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   اظهارات ضد و نقيض 
در خصوص طرح ترافيك ۹۷ 

 درحال��ي كه برخ��ي خبرگزاري ها، خبر تاييد طرح ترافيك س��ال 97 را از زبان 
فرماندار تهران روي خروجي هاي خود مخابره كرده اند اما معاون فرماندار اين خبر را 
تكذيب كرده است.  به گزارش تسنيم، عيسي فرهادي فرماندار تهران از تاييد طرح 
ترافي��ك 97 در فرمان��داري تهران خبر داد و گفت: طرح جديد كه اصالح ش��ده از 
ابتداي سال اجرايي مي شود.  به گفته عيسي فرهادي طرح ترافيك 97 چندي قبل 
در كميته انطباق فرمانداري تهران مورد بررسي قرار گرفت و 5 ايراد براي آن اعمال و 
به شوراي شهر تهران بازگردانده شد. شوراي شهر تهران نيز هفته گذشته اين ايرادات 
كميته انطباق فرمانداري تهران را مورد بحث و بررسي قرار داد كه در نهايت تمامي 
5 ايراد اصالح شد.  اين اظهارات درحالي مطرح مي شود كه غالمحسين آرام، معاون 
فن��ي و عمراني فرمانداري تهران در اين باره گفت: اين طرح ۱7 اس��فند در كميته 

انطباق فرمانداري بررسي مي شود. 
به گزارش مهر، غالمحس��ين آرام با رد اخباري درخصوص تاييد اصالحات طرح 
جديد ترافيك در فرمانداري گفت: اصالحيه طرح جديد ترافيك كه در صحن شوراي 
ش��هر تهران به تصويب رس��يد به فرمانداري رس��يده و ۱7 اسفند در جلسه كميته 
انطباق بررس��ي مي شود. برخي ايرادات گرفته شده درخصوص طرح ترافيك جديد 
برطرف ش��ده و فقط ۲نكته باقي مانده بود كه براي رفع آنها قول مساعد داده شده 
است.  آرام خاطرنشان كرد: طبق قانون فرمانداري تهران تا ۱۸ اسفند فرصت دارد كه 
نظر نهايي خود را در مورد اين طرح اعالم كند.  از سوي ديگر محمد قانبيلي، عضو 
هيات تطبيق مصوبات شوراي شهر نيز در گفت وگو با فارس از تصويب طرح جديد 
ترافيك تهران در فرمانداري خبر داده است.  به گفته قانبيلي، طرح ترافيك جديد با 
اصالحات براي اجر به شهرداري ابالغ مي شود. شهرداري اگر امكانات را داشته باشد 
از ۱5فروردين مي تواند اين طرح را اجرا كند اما در صورتي كه زيرس��اخت ها آماده 
نباشد بستگي به نظر خود شهرداري دارد. عضو هيات تطبيق مصوبات شوراي شهر با 
بيان اينكه طرح مصوب و اجرايي مي شود، گفت: شهرداري مكلف به اجراي آن است 
اما زمانش در دس��ت آنهاست و به شهرداري برمي گردد. از 5 موردي كه هيات ايراد 
گرفت��ه بود 3مورد را اصالح ك��رده بودند و روي ۲مورد ديگر اصرار نكردند.  قانبيلي 
درخصوص الباقي ايردات هيات تطبيق گفت: به نظر مي رسيد، مي خواهند روي دو 
م��ورد باقي در مصوبه خود اصرار كنند اما از آنجا كه در متن نياورده بودند اين طور 

تلقي مي شود كه نظر هيات تطبيق را پذيرفته اند. 

آيين نامه فروردين تدوين مي شود
محمد عليخاني، رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
ني��ز در اين ب��اره گف��ت: آيين نامه مجوز ط��رح ترافيك فروردي��ن تدوين و در 
ارديبهشت اجرا مي شود.  به گزارش تسنيم، عليخاني اظهار كرد: آيين نامه مجوز 
طرح ترافيك در فروردين ماه تدوين و در ارديبهشت اجرا مي شود. دستورالعمل 
و آيين نام��ه اين طرح در كميس��يون عمران و حم��ل و نقل تهيه و آماده خواهد 
شد و شهرداري موظف است طبق اين دستورالعمل اقدام كند. شهرداري موظف 
اس��ت از محل س��هميه طرح ترافيك كه 3درصد اس��ت آن را ب��ه موارد خاص 
اختص��اص ده��د. ديگر براي اين طرح به صورت س��االنه از اف��راد متقاضي پول 
دريافت نمي ش��ود و متقاضيان بايد روزانه نسبت به پرداخت تعرفه ترافيك براي 

ورود به طرح اقدام كنند.
 

نصب دوربين در خروجي هاي طرح
در تحولي ديگر، رييس پليس تهران با اعالم نصب دوربين هاي جديد در سطح 
شهر گفت: آماده اجراي طرح ترافيك جديد از ابتداي سال آينده هستيم.  سردار 
حس��ين رحيمي مهر با اشاره به طرح جديد ترافيك گفت: در جلسه يي كه دو روز 
پيش با معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران داش��تيم به من اعالم شد 
كه دوربين هاي جديد در خروجي هاي منطقه طرح نيز مانند ورودي ها نصب شده 
ولي هنوز به پليس تحويل داده نش��ده اس��ت.  وي ادامه داد: پليس آمادگي كامل 
دارد پ��س از تحويل اين دوربين ها و تس��ت اوليه طرح ترافيك جديد را از ابتداي 
س��ال 97 اجرايي كند. حتما پيش از اجراي طرح، اطالع رس��اني كامل درخصوص 

زمان اجرا انجام مي شود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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ايران|
»اتوب��وس اتوب��وس آدم مي آوردند براي 
خريد ارز« اين عباراتي اس��ت كه سخنگوي 
دولت در پاسخ به يكي از پرسش هاي مطرح 
ش��ده به زبان م��ي آورد؛ اظهاراتي كه نش��ان 
مي دهد، مخالفان دلواپس دولت براي به زمين 
زدن دولت از هيچ اقدام رس��انه يي و عملياتي 
فروگذار نيس��تند. همان جماعتي كه از يك 
طرف س��خنان رييس جمهور و معاون اولش 
را تقطيع مي كنند و تحريف ش��ده به خورد 
ملت مي دهند و از سوي ديگر با التهاب آفريني 
در بازار هاي اقتصادي و ارزي تالش مي كنند 
تا دس��تاوردهاي اقتصادي دولت را زير سوال 
ببرن��د.  در كنار اين موض��وع »نيم نگاهي به 
عملكرد گذش��ته و ترسيم چش��م انداز آينده 
اقتصادي كش��ور« عنواني بود كه سخنگوي 
دول��ت در ابتداي صحبت هايش در نشس��ت 
هفتگ��ي با خبرنگاران از آن اس��تفاده كرد تا 
تصوي��ري از برنامه هاي دولت در س��ال قبل 
و س��ال آينده را ارائه كند. س��ال مالي كه از 
نظر نوبخت دس��تاوردهاي قابل توجهي براي 
اقتصاد كشورمان داشته است و دولت توانسته 
اكثر ش��اخص هاي اقتص��ادي را در محدوده 
اعداد و ارقام قاب��ل قبول حفظ كند. نوبخت 
همچنين اعالم كرد كه حقوق كاركنان دولت 
در س��ال97 حداقل ۱0درصد افزايش خواهد 
داشت؛ افزايشي كه از منظر نوبخت با توجه به 

تورم تك رقمي معقول است. 
در كنار اين موضوع بحث حاشيه سازي هاي 
رس��انه هاي مخال��ف دولت كه اي��ن روزها با 
استفاده از تمام ابزارهاي رسانه يي شان در حال 
انتقاد و مخالفت با دولت هستند، سخنگوي 
دولت را بر آن داشت تا يك بار ديگر از رسانه ها 
بخواهد كه در انعكاس اخبار و رويدادها جانب 
انصاف و اعتدال را رعايت كنند و در ادامه اين 
پرس��ش را مطرح كرد كه چرا برخي رسانه ها 
كه اتفاقا ادعاي انقالبي بودن از زبانشان آويزان 
اس��ت، با سياه نمايي آماري را نشان مي دهند 

ك��ه هيچ س��ند و مدركي درب��اره آن ندارند. 
نوبخت در ادامه گفت »بله ما كاس��تي هايي 
داري��م ولي چرا هي تكرار مي كنند اقتصاد ما 
خراب اس��ت، وضع درست نيست خب اينها 

هم حرف هاي ترامپ را تكرار مي كنند.«
به فاصله چند روز بعد از صحبت هاي اخير 
رييس جمهوري در جمع مديران بانك مركزي 
كه در آن روي راهبرد اقتصادي دولت تاكيد 
شده بود؛ سخنگوي دولت ابعاد و زواياي تازه 
اين راهبرد اقتصادي را تشريح كرد. راهبردي 
كه از منظر آقاي سخنگو همچنان تورم را در 
س��ال97 در محدوده اعداد و ارقام تك رقمي 
فعلي تثبيت مي كند، ضم��ن اينكه ظرفيت 
اش��تغال زايي ايران را از 950هزار ش��غل در 
س��ال96 به يك ميليون و 33هزار ش��غل در 
س��ال97 ارتق��ا مي دهد. نوبخ��ت همچنين 
اع��الم كرد كه روند پرداخ��ت عيدي، پاداش 
و حقوق بازنشس��تگان را از ۱5اسفندماه آغاز 
مي كند تا هر چه سريع تر فرآيند پرداخت ها 
تكميل شود.  س��خنگوي دولت در پاسخ به 
اين پرس��ش »تعادل« ك��ه رييس جمهوري 
در نشس��ت با مديران بانكي خبر داده اند كه 
بيش از ۲0هزار ميلي��ارد تومان از بيت المال 
براي موضوع موسسات غيرمجاز هزينه شده 
اس��ت؛ چ��را دولت پش��ت پرده اف��رادي كه 
باعث اين خس��ارت به جيب مردم ش��ده اند 
را معرفي نمي كند؛ گفت: »اس��امي اين افراد 
كامال مشخص اس��ت و وابستگي آنها نيز به 
برخي نهادهاي خاص پنهان نيست، اما روند 
اطالع رساني اين موضوع بايد توسط سخنگوي 
قوه قضاييه ارائه شود نه سخنگوي دولت. بايد 
از آق��اي اژه اي اين پرس��ش را مطرح كنيد.« 
نوبخت با اش��اره به اقدام��ات دولت در پايان 
س��ال جاري اظهار كرد: دو اقدام در دس��تور 
كار دولت قرار گرفته اس��ت؛ نخس��ت اينكه 
جمع بن��دي اقدام��ات س��ال96 را ب��ه انجام 
برسانيم كه خودش داراي دو بخش است كه 
ابتدا اقدامات در ۱۱ماه س��ال اس��ت و بخش 

ديگر دو هفته پاياني سال است. 
او در خصوص مهم ترين اقدامات دولت در 
سال 96 گفت: بر اساس گزارش رسمي خزانه 
در ۱۱ماهه اول امسال تا 3 اسفند سال جاري 
۲7۱هزار ميلي��ارد تومان ب��راي امور جاري 
و عمراني هزينه ش��ده كه اي��ن رقم در زمان 
مشابه س��ال گذشته ۲۱۱هزار ميليارد تومان 
ب��ود. در واق��ع ۲۸درصد از خزان��ه براي امور 
جاري و عمراني بيش��تر پرداخت شده است. 
همچنين اعتبارات هزينه يي در اين مدت ۱5 
درصد افزايش داشته است. اعتبارات هزينه يي 
در ۱۱ ماه��ه اول امس��ال ۲07 هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه نسبت به ۱۸0 هزار ميليارد 
تومان زمان مش��ابه سال گذش��ته ۱5درصد 
افزايش داشته است كه اگر ۸درصد تورم را از 
آن كم كنيم 7 درصد مي شود. يعني اعتبارات 
هزينه يي 7درصد نس��بت به س��ال گذشته 

افزايش داشته است. 
اعتبارات عمراني نيز در اين مدت با رشد 
رو به رو بوده اس��ت. اعتبارات عمراني 30 هزار 
و ۸9 ميليارد تومان در ۱۱ماهه امس��ال بوده 
اس��ت و اين رقم نس��بت به ۱۸ هزار و 500 
ميلي��ارد تومان س��ال قبل 6۲ درصد رش��د 
داشته اس��ت.  س��خنگوي دولت با اشاره به 
بودجه 97 و با اظهار اميدواري نسبت به اينكه 
»مجلس بتواند با ش��وراي نگهبان به صورت 
نهايي مصوبات خود را به قانون تبديل كند«، 
تاكي��د كرد: م��ا در اين فرص��ت پيش نويس 
آيين نامه ه��اي اجرايي بودجه را آماده كرديم 
و اگر مصوبات مجلس زودتر به ما داده مي شد 
تا اين لحظه آيين نامه هاي اجرايي را نيز نهايي 
مي كرديم، اما ايده آل ما اين اس��ت كه از اول 

فروردين بودجه را اجرايي كنيم. 

 اوراق اسناد خزانه 
با سود 20/5 درصدي

نوبخ��ت در ادامه آمارهاي��ي در خصوص 
ميزان بازخريد اوراق اسناد خزانه در ۱۱ماهه 

 امس��ال ارائ��ه كرد و گفت: تا س��وم اس��فند
۲۲ هزار ۸00 ميليار تومان براي خريد اوراق و 
اسناد خزانه كه منتشر كرديم، هزينه شد كه 
درباره  هزينه ها هر هفته دو گزارش مي دهيم 
ك��ه اولي هزينه و پرداخت هاس��ت و ديگري 
عملكرد اس��ت و انتش��ار اين گزارش ها براي 

ايجاد اعتماد است. 
وي با اشاره به ارائه اوراق بهادار در بورس 
توس��ط دولت و ب��ا س��ود 5/۲0درصد گفت: 
خوش��بختانه وضعيت بازار بورس خوب است 
و ما اوراق را با سود 5/۲0 درصد ارائه كرده ايم 
تا به اين ترتيب بخشي از پول هاي سرگردان 
يا در بانك سرمايه گذاري شود يا در بازار اوراق 
سرمايه گذاري  ش��ود كه عالوه بر سود ۲0/5 
درصد براي مردم براي ما هم سوددهي دارد. 
نوبخت ب��ا بيان اينكه بي محابا نمي توانيم 
از بازار س��رمايه اس��تفاده كنيم، اظهار كرد: 
براي س��ازمان برنامه و بودجه مهم است كه 
خود ناظر بر اوضاع باش��د و امسال توانستيم 
بي��ش از 30 هزار و 90 ميلي��ارد تومان براي 
طرح هاي عمراني پرداخت كنيم. وي در ادامه 
افزود: دولت در اين زمينه انضباط دارد؛ چراكه 
جامعه براي س��رمايه گذاري در اين اوراق نياز 
به اعتماد دارد.  جمالت تقطيع ش��ده نشان 
مي ده��د برخ��ي در اردوگاه انتخاب��ات باقي 
مانده اند. نوبخت در پاسخ به پرسش »تعادل« 
در خصوص معرفي عامالن موسس��ات مالي 
غيرمج��از گف��ت: ق��وه قضاييه باي��د در اين 
خصوص اطالع رساني كند البته سران سه قوه 
ورود كرده اند و جلساتي دارند براي جبران آثار 
اين مس��اله. اما مشخص است كه چه كساني 
پشت پرده موسسات مالي غيرمجاز هستند. 
به خاطر دارم زماني سيف از وجود موسسات 
خبر داد و گفت؛ اگر دس��ت بزنيم مشكالت 
بيش��تري به وجود مي آيد. بله، اين موضوع را 
مي شود زير فرش قائم كرد اما آقاي سيف كار 

بزرگي انجام داد. 
ادامه در صفحه 2

گزارش سخن نخست

  پاسخ اردوغان و پاسخ ما؟!

