننده و سرنشین و رينگ فوالدي و يورو4

تندر

تندر 2E-90 با كمربند عقب سه نقطه اي و راديوپخش usbدار و كیسه هواي راننده و سرنشین و 
)JHQ 56080437،719،000794،200،000يورو4 )با گیربكس جديد

56581460،708،000868،300،000تندر 90 + )پالس( دستي )با گیربكس جديد JHQ(60007700،000،000840،000،000پژو i207 دنده دستي با كیسه هواي راننده و سرنشین و رينگ فوالدي و يورو4

56679539،243،0001،035،500،000تندر 90 + )پالس( اتوماتیك603021،040،009،0001،060،000،000پژو i207 صندوقدار اتوماتیك با كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4

پژو 405

56405799،000،000746،700،000تندر پیكاپ با راديوپخش usbدار و كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4 )فاز دو(25634428،292،000530،000،000پژو 405 بنزيني )GLX( با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4 بهینه

25637428،292،000530،000،000پژو 405 بنزيني )GLX( با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4 بهینه
رانا

61006513،631،000570،000،000رانا LX با كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4 بهینه

61010513،631،000570،000،000رانا LX با كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4 بهینه27222451،700،000545،000،000پژو 405 دوگانه سوز )GLX( با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و يورو4

27229451،700،000545،000،000پژو 405 دوگانه سوز )GLX( با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و تريم بژ و يورو4

دنا

70112660،000،000755،000،000دنا با كیسه هواي راننده و سرنشین و تريم مشكي و رينگ فوالدي و فاقد كروز كنترل و يورو4

70113660،000،000760،000،000دنا با كیسه هواي راننده و سرنشین و تريم دو رنگ و رينگ فوالدي و فاقد كروز كنترل و يورو27231451،700،000545،000،0004پژو 405 دوگانه سوز )GLX( با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و تريم  بژ و يورو4

پژو 405 بنزيني )SLX( با موتور 16 سوپاپ )5TU( و ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و 
70402899.000.0001،090،000،000دنا + )پالس( توربو شارژ با كیسه هاي هواي راننده و سرنشین با تريم مشكي و يورو22009456،388،000570،000،0004سرنشین و يورو4 بهینه

پژو پارس

70306760،000،000945،000،000دنا + )پالس( با كیسه هاي هواي راننده و سرنشین و يورو28229530،085،000665،000،0004پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و يورو4 بهینه

70307760،000،000940،000،000دنا + )پالس( با كیسه هاي هواي راننده و سرنشین با تريم دورنگ و يورو28232527،757،000660،000،0004پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و غربیلك فرمان طرح جديد و يورو4 بهینه

پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ايموبیاليزر و كیسه هواي راننده و سرنشین و غربیلك فرمان 
506102،510،000،0002،780،000،000سوزوكي گرند ويتارا اتوماتیك 2400 سي سي فیس لیفت با آپشنسوزوكي28317549،146،000680،000،000طرح جديد و يورو4

پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ )5TU( با مالتي پلكس با ترمز ضدقفل و كیسه هواي راننده و سرنشین و 
28516541،876،000715،000،000هندزفري و ايموبیاليزر و ترمز چرخ هاي عقب ديسكي و رينگ فوالدي و يورو4 بهینه

هايما
5S521021،380،000،0001،585،000،000 توربو دنده اتوماتیك با كیسه هواي راننده و سرنشین، جانبي و پرده اي، تريم تیره و يورو5

پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ )5TU( با ترمز ضدقفل و كیسه هواي راننده و سرنشین و غربیلك فرمان طرح جديد 
7S518011،560،000،0001،830،000،000 توربو دنده   اتوماتیك با كیسه هواي راننده و سرنشین و جانبي و تريم تیره و يورو28517544،232،000725،000،0005و هندزفري و ايموبیاليزر و ترمز چرخ هاي عقب ديسكي و سیستم اخطار سرقت با رينگ فوالدي و يورو4 بهینه

28706767،000،000865،000،000پژو پارس LX اتوماتیك سال با ترمز ضدقفل و كیسه هواي راننده و سرنشین و ايموبیاليزر و يورو4
دانگ فنگ

30H Cross دنده اتوماتیك با تريم تیره و با كیسه هاي هواي راننده و سرنشین و جانبي و 
72303765،000،000845،000،000استاندارد آاليندگي يورو5

30S720011،410،000،0001،305،0000،000 دنده اتوماتیك با تريم تیره و چهار كیسه هوا و استاندارد آاليندگي يورو29340435،973،000565،000،0004سمند ال ايكس سال بنزيني مالتي پلكس با كیسه هواي راننده و سرنشین و رينگ فوالدي و يورو4 بهینهسمند
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ماكرون می خواهد آینده فرانسه را نجات دهد

تعهد پاریس به ادامه اصالحات بازار كار
گروه جهان| 

دولت امانوئل ماكرون رییس جمهوری فرانسه، اعالم كرده 
با وجود چندین ماه تظاهرات گسترده در این كشور توسط 
جنبش موسوم به جلیقه زردها، قصد دارد اصالحات در بازار 
كار فرانسه را پیش ببرد. معترضان در چند ماه گذشته دولت 
ماكرون را برای ارتقای سطح زندگی تحت فشار گذاشته  
و به گفته مشاوران دولت، سبب شده اند كه تالش ها برای 
آزادسازی بازار كار دوچندان شود. موریل پنیكاد وزیر كار 
فرانسه گفته تظاهرات »هم خطر بودند و هم فرصت« و نه 
تنها دولت را در تالش هایش برای اصالحات ناامید نكرده اند، 

بلكه انگیزه بیشتری برای ایجاد تغییر به وجود آورده اند.
به نوشته فایننشال تایمز، ماكرون و وزرای او بر این باورند كه 
افزایش فرصت های شغلی، پاداش بیشتر برای شاغلین و 
كارآمدی بیشتر هزینه های دولت دقیقا همان چیزی است 
كه جمعیت تظاهركننده می خواهد. تظاهرات جلیقه زردها 
اواخر سال گذشته میالدی به صورت اعتراض به مالیات 
بر سوخت آغاز و خیلی سریع به تظاهراتی علیه ماكرون 
و ضدگرایش های ساختارگرایانه تبدیل شد و به صورت 
اعتراض های هفتگی در شهرهای گوناگون فرانسه درآمد.

ماكرون كه به شدت تحت فشار قرار گرفته در واكنش به 
این ناآرامی ها مالیات سبز یا همان مالیات بر سوخت های 
فسیلی را از برنامه بودجه سال جاری حذف كرده و بسیاری 
از اصالحات در خدمات شهری را به تعویق انداخته و برنامه 

»مناظره بزرگ ملی« را به اجرا درآورده است.
مشاوران رییس جمهوری فرانسه گفته اند كه شمار اندكی از 
مخالفان از مشكلی در رابطه با برنامه های دولت برای اصالح 
بازار كار سخن گفته اند. در عین حال، این مشاوران باور دارند 

كه شرایط بازار كار آزمونی جدی برای سیاست های دولت 
ماكرون خواهد بود. یكی از مش��اوران اقتصادی ماكرون 
گفت: »جلیقه زردها اصالحات را غیر از مساله مالیات، زیر 
سوال نبرده اند. اما مشكل بزرگ ماكرون این است كه اگر 
نرخ بیكاری در سال 2019 حتی اندكی افزایش یابد، آنگاه 

مردم خواهند گفت كه اصالحات موثر نبوده اند.«
در ماه دسامبر كه ماكرون به دنبال مصالحه با معترضان از 
طریق افزایش 10 میلیارد یورویی برآمد، نیمی از این پول 
برای پیشبرد اصالحات بازار كار، تسریع و تقویت انگیزه ها 
به افراد ك��م درآمد برای ادامه كارش��ان به جای دریافت 
مزایای بیكاری، در نظر گرفته شد كه از نمونه این اقدامات 
حذف مالیات ها و هزینه های امنیت اجتماعی برای ساعات 

اضافه كاری بود.
پنیكاد كه پیش��تر ریاس��ت منابع انس��انی در ش��ركت 
مواد غذای��ی »دانون« را برعهده داش��ته و در تالش های 
رییس جمه��وری برای ساده س��ازی روند كس��ب و كار و 
كاهش سطوح مشكل آفرین بیكاری سردم دار بوده است. 
او گفت كه طرح 5ساله 15 میلیارد دالری برای تامین مالی 
آموزش بلندمدت جوانان بیكار احتماال امسال وارد »مرحله 
شتاب« خواهد ش��د. یكی دیگر از اهداف دولت ماكرون 
اصالح سیس��تم بیمه بیكاری در این كش��ور در راستای 
ایمن سازی بیش��تر فرصت های ش��غلی و در عین حال 
صرفه جویی نزدیك به 4 میلیارد یورو در بازه زمانی 3ساله 
است. این برنامه بازداشتن كاركنان و كارفرمایان از استفاده 
از قراردادهای موقت را شامل می شود كه مزایای بیكاری را از 
بین می برد. پنیكاد افزود: »87 درصد از استخدام ها از طریق 
قراردادها با مدت زمان مشخص صورت گرفته كه بیشتر 

آنها كمتر از یك ماه است و یك سوم حتی روزانه هستند: 
»ما برای مدت زمان 30 سال است كه در فرانسه با بیكاری 
شدید مواجه هستیم. نمی توانیم تالش هایمان را برای حل 

این مشكل متوقف كنیم.«
اگرچه نرخ بیكاری در فرانس��ه از 9.7 درصد در آغاز دوره 
ریاس��ت جمهوری ماك��رون در س��ال 2017 اكنون به 
9.1 درصد یا 2.6 میلی��ون نفر كاهش یافته، اما همچنان 
بسیار باالتر از نرخ بیكاری در كشورهای همسایه همچون 
آلمان و بریتانیاست. مش��اوران رییس جمهوری فرانسه 
می گویند كه ارتقای ش��رایط آموزش��ی، ابزاری برای باال 
بردن آمارهای اش��تغال زایی در كوتاه مدت نیست، بلكه 
تالشی برای حل مشكل جدید كمبود افراد ماهر در فرانسه 
به شمار می آید. نرخ بیكاری در میان مدیران و حرفه ای ها 
3.3 درصد اس��ت، اما این نرخ در میان افراد بدون مهارت 
به 18 درصد می سرد. به گفته پینكاد، حدود 300 هزار تا 
400هزار فرصت شغلی در فرانسه وجود دارد كه امكان پر 
كردن آنها به دلیل نبود افراد قابل ممكن نیست؛ دست كم 
80 هزار مورد از این فرصت های ش��غلی به بخش فناوری 
اطالعات مربوط می شود. او با تاكید بر اینكه چالش كنونی 
دولت باال بردن س��طح مهارت های جامعه اس��ت، افزود 
كارآفرینان و كارفرمایان از اصالحات س��ال گذشته برای 
ساده سازی شرایط اش��تغال استقبال كردند، اما نیمی از 
شركت ها همچنان با مشكل استخدام مواجه بودند چون 
نمی توانستند افرادی با مهارت های مورد نیاز خود را بیابند. 
برنامه اصالحات ماكرون با هدف دادن آینده به این كشور 
و ایجاد فرصتی برای اقتصاد و جامعه در نظر گرفته شده و 

اولویت آن تغییرشكل تدریجی بازار كار است.

اجازه سرمایه گذاری مستقل 
خارجی در چین صادر شد

گروه جهان| سخنگوی کمیس��یون ملی توسعه و 
اصالحات چین گفته پکن از این پس به سرمایه گذاران 
خارجی اجازه می دهد به طور مس��تقل در زمینه های 
مختلف در این کشور سرمایه گذاری کنند. به گزارش 
شینهوا، »منگ وی« در پکن گفته: »چین همچنین به 
منظور ایجاد رقابت های عادالنه، محیط سرمایه گذاری 
خود را قانون مدار می کند. محدودیت در سرمایه گذاری 
برای افراد و شرکت های خارجی یکی از تنش های اصلی 
میان چین و آمریکا در یک س��ال گذش��ته بوده است. 
واشنگتن همواره پکن را به اجازه ندادن به سرمایه گذاری 
مس��تقل برای خارجی ها متهم می کرد.  س��خنگوی 
کمیسیون ملی توسعه و اصالحات چین تصریح کرده 
است: »این کمیسیون به اتفاق دیگر دستگاه های ذینفع، 
محدودیت های اعمال شده برای دسترسی خارجی ها 
به بازار چی��ن را کاهش می ده��د و درهای فعالیت در 
زمینه های صنایع خدماتی، کشاورزی، معدن، صنایع 
تولیدی، مخابرات، آموزش، پزشکی و فرهنگ را بازتر 
می کند و به سرمایه گذاران خارجی اجازه سرمایه گذاری 
مستقل در زمینه های بیشتری را در چین خواهد داد.« 
او با اشاره به انتشار نسخه جدید »فهرست صنایع برای 
س��رمایه گذاران خارجی« و »فهرس��ت صنایع دارای 
اولویت در مناطق میانی و غربی برای س��رمایه گذاران 
خارجی« تاکید کرد همه تالش ها در راستای حمایت از 
سرمایه گذاران خارجی و افزایش جذابیت مناطق میانی، 
غربی و شمال شرقی کشور برای سرمایه گذاران خارجی 

صورت خواهد گرفت. 

 »اردوغان« برای گفت وگو
 در مورد سوریه به مسکو رفت

گروه جهان| رئیس جمهوری روس��یه چهارش��نبه 
میزبان همتای ترک خود بود. گفته شده بود دو طرف 
قصد دارند درباره بحران سوریه و نیز خط لوله گاز بین دو 
کشور گفت وگو کنند. دویچه وله نوشته، اعالم سیاست 
آمریکا مبنی بر خروج نیروهای خود از سوریه، بازنگری 
در استراتژی بازیگران اصلی تحوالت این کشور را الزامی 

کرده است.
کاخ کرملین در بیانیه ای اعالم كرده روسای جمهوری 
دو کش��ور درباره روند دسترس��ی به ثبات در سوریه، و 
نیز همکاری های کلیدی در مسائل تجاری گفت وگو 
كردند. روسیه از مهم ترین حامیان بشار اسد اسد، ترکیه 
از شماری از مخالفان اسد حمایت می کند. پیشتر پوتین 
و اردوغان درباره تشکیل یک منطقه حائل غیرنظامی در 
استان ادلب سوریه به توافق رسیده بودند. آنکارا خواستار 
شکل گیری یک منطقه حائل امن بین مرزهای خود و 
سوریه است؛ جایی که شبه نظامیان کرد متحد ائتالف 
به رهب��ری آمریکا حضور دارند و ترکی��ه آن ها را گروه  
تروریستی قلمداد می کند. به اعتقاد ناظران، اولویت اصلی 
اردوغان در سفر به روسیه گسترش نفوذ این کشور در 
منطقه ادلب است. اردوغان در پاییز سال گذشته هم اعالم 
کرده بود که به رویارویی نظامی شورشیان و ارتش سوریه 
در ادلب خاتمه خواهد داد. او اخیرا در تماسی تلفنی با 
دونالد ترامپ درباره برقراری امنیت در منبج سوریه که 
در کنترل کردهاست، اعالم آمادگی کرده است. وزارت 
خارجه ترکیه در عین حال با اس��تقرار نیروهای ارتش 

سوریه در منبج مخالفت کرده است.

»تیموشنكو«    نامزد   انتخابات 
ریاست جمهوری اوكراین شد

گروه جهان| نخس��ت وزیر پیش��ین اوكراین و رهبر 
حزب »سرزمین پدری« بطور رسمی برای بار سوم نامزد 
انتخابات ریاس��ت جمهوری این كشور شد. به گزارش 
اسپوتینك، نظرس��نجی ها نشان می دهد  تیموشنكو 
از حمایت الزم افكارعمومی برخورداراست. همچنین 
به گفته تحلیلگران، در صورت كشیده شدن انتخابات 
به دور بعدی، پترو پوروشنكو )رییس جمهوری فعلی( 
احتماال رقیب تیموشنكو خواهد بود. تیموشنكو كه به 
»بانوی آهنین اوكراین« شهرت دارد، گفته: »با توجه به 
آنچه مارگارت تاچر نخست وزیر فقید بریتانیا گفته، در 
سیاست هرگز نباید عقب نشست و از آن دست برداشت.« 
تیموشنكو در انتخابات 2010 با اختالف كمی از ویكتور 
یانوكوویچ در دور دوم انتخابات باخت. تیموشنكو پیش 
از ورود به عرصه سیاست به فعالیت اقتصادی در صنعت 
گاز اوكراین مشغول بود. او 2005 در رتبه سوم فهرست 
قدرتمندترین زنان جهان نش��ریه فوربز جای گرفت. 
تیموشنكو همواره از طرفداران برقراری روابط نزدیكتر 
با كشورهای اروپایی و عضویت اوكراین در اتحادیه اروپا 
بوده است. دادگاهی در اوكراین 2011 تیموشنكو را به 
اتهام تخطی از اختیارات قانونی و صدور دس��تور امضا 
قرارداد انرژی میان اوكراین و روسیه به هفت سال زندان 
محكوم كرد. 21 فوریه 2014 در پی ادامه درگیری های 
مخالفان و موافقان دولت و تسخیر كاخ ریاست جمهوری 
توس��ط مخالفان، پارلمان با بازگشت به قانون اساسی 
س��ال 2004 موافقت كرد و راه برای آزادی تیموشنكو 
هموار شد. انتخابات   اوكراین 31 مارس برگزار می شود.