 ۲000ميلي��ارد دالر توليد ناخالص داخلي، 500 ميليارد دالر صادرات صنعتي و ايجاد 
حداقل ۱0برند ملي ش��ناخته ش��ده در عرصه جهاني، ورود ساالنه 50 ميليون گردشگر با 
ارزآوري 50 ميليارد دالر، 40ميليارد صادرات كشاورزي و ۲0ميليارد صادرات معدني، سهم 
3درصدي تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي و تربيت 300هزار پژوهشگر تمام وقت 
و... بخش هايي از اهداف تعيين شده در سند »چشم انداز ۲0۲3« تركيه است. اعداد و ارقامي 
كه اگرچه ممكن است به تمامي- مانند هر برنامه يي-محقق نشود اما روند حاكم بر فضاي 
اقتصادي تركيه نشان از دستيابي به بخش عمده يي از اين اهداف را مي دهد. چنانكه توليد 
ناخالص داخلي اين كشور از حدود ۲73ميليارد دالر در سال ۲000 به حدود 790ميليارد 
دالر در س��ال ۲0۱7 رسيده اس��ت يا صادرات اين كشور از حدود 36ميليارد دالر در سال 
فوق الذكر به ۱57ميليارد دالر در سال ۲0۱7 افزايش يافته و 3۸ميليون گردشگر در سال 

گذشته از اين كشور بازديد و بيش از ۲0ميليارد دالر نصيب تركيه كرده اند. 
صرف نظر از گذشته هاي دور در بررسي مقايسه يي دو كشور ايران و تركيه طي چند دهه 
اخير مي توان همتراز بودن رشد اقتصادي دو كشور در اوايل دهه ۱960)۱340شمسي( را 
مشاهده كرد كه در دهه ۱970)۱350شمسي( ايران از نظر توليد ناخالص داخلي از رقيب 
خود تركيه پيش مي افتد و در سال ۱975)۱355( اين رقم به دو برابر افزايش مي يابد. اما در 
انتهاي اين دهه رشد اقتصادي ايران به سبب انقالب و انزواي نسبي جهاني به  شدت دچار 
كاهش مي شود. اين درحالي است كه كشور تركيه رشد بااليي را نسبت به ايران تجربه كرده 

و توليد ناخالص داخلي اين كشور اكنون تقريبا دو برابر ايران شده است. 
براس��اس يك پژوهش اقتصادي 3 ركن اصلي موفقيت هاي تركيه عبارت بوده اس��ت 
از: جذب س��رمايه خارجي، حضور فعال در اقتصاد جهاني و اقتصاد بازار. همچنين بايد به 
اجراي سياس��ت هايي همچون: افزايش شفافيت و مسووليت پذيري دولت در كنار تقويت 
نقش بخش خصوصي در مناسبات اقتصادي، اصالح سياست هاي مالياتي و پولي و افزايش 
اس��تقالل بانك مركزي، اولويت دولت در سرمايه گذاري در زيرساخت ها و... اشاره كرد كه 
در سند ۲0۲3 اين كشور به دقت و روشني ترسيم و تا حد قابل قبولي اجرايي شده است. 
در كش��ور ما اما با وجود تاكيد سند چش��م انداز ۱404 مبني بر آنكه ايران را كشوري 
قدرتمند به لحاظ اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه در آن سال تعريف كرده است 
همچنين تدوين و اجراي 6 برنامه توسعه يي، تصويب سياست هاي كلي نظام در بخش هاي 
مختلف توس��ط تشخيص مصلحت نظام، سياست هاي كلي اصل 44، سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و... متاسفانه كمتر موفقيتي حاصل و همچنان گره هاي بزرگي در كالف اقتصادي 
كش��ور وجود دارد. چنانكه توليد ناخالص ملي تركيه در ۱7س��ال اخير همانطوري كه در 
فوق اشاره شد، رشد تقريبي 300درصدي داشته اين درحالي است كه توليد ناخالص ملي 
كش��ورمان در اين فاصله زماني از 357ميليارد دالر تنها به 4۲0ميليارد دالر افزايش يافته 
است. اينكه چرا با وجود اين انبوه قوانين و مقررات و تاكيدات مسووالن مبني بر ضرورت 
پيش��رفت و توسعه و بهبود وضعيت كسب وكار و معيشت مردم تقريبا در بر همان پاشنه 
مي چرخد و حدود 6 دهه است كه اسير رشدهاي پايين اقتصادي و تورم باال و سرمايه گذاري 
محدود و بهره وري پايين و... مي باش��يم مبرم ترين س��والي است كه بايد پاسخ آن را يافت. 
اينكه چرا تركيه توانست و ما نتوانستيم؟ رجب طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه پاسخ 
اين پرس��ش را اخيرا چنين داده است:»رشد توليد ناخالص ملي تركيه و دو برابر بودن آن 
نسبت به ايران نفت خيز داليل مختلفي دارد كه هيچ ارتباطي به نفت، سالح يا الماس ندارد 
بلكه اعتقاد راسخ به توان ملي براي موفقيت علت اين توفيق ملي است.« شايد بشود »توان 
ملي« در گفتار اردوغان را به جايگاه » اقتصاد« به عنوان مولفه توانمندي در گفتمان ملي 
اين كشور تعريف كرد. چنانكه پيشرفت و توسعه اقتصادي و حضور در بازارهاي جهاني و 
همكاري هاي اقتصادي دو يا چند جانبه و... اولويت اصلي نظام سياست گذاري كشور تركيه 
است و اين »اقتصاد« است كه سياست را در اكثر جاها به دنبال خود مي كشد. در كشور ما 
اما قضيه تقريبا معكوس است و »اقتصاد« دنباله رو سياست است و در نتيجه كمتر زماني 
اراده ملي براي توس��عه اقتصادي مجموع ش��ده اس��ت.  به هر حال اگر با اردوغان در اين 
علت يابي همداستانيم  بايد چرايي اين ضعف »توان ملي« را بيابيم و اگر چنين پاسخي را 
صحيح نمي دانيم، الزم است جواب خود را عرضه كنيم. پيش از آنكه البته خيلي دير شود 

و بشود كاري براي جبران اين انبوه عقب ماندگي ها كرد!
توضيحات: 

۱- »تحول نهادي و توسعه يي اقتصادي در ايران و تركيه« اسرا گوراكا و امين كوكسال، 
رامين كريميان، كنفدراسيون صنعت ايران، ۱394. 
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پاتك نقدينگي به بسته كنترل التهاب ارزي

فروش دوبرابري اوراق ريالي
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 كره شمالي: 
غيرهسته اي مي شويم
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سخنگوي دولت در نشست خبري عنوان كرد

اتوبوس اتوبوس آدم براي خريد ارز مي آوردند
برخي در داخل حرف هاي ترامپ را تكرار مي كنند

رنا
: اي

س
عك

 ۲000ميلي��ارد دالر تولي��د ناخال��ص داخلي، 500 
ميليارد دالر صادرات صنعتي و ايجاد حداقل ۱0برند ملي 
ش��ناخته شده در عرصه جهاني، ورود ساالنه 50 ميليون 
گردشگر با ارزآوري 50 ميليارد دالر، 40ميليارد صادرات 
كشاورزي و ۲0ميليارد صادرات معدني، سهم 3درصدي 
تحقي��ق و پژوه��ش از توليد ناخالص داخل��ي و تربيت 
300هزار پژوهش��گر تمام وقت و... بخش هايي از اهداف 
تعيين ش��ده در سند »چش��م انداز ۲0۲3« تركيه است. 
اعداد و ارقامي كه اگرچه ممكن است به تمامي- مانند هر 
برنامه يي-محقق نشود اما روند حاكم بر فضاي اقتصادي 
تركيه نشان از دستيابي به بخش عمده يي از اين اهداف را 
مي دهد. چنانكه توليد ناخالص داخلي اين كشور از حدود 
۲73ميليارد دالر در س��ال ۲000 به حدود 790ميليارد 

دالر در سال ۲0۱7 رسيده ...

در چند وقت اخير اخبار زيادي پيرامون تبديل 
ش��دن امريكا به صادركنن��ده خالص نفت خام در 
س��ال هاي پيش رو منتش��ر شد. انتش��ار گزارش 
چشم انداز ساالنه نفت خام آژانس بين المللي انرژي 
و ف��ارغ از تمام جزئياتش با در نظر گرفتن ادبيات 
گ��زارش حاوي اين نكته بود كه »امريكا« بيش از 
گذشته در تعيين آينده نفتي جهان اهميت يافته 
اس��ت. در گزارش پيش رو نگاهي به واكنش بازار 
نفت به گزارش IEA همچنين نكات اين گزارش 

درباره اياالت متحده امريكا انداخته ايم. 
به��اي نفت خام در روز سه ش��نبه تقريبا بدون 
تغيير باقي ماند. تالش اوپك در كنار روسيه براي 
كاستن از حجم توليد باعث افزايش قيمت نفت تا 

سطح 65 دالر در هر بشكه در اين هفته شد ...

  پاسخ اردوغان و پاسخ ما؟!

 پررنگ شدن نقش امريكا 
در تعيين آينده نفتي

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  
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 آشكارسازي ارزش    
كار خانگي در رشد

 وضعيت��ي را تجس��م كني��د ك��ه در آن تمام 
ش��اغالن هيچ مزدي درياف��ت نمي كنند و به ازاي 
فعالي��ت خود تنها غذا و س��رپناه ب��ه آنها داده اند. 
چنين وضعيت��ي را مي توان در مورد زنان خانه دار 
متصور ش��د. در حال حاضر بيش از ۲0ميليون زن 
خانه دار در ايران وج��ود دارد كه تقريبا ۲5درصد 
از كل جمعيت كش��ور را شامل مي شود. اين زنان 
خانه دار گرچ��ه در جمعيت فع��ال در نظر گرفته 
نمي ش��وند اما فعاليت هاي آنان كه بيشتر با عنوان 
»كار خانگ��ي« ش��ناخته مي ش��ود، داراي ارزش 
اقتصادي است؛ بي آنكه دستمزدي براي آن درنظر 
گرفته شده باشد. ميزان ارزش كار خانگي تاكنون 
محاسبه نشده و معيارهاي دقيقي هم براي ارزش 

اقتصادي آن در دسترس نيست. 
به گفته كارشناسان، كار خانگي مشخصه هايي 
دارد ك��ه آن را از رده مش��اغل متماي��ز مي كند و 
ب��ر اين اس��اس نمي ت��وان آن را ش��غل انگاري يا 
دس��تمزدي ب��راي آن تعيين كرد. ش��ايد همين 

ويژگي هاي متمايز كار خانگي است...

 حسين حقگو   

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

سخنگوي دولت در نشست خبري عنوان كرد

 اتوبوس اتوبوس آدم 
براي خريد ارز مي آوردند

 مهم ترين نياز كش��ور در شرايط فعلي 
چيس��ت؟ اين پرسشي است كه معاون اول 
رييس جمهوري صحبت ه��اي خود را با آن 
آغ��از مي كند و در ادامه تالش مي كند تا به 
آن پاس��خ دهد. معاون اول رييس جمهوري 
گفت: در بين عوامل توسعه كشور مهم ترين 
پيش نياز براي پيشرفت كشور توسعه انساني 

و علمي است. 
اس��حاق جهانگيري ديروز در بيست و 
ششمين جش��نواره دانشجوي نمونه افزود: 

ما كشوري هس��تيم در حال توسعه و نياز 
امروز و فرداي ايران اين اس��ت كه توس��عه 
پي��دا كند و هيچ كس نيس��ت كه به ايران 
عالقه مند باش��د ولي خواهان پيشرفت آن 
نباش��د.  معاون اول رييس جمهوري اضافه 
كرد: در بين عوامل توسعه كشور، مهم ترين 
پيش نياز حتما توسعه علمي و فناوري كشور 
است.  جهانگيري بيان داشت: مساله ديگر 
در كنار توسعه علمي، توسعه منابع انساني 
اس��ت؛ چرا كه منابع طبيعي در حال تمام 

شدن اس��ت، ولي منابع انس��اني است كه 
مي ت��وان آن را جايگزين ك��رد.  معاون اول 
رييس جمهوري در ادامه عنوان كرد: نخبه 
ش��دن و نمونه شدن از اراده انسان ها خارج 
نيس��ت و همه آنها اس��تعداد دارند كه بايد 
شرايط را براي آنها فراهم كرد.  جهانگيري 
افزود: متاس��فانه در برخ��ي منابع طبيعي 
امروز به مشكل خورده ايم. در يك مقطعي 
بي حس��اب و كت��اب مناب��ع آب را مصرف 
كرديم. چاه هاي زيادي حفر كرديم و منابع 

زيرزميني را بدون توجه مورد استفاده قرار 
داديم و االن در بعضي جاها با نشست زمين 
روبه رو ش��ديم.  معاون اول رييس جمهوري 
ادامه داد: انتقال آب االن يكي از مش��كالت 
شده و مسائل سياسي و امنيتي و اجتماعي 
از ديگر مشكالت ماست.  جهانگيري افزود: 
ما در هر مقطعي نياز به آسيب شناسي داريم 
بايد ببينيم، تصميماتي كه گرفته شده است 
كجاي آن اش��كال داشته است و از اين بعد 

اين اشكاالت را تكرار نكنيم. 