هشدار بروكسل درباره اعطاي    
گذرنامه اروپایی در ازاي پول

گروه جهان| كمیسیون اروپا از همه اعضای اتحادیه 
اروپا خواس��ت تا به اهدای آنچه »گلدن ویزا« یا همان 
ویزای طالیی خوانده می ش��ود، پایان دهند. به گفته 
كمیسیون اروپایی، كشورهای عضوی كه با دریافت 
مبالغ هنگفت به برخ��ی از ملیت ها وی��زا و گذرنامه 
می دهند پای پولشویی، فس��اد و گروه های تبهكار و 
مافیایی را به اروپا باز می كنند. ب��ه گزارش یورونیوز، 
كشورهای عضو بیش��ترین تعداد ویزا و گذرنامه را به 
ثروتمندان خارجی كه اغلب آنه��ا را چینی و روس و 
امریكایی ها تشكیل می دهند، اهدا كرده اند. ویزاهای 
طالیی صادر شده در یك كشور عضو می تواند زمینه 
برخورداری از شهروندی فرد مزبور را در سایر كشورهای 
اتحادیه تسهیل كند. تنها در یك دهه گذشته كشورهای 
اروپای��ی از راه اعط��ای اقامت یا تابعی��ت طالیی به 
شهروندان خارجی بالغ بر 22 میلیارد پوند درآمد كسب 
كرده اند. كمیسیون اروپا با تهدید كشورهای عضوی كه 
همچنان قانون اهدای ویزای طالیی در آنها جاری است، 
گفته كه اگر دولت های آنها نتوانند قوانین خود را تشدید 
یا شفاف تر كنند كمیسیون اروپا اقدامات تنبیهی علیه 
آنها در پیش می گیرد. مهم ترین كشورهای عضو اتحادیه 
اروپایی كه سال گذشته در روند اهدای ویزاهای طالیی 
نقش داشته اند مالت، پرتغال، قبرس و بلغارستان بودند. 
یكی از نمونه هایی كه باعث عصبانیت اتحادیه اروپا شده 
اهدای گذرنامه به دو خاندان سعودی توسط كشور مالت 
بوده است كه با پرداخت میلیون ها یورو، 62 گذرنامه 

اروپایی در جزیره مالت خریداری كرده اند.

 كره شمالی مخالف 
خلع سالح هسته ای است

گروه جه�ان| روزنامه نیویورك تایم��ز در مقاله ای 
گفت وگوهای واش��نگتن و پیونگ یان��گ را یك اقدام 
س��خت دیپلماتیك توصیف كرد و نوشت امكان ندارد 
كره شمالی از برنامه هسته ای خود دست بكشد. سران 
دو كشور قرار است ماه آینده در ویتنام برای دومین بار 
دیدار داشته باشند. رییس جمهوری ترامپ همچنان با 
یكدندگی بر سر حرف خود ایستاده كه تهدید هسته ای 
كره شمالی مهار شدنی است. او دیدار برنامه ریزی شده 
خود با كیم جونگ اون رهبر كره شمالی را یك »نشست 
باورنكردنی« خوانده و در دیدار با كیم یونگ چول نماینده 
ارشد كره شمالی از »پیشرفت خارق العاده« هر دو طرف 
در این زمینه صحبت كرده است. كاخ سفید نسبت به 
قضیه خوش بین است و می گوید كه جلسه با رییس سابق 
اطالعات كره شمالی و مذاكره كننده ارشد این كشور پربار 
بوده است. كاخ سفید می گوید ترامپ به سمت حل یكی 
از پیچیده ترین و خطرناك ترین مشكالت در رابطه با 

سالح های هسته ای در جهان پیش می رود.
ام��ا در عالم واقع، پیش��رفتی در این زمینه احس��اس 
نمی شود. در طول بیش از 400 روز گذشته كره شمالی 
مشغول انجام آزمایش های هسته ای و موشكی و جنگ 
كالمی بوده و به تولید سالح ها و موشك هایی با سوخت 
هس��ته ای ادامه داده اس��ت. برخالف خواست ترامپ، 
كره شمالی هرگز خلع سالح هسته ای نشده است. دیدار 
نخست ترامپ و اون بدون دستیابی به توافقی پایاین یافت 
و اكنون دولت ترامپ تحت فشار است تا برای دستیابی به 

توافق یك استراتژی بچیند.

فراخوان برای بازسازی اعتماد در تجارت بین الملل در نشست »داووس«

دفاع از جهانی سازی در برابر پوپولیسم
گروه جهان|

دومین روز از نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
سویس با سخنرانی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن ادامه پیدا 
كرد. شینزو آبه خطاب به نخبگان و نمایندگان اقتصادی 
و سیاسی جهان تاكید كرد كه زمان بازسازی اعتماد از 
دست رفته در تجارت بین المللی فرا رسیده است. آنگال 
مركل صدراعظم آلمان، نیز از جهانی سازی و نظم موجود 

بین المللی دفاع كرده است. 
به گزارش ش��بكه سی ان بی س��ینان، نخست وزیر ژاپن 
در شرایطی از بازس��ازی اعتماد در تجارت بین المللی 
می گوید كه ایاالت متحده از تجارت آزاد پا پس می كشد 
و اختالفات تجاری میان واشنگتن و پكن، سیاست گذاران 
و بازارها را به ش��دت نگران كرده است. شینزو آبه گفته: 
»از همه می خواهم كه اعتماد به نظام تجارت بین المللی 
را احیا كنند. نظام تجاری جهانی باید نظامی منصفانه، 
ش��فاف و در زمینه حمایت از مالكی��ت معنوی كارآمد 
باشد.« رهبر ژاپن همچنین خطاب به حاضران در داووس 
گفت كه كشورش قصد دارد از تجارت بین المللی آزاد و 

قوانین مبنی بر نظم بین المللی دفاع كند. 
ژاپن در سال 2018 میالدی نسخه تجدیدنظر شده از 
پیمان تجاری ترانس پاس��یفیك )TPP( را با مكزیك، 
سنگاپور، اس��ترالیا، كانادا و نیوزیلند امضا كرد. نسخه 
پیشین این پیمان به دلیل خروج ناگهانی دولت دونالد 
ترامپ از آن عمال منقضی شد. ژاپن همچنین قصد دارد 
كه توافق نامه های بین المللی تجاری بیشتری را با اتحادیه 
اروپا امضا كند كه از فوریه 2019 اجرایی خواهند شد. این 
كشور همچنین ژوئن سال جاری میزبان نشست بعدی 
گروه 20 در ش��هر اوزاكا خواهد بود. شینزو آبه گفته كه 
قصد دارد در این نشست تجارت بین المللی و تغییرات 
آب و هوایی را به عن��وان موضوعات كلیدی مورد بحث 
میان رهبران 20 كشور بزرگ صنعتی در جهان قرار دهد.

اغلب رهبران كش��ورهای گروه7 در نشس��ت داووس 
حضور ندارند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، آنگال مركل 
صدراعظم آلمان، و جوزپه كونته نخس��ت وزیر ایتالیا از 
جمله رهبران كشورهای بزرگ صنعتی هستند كه در 

مجمع جهانی اقتصاد شركت كردند. 