معاون اول رييس جمهوري: توسعه انساني و علمي مهم ترين پيش نياز پيشرفت كشور است



 دع�وت از مردم براي حفاظت از محيط زيس�ت 
در ايام نوروز- پاد| رييس جمهوري از همه اقش��ار مردم و 
سازمان هاي مردم نهاد فعال در زمينه محيط زيست خواست 
كه در زمينه درختكاري مشاركت و در ايام نوروز و در سفرها 

نيز در حفاظت از محيط زيست تالش كنند. 
 روحان��ي دي��روز در آغ��از هفت��ه منابع طبيع��ي و روز 
درختكاري يك اصله نهال در منطقه شمال شرق تهران غرس 
كرد. او در اين مراسم در جمع خبرنگاران ابراز اميدواري كرد 
در اي��ن ايام همه مردم در موضوع مهم درختكاري كه براي 
نفس طبيعت و س��المت جامعه اهميت دارد با همه توان و 
امكانات خود مشاركت كنند. رييس جمهوري ادامه داد: امروز 
براي س��المت جامعه و نش��اط م��ردم و ادامه حيات جامعه 
نيازمند محيط زيست سالم هستيم كه بخش بزرگي از اين 
مساله به درختكاري و حفظ مراتع و جنگل ها بستگي دارد. 

 اجالس احتمالي روحان�ي، اردوغان و پوتين در 
ماه آوريل- ايسنا| وزارت خارجه تركيه از نشست سه جانبه 
احتمالي روساي جمهوري ايران، روسيه و تركيه درباره سوريه 
در ماه آوريل خبر داد. به گزارش س��ايت شبكه روسيا اليوم، 
حامي آكسوي س��خنگوي وزارت خارجه تركيه ديروز اعالم 
كرد، حس��ن روحان��ي رييس جمهوري اي��ران، رجب طيب 
اردوغان و والديمير پوتين روساي جمهوري تركيه و روسيه 
در آوريل آينده اجالسي را درباره سوريه برگزار خواهند كرد. 
اين سخنگو اظهار كرد: تركيه انتظار دارد، امريكا سالح هايش 
را از يگان هاي مدافع خلق كرد پس بگيرد و اين مس��اله در 

نشست هشتم و نهم مارس بررسي خواهد شد. 
 فرمانداران براس�اس مش�ي اعتدال�ي انتخاب 
شدند-تسنيم| رحماني فضلي، وزير كشور دولت دوازدهم 
معتقد است: فرمانداران براساس مشي اعتدالي انتخاب شدند.
رحماني فضلي در همايش استانداران مديران كل سياسي 
و فرمانداران سراسر كشور طي سخناني اظهار كرد: فرمانداران 
تجلي اراده دولت در حوزه حاكميتي در مناطق هس��تند. او 
خطاب به فرمانداران افزود: همه ش��ما باي��د خوي، روحيه، 
سياس��ت، تدبير، دس��تور و تصميم رييس جمه��ور و دولت 
با ويژگي هاي منطقه يي و تدابير محلي باش��يد. وزير كشور 
با اش��اره به نتيجه انتخابات گفت: مردم ب��ا راي باال و قاطع 
رييس جمهور را انتخاب كردند. رييس جمهور تجميع قدرت 
آرا را در قالب رياس��ت جمهوري به عنوان فرد اول اجرايي به 

فرمانداران داده است. 
 قانوني ش�دن ورود زنان به ورزش�گاه ها در راه 
صحن علني-خانه ملت| رييس فراكسيون زنان مجلس با 
تاكيد بر اينكه ممانعت از ورود زنان به استاديوم هاي ورزشي 
يك مس��اله داخلي نيس��ت، از در راه ب��ودن مصوبه يي براي 
موظف كردن وزارت ورزش به ورود زنان به ورزش��گاه ها خبر 
داد. پروانه سلحشوري با اشاره به نهايي شدن اليحه اساسنامه 
و شرح وظايف وزارت ورزش و جوانان در كميسيون فرهنگي 
عنوان كرد: يكي از نكات مهمي كه در اين قانون به آن تاكيد 
شده است، فراهم كردن فضا از سوي وزارت ورزش و جوانان 
و تامين امنيت از س��وي وزارت كشور براي حضور بانوان در 

ورزشگاه هاست. 
 سلس�له توييت هاي ظريف درب�اره ديدارش با 
لودريان-تع�ادل| محمدج��واد ظريف وزي��ر امور خارجه 
كش��ورمان در توييتي نوشت: در جلسه روز دوشنبه به وزير 
امور خارجه فرانس��ه گفت��م كه اتحاديه اروپ��ا بايد به جاي 
مماش��ات و تكرار خواسته هاي نامربوط امريكا آن را ملزم به 
پايبندي به برجام كند. ظريف ادامه داد: دفاع لفظي از توافق 
هس��ته يي كافي نيست؛ به ويژه زماني كه امريكا خود مانعي 
براي پايبندي اتحاديه اروپا به برجام است. وزير امور خارجه 
افزود: امريكا و اروپا بايد به جاي زير سوال بردن موشك هاي 
ايران، ارسال صدها ميليارد  دالر سالح به منطقه ما را متوقف 
كنند. ظريف ادامه داد: برنامه دفاع موش��كي ايران را شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد محدود نك��رده و وجودش براي 
جلوگيري از تكرار رنجي كه مردم ما در پي موشك باران هاي 

صدام با حمايت غرب متحمل شدند، ضروري است. 
 تنه�ا ۶ وزير اقدام به انتخاب معاون زن كرده اند-

ايلنا| نماينده تهران در مجلس گفت: با وجود مصوبه شوراي 
اداري كش��ور تنها ۶ وزير اقدام به انتخاب معاون زن كرده اند. 
فاطمه ذوالقدر در نشست علني ديروز مجلس افزود: تكريم زنان 
به اقدام اجرايي نياز دارد و از رييس جمهور انتظار داريم به قول 
خود در زمينه استفاده از زنان در پست هاي عالي مديريتي هر 
چه زودتر جامه عمل بپوشاند. او با بيان اينكه با وجود مصوبه 
ش��وراي اداري كشور در خصوص انتخاب ۳۰ درصد از مديران 
كشور در دستگاه هاي اجرايي از بين زنان اما شاهد تحقق اين 
موضوع از سوي رييس جمهور و كابينه ايشان نبوده ايم، گفت كه 

تنها ۶ وزير اقدام به انتخاب معاون زن كرده اند. 
  هي�ات پارلمان�ي ايران در روس�يه-ايرنا| هيات 
پارلماني به رياس��ت عالءالدين بروجردي و به دعوت رييس 
دوماي روس��يه به اين كشور سفر كرد. هيات پارلماني ايران 
كه متشكل از عالءالدين بروجردي، محمدجواد جواني و علي 
نجفي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و بختياري، نورقلي پور 
و مرادي از ديگر نمايندگان مجلس هس��تند، از روز دوشنبه 
جهت شركت در همايش بين المللي اقتصاد در شهر ساراتف 

روسيه به دعوت رييس دوماي به اين كشور سفر كردند. 

روي موج خبر

طرح استيضاح وزراي راه، مسكن و شهرسازي و كار و رفاه اجتماعي اعالم وصول شد

آخوندي و ربيعي زير تيغ استيضاح

اتوبوس اتوبوس آدم مي آورند براي خريد ارز
ادامه از صفحه اول|

نوبخ��ت در پاس��خ به پرسش��ي درخص��وص مطرح 
ش��دن دوباره استعفاي معاون اول رييس جمهور و برخي 
جابه جايي ها در دولت گفت: اين سخنان غيرواقعي است و 
به دفعات هم تكرار شده است. نمي دانم چرا اين تالش ها 
انجام مي ش��ود وقتي كلمات در رسانه ها تقطيع مي شود 
نشان دهنده آن است كه در اردوگاه انتخابات باقي مانده اند 

و به قول آقاي رييس جمهور يك قدم هم جلو نيامدند. 
سخنگوي دولت تاكيد كرد: جهانگيري چهره محبوب 
فهيم دولت است، ايشان يك شخصيت ويژه و ممتاز است 

و همه به او احترام مي گذارند.
 س��خنگوي دولت درباره اينكه گفته مي ش��ود دولت 
س��رباال پاس��خ س��واالتي نظير بازار ارز را مي دهد، بيان 
داش��ت: دولت سربه زير اس��ت و تالش دارد حباب ارز را 
از بي��ن ببرد در حالي كه مي داني��م اتوبوس اتوبوس آدم 

مي آورند براي خريد ارز. 
نوبخ��ت در مورد زمان پاي��ان پروژه هاي ناتمامي كه 
تعدادش ب��ه ۷۱ هزار مورد رس��يده، تصريح كرد: چون 
مناب��ع دولتي ناكافي اس��ت آمدي��م از بخش خصوصي 
كمك گرفتيم كه زودتر تمام ش��ود.  سخنگو درباره عدم 
برخورداري ۲ هزار خانوار زلزله كرمانشاه از كانكس بيان 
داش��ت: حدود ۱۷۰۰ ميليارد تومان از پولي كه دولت در 
س��ال جاري براي جبران حوادث غيرمترقبه داده اس��ت 
بخشي از آن مربوط به زلزله و كرمانشاه بوده است. تعداد 
كانكس هاي ارائه شده قابل مالحظه است و ممكن است 

عده يي مستاجر باشند و بخواهند كانكس دريافت كنند

 روند اقتصاد در مسير مثبتي قرار گرفته است
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به موضوع 

اشتغال اش��اره كرد و گفت: ما دو كار را در اين زمينه 
انجام داديم؛ نخس��ت، دادن تس��هيالت به بخش هاي 
خصوصي و سپس، دادن اعتبارات به طرح هاي عمراني 
كه نتيجه اش اين شد كه هم سال گذشته و هم امسال 
رشد س��رمايه گذاري را داشتيم. رش��د سرمايه گذاري 
در ۶ ماه امس��ال ۷درصد بوده اس��ت. همچنين رشد 
اقتصادي و رشد اشتغال زايي نيز داشتيم. در پاييز سال 
۹۶ حدود ۹۷۰ هزار نفر وارد بازار كار ش��دند و از اين 
تعداد براي ۹۵۰ هزار نفر اش��تغال ايجاد ش��د. وي با 
بيان اينكه ميزان توليد شغل بايد افزايش يابد، اظهار 
كرد: بيش از ۱۵ هزار نفر به جمع بيكاران اضافه شده، 
پس بايد براي سال آينده به اندازه بيشتر از جمعيتي 
كه وارد بازار كار مي شوند ايجاد شغل كنيم.سخنگوي 
دول��ت با انتقاد از مطالب يكي از رس��انه ها درباره آمار 
و گزارش هاي رس��مي دولت در زمينه اقتصاد و ايجاد 
اشتغال گفت: اينها حرف هاي ترامپ است كه مي گويد 
فشار بياوريم، تمام است، اين مطالب، عين حرف هاي 

ترامپ است. 
نوبخت با اشاره به نشست خبري رييس مركز آمار 
كش��ور گفت: تا مي گوييم ۹۵۰ هزار اش��تغال ايجاد 
ش��ده، كافي اس��ت با يك بيكار مصاحبه شود كه بله! 
بيكاري وجود دارد، البته ما منكر بيكاري نيستيم ولي 
آمار و ارقامي كه اعالم مي ش��ود از سوي مراكز رسمي 
كش��ور و نظام اس��ت و فكر مي كنم اينها قابل تعقيب 
است. يك رسانه كه هميشه سياه نمايي مي كند و در 
آمارهاي رسمي نظام تشكيك مي كند، مي شود گفت 
كه ش��ما به نظام تشكيك مي كنيد. ضمن اينكه زبان 
انقالب بودن هم از دهان آنها بيرون است. از بخش هاي 
اقتصادي دعوت مي كنيم هرآمار رسمي كه مي دهيم، 

اگر ترديدي داريد از خود ما سوال كنيد و مستند پاسخ 
خواهيم داد ولي آن قدر آتش تهيه پراكنده نكنيد كه 
اگر مسوولي هم اقدام مثبتي انجام داد، نتواند بگويد. 

او اضافه كرد: البته در اقتصاد كاس��تي هايي داريم 
ولي اقدامات مثبتي هم صورت گرفته، چرا مي گوييد 
عقب هستيم يا اقتصاد با مش��كل روبه رو است، اينها 
حرف هاي ترامپ است كه مي گويد فشار بياوريم تمام 
است و اينها عين حرف ترامپ است. مشكالتي داريم 
ولي روند مثبت اس��ت و اقتصاد در مس��ير بهبود قرار 
دارد و رش��د منفي به مثبت تبديل ش��ده و نمي توان 
آن را نفي كرد البته ميزان توليد اش��تغال كم بود ولي 

بايد افزايش يابد. 

 پرداخت ۲۱ هزار و ۹۶ بنگاه در راستاي طرح 
رونق توليد

همچني��ن براس��اس گ��زارش رس��مي مي��زان 
تس��هيالت از سوي بانك ها به اس��تان هاي مختلف 
مشخص است كه بر پايه آن، ميزان تسهيالت بانكي 
به استان هاي مختلف ۱۵ هزار و ۵۲۷ ميليارد تومان 
بوده كه به ۲۱هزار و ۹۶ بنگاه در راستاي طرح رونق 

توليد پرداخت شده است. 
او افزود: ما پرداخت حقوق هاي اسفند را از امروز 
آغاز كردي��م و تالش مي كنيم تا ۵ ي��ا ۶ روز آينده 
پرداخت ها را به پايان برسانيم. وي ادامه داد: همزمان 
ب��ا پرداخت حقوق ها ۴ ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
بين طرح ه��اي عمراني پرداخ��ت مي كنيم كه اين 
پرداخت ه��ا نيز ظرف ۵ تا ۶ روز آينده انجام خواهد 
ش��د. س��خنگوي دولت با اظهار اميدواري نسبت به 
اينك��ه مجلس بتواند با ش��وراي نگهب��ان به صورت 

نهايي مصوبات خود را ب��ه قانون تبديل كند، تاكيد 
كرد: م��ا در اين فرصت پيش نوي��س آيين نامه هاي 
اجرايي بودجه را آماده كرديم و اگر مصوبات مجلس 
زودتر به ما داده مي شد ما تا اين لحظه آيين نامه هاي 
اجرايي را نيز نهايي مي كرديم، اما ايده آل ما اين است 
كه از اول فروردين بودجه را اجرايي كنيم. او با ارائه 
آمار پروژه هاي عمراني كش��ور، گفت: ۶۵هزار پروژه 
ناتمام استاني و ۶ هزار پروژه ناتمام ملي داريم كه در 
مجموع ۷۱ هزار پروژه ناتمام در كش��ور وجود دارد 
ك��ه اگر به اتمام برس��ند در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار 

ميليارد تومان ارزش و اعتبار دارند. 

 افزايش ۱۰درصد به دريافتي هاي كاركنان دولت
نوبخ��ت در ادامه گفت: س��ال آين��ده ۱۰درصد 

ب��ه دريافتي كاركنان دولت اضافه خواهد ش��د و در 
كنار آن عالوه بر اين ميزان در حقوق بازنشس��تگان 
۳هزار و ۴۰۰ميليارد تومان براي طرح يكسان سازي 
و ترميم حق��وق اختصاص خواهد ياف��ت. نوبخت با 
اش��اره به اظهارات رييس جمه��وري درباره عملكرد 
بانك ها در روزهاي اخير اظه��ار كرد: رييس جمهور 
از يك س��و از مديران پرت��الش نظام بانكي قدرداني 
كردن��د و از س��وي ديگر ب��راي اينكه نظ��ام بانكي 
تسهيالت بيش��تري ارائه دهد، تاكيد كردند كه بايد 
تمام سپرده هاي مردمي در همين زمينه خرج شود 
و نبايد به سمت بنگاه داري برود. مگر ما چند شعبه 
در ي��ك خيابان نياز داريم اين امر بخش��ي از منابع 
بانك��ي را منجمد مي كند كه باي��د اين هزينه ها نيز 

صرف پرداخت تسهيالت شود. 

استعفا يا بركناري، دو راه پيش روي وزراي راه، مسكن 
و شهرس��ازي و كار و رف��اه اجتماعي اس��ت. اين را چند 
نفر از نمايندگان اصالح طلب مجلس در نامه يي به حسن 
روحاني اعالم كرده اند. همزمان طرح استيضاح آخوندي 
و ربيعي با چند ده امضا به دس��ت اعضاي هيات رييس��ه 
مجلس رس��يده اس��ت تا ش��رايط براي ادام��ه كار آنها 
پيچيده تر ش��ود. هر چند آخوندي در اين دو سال دو بار 
اس��تيضاح را تجربه كرده كه در هر دو بار با البي و جلب 
راي نمايندگان از مهلكه گريخته اس��ت. اما ظاهرا كارش 
براي س��ومين بار سخت شده اس��ت، چراكه هم بر تعداد 
نمايندگان مخالفش افزوده ش��ده و هم حجم ناكارآمدي 
وزارتخانه متبوعش گسترش يافته است. آنچنان كه همان 
نمايندگاني كه حامي عدم استيضاح آخوندي در اسفند 
س��ال گذش��ته بودند امروز تغيير موضع داده و خواهان 

استعفاي او شده اند. 

 مخالف شدن حاميان
نمون��ه اي��ن نماين��دگان به��رام پارس��ايي نماينده 
اصالح طلب مجلس اس��ت. او كه سال پيش از جو سازي 
نماين��دگان مخال��ف دولت عليه آخوندي س��خن گفته 
و تاكيد كرده بود كه اس��تيضاح وزي��ر راه راي نمي آورد؛ 
امسال پيش از اعالم وصول استيضاح آخوندي، زير نامه يي 
به رييس جمهور را امضا كرد كه در آن از روحاني خواسته 
ش��ده كه يا آخوندي را بركنار كند يا آنكه مجلس چنين 
خواهد كرد. تاجگ��ردون، وكيلي، حس��ين زاده و فتحي 
ديگر نمايندگان اصالح طلب مجلس هم پاي نامه را امضا 
كرده اند. داليل ش��ان هم براساس آنچه در نامه نوشته اند 
بح��ران مديريت و ام��ور اجرايي در ح��وزه حمل و نقل، 
سياسي كاري در سازمان ها، عدم پاسخگويي و به فراموشي 
 سپردن حوادث است. پارسايي در گفت وگويي روز شنبه

 ۱۳ اس��فند گفت ك��ه »اين بار اس��تيضاح آخوندي راي 
مي آورد.« آنچه ش��رايط را براي استيضاح آخوندي مهيا 
كرده س��قوط هواپيماي تهران-ياسوج اس��ت. پارسايي 
درخصوص نظر فراكسيون اميد در مورد استيضاح وزراي 
كار و راه، گفت: سعي مي كنيم مسائل اين گونه كه شايد 
مطالبه اكثريت باشد به صورت فراكسيوني مطرح نشود. 
اي��ن موضوع يك مس��اله مديريتي اس��ت و نقدهايي به 

مديريت دو وزير راه و كار وارد است. اين نماينده مجلس 
با تاكيد بر اينكه نقدهاي مطرح ش��ده درخصوص آقايان 
آخوندي و ربيعي كارشناس��ي است، افزود: به خاطر اين 
نقدهاي كارشناسي است كه به دنبال استيضاح وزراي راه 
و كار هستيم. اگر نقدها وارد نبود قطعا به دنبال استيضاح 
نمي رفتيم. پارسايي درخصوص اينكه چرا نمايندگان تنها 
بعد از گذش��ت چند ماه از راي اعتماد به اين وزرا دنبال 
اس��تيضاح آنها هستند، يادآور شد: مجلس حتي يك ماه 
بع��د از راي اعتماد به وزرا اگر تش��خيص دهد وزرا طبق 
برنامه هايي كه ارائه كردند يا مطابق انتظارات مجلس عمل 
نمي كنند، حق دارد كه استيضاح كند. به گفته پارسايي 
باتوجه به جو مجلس استيضاح دو وزير راه و كار به نتيجه 
مي رسد. عليم  يارمحمدي نماينده عضو كميسيون عمران 

مجلس ش��وراي اسالمي نيز با بيان اينكه اين كميسيون 
بر اس��تيضاح آخوندي اصرار دارد، گفته كه »وقوع سوانح 
هوايي در همه كش��ورها رخ مي دهد، اما عدم هماهنگي 
زيرمجموعه هاي وزارت راه اين بار ديگر به اوج خود رسيده 
است.« محمدرضا رضايي كوچي رييس كميسيون عمران 
مجلس ه��م تاكيد كرده كه »به راحتي هواپيما س��قوط 
مي كند و فرهنگ اس��تعفا و عذرخواه��ي از مردم وجود 
ن��دارد. در قضي��ه برف گفتم باتوجه ب��ه اينكه مردم ۱۰ 
س��اعت در اتوبان ها ماندند از مردم عذرخواهي كنيد اما 
نكردند، در حال حاضر نيز هيچ كس از مردم عذرخواهي 

نكرده است.« 
همه اينها در حالي اس��ت كه عباس آخوندي پس از 
انتشار خبرها مبني بر در آستانه استيضاح قرار گرفتن او 

در مجل��س، از پديده يي به نام »زوال اجتماعي« در ايران 
سخن به ميان آورد و گفت كه »هر حادثه يي رخ مي دهد، 
به جاي اصالح فرآيندها سريعا دنبال يك نفر مي رويم كه 

با او درگير شويم.« 

 استيضاح ربيعي پس از چندبار ناكامي
اما داستان ربيعي نيز چندان تفاوتي با آخوندي ندارد. 
او هم چندين بار در معرض اس��تيضاح قرار گرفته؛ اما هر 
بار با پس گرفتن امضاي نمايندگان استيضاحش از دستور 
كار خارج شده است. آخرين بار ۲۵ بهمن ماه امسال بود، 
يعني درس��ت چهار روز قبل از حادثه هواپيماي ياسوج-
تهران. هر چند آن درخواس��ت استيضاح به دليل كاهش 
تعداد امضا ها از دس��تور كار مجلس خارج شد. اتفاقي كه 

با واكنش نمايندگان موافق استيضاح مواجه شد؛ آنجا كه 
آنان اعتقاد داش��تند هيات رييس��ه در اعالم وصول طرح 
اس��تيضاح تاخير دارد كه اين خ��الف آيين نامه مجلس 
اس��ت. در مقابل اين ادعا پزشكيان نايب رييس مجلس 
خطاب به نمايندگان موافق اس��تيضاح گفت كه »ش��ما 
گفتيد ۲۵ نفر ديگر درخواست استيضاح را امضا مي كنند 
ام��ا امضايي براي ما نياورديد. ضم��ن اينكه ديروز ۳ نفر 
امضاي خود را پس گرفتند. بنابراين آقاي رنجبرزاده عضو 
هيات رييس��ه امضا كرد كه استيضاح از دستوركار خارج 

شود.« 
ب��ا اين حال طي روزهاي اخير، بار ديگر درخواس��ت 
اس��تيضاح ربيعي در كنار اس��تيضاح آخوندي با چندين 
امضا به هيات رييسه ارجاع شده تا به گفته اكبر رنجبرزاده 
عضو هيات رييسه مجلس تا هفته آينده جلسه استيضاح 

برگزار شود. 
اكبر رنجبرزاده كه طرح استيضاح عباس آخوندي 
و علي ربيعي را قرائت كرده است، گفته كه نمايندگان 
كميس��يون اجتماع��ي روز ۱۳ اس��فند نامه يي با ۲۴ 
امض��ا ب��راي طرح اس��تيضاح وزي��ر كار و نمايندگان 
كميس��يون عمران ه��م يك روز پ��س از آن، نامه يي 
ب��ا همان تعداد امض��ا را براي اس��تيضاح وزير كار به 
هيات رييس��ه مجلس ارائه كردند. در متن درخواست 
نماين��دگان مجلس براي اس��تيضاح آخون��دي، او به 
»ع��دم تواناي��ي در مواجهه با بحران ه��اي موجود در 
سيستم حمل ونقل كشور«، »عدم نظارت بر سيستم 
ن��اوگان هواي��ي و زميني«، »عدم اج��راي برنامه هاي 
ارائه ش��ده به مجلس ش��وراي اس��المي در نوسازي 
ن��اوگان حمل ونقل عموم��ي« و »بي انگيز گي در اداره 
امور وزارتخانه ذي ربط« متهم ش��ده است. نمايندگان 
مجلس هم علت به جريان افتادن استيضاح آخوندي را 
حادثه هواپيماي تهران-ياسوج عنوان كرده اند. براساس 
 ماده ۲۲۵ آيين نامه داخلي مجلس، هر دو وزير حداكثر

 ۱۰ روز براي پاس��خ به استيضاح نمايندگان و حضور 
در مجل��س فرصت دارند و در اين زمان يا بايد بتوانند 
نمايندگان اس��تيضاح كننده را قانع كنن��د يا آنكه در 
صحن علني مجلس مورد قضاوت ۲۹۰ نماينده مجلس 

شوراي اسالمي قرار گيرند. 
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ايران2

چهرهها

رييس مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اس��المي گفت: درصورتي كه 
احزاب واقعي در كش��ور شكل بگيرد 
و قدرت را در دس��ت داش��ته باش��ند 
اعتراض ها، تظاهرات ه��ا و اجتماع ها، 
حزب حاك��م را زير س��وال مي برند و 
تبديل به يك مساله امنيتي براي نظام 

نمي شوند. 
ب��ه گزارش ايرنا، كاظم جاللي در بيان مزاياي تقويت فرهنگ 
حزبي گفت: رش��د تفاهم، م��دارا و فهم نظرات يكديگر منوط به 

گسترش فعاليت احزاب است. 
جاللي نقش احزاب در دموكراسي و مردم ساالري را با اهميت 
و ماهوي دانست و تصريح كرد: تحزب جزئي از دموكراسي نيست، 
بلكه اصل دموكراس��ي اس��ت و بدون وجود احزاب در يك كشور 
نمي توان ادعا كرد كه دموكراسي كاملي در آن كشور وجود دارد. 
ريي��س مركز پژوهش هاي مجلس، تاكي��د كرد: احزاب نقش 
موثري نيز در بازخورد تصميمات در داخل كشور، ثبات سياسي 

كشور و آينده نگري دارند. 
عضو كميس��يون امنيت مل��ي و سياس��ت خارجي مجلس 
گف��ت: نظام مند نبودن احزاب در ايران موجب ايجاد مش��كالت 
عديده يي ش��ده و لذا كس��اني را كه در صحنه سياس��ت حزبي 
فعالي��ت مي كنن��د باي��د به عن��وان جهادگران عرص��ه تحزب و 
تشكل هاي سياسي نام گذاري كرد. او افزود: اگر در كشور احزاب 
به صورت منس��جم فعاليت داشته باش��ند به كادرسازي و تربيت 
نيروهاي سياس��ي مي پردازند و در هر انتخاباتي، برنامه ها مبناي 
تصميم گي��ري راي دهندگان خواهد ب��ود و ديگر توجه چنداني 
به افراد نخواهد ش��د. به گفته جالل��ي، الريجاني رييس مجلس 
 تاكي��د ويژه ي��ي بر اصالح قانون احزاب و تش��كل هاي سياس��ي 

در راستاي تسهيل و تقويت احزاب داشته است. 

 در صورت شكل گيري احزاب واقعي 
اعتراض ها تبديل به مساله امنيتي نمي شود

وزارت  گف��ت:  اطالع��ات  وزي��ر 
اطالع��ات نمي توان��د ب��راي برقراري 
امنيت به هر اقدامي دست بزند و خود 
را از احكام دين مستثنا بداند و مرتكب 

معصيت شود. 
به گزارش ايسنا، سيدمحمود علوي 
در هماي��ش فقه اطالعات��ي كه در قم 
برگزار ش��د با بيان اينك��ه راهكارها و 
راهبردهاي امنيتي در معرض فكر و انديش��ه صاحب نظران علوم 
مختلف قرار مي گي��رد، افزود: امروزه مقوله امنيت صرفا حرفه يا 
فن نيس��ت و همچون مساله مديريت به علم تبديل شده است و 
فعاالن حوزه امنيت بايد از افكار صاحب نظران بهره برداري كنند. 