   چهره پوپولیست داووس 
ژایی��ر بولس��ونارو رییس جمه��وری جدی��د برزیل، 
نیز از جمله س��خنرانان اجالس داووس بوده اس��ت. 
بولسونارو كه به دلیل شباهت نظرات و سیاست هایش 
به رییس جمه��وری امریكا به ترامپ برزیل مش��هور 
ش��ده، از معدود رهبران پوپولیست حاضر در نشست 
داووس است. ش��بكه فرانس 24 با اشاره به سخنرانی 
رییس جمهوری برزیل در روز سه ش��نبه نوش��ته كه 
بولس��ونارو تالش دارد تا چهره جدید از كشور خود به 
نخبگان اقتصادی ارایه كرده و آنان را ترغیب كند كه در 

برزیل سرمایه گذاری كنند. ژاییر بولسونارو كه به واسطه 
اظهارات جنجالی و نژادپرستانه اش در جریان رقابت های 
انتخاباتی ش��ناخته شده اس��ت، در ابتدای سخنرانی 
خود گفت��ه: »برای جهان صلح، آزادی و دموكراس��ی 
می خواهم... برای س��رمایه گذاری ب��ه برزیل بیایید.« 
رییس جمهوری برزیل با انتقاد تند از رهبران چپگرای 
امریكای التین، سوگند یاد كرده سیاست گذاری های 
دولتش در راستای جذب سرمایه های خارجی باشد. 
نیویورك تایمز در گزارش با عنوان »چهره پوپولیستی 
داووس« نوشته: ترامپ بزرگ ترین غایب نشست امسال 

مجمع جهانی اقتصاد بود. اما ژاییر بولسونارو رهبر جدید 
برزیل مردی كه عنوان »ترامپ گرمس��یری« را یدك 
می كشد مسوولیت پر كردن جای خالی او را به عنوان 
سیاستمداری پوپولیس��ت برعهده گرفت. بولسونارو 
درست مانند ترامپ كه سال گذشته به نشست داووس 
آمد، تالش كرد تا كمی از تاثیر اظهارات جنجالی خود 
در جری��ان رقابت های انتخابات��ی را بكاهد و تصویری 
میانه روتر از خود ارایه دهد. او تاكید كرد كه برزیل جای 
خوبی برای میزبانی از كسب و كارهاست و متعهد شد 
كه در كنار سهل تر كردن قوانین جذب سرمایه گذاری 

خارجی، فس��اد را در این كشور ریشه كن خواهد كرد. 
رییس جمهوری برزیل همچنین تاكید كرد كه كشورش 
در هماهنگی كامل با جامعه جهانی فعالیت خواهد كرد تا 
گازهای گلخانه ای را كاهش دهد. رییس جمهوری برزیل 
با این حال هیچ اش��اره ای به توافق آب و هوایی پاریس 
نكرد، توافقی كه همچون ترامپ آشكارا با آن مخالفت 
كرده است. بولسونارو در پاسخی تلویحی به مخالفانش 
گفته: »آن هایی كه در این باره از ما انتقاد می كنند، از ما 

خواهند آموخت.« 
موضوع نشست امسال »جهانی سازی4« )جهانی سازی 
در عص��ر انقالب چهارم صنعتی( اعالم ش��ده اس��ت. 
به اعتق��اد تحلیلگران پرداختن به نس��ل چه��ارم از 
جهانی س��ازی در مجم��ع جهانی اقتص��اد حكایت از 
برنامه ری��زی برای مقابل��ه با چالش ها و دش��منی ها 
با روند جهانی ش��دن و آزادی بیش��تر اقتص��اد دارد؛ 
پوپولیسم اكنون یكی از مهم ترین دشمنان اقتصاد باز و 

جهانی سازی به  شمار می رود.
»كالوس شوآب« اقتصاددان و بنیانگذار مجمع جهانی 
اقتصاد، درباره دستور كار این نشست، جهانی سازی و 
تاثیر پوپولیسم بر این روند نوشته: »سرعت بی سابقه 
تغییر فناوری به این معناس��ت كه نظام های سالمت، 
حمل و نقل، ارتباط��ات، تولید، توزیع و انرژی و برخی 
دیگر بطور دیگ��ر كامال تغییر خواه��د كرد. مدیریت 
كردن ای��ن تغییر نه تنها ب��ه چارچوب های جدید در 
مقایس ملی و همكاری های بین دولت ها نیاز دارد، بلكه 
نیازمند مدل جدید آموزشی است كه بتواند برنامه هایی 
هدفمند برای آموزش نیروی كار با مهارت های جدید 
ارایه دهد. با پیشرفت های روباتیك و هوش مصنوعی 
در جوامع��ی ب��ا جمعیت مس��ن، ما مجبوری��م كه از 
مدل های تولیدمحور به سوی مدل های سالمت محور 
حركت كنیم. جهانی سازی4 تنها نقطه آغاز است اما 
ما برای روبرو ش��دن با آن آمادگی نداریم. این مسیر با 
ذهنیت های منسوخ شده و فرایندها و نهادهای موجود 
امكان پذیر نیست. در عوض، ما نیازمند تغییراتی بنیادین 
هستیم تا بتوانیم ضمن نگاه به آینده از اختالالتی كه 

امروزش شاهدش هستیم، اجتناب كنیم.«

دريچه

رای گیری سنا برای پایان دادن 
به تعطیلی دولت امریكا

گ�روه جهان| س��نای امریكا قص��د دارد با هدف 
حل و فصل اختالف كنگ��ره و رییس جمهوری این 
كشور در موضوع بودجه وارد عمل شود و به تعطیلی 
بخش هایی از دولت كه بیش از یك ماه از آن گذشته، 
پایان ده��د.  به گزارش یورونی��وز، تصمیم برای این 
رای گیری در حالی اتخاذ شده كه هنوز پافشاری دونالد 
ترامپ رییس جمهوری امریكا برای دریافت بودجه 
ساخت دیوار در مرز این كش��ور و مكزیك به جایی 
نرسیده است. خبر رای گیری از سوی میچ مك كانل 
سناتور جمهوری خواه كه رهبری اكثریت را در این نهاد 
بر عهده دارد، اعالم شد. او كه پیش تر اعالم كرده بود به 
الیحه بودجه ای كه رییس جمهور رد كند رای نخواهد 
داد، اكنون در تالش برای مهیا كردن زمینه های الزم 
برای به سرانجام رسیدن این رای گیری است. به گفته 
مك كانل، سنا امروز پنج شنبه طرح دموكرات ها را برای 
حل و فصل این مشكل به رای می گذارد. بر اساس این 
طرح، دولت برای مدت سه هفته تامین مالی خواهد 
شد، آن هم بدون اضافه كردن 5.7 میلیارد دالری كه 

ترامپ برای ساخت دیوار مرزی تعیین كرده است.
تعطیلی موقت بخش هایی از دول��ت امریكا كه 22 
دسامبر آغاز شد، باعث شده است كه 800 هزار نفر از 
كاركنان این بخش ها برای مدتی بیش از یك ماه بدون 
دستمزد باقی بمانند. پیش از این طرح مشابهی در 
مجلس نمایندگان امریكا مطرح شده بود كه ترامپ با 
آن مخالفت كرد. همزمان اعالم شده كه ترامپ قصد 
دارد 29 ژانویه در كنگره سخنرانی ساالنه خود را ایراد 
كند. این درحالی است كه نانسی پلوسی رییس مجلس 
نمایندگان پیش تر از او خواسته بود كه این سخنرانی 
را به تعویق بیندازد. رییس جمهوری امریكا در پیامی 
به دموكرات ها درباره تعطیلی دولت كه وارد ركورد 
تازه 32 روزه شده، گفت: تسلیم نمی شوم. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، ترامپ در توییتی دموكرات های 
كنگره را مسوول ناآرامی های كنونی و تعطیلی دولت 
دانسته و تاكید كرده كه تنها در صورتی تعطیلی دولت 
را پایان می دهد كه مبلغ 5.7 میلیارد دالر اعتبار برای 
ساخت دیوار مرزی با مكزیك تامین شود. او نوشته: 
»بدون دیوار، كشور ما هرگز مرز یا امنیت ملی نخواهد 
داشت. با یك دیوار قدرتمند یا سیم های خاردار، نرخ 
جرایم و مواد مخدر در سراسر امریكا به شدت كاهش 
می یابد. دموكرات ها این را می دانند، اما می خواهند 

بازی های سیاسی راه بیندازند.« 

كوتاه از منطقه

تركیه تحریم فرودگاه سلیمانیه 
را لغو كرد

تركیه س��رانجام تحریم فرودگاه س��لیمانیه در 
اقلیم كردس��تان ع��راق را لغو ك��رد. به گزارش 
ایرنا، س��رانجام پس از یكسال كشمكش میان 
دولت اقلیم كردس��تان ع��راق و دولت مركزی 
در بغداد از یكس��و و دولت تركیه از سوی دیگر، 
آنكارا اعالم كرد تحریم فرودگاه بین المللی را لغو 
می كند. دولت تركیه سال گذشته و با وجود لغو 
ممنوعیت پروازهای بین المللی به فرودگاه های 
اقلیم كردستان از س��وی دولت عراق كه پیشتر 
به دلیل برگزاری همه پرسی جدایی طلبانه در این 
منطقه اعمال شده بود، اعالم كرد پروازها به اربیل 
را از سر می گیرد اما فرودگاه سلیمانیه را همچنان 

در تحریم خود نگه خواهد داشت. 

 ساهیوال، بحرانی
برای »عمران خان«

حادثه جنجالی ش��هر ساهیوال پاكستان كه در 
آن اعضای یك خانواده از س��وی پلیس به رگبار 
بسته شدند، فشار احزاب مخالف بر عمران خان 
نخس��ت وزیر این كش��ور را افزایش داده است. 
به گزارش داون، چند مامور پلیس شنبه خودروی 
یك خواربارفروش را به رگبار بستند كه در جریان 
آن ف��رد موردنظر، تمام اعضای خان��واده اش، و 
دوس��ت خانوادگی او كشته شدند. پلیس گفته 
بود كه دوس��ت خانوادگی آنها به نام »ذیشان«، 
تروریست بوده و او را متهم كرده كه از این خانواده 
به عنوان سپر انسانی استفاده كرده است. شاهدان 
اما گفته اند كه پلیس این افراد را با بی رحمی كشته 

و اكنون قصد توجیه اقدام خود را دارد. 

دیدار رییس سازمان اطالعات 
روسیه با» بن سلمان«

رییس سازمان اطالعات خارجی روسیه در سفر به 
ریاض با ولیعهد این كشور دیدار كرده است. دفتر 
مطبوعاتی سازمان اطالعات روسیه اعالم كرده 
سرگئی ناریشكین در دیدار با محمد بن سلمان 
درباره هم��كاری دوجانب��ه و امنیت منطقه ای 
گفت وگو كرده است. به گزارش اسپوتنیك، پیشتر 
روسیه نسبت به هرگونه اعمال فشار برای تغییر 
در خاندان سلطنتی عربستان به امریكا هشدار 
داده و از بن سلمان حمایت كرده بود. پوتین هم 
در نشس��ت گروه20 در آرژانتین برخورد بسیار 

صمیمانه ای با بن سلمان داشت.

مغز متفكر حمله اخیر طالبان 
كشته شد

دولت افغانس��تان اعالم كرده به كمك سرویس 
جاسوس��ی خود توانس��ته طراح حمل��ه مرگبار 
دوشنبه به پایگاه نظامی والیت »میدان وردك« را 
شناسایی كرده و از پای درآورد. به گزارش یورونیوز، 
نام طراح اصلی این حمله نعمان اعالم شده كه در 
جریان حمله هوایی كشته شده است. حمله طالبان 
به پایگاه نظامی وردك كه بامداد دوشنبه 21 ژانویه 
روی داد 126 كش��ته برجای گذاش��ت. طالبان 

مسوولیت این حمله را پذیرفته بود.

وزیر كش�ور ایتالیا در اظهاراتی كه به تش�دید تنش ها بین رم و پاریس می انجامد، امانوئل ماكرون را 
»رییس جمهوری افتضاح« خواند و ابراز امیدواری كرد كه رای دهندگان فرانسوی با حمایت از مارین 
لوپن رهبر راست افراطی فرانسه در انتخابات اتحادیه اروپا، پیامی به ماكرون بدهند. به گزارش ایسنا، 
ماتئو سالوینی رهبر حزب راست گرای لیگ كه در ائتالفی با جنبش پنج ستاره حاكمیت ایتالیا را در دست 
دارد، گفته مشكلش با مردم فرانسه نیست، بلكه با امانوئل ماكرون رییس جمهوری این كشور مشكل 
دارد كه »زیاد حرف می زند و دستاورد اندكی دارد، درس سخاوت می دهد ولی پذیرش هزاران مهاجر 
در مرزهای ایتالیا را رد می كند«. سالوینی در ویدئویی كه در فیسبوك منتشر كرد، افزوده: »اگر ماكرون 
آنقدر خوب است، می تواند این مساله را با اجازه دادن برای ورود هزاران پناهجو كه در ایتالیا هستند و او 
در كنار دیگر كشورهای اروپایی قول مهمان نوازی از آنان را داده بوده، ثابت كند.« لوئیجی دی مایو رهبر 
جنبش پنج ستاره نیز اوایل ماه جاری میالدی با ابراز آمادگی حزبش برای حمایت از معترضان ضد دولتی 
فرانسه، موسوم به »جلیقه زردها« بر تنش ها میان دولت ایتالیا و فرانسه افزوده و وزارت خارجه فرانسه 
چند روز پیش سفیر ایتالیا را بر سر اظهارات ضدفرانسوی ایتالیا درباره بحران مهاجرتی احضار كرده بود.

برش
تشدید مناقشه فرانسه و ایتالیا بر سر جلیقه زردها
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عكسروز

چهرهروز

»خواجه اميري« آلبومش را به» افشين يداللهي« تقديم كرد
آلبوم »ش��هر ديوونه« با صداي احسان خواجه اميري از صبح ديروز در بازار موسيقي كشور منتشر شد. خواجه اميري آلبوم »شهر 
ديوونه« را به ترانه سراي فقيد كشورمان تقديم كرده و نوشته: »اين مجموعه را تقديم مي كنم به افشين يداللهي كه اين مسير را با او 
شروع كردم.«  نهمين آلبوم رسمي احسان خواجه اميري با ۱۰ قطعه به نام هاي شهر ديوونه، تركم كرد، غريبه، لب تر كن، تو بارون، با 
دلم، ميرم، وقتي مي خندي، خالصم كن و صحنه روانه بازار موسيقي كشور شده است كه تهيه كنندگي اين آلبوم را مجيد عبدي بر 
عهده دارد. احسان خواجه اميري جزو معدود خواننده هاي پاپ است كه در زمينه انتشار آلبوم همچنان فعال است و همچنان سالي 

يك آلبوم را روانه بازار موسيقي كشور مي كند.

بازارهنر

نقاشان ایرانی به میالن رفتند

كنسرت زمستانی اركستر سمفونیك به رهبری روحانی

به دنبال رویای مشترك در چخوفناك

»دانتون« در تئاتر مولوی به صحنه رفت

ن مي��ال هن��ر  ه  يش��گا  نما
)Affordableart( ب��ا آثاری از چند 
نق��اش ايرانی روز جمع��ه ۵ بهمن )۲۵ 
ژانوي��ه( آغاز ب��ه كار می كن��د. در اين 
نمايش��گاه كه با حض��ور هنرمندانی از 
كش��ورهای مختلف در شهر ميالن برپا 
می شود، آنه محمد تاتاری، اميد حالج، 
كاوه كاووس��ی و سيامك عزمی از سوی 

گالری نيان حضور خواهند داشت. نمايشگاه هنرميالن 
در بخش های مختلف نقاشی، گرافيك، مجسمه سازی 
و عكاسی، هرسال فرصتی برای گالری ها فراهم می كند 
تا در كنار نمايش آثار هنرمندان و ارتباط با هنر جهان، 
به يكی از اهداف اصلی اين نمايشگاه يعنی فروش آثار 

نيز دست پيدا كنند.

اين نمايشگاه كه به ارايه هنرهای معاصر 
بين المللی از هنرمندان شناخته شده و 
همچنين هنرمندان جوان می پردازد، 
اولين بار در س��ال سال ۱۹۹۹ در لندن 
برگزار ش��د و پ��س از آن هرس��ال در 
كش��ورهای مختلفی برگزار می شود. 
هدف اصل��ی از برپايی اين نمايش��گاه 
ارايه آثاری با كيفيت و قيمت مناسب 
اس��ت و برگزاركنندگان برای همه آثار راه يافته در 
اين نمايش��گاه س��قف فروش درنظر گرفته اند تا از 
اين طريق هنر را در دس��ترس همگان قرار بدهند. 
نمايشگاه هنرميالن از ۲۵ تا ۲۷ ژانويه )۵ تا ۷ بهمن( 
برپا می شود. گالری نيان قرار است به زودی فعاليت 

حرفه ای خود را در ايران آغاز كند. 

نخستين كنسرت زمس��تانی اركستر 
س��مفونيك تهران به رهبری شهرداد 
روحانی دهم و يازدهم بهمن ماه در تاالر 

وحدت اجرا می شود. 
اركستر س��مفونيك تهران به رهبری 
ش��هرداد روحان��ی روز چهارش��نبه و 
پنجش��نبه دهم و يازده��م بهمن ماه 
س��اعت ۲۱ و 3۰ دقيق��ه ب��ا اج��رای 

رپرتوراری متفاوت در تاالر وحدت برگزار می شود. 
در اين كنسرت قطعات »اورتور كارناوال« اثر آنتون 
دورژاك، »س��مفونی ش��ماره ۲ )موومان سوم( « 
اثر سرگئی راخمانينف، »باروك فالمينگو برای ۴ 
هارپ« اثر دبورا هانسون، »پيتر و گرگ« اثر سرگئی 

پروكفيف ب��ا روايت ژرژ پطروس��ی و 
»دانزون ش��ماره ۲« اث��ر آرتورو ماركز 

پيش روی مخاطبان قرار می گيرد.
ژرژ پطروسی هنرمند با سابقه هنر دوبله 
ايران در اين اجرا راوی قطعه پيتر و گرگ 
است . وی در سال ۱3۵۰ در رشته تئاتر 
از دانشكده هنرهای زيبا فارع التحصيل 
شده اس��ت. پطروسی از س��ال ۱3۴۶ 
تاكنون فعالي��ت حرفه ای درعرصه دوبله داش��ته 
 است. در اين اجرا همچنين ۴ نفر سوليست هارپ 
جوان نوازندگی هارپ را برعهده دارند. عالقه مندان 
جهت تهيه بليت می توانند به سايت ايران كنسرت 

مراجعه كنند. 