وزير اطالعات با اش��اره به آيات اله��ي و رواياتي از معصومين 
عليهم الس��الم درباره لزوم رعايت مس��ائل شرعي و مكارم اخالق 
خاطرنشان كرد: انجام محرمات با هدف رسيدن به اهداف، محكوم 
به شكست است و اگر بخواهيم به پيروزي و موفقيت دست يابيم 

بايد احكام شرع، قانون و اخالق را رعايت كنيم. 
علوي با اشاره به اينكه با مسائل و موضوعات نوپديد در عرصه 
اطالعات��ي مواجهيم، افزود: مرزهاي اقدامات اطالعاتي و حقوق و 
اختيارات ش��رعي آن را حوزه علميه بايد مشخص و ريل گذاري 
كند. دستگاه اطالعاتي عالوه بر فقه نيازمند فلسفه اطالعاتي است 
تا حكمت و چرايي احكام نيز مشخص شود. فقه اطالعاتي قابليت 
تبديل شدن به رشته علمي را دارد و مي تواند به عنوان درس خارج 

فقه تدريس شده و احكام آن استخراج و تجميع شود. 
وزير اطالعات همچنين با اشاره به عرفان هاي نوظهور و دين 
گريزي در برخي مناطق افزود: دستگاه اطالعاتي متوجه فعاليت 
اين گروه هاست اما تدبير اين مسائل، مباحثه و ترويج عقايد حقه 
وظيفه علماي دين است و وزارت اطالعات همكاري الزم را در اين 

زمينه خواهد داشت. 

 براي برقراري امنيت نبايد 
به هر اقدامي دست زد

معاون سياسي وزير كشور، نقدهاي 
سازنده به دولت را وارد خواند و گفت: 
اين گون��ه نقدها بايد ش��نيده و به آنها 

پاسخ داده شود. 
در  دي��روز  جب��ارزاده  اس��ماعيل 
اس��تانداران، مديران  حاشيه همايش 
كل سياس��ي و فرمان��داران سراس��ر 
كشور درخصوص اظهارات رييس دفتر 
رييس جمهوري مبني بر اينكه حساب منتقدان دلسوز از مخالفان 
سياسي جداست، اظهار داشت: برخي، از سر دلسوزي انتقادهايي 
دارن��د كه اين انتقادها را بايد پاس��خ داد ام��ا آن تعدادي كه در 
مخالفت با نظام هستند حساب جداگانه يي با دلسوزان نظام دارند. 
او افزود: عقل و منطق حكم مي كند كه انتقادها ش��نيده شود 
و اصالح صورت گيرد. به ديگر انتقادها نيز كه وارد نيست و شايد 

برداشت بدي صورت گرفته است، توضيح داده شود. 
معاون سياسي وزير كشور گفت: همه اينها درنهايت، به اصل 
گفت وگو برمي گردد كه وزير كشور در اين ارتباط بحث گفت وگو 
را ابالغ كرده است؛ همه استانداران و فرمانداران بايد با طرف هاي 

مختلف اعم از موافقان و مخالفان دولت گفت وگو كنند. 
جبارزاده افزود: اين گفت وگو اگر فرهنگ سازي و عملياتي شود 
مطمئنا خيلي از مشكالت ما در قالب آنها حل و انتقاد هم شنيده 

مي شود. 
معاون سياسي وزير كشور تصريح كرد: انتقادها در بخش هايي 
ك��ه وارد اس��ت، قابل قدرداني بوده و به انتقادها در بخش��ي هم 
كه وارد نيس��ت پاس��خ مي دهيم. به گزارش ايرن��ا، رييس دفتر 
رييس جمهوري با انتقاد از برخي برداشت هاي نادرست و هدفمند 
از اظهارات روحاني در مجمع ساالنه بانك مركزي، گفت: دولت و 
شخص آقاي رييس جمهور هم در عمل و هم در سخن همواره از 

نقدهاي دلسوزانه استقبال كرده و مي كنند. 

 انتقادهاي سازنده بايد
شنيده و پاسخ داده شود

علي مطهري درباره حجاب نوشت 
ك��ه بعيد اس��ت اين روس��ري نيم بند 
آن قدر مزاحم باش��د كه اف��رادي براي 
ح��ذف آن حاضر به در خطر قرار دادن 
خود باشند، بلكه هدف اين است كه بعد 
از حذف روس��ري نوبت به پوشش هاي 
ديگر مي رس��د تا به نقط��ه آخر يعني 
خيابان ه��اي اروپ��ا و امريكا و ش��مال 
تهران در زمان رژيم گذشته برسيم. به گزارش ايسنا، در متن اين 
يادداشت آمده اس��ت كه در روزنامه اعتماد به چاپ رسيده است 
آنچه امروز تحت عنوان حجاب اختياري مطرح است و رسانه هاي 
خارجي به آن دامن مي زنند، ظاهري دارد و باطني و به قول شاعر 
»صورتي در زير دارد آنچه در باالستي.« ظاهر قضيه اين است كه 
مي خواهيم در داشتن روسري آزاد باشيم. اما وقتي تعمق مي كنيم، 
مي بينيم بعيد است اين روسري نيم بند كه فلسفه پوشش اسالمي 
را هم تامين نمي كند آن قدر مزاحم باش��د كه افرادي براي حذف 
آن حاضر ب��ه در خطر قرار دادن خود باش��ند، بلكه هدف، باالتر 
از اي��ن حرف هاس��ت و آن اينكه بعد از حذف روس��ري نوبت به 
پوشش هاي ديگر مي رسد تا به نقطه آخر يعني خيابان هاي اروپا 
و امريكا و ش��مال تهران در زمان رژيم گذشته برسيم، چيزي كه 
تحقق آن همان و بيرون رفتن روح فتوت و رش��ادت و ش��جاعت 
و آرمان خواهي از وجود جوانان و ميانس��االن و كهنساالن همان. 
وقتي از طرفداران حجاب اختياري سوال مي كنيم مرز اين اختيار 
كجاست، پاس��خي ندارند جز اينكه جامعه اروپا و شهرهايي مثل 
آنتاليا را نشان بدهند و درنهايت بگويند برهنگي كه بيماري امروز 
دنياي ماست و به عقيده محققان اجتماعي مديريت جهاني آن با 
صهيونيسم اس��ت چراكه تا هفتاد، هشتاد سال پيش حتي زنان 
اروپا نيز از پوشش قابل قبولي حتي با روسري برخوردار بودند و اين 

وضعيت رسوا مربوط به حدود نيم قرن اخير است. 

 هدف اروپايي كردن 
خيابان هاي ايران است

 رهبر معظم انقالب اسالمي 
دو اصله نهال ميوه غرس كردند 

 مسووالن مانع از بين رفتن درختان
و باغات موجود در شهرها شوند

به  مناس��بت روز درختكاري و هفت��ه منابع طبيعي، رهبر 
معظم انقالب اسالمي دو اصله نهال ميوه غرس كردند.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مق��ام معظم رهبري؛ 
حضرت آيت اهلل خامنه اي س��پس در س��خناني روز و مراس��م 
درختكاري را رسمي مبارك در سراسر كشور دانستند و با اشاره 
به اهميت و بركات گياهان، جنگل ها و مراتع در حفظ هوا و آب، 
زيبا و تماش��ايي كردن فضاي زندگي و توليد محصوالت مفيد 
براي بشر خطاب به مسووالن تاكيد كردند: مسووالن بايد مانع 

از بين رفتن درختان موجود در شهرها شوند. 
ايش��ان افزودند: در تهران، باغ ها و باغستان هايي وجود دارد 
كه برخي به دنبال دست اندازي به آنها هستند اما بايد جلو اين 

كار كه ضربه به زندگي و آسايش شهري است، گرفته شود. 
رهبر معظم انقالب اس��المي، مسووالن دستگاه هاي مربوط 
ازجمله وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و نيرو را به جدي گرفتن 
مساله آبخيزداري درخصوص كاشت درخت و فضاي سبز توصيه 
كردند و گفتند: اجراي اين سياست مي تواند از عواملي باشد كه 

مانع بروز ريزگردها و سيالب ها شود. 
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3 كالن
 حذف تدريجي يارانه

3 دهك باال
نماين��دگان مردم در خانه ملت با حذف تدريجي يارانه 

نقدي 3دهك باالي درآمدي در سال 97 موافقت كردند. 
به گزارش »تعادل« به نقل از خانه ملت، نمايندگان در 
جلس��ه علني روز گذشته مجلس در جريان بررسي اليحه 
بودجه سال 97 كه از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده 
شده، اصالح بند)الف( تبصره  14 اليحه مذكور مورد موافقت 
نمايندگان قرار گرفت.  براساس اصالحيه بند الف تبصره 14 
بودجه دولت موظف اس��ت نس��بت به حذف يارانه 3دهك 
باالي درآمدي به صورت تدريجي اقدام كند و در صورتي كه 
خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت 
كار موظف اس��ت حداكثر ظرف مدت ي��ك ماه موضوع را 
بررس��ي و در صورت استحقاق نسبت به برقراري يارانه آنها 
اقدام كند.  الزم به ذكر اس��ت، مطابق اين قانون بودجه يي 
»خانواره��اي تحت پوش��ش كميته امداد ام��ام خميني و 
سازمان بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير 
خانواده هاي كم درآمد كماكان يارانه دريافت خواهند كرد 

و از فهرست دريافت كنندگان يارانه حذف نخواهند شد.«
 

افزايش 23 درصدي واردات
كارنامه عملكرد تجارت خارجي كشور در 11ماهه سال 
جاري منتشر شد كه طي آن صادرات غيرنفتي كشورمان ۵ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. 
به گ��زارش »تعادل« براس��اس اعالم گمرك كش��ور، 
مجموع ص��ادرات غيرنفتي ايران در 11ماهه س��ال جاري 
به 41ميليارد و ۶9۰ ميليون دالر رس��يد كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل به ميزان 4.94درصد افزايش داشته 
است. گفتني اس��ت طي 11ماهه سال گذشته 39ميليارد 

و 719ميليون دالر كاال به خارج از كشور صادر شده بود. 
در مجموع صادرات كاالهاي ايراني به چين در 11ماهه 
امسال نسبت به س��ال گذشته 11.29درصد افزايش يافته 
اس��ت. صادرات غيرنفتي ايران به ك��ره جنوبي و تركيه به 
ترتي��ب با افزايش 41.8درص��دي و 71.3۰درصدي همراه 
شد و شاهد افت 14.9درصدي صادرات كشورمان به امارات 
متحده عربي بوده ايم.  بر اين اساس در 11ماهه سال جاري 
تش��ريفات گمرك��ي 1۵1ميليون و 892 ه��زار تن كاال در 
گمركات كشور تماما به صورت الكترونيكي و با كنترل كامل 
به روش هوش��مند انجام شده كه از اين مقدار 33ميليون و 
933ه��زار تن س��هم واردات و 117ميليون و 9۵9هزار تن 
س��هم كاالهاي صادراتي غيرنفتي بود كه نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته ۰.81درصد افزايش را نشان مي دهد. 
با كمك س��امانه جامع گمرك��ي و پنجره واحد تجارت 
فرامرزي درحال حاضر اطالعات تمامي كاالهاي وارداتي و 
صادراتي در بانك اطالعات تجارت خارجي كشور به تفكيك 
جزيي ترين اطالعات ثبت مي ش��ود. اين گزارش مي افزايد؛ 
در 11ماهه سال جاري به ميزان 47ميليارد و ۶۵7 ميليون 
دالر انواع كاال وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل 23.۶1درصد افزايش را نشان مي دهد. عمده ترين 
دالي��ل افزايش واردات به كاالهاي اساس��ي۰۶۰C قطعات 

منفصله خودرو و كاالهاي سرمايه يي مربوط مي شود. 

اخبار

در نشست »كار خانگي« با رويكرد چرخش زنان از كار بازتوليدي به توليد مطرح شد

آشكارسازي ارزش    كار خانگي در رشد
گروه اقتصادكالن|

 وضعيت��ي را تجس��م كني��د ك��ه در آن تمام 
ش��اغالن هيچ مزدي درياف��ت نمي كنند و به ازاي 
فعالي��ت خود تنها غذا و س��رپناه ب��ه آنها داده اند. 
چنين وضعيت��ي را مي توان در مورد زنان خانه دار 
متصور ش��د. در حال حاضر بيش از 2۰ميليون زن 
خانه دار در ايران وج��ود دارد كه تقريبا 2۵درصد 
از كل جمعيت كش��ور را شامل مي شود. اين زنان 
خانه دار گرچ��ه در جمعيت فع��ال در نظر گرفته 
نمي ش��وند اما فعاليت هاي آنان كه بيشتر با عنوان 
»كار خانگ��ي« ش��ناخته مي ش��ود، داراي ارزش 
اقتصادي است؛ بي آنكه دستمزدي براي آن در نظر 
گرفته شده باشد. ميزان ارزش كار خانگي تاكنون 
محاسبه نشده و معيارهاي دقيقي هم براي ارزش 

اقتصادي آن در دسترس نيست. 
به گفته كارشناسان، كار خانگي مشخصه هايي 
دارد ك��ه آن را از رده مش��اغل متماي��ز مي كند و 
ب��ر اين اس��اس نمي ت��وان آن را ش��غل انگاري يا 
دس��تمزدي ب��راي آن تعيين كرد. ش��ايد همين 
ويژگي ه��اي متمايز كار خانگي اس��ت كه همواره 
اي��ده بيمه زن��ان خان��ه دار را ن��اكام گذاش��ته و 
ش��غل انگاري آن را ب��ا چالش همراه كرده اس��ت. 
ام��ا پيچيدگي هاي كار خانگي س��بب انكار ارزش 
افزوده حاصل از فعاليت يك زن خانه دار در اقتصاد 
خانواده نمي شود، چراكه اگر قرار بود خدمات ارائه 
ش��ده در قالب كار خانگي از بازار تهيه ش��ود، بايد 
بخش مهمي از هزينه ه��اي مصرفي خانوار به اين 

مساله اختصاص مي يافت. 
با اي��ن ح��ال كار خانگي ي��ك كار بازتوليدي 
اس��ت و ب��ه همين دليل اس��ت كه كارشناس��ان، 
حرك��ت بيش��تر زن��ان ب��ه س��مت كار توليدي و 
مش��اركت تمام اعضاي خان��واده در كار خانگي را 
توصيه مي كنند. جالب اس��ت ك��ه در گزارش هاي 
بين المللي وضعيت اقتص��اد و بازار كار ايران يكي 
از مهم ترين توصيه ها در حوزه افزايش مش��اركت 
اقتصادي زنان است، چراكه زنان نيمي از جمعيت 
كشور را تش��كيل مي دهند اما تنها بخش كمي از 
آنها در كارهاي توليدي مشغول به فعاليت هستند. 
اهميت اين مس��اله با ب��اال رفتن ميزان تحصيالت 
و مهارت آم��وزي زنان ش��دت هم يافته اس��ت. به 
اي��ن دلي��ل كه س��ال هاي پي  در پ��ي هزينه هاي 
س��نگيني صرف آم��وزش دختران در دانش��گاه ها 
مي ش��ود ام��ا در نهايت بخش مهم��ي از آنها تنها 
به كار خانگي مي پردازند ك��ه به معناي هدررفت 

سرمايه گذاري هاي انجام  شده در راستاي آموزش 
آنهاست. 