نمايش چخوفناك به تازگی اجرای خود 
را به كارگردانی به��داد زنديه وكيلی در 

عمارت روبرو آغاز كرده است.
كارگردان نمايش چخوفناك كه به تازگی 
اجرای خود را در عمارت روبرو آغاز كرده 
اس��ت، گفت: سوال اساس��ی ای كه برای 
شروع اين پروژه ذهن مرا درگير خودش 
ك��رد، عدم وجود رويای مش��ترك ميان 

انسان هاس��ت. بهداد زنديه وكيلی با اش��اره به اينكه 
گذشته ميراثی برای رسيدن برای آينده است، افزود: 
نمی توان در گذشته ماند و با خاطراه بازی آينده را تغيير 
داد و برای آينده ای روشن گذشته را هم چون ابزار به كار 
برد. زنديه وكيلی با اشاره به اهميت رويای مشترك در 
هر نسلی گفت: چخوفناك آغاز يك مسير جدی و تازه 
برای رسيدن به شيوه اجرای تئاتر با توجه به چيستی 

خواب به لحاظ فرماليس��تی و روانكاوانه 
است. اين نمايش اجراهای خود را از اول 
بهمن در پلتفرم عمارت روبرو آغاز كرده 

است و عوامل آن عبارتند از: 
نويسنده و كارگردان: بهداد زنديه وكيلی، 
بازيگ��ران: علی پوي��ا قاس��می، نازنين 
تامرادی، محمدعلی ش��هريار دوس��ت، 
كيوان عيسابيگی، محسن قربانی، يگانه 
رجبی، نيكو ساالرنيا، پديده ابطحی مشاور كارگردان: 
امين يزدانی نژاد، دستيار كارگردان و برنامه ريز: سپيده 
حصاری، طراح نور: مرتضی حقيقت بيان، طراح لباس: 
س��ارا خادم عكاس: كيارش مس��يبی. چخوفناك تا 
۱۰بهمن هر شب ساعت ۲۰:3۰ در عمارت روبرو روی 
صحنه خواهد رفت. عالقه مندان می توانند برای تهيه 

بليت به سايت تيوال مراجعه كنند. 

نماي��ش »دانت��ون« به نويس��ندگی و 
كارگردانی حامد اصغرزاده، شب گذشته 
در س��اعت ۲۱ در پالتوی تمرين مركز 
تئاتر مول��وی به صحنه رف��ت. نمايش 
»دانتون« به نويس��ندگی و كارگردانی 
حامد اصغرزاده، شب گذشته در ساعت 
۲۱ در پالتوی تمرين مركز تئاتر مولوی به 
صحنه رفت و به اين ترتيب اجرای عموم 

خ��ود را آغاز كرد. در اين نمايش امير ش��مس، فريد 
عباسپور، فاطمه احمدی، تينا يونس تبار و اسماعيل 
كمالی دهقان به ايف��ای نقش می پردازند. همچنين 
هانی عبدالمجيد )طراح صدا و موسيقی(، فرهاد رايزن 
)تهيه كننده(، مهدی گمار )مجری طرح(، محمدرضا 
محمدی فيروز )دس��تيار كارگردان و مس��تندنگار 
روند تمرين ها(، ضحا اصغرزاده )طراح لوگو(، مهدی 
كيانی )طراح پوس��تر(، فاطمه دهدش��تی ، سروش 
آقاجانی )ط��راح ويدئوهای گروه(، ش��يده غفاريان 
)مدير رس��انه ای گروه(، حديث صمديان )عكاس(، 
حامد اصغ��رزاده و وحيد فرش��اد )ط��راح صحنه(، 

حسن محمدی )طراح نور(، ميثم عادلی 
)دستيار توليد و برنامه ريز( و آريا واحدی 
)دستيار صحنه( در اين نمايش همكاری 
می كنند. در خالصه نمايش اين اثر آمده: 
دانتون تاملی اجرايی است بروی مفهوِم 
تغيي��ر و دگرگونی، ب��ه ميانجی يكی از 
رهبران اصلی انقالب كبير فرانسه. دانتون 
پروژه ای است طوالنی كه در مكان های 
مختلف شهری به اجرا در خواهد آمد. سيكل اجرای 
صحنه های ش��ش گانه »دانتون« در پاييز ۱3۹۷ و با 
صحنه زندان در تئاتر مس��تقل تهران و تاالر مولوی 
شروع  شده و در بهار ۹۸ با صحنه ماريون در عمارت 

روبرو ادامه خواهد يافت.
تعداد »شاهدان« اين نمايش در هر اجرا ۲۰ نفر خواهد 
بود. عالقه مندان برای ديدن نمايش »دانتون« كه تا 
۱۸ بهمن ماه هر روز )جز ش��نبه ها( در ساعت ۲۱ به 
صحنه می رود، می توانند به مركز تئاتر مولوی دانشگاه 
تهران به آدرس خيابان انقالب، خيابان ۱۶ آذر، جنب 

باشگاه دانشجويان، مركز تئاتر مولوی مراجعه كنند.

تاريخنگاري

تشكيل كميته مخوف ضد خرابكاري 
چهارم بهمن ۱3۵۰، کميته مش��ترک ضد خرابکاری 
به دس��تور محمدرضا پهلوی با هدف هماهنگ سازی 
عمليات سرکوب مخالفان تشکيل شد. كميته مشترک 
ضد خرابکاری ساواک و شهربانی در محل زندان موقت 
اطالعات ش��هربانی تشکيل شد.  تش��کيل اين کميته 
گامی در جهت هماهنگی مي��ان عملکرد همه ادارات و 
سازمان هايی بود که به نوعی در ايجاد امنيت مورد نظر 
حکومت شاه در کشور ايفای نقش می کردند. تا پيش از 
دهه پنجاه شهربانی، ساواک، اداره ضد اطالعات ارتش و 
ساير مراکز اطالعاتی رژيم پهلوی هر يک به تنهايی اهداف 
اطالعاتی و امنيتی خود را دنبال می کردند. اين اقدامات 
جداگانه در بسياری موارد سبب ايجاد ناهماهنگی و حتی 
اصطکاک ميان س��ازمان های عمل کننده می شد و در 
نتيجه ضريب توفيق عملکرد اين مراکز را کاهش می داد.  
در آذر ۱3۴۹ شورای امنيت کشور تصميم گرفت برای 
اجتن��اب از برخورد ميان تيم های عملياتی با ايجاد يک 
تش��کل واحد، زمينه هماهنگی و وحدت رويه را ميان 
سازمان های اطالعاتی و امنيتی کشور به وجود آورد. اين 
تصميم در بهمن ۱3۵۰ عملی ش��د و ظهور تشکيالتی 
به نام کميته مشترک ضد خرابکاری در چهارم اين ماه 
حاصل همين تالش بود. با انحالل دو کميته ساواک که 
در اوين مستقر بودند- که اولی مسوول شناسايی عاملين 
تظاهرات دانش��جويی سال ۴۹ و گروه های کمونيستی 
و دومی مسوول شناسايی و دستگيری اعضای آشکار و 

مخفی سازمان مذهبی مجاهدين خلق و گروه های وابسته 
به آن بودند- مقرر می شود با تشکيل کميته مشترک ضد 
خرابکاری، تمام سرنخ های عملياتی در اختيار اين کميته 
قرار گيرد و همه مامورين دو کميته قبلی ساواک مامور 
به خدمت در کميته جديدالتاسيس شوند. کميته مزبور 
مرکب از واحدهای اطالعاتی و امنيتی شهربانی، ارتش، 
ژاندارمری و اداره کل س��وم ساواک )اداره تأمين امنيت 
داخلی( بود. نمودار تش��کيالتی کميته مشترک شامل 
س��ه واحد اطالعاتی، اجرايی و پشتيبانی با 3۷۵ پست 
سازمانی دائم و ۱۸۸ پست موقت بود. کميته محل استقرار 

مجرب ترين و خشن ترين شکنجه گران رژيم شاه بود.
ش��کنجه مخالفان و مبارزان سياس��ی که در تمام دهه 
۱3۴۰ جريان داشت پس از تشکيل »کميته مشترک 
ضد خرابکاری« به اوج رس��يد. اسناد و مدارک بی شمار 
و خاطرات مبارزان و مخالفان سياس��ی و آثار و مدارک 