 ارزش اقتصادي كار خانگي
نشست كار خانگي كه روز دوشنبه با سخنراني 
نجمه واحدي جامعه ش��ناس و فع��ال زنان برگزار 
ش��د، به مس��اله كار خانگ��ي و ابع��اد مختلف آن 
پرداخ��ت. واحدي در اين نشس��ت ابتدا به ارزش 
اقتصادي فعالي��ت كار خانگي پرداخت و در ادامه 
رويكرده��اي متفاوت در خص��وص كار خانگي را 
مورد نقد و بررس��ي قرار داد. اين كارشناس بر اين 
باور اس��ت كه توازني در س��هم اعضاي خانواده در 
زمينه كار خانگي برقرار ش��ود و زنان به جاي آنكه 
تمام وقت خود را صرف كار خانگي كنند، بيش��تر 

به سمت كار هاي توليدي روي بياورند. 
اين كارش��ناس در ابتدا با مثالي ساده به تفهيم 
ارزش اقتص��ادي كار خانگ��ي پرداخ��ت و گف��ت: 
»وضعيت��ي را تصور كنيد كه در يك كش��ور تمام 
كس��اني كه كار س��اختماني انجام مي دهند، هيچ 
م��زدي در ازاي كار خ��ود درياف��ت نكنند و فقط 
خ��ورد و خوراك و محل زندگي آنها تامين ش��ود. 
اگر اين كش��ور را با كشورهاي ديگر مقايسه كنيم، 
قطعا رشد و توس��عه آن از كشورهاي ديگر پيشي 
خواهد گرفت؛ چراكه مي تواند بخشي از بودجه اش 
را ذخي��ره كن��د. حال تص��ور كنيد ك��ه جاي اين 
كارگران ساختماني قشري را قرار مي دهيم كه كار 
خانگ��ي را انجام مي دهند. اين كار به رايگان انجام 
مي شود و دولت  ها بودجه يي را صرف آن نمي كنند. 
به همين دليل مي ت��وان گفت كه اگر دولت ناچار 
ب��ود بودجه يي را ب��ه كار خانگ��ي اختصاص دهد، 
رش��د اقتصادي كش��ور در جايي كه امروز ايستاده 
اس��ت، قرار نداش��ت. اگر قرار بود براي كار خانگي 
دستمزدي در نظر گرفته شود، احتماال رفاه جامعه 
ما كمي پايين تر مي آمد. بنابراين به خوبي مي توان 

ارزشمندي اقتصادي كار خانگي را درك كرد.«

 موانع شغل انگاري كار خانگي
البته ب��ا وج��ود ارزش اقتص��ادي كار خانگي، 
واحدي بر اين باور است كه كار خانگي را نمي توان 
ش��غل در نظر گرفت. او در اين رابطه توضيح داد: 
»كار خانگ��ي برخي مولفه هاي ش��غل را ندارد. به 
همين دليل وقتي ديگر ويژگي هاي شغل را ندارد، 
نمي توانيم فقط دس��تمزد را براي آن شبيه سازي 
كنيم. به عنوان مثال كار خانگي ساعت مشخصي 

ندارد. البته برآوردها نش��ان مي دهد كه متوس��ط 
كار خانگ��ي براي يك زن خانه دار ۵۰ س��اعت در 
هفته است. اين در حالي است كه متوسط ساعات 
كاري يك كارمند 44ساعت در هفته است. عالوه 
ب��ر اين محل كار زنان خانه دار هم از محل زندگي 
آنها جدا نيس��ت و روز تعطيل يا مرخصي ندارند. 
امكان تغيير ش��غل هم در مورد كار خانگي وجود 
ندارد. دس��تمزد، بيمه، مزايا و هيچ تشكل صنفي 
هم براي زنان خانه دار وجود ندارد. بنابراين مساله 
چندان هم س��اده نيس��ت كه بتوان كار خانگي را 

شغل انگاري كرد.«
وي اف��زود: »ويژگي مه��م كار خانگي كه مانع 
حذف ش��دن ي��ا برون س��پاري آن مي ش��ود، اين 
اس��ت كه كار خانگي يك كار بازتوليدي است. در 
جامعه دو نوع كار توليدي و بازتوليدي وجود دارد. 
كاره��اي تولي��دي به تولي��د كاال و خدمات منجر 
مي شوند. اغلب مشاغلي را كه در جامعه مي بينيم، 
كاال يا خدمتي را توليد مي كند. اما كار بازتوليدي 
مجموعه كارهايي را ش��امل مي شود كه هر نيروي 
توليدي جامعه ب��راي اينكه بتواند ب��ه بقاي خود 

ادام��ه دهد ب��ه آن نياز دارد. خدمات��ي كه در اين 
رابطه ارائه مي شود، كارهاي بازتوليدي هستند كه 

معموال بر عهده زنان گذاشته مي شود.«

 تمايزهاي كار خانگي با مشاغل خدماتي
واح��دي ب��ا بيان اينك��ه كار خانگ��ي به نوعي 
كار خدماتي اس��ت، توضي��ح داد: »اما كار خانگي 
ويژگي هاي��ي دارد ك��ه آن را از كاره��اي خدماتي 
متماي��ز مي كند. كار بازتوليدي هم به خدماتي كه 
اشاره شد و هم به توليد نيروي كار يا تولد فرزندان 
گفته مي ش��ود. اما ويژگي مه��م ديگر كار خانگي، 
بعد عاطفي آن اس��ت. كار خانگ��ي مجموعه يي از 
كاره��اي بدني و عاطفي اس��ت. ي��ك زن خانه دار 
نه تنها غ��ذا مي پزد بلكه آن را بر اس��اس ذائقه و 
نيازه��اي اعضاي خانواده تهيه مي كند. اين وجه از 
كار خانگي را نمي توان به راحتي از ديگر نيروهاي 
كار توق��ع داش��ت. همي��ن وضعي��ت هم مس��اله 
دستمزد را در مورد كار خانگي بي معني مي كند.«

اين كارش��ناس با بيان اينكه بس��ياري از زنان 
در عرصه ه��اي اجتماعي محروم هس��تند، افزود: 

»در بازار اش��تغال براي زنان يك سقف شيشه يي 
وجود دارد و از آن س��طح باالتر نمي توانند بروند. 
در س��طح جامعه هم زنان جايگاهي كه استحقاق 
آن را دارند، به دس��ت نياورده اند. بنابراين واكنش 
اوليه زنان اين اس��ت كه در خانه موقعيت را حفظ 
كنند. بر اين اساس، زنان براي كاهش فشار رواني 
ناشي از كار خانگي سعي مي كنند آن را مساله يي 
پيچيده و تخصصي جل��وه دهند و به نوعي به آن 
وجاه��ت مي دهند. اين در حالي اس��ت كه بخش 
انتهاي��ي ج��دول نيازه��اي مازلو، نياز به رش��د و 
خودشكوفايي اس��ت. وقتي انسان دچار كاري هر 
روزه و كسالت بار مي شود، رشد و خودشكوفايي را 

از خود سلب كرده است.«
واح��دي اف��زود: »كاري كه همه م��ا بايد براي 
انجام آن تالش كنيم، كار توليدي اس��ت. كارهاي 
بازتوليدي وظيفه همه اعضاي يك جامعه اس��ت. 
اين تبعيض اس��ت كه كاره��اي بازتوليدي تنها به 
دوش زنان نهاده ش��ود و از عوايد آن عده  ديگري 
س��ود ببرند. حتي زناني كه س��ر كار مي روند هم 
بار كارهاي بازتوليدي را روي دوش خود احساس 
مي كنن��د. بنابراي��ن بايد كار خانگي با مش��اركت 
تمام افراد انجام شود تا زنان هم بتوانند بيشتر در 

مشاغل توليدي فعاليت كنند.«

 3 رويكرد به كار خانگي 
اين كارش��ناس حوزه زنان در ادامه 3 رويكرد را 
در خصوص كار خانگي مطرح كرد و گفت: »رويكرد 
اول مبتني بر ش��غل انگاري كار خانگي است. برخي 
ب��ر اين باورند كه بايد كار خانگي را ش��غل در نظر 
گرفت. دولت هاي مختلفي هم تاكنون حرف از بيمه 
زن��ان خانه دار زده اس��ت. اما اين مس��اله هيچ وقت 
اجرايي نش��ده است. به اين دليل كه زنان درآمدي 
ندارند كه حق بيمه بپردازند. كار خانگي مولفه هاي 
ش��غل را ندارد. بنابراين تعيين دستمزد يا بيمه به 

تنهايي نمي تواند، مساله كار خانگي را حل كند.«
واح��دي افزود: »رويك��رد دوم نس��بت به كار 
خانگي برون س��پاري آن اس��ت. بر اين اساس بايد 
بخش زيادي از كار خانگي به بازار س��پرده ش��ود. 
اما همه س��اعاتي را كه صرف كار خانگي مي شود، 
نمي ت��وان از بي��رون خريداري ك��رد. اما آخرين و 
عاقالنه تري��ن رويكردي كه باقي مي ماند، تقس��يم 
كار خانگي است. بر اساس اين رويكرد بايد مردها 
را به مش��اركت در كار خانگي و زن ها را به حركت 

به سمت كار توليدي تشويق كرد.«
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12 هزار ميليارد هزينه اضافي بانك ها براي فروش اوراق

دو برابر برآورد، گواهي سپرده ريالي فروخته شد
گروه بانك و بيمه  

 براساس اعالم رييس كانون بانك ها و موسسات 
اعتب��اري خصوصي در دو هفته اجراي برنامه كنترل 
ب��ازار ارز از طري��ق 3برنام��ه فروش اوراق س��پرده 
ريال��ي مبتن��ي ب��ر ارز و پيش فروش س��كه معادل 
۲۴۰هزارميليارد تومان اوراق گواهي س��پرده ريالي 
ب��ه فروش رفته كه بخش عم��ده آن از محل تبديل 
س��پرده هاي بلندم��دت ۱۵درصدي و س��پرده هاي 
ديداري به اوراق گواهي س��پرده ريالي بوده است. به 
عب��ارت ديگر خريداران اين اوراق عمدتا پول خود را 
از حساب هاي سپرده يك س��اله و جاري خود خارج 
كرده و تبديل به اوراق كرده اند تا از ۵ درصد س��ود 
بيشتر نسبت به سپرده بلندمدت يك ساله برخوردار 
شوند يا بخشي از سپرده جاري و پشتوانه چك خود 

را تبديل به سپرده كرده اند. 
به گزارش»تعادل« اين نكته نش��ان مي دهد كه 
معلوم نيست تا چه حد هدف اصلي يعني جمع آوري 
پول از بازار س��وداگري و نقدينگي سرگردان در بازار 
جذب اين اوراق شده و اين درحالي است كه اجراي 
اين ط��رح عمال باعث ۵ درصد هزينه بيش��تر براي 
بانك ها شده و اكنون بانك ها براي ۲۴۰هزارميليارد 
تومان سپرده ريالي بايد ۲۰درصد سود در يك سال 
پي��ش رو بدهن��د و ۴8هزارميليارد توم��ان پول به 

خريداران اوراق پرداخت كنند. 
 حت��ي اگر تمام اين مبلغ از س��پرده يك س��اله 
۱۵درص��دي تبديل ش��ده باش��د باز ه��م معادل ۵ 
درصد يعني ۱۲هزارميليارد تومان بايد پول بيش��تر 
پرداخت كنند. اين درحالي اس��ت كه بخشي از اين 
۲۴۰هزارميليارد تومان از محل تبديل حساب جاري 
خريداري شده كه قبل از اين سودي از سوي بانك ها 

به اين حساب پرداخت نمي شد. 
صندوق ه��اي  ك��ه  ش��ده  اع��الم  همچني��ن 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت نيز بخشي از اين اوراق 
را خري��داري كرده اند و س��پرده ۱۵درصدي خود را 
تبديل ب��ه اوراق ۲۰درصدي كرده اند و اكنون بدون 
هيچ تالشي قادرند كه سود باالتر و معادل ۲۰درصد 

را از محل اوراق كسب كنند. 
در اي��ن رابطه كوروش پرويزي��ان در گفت وگو با 
ايبنا درباره موفقيت طرح ۲هفته يي بانك مركزي در 
فروش اوراق گواهي س��پرده ريالي با سود ۲۰درصد 
در جذب نقدينگي با اعالم اين مطلب افزود: براساس 
آم��ار ارائه ش��ده در ط��ول ۲هفته يي ك��ه بانك ها 
 مجوز جذب س��پرده با س��ود ۲۰درصدي را داشتند

حدود ۲۴۰هزارميليارد نقدينگي جذب شده است. 
وي در عي��ن حال تصريح كرد: بيش��تر اين رقم 
تبديل س��پرده هاي بلندمدت ۱۵درصدي همچنين 
س��پرده هاي ديداري به اوراق گواهي سپرده ريالي با 
سود جذاب تر بوده اس��ت. مديرعامل بانك پارسيان 
در عين حال خواس��تار اتخ��اذ تدابيري جهت ايجاد 

تعادل در بازار شد. 
 از س��وي ديگ��ر صندوق هاي س��رمايه گذاري با 
درآمد ثابت پس از خريد اوراق گواهي سپرده ريالي 
با نرخ س��ود ۲۰درصد توانستند، نرخ هاي سود خود 
را به س��طح ۲۰و ۲۱درصد برساند و در همين راستا 
رييس كانون بانك هاي خصوصي معتقد است، بانك 
مركزي بايد سياس��ت هاي جبراني براي بانك ها در 

نظر بگيرد. 
به گزارش فارس يك��ي از طرح هاي بانك مركزي 
براي كنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهي سپرده ريالي 
به مدت ۲هفته بود ك��ه طبق آنچه رييس كل بانك 
مركزي اعالم كرد فقط در ۵ روز اول ۱۰۱هزارميليارد 

تومان از اين اوراق به فروش رسيده است. 

بان��ك مركزي اين  بار به ج��اي عرضه اوراق تنها 
در ي��ك بان��ك مجوز عرض��ه اي��ن اوراق را به همه 
بانك ها داد و به همين دليل فروش اين اوراق با نرخ 
س��ود ۲۰درصد نگراني براي بانك ها بابت جابه جايي 

سپرده ها ايجاد نكرد. 
اما در اين ميان صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد 
ثابت كه خريد اوراق اصلي ترين مولفه سرمايه گذاري 
براي آنها تعريف ش��ده اس��ت، بخ��ش قابل توجهي 
از اي��ن اوراق را خريداري كرده ان��د. با توجه به نرخ 
س��ود ۲۰درصدي اي��ن اوراق برخ��ي صندوق هاي 
سرمايه گذاري توانس��تند ،پيش بيني نرخ سود خود 

را افزايش داده و به سطح ۲۰و ۲۱درصد برسانند. 
البت��ه بانك ها س��پرده هاي خ��ود را ت��ا قبل از 
۱۱ش��هريور ماه به مدت يك سال تمديد و به سطح 
حدود ۲۰درصد رس��اندند و براي اين سپرده ها سود 
صندوق ها جذابيت خاصي نخواهد داش��ت اما براي 
س��پرده هاي كوتاه مدت و روزش��مار ك��ه نرخ آن به 
درس��تي كاهش يافت قطعا جذابيت نس��بي خواهد 

داشت. 
حجم دارايي صندوق هاي س��رمايه گذاري درآمد 
ثابت بيش از ۱۴۰هزارميليارد تومان است و در واقع 
حدود ۱۰درصد نقدينگي كشور را در اختيار دارند. 

در همي��ن باره كوروش پرويزي��ان، رييس كانون 
بانك هاي خصوصي ب��ا مثبت ارزيابي كردن فعاليت 
صندوق هاي س��رمايه گذاري درآم��د ثابت به فارس 
گف��ت: اين اق��دام و پدي��ده بهتر از ايجاد فش��ار به 
بازارهاي ديگر اس��ت. بايد توجه داش��ته باشيم كه 
اي��ن تصميم بانك مركزي در ش��رايط خاصي اتخاذ 
ش��د و اساس��ا يكي از اهداف تش��كيل صندوق هاي 

سرمايه گذاري در بخش اوراق بود. 

وي با بي��ان اينكه ابزارهاي جديد ممكن اس��ت 
نوس��اناتي را در ساير بازارها ايجاد كند، افزود: گاهي 
اوقات دچار افراط و تفريط مي ش��ويم و تا اتفاقي در 
يك بخش مي افتد به سرعت بازار ديگر مانند سيستم 
بانكي واكنش نشان مي دهد درحالي كه بايد ابزارها 
و بازارهاي ديگر هم بتوانند در چارچوب تعريف شده 

فعاليت كنند. 
 رييس كانون بانك ه��اي خصوصي تصريح كرد: 
بازاره��ا بايد ب��ا همگرايي و هماهنگي ب��ه يكديگر 
كم��ك كنند تا م��ردم تصور نكنند اگ��ر در اقتصاد 

سرمايه گذاري كنند، زيان خواهند كرد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك ها در برابر 
افزايش نرخ س��ود صندوق هاي درآمد ثابت واكنش 
نشان نخواهند داد، گفت: بانك مركزي سياست هاي 
۱9گانه يي تدوين كرده ك��ه تاكنون 3مورد آن اجرا 
ش��ده و به نظر مي رسد، بانك مركزي براي مديريت 
بازار پول بايد سياس��ت هاي جبراني براي اين بخش 

طراحي و اجرا كند. 
پرويزي��ان با بيان اينكه بانك ه��ا منتظر اقدامات 
تكميلي از س��وي بانك مركزي هس��تند، ادامه داد: 
در عم��ل با نرخ هاي فعلي س��ود براي س��پرده هاي 
جديد و با توجه به نرخ س��ود اوراق گواهي س��پرده 
و صندوق هاي درآمد ثابت، س��پرده جديدي چندان 
وارد سيس��تم بانكي نخواهد ش��د و همين مس��اله 
ضرورت اعمال سياست هاي جبراني براي بانك ها را 

نشان مي دهد. 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري درآم��د ثاب��ت در 
اوايل س��ال ج��اري ب��ا پرداخت س��ودهاي باالتر از 
سيس��تم بانكي و س��پرده گذاري بخش عمده منابع 
در اختي��ار در سيس��تم بانكي به اهرم��ي براي باال 
ماندن نرخ هاي س��ود تبديل شده بودند. در واقع اگر 
دارنده سپرده به بانك مراجعه مي كرد ضمن دريافت 
پيشنهاد سپرده گذاري با پيشنهاد سرمايه گذاري در 
صندوق هاي درآمد ثابت هم مواجه مي شد و همين 
جذابي��ت در نرخ ها باعث ش��د، درآمد صندوق هاي 
درآمد ثابت در يك س��ال ب��ه بيش از ۲برابر افزايش 

يابد. 
بع��د از اص��الح بخش��نامه س��هم صندوق ها در 
س��پرده گذاري در بانك ها، كاهش نرخ سود اوراق در 
بازار سرمايه و كاهش نرخ سود بانكي، نرخ هاي سود 
صندوق هاي درآمد ثابت هم كاهش يافت و به سطح 
منطقي رس��يد و اين ش��رايط تا قبل از فروش اوراق 

گواهي سپرده ادامه داشت. 

گروه بانك و بيمه  
 روز سه ش��نبه ۱۵ اس��فند 96 نرخ اعالم ش��ده دالر و يورو 
در صرافي ه��اي مجاز و مرتبط با ش��بكه بانكي و بانك مركزي 
افزاي��ش يافت و دالر ۴۴8۲ و يورو ۵۵۴۴ تومان و پوند 687۲ 

تومان اعالم شد. 
به گزارش »تعادل« صرافي ه��اي پايتخت هر دالر امريكا را 
ب��ا ۱3تومان افزايش قيمت ۴ ه��زار و ۴8۲ تومان و هر يورو را 
با رش��د ۴7 توماني ۵ هزار و ۵۴۴ تومان و هر پوند را نيز با ۵ 

تومان افزايش قيمت 6 هزار و 87۲ تومان معامله كردند. 
در ب��ازار ارز مبادله يي نيز نرخ رس��مي ۲8 ارز افزايش و 9 ارز 
كاهش يافت و بهاي ۲ ارز هم تغييري نداش��ته اس��ت. دالر با 33 
ري��ال افزايش 3738.3 تومان، پوند با ۲۰۰ ريال رش��د ۵۱7۵.۴ 
تومان و يورو با رشد ۱۴6 ريالي ۴6۱6.۵ تومان ارزش گذاري شد. 
در بازار طال نيز قيمت س��كه در بازار تهران در حالي كاهش 
يافت كه نرخ دالر و يورو با رش��د همراه بود و نرخ اونس جهاني 
نيز به ۱3۲6دالر افزايش يافت. هر قطعه س��كه بهار آزادي طرح 
جدي��د )امامي( در ب��ازار تهران با يك ه��زار تومان كاهش يك 
ميليون و ۵87 هزار و ۵۰۰ تومان فروخته ش��د. سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم نيز با 7 هزار تومان رش��د قيمت يك ميليون 
و ۵۵۵ هزار تومان معامله ش��د. همچنين نيم سكه بهار آزادي با 
يك ه��زار تومان كاهش 78۰ هزار تومان به فروش رس��يد و ربع 
سكه ۴9۴ هزار تومان قيمت خورد كه ۲هزار تومان افت داشت. 
سكه گرمي نيز در بازار با 3 هزار تومان كاهش قيمت 33۰ هزار 
تومان و هر گرم طالي ۱8 عيار نيز با ۱۰۰ تومان افت ۱۴9 هزار 

و ۱۰۰ تومان داد و ستد شد. 

 4 هشدار امنيتي به صرافان
از س��وي ديگر كانون صرافان ايرانيان به صرافان بازار ارز ۴ 

هشدار امنيتي- حفاظتي داد. 
در اين اطالعيه آمده است: با عنايت به همكاري هاي مستمر 

كان��ون با پليس فض��اي توليد و تبادل اطالع��ات تهران بزرگ 
بدين وس��يله مراتب ذي��ل جهت رعايت بي��ش از پيش موارد 

حفاظتي - امنيتي از سوي صرافان ايفاد مي شود: 
۱- مجهز كردن صرافي به دوربين مداربس��ته داخل و خارج 

از صرافي؛ 
۲- عدم ارائه خدمات به افراد مش��كوك )با ماسك، عينك، 

تغيير چهره، كاله گيس و...( و تماس با پليس ۱۱۰؛ 
3- اخ��ذ كارت ملي از خريدار و بررس��ي و تطبيق با كارت 

عابر بانك هر دو كارت به نام شخص واحدي باشد؛ 
۴- تطبيق ۴ رقم آخر شماره كارت در رسيد دستگاه پوز با 

۴ رقم آخر درج شده در شماره كارت عابر بانك؛ 
همچني��ن اين مركز از صرافان خواس��ته اس��ت، افراد فاقد 

مجوز در بازار ارز را اعالم كنند. 

افزايش نرخ ارز و كاهش قيمت سكه 

رشد 13 توماني دالر
گروه بانك و بيمه  

رييس كل بانك مركزي نوس��ان ب��ازار ارز در ماه هاي اخير را 
ناش��ي از عوامل غيربنيادين و تحت تاثير و القاي انتظارات منفي 
به فضاي اقتصادي كشور دانست و از تحليلگران و صاحب نظران 
خواس��ت به دور از پيش بيني هايي كه مبناي��ي در واقعيت هاي 
اقتص��ادي ندارد، فضاي با ثبات��ي از آينده براي فعاالن اقتصادي 

به تصوير بكشند. 
به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، ولي اهلل س��يف در 
برنامه »تيتر امش��ب« شبكه خبر با اش��اره به وضعيت بازار ارز 
و دليل نوس��ان هاي ماه هاي گذش��ته گفت: متغيرهاي بنيادين 
اقتصاد به هيچ عنوان نوس��ان هاي ايجاد شده در بازار ارز ايران 
را توجيه نمي كند. نتايج بررس��ي هاي ما كه با بررسي صندوق 
بين الملل��ي پول ه��م همخواني دارد، نش��ان مي دهد تحوالت 
ايجاد ش��ده در بازار ارز هيچ تناس��بي با عوامل بنيادين اقتصاد 
ايران ن��دارد اين عوامل قيم��ت دالر را در دامنه ۴۲۰۰ تومان 
تاييد مي كند اما رش��د بيش��تر ناش��ي از عوامل غيراقتصادي و 
غيربنيادين صورت گرفته اين گروه از عوامل هم تاثيرات خاص 
و مش��خصي به همراه دارد كه از جمله آنها مي توان به تاثير بر 

انتظارات اشاره كرد. 
وي افزود: به خاطر بياوريم كه خرداد س��ال ۱39۲ انتخابات 
رياس��ت جمهوري برگزار شد و س��ه ماه بعد مسووليت به دولت 
يازدهم رسيد. با اين حال در همين بازه زماني سه ماهه اتفاقات 
مهمي رخ داد ازجمله اينكه قيمت ها در بازار ارز به شدت كاهش 
يافت و قيمت دالر كه تا 39۰۰ تومان افزايش يافته بود به كمتر 
از 3 هزار تومان هم رس��يد اين در حالي بود كه عمال هنوز هيچ 
اتفاق و تغيير مش��خصي وجود نداش��ت و همان سياس��ت هايي 
اعمال مي شد كه قيمت دالر را تا 39۰۰ تومان باال برده بود با اين 
حال انتظارات مثبت و اميد به آينده، موجب كاهش قيمت ها شد. 
وي با اشاره به عوامل خارجي تاثيرگذار بر بازار ارز ايران افزود: 
دشمني آشكار و هميشگي امريكا يكي از همين عوامل است. در 

حقيقت امريكا تالش مي كن��د از هر فرصتي براي ملتهب جلوه 
دادن فض��اي اقتصادي ايران براي فع��االن اين عرصه بهره ببرد 
اين در حالي اس��ت كه اقتصادي رو به رش��د است كه به وضوح 
آينده يي قابل پيش بيني داش��ته باش��د، در نتيجه مي توان گفت 
امريكا درصدد است با التهاب آفريني هايي نظير كش و قوس هاي 
اخير ب��راي تمديد تعليق تحريم ها عليه اي��ران، انتظارات منفي 

نسبت به آينده اقتصاد كشور القا كند. 

 التهاب آفريني خارجي و داخلي 
سيف با بيان اينكه در كنار اين عوامل خارجي، عوامل داخل 
كش��ور هم وج��ود دارند و از ميان آنها مي ت��وان به تحليل ها و 
پيش بيني هاي ارائه ش��ده در مصاحبه هاي مطبوعاتي و فضاي 
اقتصادي كش��ور اشاره كرد كه در عمل منجر به التهاب آفريني 
مي ش��ود، گفت: به عنوان مثال، پيش بين��ي اينكه ارزش واقعي 
دالر 6 هزار تومان اس��ت پس به اين قيمت هم خواهد رس��يد 
جالب اينكه چنين پيش بيني ها و تحليل هايي با هيچ حس��اب 
و كت��اب و بررس��ي واقعي به تاييد نمي رس��د اما به هر صورت 
عده يي چنين تحليل ها و رقم هايي را در فضاي اقتصادي كشور 

ارائه مي كنند و باعث به وجود آمدن نگراني هايي مي شوند. 

رييس كل بانك مركزي:

بازار ارز را متشنج نكنيم

تبديل سپرده هاي بلندمدت ۱۵درصدي 
همچنين سپرده هاي ديداري به اوراق 

گواهي سپرده ريالي و افزايش سود 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد 

ثابت با خريد اوراق گواهي سپرده 

                                                                                                      

وهاب قليچ  صاحب نظر پولي و بانكي  
به  نظر مي رس��د فين تك ه��ا و نوآوري هاي مالي 
مي توانند در خدمت نظام بانكداري و مالي اس��المي 
درآمده و امكان نظارت ب��ر تراكنش هاي بانكي را با 

كمترين هزينه ممكن فراهم آورند. 
بخش مهم��ي از قراردادهاي اعطاي تس��هيالت 
در نظ��ام بانكي ايران مبتني بر عقد مرابحه اس��ت. 
مطاب��ق با اين فرآيند، بانك به س��فارش مش��تري، 
كاال و تجهي��زات مد نظر را به طور نقد از فروش��نده 
خري��داري كرده و به ط��ور مرابحه يي به مش��تري 
واگذار مي كند. تفاوت قيمت نقدي و مرابحه يي كاال 
و تجهيزات سودي است كه توسط مشتري به بانك 

پرداخت مي شود. 
رويه كاري در استفاده از اين گونه تسهيالت بدين 
نحو است كه مش��تري ابتدا پيش  فاكتوري از كاال و 
تجهيزات م��ورد نياز خود تهيه كرده و به بانك ارائه 
مي كند. در اين مرحله بانك با پرداخت مبلغ آن كاال 
و تجهيزات مش��تري را وكيل خ��ود در خريد نقدي 
آن س��پس فروش مرابحه ي��ي از جانب بانك به خود 

مي گرداند. 