بر ج��ای مانده در بازداش��تگاه ها و زندان ها به ويژه پس 
از تشکيل »کميته مش��ترک ضد خرابکاری« حاکی از 
رواج شکنجه های مرگباری اس��ت که از سوی ساواک 
اعمال می ش��د. بخش عمده ابزار ها و ادوات اين کميته 
برای ش��کنجه زندانيان از سوی سازمان های اطالعاتی 
موساد و سيا تأمين می شد. سايروس ونس، وزير خارجه 
امريکا در دوران کار تر در کتاب خاطرات خود بدون اشاره 
به نقش س��ازمان »سيا« در تجهيز و آموزش ساواک، به 
رواج روش های غيرانسانی در رفتار ساواک با متهمان و 
محکومان اشاره کرده، آن را از عمده ترين داليل گسترش 
نارضايتی عمومی و گرايش نهايی مردم به سوی تحرکات 
انقالبی و به سقوط کشاندن نظام سياسی حاکم بر کشور 
خوانده اس��ت. اولين رييس کميته مش��ترک، رييس 
شهربانی وقت، سپهبد جعفرقلی صدری و رييس ستاد آن 
پرويز ثابتی، از مقامات ساواک بود. ادارات اطالعات و ضد 
اطالعات ارتش و ژاندارمری نيز به منظور هماهنگی، هر 
يک نمايندگانی در کميته مشترک داشتند. بازداشتگاه 
کميته مش��ترک از اوايل س��ال ۱3۵۱ مهم ترين محل 
بازداشت، ش��کنجه و تخليه اطالعاتی انقالبيون بود. بر 
اس��اس اسناد ساواک، طی س��ال های ۱3۵۰ تا ۱3۵۷، 
هزاران نفر از مبارزين و انقالبيون، طی عمليات کميته 
مشترک دستگير و بازداشت شدند. تعدادی از بازجو ها 
برای ديدن آموزش به اسراييل و آمريکا رفتند و ابزارآالت 

زيادی هم در اختيار آن ها قرار داده شد.

میراثنامه

بگذاريم »بالغی« نفس بکشد
محله بالغی يکی از محالت قديمی قزوين اس��ت که با 
پيشينه تاريخی ۱۲۰۰ سال يکی از کهن ترين محالت 
قزوين به ش��مار می رود، محله ای که در برابر طرح های 
توسعه شهری ايستاده و همچنان اصالت خود را حفظ 
کرده است. محله بالغی در گذشته جزئی از محله »پنبه 
ريسه« بود؛ اين محله از شرق خيابان سپه کنونی در قزوين 
شروع شده و تا حصار شرقی قزوين يا همان »باغ دبير« که 
باغ های خاندان دبيرسياقی است، کشيده می شد. بافت 
تاريخی محله بالغی بافتی ارزشمند است که سال هاست 
با طرح خيابان شهيد انصاری شرقی مورد تهديد قرارگرفته 
و اکنون در شرايط بحرانی به سر می برد. در طرح خيابان 
شهيد انصاری شرقی که همواره مورد اعتراض دوستداران 
ميراث فرهنگی بوده اس��ت؛ قرار بود يک خيابان جديد 
باقابليت ت��ردد خودرو از دو ط��رف در دل محله بالغی 
اجرا ش��ود که با اين طرح آثار و بافت تاريخی اين محله 
دستخوش تغييرات می ش��د. مهرماه سال جاری پروژه 
شهيد انصاری شرقی پس از سال ها با مصوبه شورای عالی 
معماری و شهرسازی ايران تعيين تکليف شد و بر اساس 
طرح جديدی که از سوی اين شورا به تصويب رسيد مقرر 
ش��د در خيابان شهيد انصاری شرقی عرض کوچه های 
فعلی حف��ظ و اين طرح با محوريت پي��اده راه در محله 
بالغی اجرا ش��ود. بااين حال اکنون مصوبه شورای عالی 
معماری شهرسازی با انتقاد مديريت شهری مواجه شده 
است و مديران شهری اجرای طرح قبلی را در راستای رفع 

مشکالت ترافيکی، موجب ايجاد زيرساخت های جديد 
در اين محله می دانند. محمدحسن سليمانی پژوهشگر 
تاريخ قزوين به ايسنا می گويد: با توجه به تاريخ شکل گيری 
قزوين حدود ۱۷۸۰ س��ال از هنگام تأس��يس اين شهر 
سپری می شود؛ در دوره ش��اهپور ذواالکتاف به دستور 
او پيرامون قلعه نظامی که به منظور پاسداری از دشت و 
ديده بانی برای مقابله با تحرکات ديلميان ساخته شده بود 
شهری را احداث کردند که بعدها به نام »قزوين« شهره 
شد؛ البته به نوشته حمداهلل مستوفی در »تاريخ گزيده« 
ديلميان مانع شدند و چندين بار تأسيسات شهر را خراب 
کردند اما درنهايت اين شهر شکل گرفت بنابراين وجود 
محالت کهن در اين ش��هر امر عجيب وغريب و پديده 
غيرممکنی نيس��ت. او اضافه می کند: طبيعی است که 
س��اختار و کالبد شهری درگذش��ته بر اساس محالت 
شکل گرفته و هر محله بر اساس عناصری چون ميدانگاه، 
مس��جد، حمام، بازارچه و آب انبار شکل می گرفت و اگر 

محالت باقی مانده از تهاجمات به اصطالح توسعه گرانه 
مديران شهری را ببينيد اين موضوع کاماًل مشخص است 
مثاًل آن طور که در گذر »آقاکبير« محله »درب کوشک« 
می بينيم حمام، مسجد و بازارچه وجود دارد و يقينًا در 
گذش��ته آب انبار و ميدانگاه هم وجود داشته است. اين 
پژوهشگر تأکيد می کند: همچنان که در گذشته محالت 
و گذرهای متعددی در شهر از اين عناصر برخوردار بودند 
و احداث خيابان های شطرنجی از دهه بيست به اين سو 
در قزوين، ساختار محله های اين شهر را به نابودی کشاند 
که به طور نمونه می توان از احداث خيابان س��عدی در 
اواخر دهه س��ی نام برد که باعث تخريب آب انبار اللوها 
و بازارچه آقا شد. سليمانی در خصوص محله بالغی نيز 
اظهار می کند: محله بالغی هم از اين امر استثنا نيست و 
بنابر برخی يافته های باستان شناسی در جريان کاوش های 
سه س��ال پيش توسط دکتر ناصر نوروز زاده چگينی در 
محوطه مسجد مدرسه حيدريه اين محله بيش از آنکه 
تصور می رفت که متعلق به دوره سلجوقی باشد؛ قدمت 
دارد و می توان اين قدمت را به نوعی ۱۲۰۰ ساله ناميد. 
او می گويد:  به عنوان باستان شناس خبره قزوينی معتقد 
است چهار اليه دوره های مختلف زير بستر محله بالغی 
وجود دارد و اح��داث هرگونه گذر و خيابان از اين محله 
سبب می شود امکان مطالعات باستان شناسی به منظور 
شناخت اين اليه ها ازدست رفته و درنتيجه، شناسنامه و 

هويت ديرينه تاريخی ما از دست برود.

ايستگاه

 تاريخ سازان آكادمی از 
»روما« تا »پلنگ سياه«

 »جيم كری« بار ديگر 
عليه ترامپ وارد ميدان شد 

در حال��ی ك��ه دي��روز 
اس��امی  چهارش��نبه، 
نامزدهای راه يافته به دوره 
نودو يكم اسكار اعالم شد، 
برخی از انتخاب های اين 
دوره به نوعی در تاريخ ويژه 
شده اند. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، از ميان فيلم هايی 

كه به فهرست نامزدهای اسكار ۲۰۱۹ راه يافتند فيلم 
»روما« ساخته آلفونسو كوارون و »سوگلی« ساخته 
يورگوس النتيموس ه��ر يك در ۱۰ بخش نامزدی 
اس��كار را كس��ب كرده اند. جالب اينكه »روما« در 
مكزيك ساخته شده و »سوگلی« در بريتانيا و محصول 
مشترك بريتانيا و امريكاست. برخی نامزدها نكته های 
خاصی داشتند. »روما« نامزدی بهترين فيلم اسكار 
را برای نخستين بار برای نتفليكس به ارمغان آورد. 
نتفليكس تاكنون ۱۴ بار با آثارش نامزدی اسكار را 
كسب كرده و دو جايزه در سال ۲۰۱۴ دريافت كرده 

است اما هرگز به بخش بهترين فيلم راه نيافته بود.
در حالی ك��ه »روما« نامزدی در بخش های بهترين 
كارگردان، بهتري��ن بازيگر نقش اصل��ی، بهترين 
فيلمنامه اورجينال، بهترين فيلم خارجی زبان، بهترين 
طراحی توليد، بهترين تدوين و ميكس صدا، و بهترين 
بازيگر زن نقش مكمل را كسب كرد و يك نامزدی نيز 
در بخش بهترين فيلمبرداری به دست آورد اما هيچ 
يك از اين نامزدها برای نتفليكس اولين نبود و در واقع 
آنچه »روما« برای نتفليكس به ارمغ��ان آورد برای 

نخستين بار نامزدی در بخش »بهترين فيلم« بود.
از س��ال ۲۰۱۴ ك��ه نتفليكس با »مي��دان« راهی 
رقابت های اس��كار ش��د تاكنون ۱۴ نامزدی اسكار 
كس��ب كرده بود كه از آن ميان ۷ مورد برای مستند 
بلند بود در سال ۲۰۱۷ نيز برای »ايكاروس« جايزه 
اين بخش را از آن خود كرد. اين كمپانی 3 نامزدی نيز 
برای مستند كوتاه در كارنامه دارد كه سال ۲۰۱۷ برای 
»كاله سفيدها« جايزه اين بخش را هم دريافت كرد. 

جيم كری كمدين مشهور 
در نقاشی جديدش دونالد 
ترام��پ را متهم ب��ه اين 
كرد كه با سياس��ت های 
خودش، شماری از مردم 
امريكا را به مشتی كينه جو 
بدل كرده است. به گزارش 
ددالين، جي��م كری روز 

سه شنبه ۲۲ ژانويه با انتشار جديدترين نقاشی خود 
از طريق حساب توييتری اش وارد بحثی شد كه طی 
روزهای اخير واكنش های بسياری را در بر داشته و 
حتی باعث شده دونالد ترامپ هم نظرش را اعالم كند. 
چند روز پيش، برخوردی بين دانشجويان دبيرستان 
كاتوليك كاوينگتون واقع در كنتاكی و نيتن فيليپس، 
يك ريش س��فيد بومی امريكايی و عضو بازنشسته 
ارتش اياالت متحده صورت گرفت. در ويديويی كه 
از آنها در واشنگتن منتشر شد، فيليپس در واشنگتن 
در راهپيمايی بومی های امريكايی شركت كرده بود 
اما دانش آموزان اين دبيرس��تان كه بسياری از آنها 
كاله های »امريكا را دوباره بزرگ كن« ترامپ را بر سر 

داشتند، دور او را گرفتند و به او می خنديدند.
در تصوير كری از آن لحظه، فيليپس با فاصله بسيار 
كمی از تعدادی از دانش آموزان ايستاده كه بيشترشان 
كاله های قرمز بر سر دارند و با تمسخر می خندند. اما 
يك تفاوت كليدی بين ويديوها و نقاشی كری از آن 
لحظه اين بود كه روی كالهی كه يكی از دانشجويان 
به سر دارد عبارت »دوباره نفرت بورز« ديده می شود 
كه او به اين ترتيب شعار ترامپ را تغيير داده است. كری 

در توصيف خود از اين تصوير نوشت: »بچه مارها«.

شجاعی: تيم فعلی ايران برخالف گذشته يك تيم است

كی روش: دوست ندارم كت یك تیم مدعی را به تن كنیم

هافبك تيم ملی فوتبال ايران می گويد 
تيمش از ابتدا در جام ملت های آس��يا با 

تاكتيك تهاجمی به ميدان رفته است. 
مسعود شجاعی در نشست خبری پيش از ديدار تيمش 
مقابل چين گفت: در چهار بازی گذشته ما موقعيت های 
صد درصد گل داشتيم و تيمی كه دفاعی بازی می كند، 
نمی تواند به اين اندازه موقعيت گل داشته باشد. ما خوب 

حمله می كنيم و به خاطر همين گل نمی خوريم.
او ادامه داد: تيم چين با سرمايه گذاری ای كه انجام داده، 
در فوتبال چيزی فراتر از اس��تاندارد جهانی كار كرده 
است. اين نش��ان می دهد آنها به دنبال اين هستند تا 
سطح فوتبالشان را ارتقا دهند. اين مساله را می توانيد از 
قرارداد بستن با مربيان و بازيكنان تراز اول فوتبال دنيا 
بفهميد و البته اينكه آنها يك ليگ قوی ساخته اند تا تيم 

ملی خود را تقويت كنند. 

مس��ابقه تيم ملی ايران و چي��ن عصر ام��روز در امارات 
متحده عربی برگزار می شود. سرمربی تيم ملی فوتبال 
ايران می گويد تيم��ش برای صعود به مرحله بعدی جام 
ملت های آسيا آماده است. كارلوس كی روش در نشست 
خبری پيش از ديدار تيم ملی ايران برابر تيم ملی فوتبال 
چين، گفت: به همه كسانی كه به اين نشست آمده اند خير 
مقدم می گويم. اين بازی برای ما يك بازی ديگر است. هر 
دو تيم ايران و چين آماده صعود هستند.  او افزود: مهم ترين 
مساله اين است كه آماده بازی با چين باشيم. در اين لحظه، 
بازی با چين مهم ترين بازی زندگی ما است. دليل آن هم 
خيلی واضح است؛ صعود به مرحله بعد و انجام بازی ديگر. 
هميشه بازی پيش روی برای مربيان مهم است. سرمربی 
تيم ملی فوتبال ايران اضافه كرد: چين تيم خيلی خوب و 
مستحكمی است. آنها تيمی هستند كه مربی بزرگی چون 
ليپی آن را هدايت می كند و از نظم و سازماندهی خوبی 
برخوردار هستند. كار سختی برابر تيم ملی چين خواهيم 
داش��ت و از اينكه برابر چين بازی داريم هيجان داريم. از 
اعتماد به نفس بااليی برخورداريم و معتقديم از ش��انس 
بااليی برخورداريم. ما تيمی جاه طلب هستيم و آرزوهای 
خودمان را داريم و تالش می كنيم از فرصت های مان در 
هر مسابقه بهره ببريم. او در مورد اينكه ايران در جام جهانی 

تيمی مدعی نبوده است اما در آسيا به ايران به عنوان يك 
مدعی نگاه می شود هم بيان كرد: به هيچ عنوان ما عالقه 
نداريم كت يك تيم مدعی را بر تن كنيم و برعكس هميشه 
تالش  بكنيم لباس تيمی را بر تن كنيم كه به همه حريفان 
احترام می گذارد و نگاه ما به همه حريفان يكسان است. 
هميشه تالش می كنم هنر بردن را به بازيكنانم يادآوری 
می كنم. در اين گونه بازی های حذفی كه همه چيز برای 
برنده است و هيچ چيز برای بازنده، من روی تجربه بازيكنانم 
حساب ويژه ای باز كرده ام. بايد از لحاظ روحی و روانی محكم 
باشند و احساساتشان را كنترل كنند و مهم ترين مطلب 
اينكه با آزادی عمل بازی كنند و اگر الزم باش��د ريسك 
بكنند. به بازيكنانم گفته ام اين بازی ديگر هيچ وقت تكرار 

نمی شود. اما خبر ديگر اينكه احتمال غيبت مدافع اصلی 
چين برابر ايران مدافع مستحكم تيم   ملی فوتبال چين به 
احتمال زياد ديدار حساس با ايران را از دست خواهد داد. 
فنگ ژيائوتينگ، مدافع 33 ساله تيم   ملی فوتبال چين 
در بازی های اخير تيمش با مسكن، خودش را به شرايط 
اين تيم رساند تا برای اين تيم به ميدان برود. مصدوميت 
اين بازيكن در تمرينات تشديد شده و خيلی بعيد است 
كه بتواند خودش را به بازی حس��اس با ايران برساند. اين 
بازيكن 33 س��اله از با تجربه های تيم   ملی فوتبال چين 
محسوب می شود و غيبت او برابر تيم   ملی ايران می تواند 
خبر بدی برای چينی ها باشد.  همچنين كاپيتان تيم ملی 
فوتبال چين می گويد تيمش كار سختی مقابل ايران دارد. 
ژنگ ژی كاپيتان تيم ملی فوتبال چين در نشست خبری 
پيش از ديدار تيمش مقابل ايران گفت: ما سال گذشته 
برای انتخابی جام جهانی روسيه دو بار با ايران بازی كرديم 
به همين خاطر شناخت نسبی از همديگر داريم. ما از تيم 
ملی ايران شناخت خيلی خوبی داريم. مهم ترين ويژگی آنها 
قدرت فيزيكی بازيكنان ايرانی است. ثبات در كادر فنی به 
اين تيم كمك كرده است. او افزود: ايران مهاجمان خيلی 
خوب��ی دارد و فوتبال زيبايی بازی می كند. فردا مدافعان 

ما كار سختی برابر مهاجمان قوی ايران خواهند داشت.

ورزشي
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