يك��ي از آس��يب هاي فرآيند اعطاي تس��هيالت 
مرابحه ي��ي چال��ش فاكتوره��اي صوري  اس��ت. در 
اين فرآيند ممكن اس��ت، تس��هيالت گيرنده با ارائه 
فاكتورهاي س��اختگي و غيرواقعي منابع اخذ ش��ده 
از بانك را در مس��يري غير از مس��ير تعيين ش��ده 
در قرارداد اعطاي تس��هيالت هزينه  كند. اين اقدام 
افزون بر وجود ش��بهات شرعي مي تواند برنامه ريزي 
اقتصادي در جهت دهي به منابع بانكي را دستخوش 
مش��كل كند. از اين رو مي توان چنين برداشت كرد 
كه صوري  س��ازي قراردادهاي بانكي نه تنها از حيث 
رعايت اصول و موازين شرعي بانكداري اسالمي بلكه 
از حيث رعايت اص��ول اقتصادي و برنامه ريزي مالي 

نيز امري مذموم است. 
ب��ه عنوان نمونه ممكن اس��ت، سياس��ت گذار با 
اعطاي اعتبارات به خريد لوازم خانگي ايراني در قالب 
قرارداد مرابحه بانكي، توليد و اشتغال زايي اين بخش 
را هدف گ��ذاري كند؛ حال چنانچه با فاكتورس��ازي 
و صوري س��ازي قراردادهاي مذكور مش��تريان نظام 
بانكي صرفا با ارائه فاكتور غيرواقعي تس��هيالت را از 
نظام بانكي اخذ كرده و در مس��يري همچون اجاره 

و رهن مس��كن، س��فر و تفريحات، خريد خودرو و... 
هزينه كنند، مس��لم است كه سياست گذار به هدف 
خود نرسيده و اعتبارات تخصيص داده شده به مقصد 

مطلوب نخواهد رسيد. 
از اين رو نخس��تين راهكاري كه به ذهن مبادرت 
مي كن��د، اس��تقرار نيروهاي مراقبت��ي و نظارتي در 
فرآين��د تهي��ه پيش فاكتور خريد و اخذ تس��هيالت 
اس��ت. تجرب��ه نش��ان داده كه اين راه��كار به علت 
تحمي��ل هزينه هاي زياد به ش��بكه بانكي و دخالت 

عوامل انساني چندان موثر و كارگشا نبوده است. 
ش��ايد بتوان استفاده از نوآوري هاي مالي را براي 
بهب��ود اين چالش پيش��نهاد داد. چنانچ��ه بتوان با 
اس��تفاده از پول هاي رمزنگاري شده، مسير حركت 
وجوه و تس��هيالت اعطايي از بانك به فروشنده كاال 
و تجهي��زات را اختصاصي و به نوعي ريل گذاري كرد 
شايد بشود تا حد زيادي از اين چالش فاصله گرفت. 
به  نظر مي رسد، نوآوري هاي عصر جديد همچون 
زنجيره بلوك)Blockchain( بتواند اين بستر مهم 
را اجرايي كن��د. امروزه ظهور زنجي��ره  بلوك تغيير 
ساختاري شگرفي در شيوه مبادالت مالي و استفاده، 

نگه��داري و رهگيري داده ها به وجود آورده اس��ت. 
سازوكار زنجيره  بلوك به افراد اين توانايي را مي دهد 
تا هر زمان كه يك تراكنش مالي روي مي دهد، دفتر 
كلي به اش��تراك بگذارند كه از طريق يك رونوشت 
همتا به همتا به  روز ش��ده اس��ت. رونوشت همتا به 
همتا به اين معناس��ت كه هر فرد ش��ركت كننده در 
شبكه يا گروه همزمان مي تواند به  عنوان توزيع كننده 
و كاربر عمل كند؛ يعني هر گروه مي تواند تراكنش ها 
را دريافت يا ارس��ال كند و داده ه��ا همزمان كه در 

شبكه منتقل مي شوند، يكپارچه مي گردند. 
ب��ه كارگي��ري نوآوري هاي عص��ر جديد موجب 
مي ش��ود، پول هاي تخصيص داده شده توسط بانك 
براي مقصد خاص كه همان فروش��نده معين كاال و 
تجهيزات است، رمزنگاري شود. اين رمزنگاري مانع از 
آن مي شود كه منابع در مقصدي غير از مقصد تعيين 
شده، قابليت به  كارگيري و استفاده داشته باشد. در 
اين وضعيت صرفا مقصد تعيين ش��ده از سوي بانك 
اعطاكننده تسهيالت قادر به رمزگشايي و استفاده از 
منابع تس��هيالتي است. از اين رو فاكتورهاي صوري 
ديگر مانعي براي انحراف منابع بانكي ايجاد نخواهد 

كرد و منابع صرفا در قالب مس��ير تعيين ش��ده در 
قرارداد بانكي هزينه خواهند شد. 

از اي��ن رو مش��اهده مي ش��ود ك��ه فين تك ها و 
نوآوري هاي مالي مي توانند در خدمت نظام بانكداري 
و مالي اس��المي درآيند و امكان نظارت بر معامالت 
و تراكنش ه��اي بانكي را با كمتري��ن هزينه ممكن 
فراهم آورند. البته الزم به اش��اره اس��ت كه استفاده 
از نوآوري هاي مالي در نظام اقتصادي ايران منوط به 
صحت سنجي آنان از حيث موازين شريعت اسالمي 
اس��ت و كليه توصيه هاي مطرح شده در استفاده از 
اين گونه نوآوري ها زماني قابليت پياده س��ازي و اجرا 
دارد كه تمامي ابعاد ش��رعي آن ديده ش��ده و مورد 

تاييد قرار گرفته باشد. 
اما قدر متقن آن اس��ت كه ن��گاه به نوآوري هاي 
مالي ك��ه روزانه عرصه هاي بزرگ ت��ري را در جهان 
امروز فتح مي كنند بايد نگاه از جنس فرصت باشد تا 
تهديد و خطر. اميد مي رود با تحقيق و تامل بيش��تر 
در ماهيت و كاربردپذيري اين گونه فناوري ها بهترين 
اس��تفاده ممكن از آنها در جه��ت ارتقاي نظام مالي 

اسالمي در كشور به عمل  آيد.

خداحافظي با فاكتورهاي صوري در دنياي نوآوري هاي مالي

يادداشت
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 اهداي »شاهين طاليي«
به بانك شهر 

بانك ش��هر »ش��اهين طاليي« س��ومين جشنواره 
تبليغ��ات ديجيتال اي��ران را كه با تاكيد بر س��ه اصل 
»خالقيت، اثربخش��ي، حق انتخاب مش��تري« برگزار 
ش��د، از آن خ��ود كرد. ب��ه گزارش مرك��ز ارتباطات و 
رواب��ط عمومي، در اين جش��نواره كه با حضور جمعي 
از مسووالن عالي رتبه كشوري، انجمن صنفي تبليغات 
آژانس ه��ا و كانون ه��اي تبليغاتي، رواب��ط عمومي ها و 
ش��ركت هاي تولي��دي و خدماتي در دانش��گاه تربيت 
مدرس برگزار ش��د، بانك ش��هر موفق شد تا »شاهين 
طالي��ي« اين دوره از جش��نواره تبليغات اي��ران را به 
خود اختصاص دهد. بر اين اس��اس، جاي��زه اين دوره 
از جش��نواره به دليل موفقيت هاي اي��ن بانك در حوزه 
تبليغ��ات ديجيتال، مرتبط با كمپي��ن فضاي مجازي 
»ش��هر من« به بانك شهر اهدا شد. گفتني است بيش 
از ۲ هزار اثر تبليغاتي به دبيرخانه س��ومين جش��نواره 
تبليغات ايران ارس��ال شد و در حدود ۱۲۰ اثر از سوي 

هيات داوران شايسته تقدير اعالم شدند.

 شتاب گرفتن همكاري
ميان بانك صنعت و صنعتگران

 س��اختمان جديد شعبه شمس آباد بانك صنعت و 
معدن طي مراسمي با حضور علي اشرف افخمي رييس 
هيات مدي��ره و مديرعامل، اعضاي هيات مديره و برخي 
مقامات استاني افتتاح شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
بانك صنعت و معدن، افخمي در مراسم ياد شده ضمن 
بيان اينكه هدف از افتتاح ساختمان جديد شعبه ارتقاي 
سطح خدمت رس��اني به صنعتگران است، افزود: امروز 
بانك صنعت و معدن عالوه بر اعطاي تسهيالت، به عنوان 
يك مشاور در كنار صنعتگران حضور دارد و اين خدمات 
مشاوره يي نتايج بسياري براي بخش هاي صنعتي كشور 
داشته است، اميدوارم بيش از پيش شاهد شتاب گرفتن 
همكاري ميان بانك و كارآفرينان و صاحبان صنايع در 
كشور باش��يم. مديرعامل بانك صنعت و معدن توسعه 
صنعتي را هدفي توصيف كرد كه با تعامل مناسب ميان 
صنعتگران كشورمان در استان هاي مختلف و بانك به 
دست خواهد آمد. وي گفت: همكاران مان در شعب بايد 
با آموزش مستمر همواره بر سطح توانايي خود افزوده و 
با به كارگيري سيستم هاي نوين عالوه بر ايجاد سهولت 
در فرآين��د خدمت رس��اني به موجب انطب��اق بانك با 
استانداردهاي جهاني شوند. افخمي بيان داشت: افزايش 
سرمايه بانك صنعت و معدن مي تواند توان اين بانك را 
در تسهيل و تسريع فرآيند اعطاي تسهيالت ياري كند. 
به گفت��ه وي، اقدامات بانك صنعت و معدن در تامين 
مالي طرح هاي بزرگ و زيربنايي كش��ور به ويژه صنايع 
پتروش��يمي، نيروگاه، فوالد، س��يمان و صنايع ريلي و 
هوايي به اين بانك در سطح بين المللي موقعيت ويژه يي 
بخشيده است كه در نتيجه آن موسسات مالي جهاني 
خواستار همكاري با اين بانك توسعه يي هستند. بنا بر 
اين گزارش پس از افتتاح ش��عبه ياد ش��ده، افخمي به 
اتفاق هيات همراه از شركت هاي ونوس شيشه، سازور 
سازه آذرستان و پكاش��يمي بازديد كرد. گفتني است 
شركت ونوس شيشه كه شيشه هاي اتومبيل و شيشه 
س��كوريت توليد مي كند داراي حد اعتباري 6 ميليارد 
توماني س��رمايه در گردش نزد شعبه شمس آباد است 
و ش��ركت سازور سازه آذرستان داراي حد اعتباري ۱۲ 
ميليارد توماني س��رمايه در گردش، ۴ ميليارد توماني 
خريد دين و ۲۰ميليارد توماني ضمانتنامه ريالي نزد اين 
شعبه است و اسكلت هاي فلزي سنگين توليد مي كند. 
شركت پكاشيمي نيز در زمينه توليد رنگ هاي پودري 
الكترواس��تاتيك فعاليت مي كن��د و داراي حداعتباري 
۴ميليارد توماني سرمايه در گردش، 7 ميليارد توماني 
س��رمايه ثابت و 3 ميليون يورويي اعتبار اسنادي ارزي 

نزد شعبه ياد شده است. 
 

 1۰۰درصد تخفيف بيمه
با يك تصادف از بين نمي رود

ريي��س كل بيمه مرك��زي گفت: طب��ق آيين نامه 
ماده ۱8 قانون بيمه ش��خص ثالث، از اين پس با وقوع 
تصادف و پرداخت خس��ارت، تنها بخش��ي از س��ابقه 
تخفيفات بيمه يي بيمه گذار از بين مي رود و بقيه سابقه 
براي وي لحاظ خواهد ش��د. عبدالناصر همتي با بيان 
اينك��ه ضوابط تخفيفات بيمه ش��خص ثالث عادالنه تر 
ش��د، بيان داشت: براساس مصوبه ش��وراي عالي بيمه 
و هيات وزيران چارچوب تخفيفات بيمه ش��خص ثالث 
در راس��تاي حمايت از رانندگان قانونم��دار و برقراري 
عدالت، ضوابط تخفيفات حق بيمه شخص ثالث تغيير 
كرد.همتي درخص��وص آيين نامه م��اده ۱8 بيمه نامه 
ش��خص ثالث گفت: در آيين نام��ه قبلي در صورتي كه 
ش��خصي تصادف مي كرد با يك بار استفاده از خسارت 
ش��خص ثالث كل تخفيف��ات آن از بين مي رفت اما در 
آيين نامه جديد براي حفظ حقوق بيمه گذاران ترتيبي 
اتخاذ شد كه در تصادفات منجر به خسارت مالي براي 
 ب��ار اول ۲۰ واحد درصد تخفيف��ات و در تصادف دوم
 3۰ واحد درصد و در تصادف س��وم ب��ه بعد ۴۰واحد 
درصد آن از بين مي رود. در تصادفات جاني نيز  3۰واحد 
درصد براي خس��ارت اول، 7۰ واح��د درصد بار دوم و 
۱۰۰ واحد درصد بار سوم از تخفيفات كاسته مي شود.  

شرايط بخشودگي ديركرد 
بدهي بانكي مشخص شد

عضو كميس��يون تلفيق بودجه سال 97 در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: ش��وراي نگهبان از نحوه تسويه 
حساب بدهكاران بانكي ايراد نگرفت. علي وقف چي در 
گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به آخرين بررسي هاي 
اليح��ه بودج��ه در ش��وراي نگهبان اظهار ك��رد: يكي 
از دريافت كنن��دگان تس��هيالت بانكي داش��تند بحث 
عدم تواناي��ي در بازپرداخت جرايم، دير كرد همچنين 
سودهاي مركب يا سود مضاعفي به سيستم هاي بانكي 
بود. عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 97 در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: به همين جهت در كميسيون 
تلفيق پيشنهادي براي تسويه حساب بدهكاران بانكي 
ارائه شد كه خوشبختانه اين پيشنهاد مورد تاييد شوراي 
نگهبان ق��رار گرفت. نماينده زنج��ان در مجلس دهم 
شوراي اسالمي توضيح داد: براساس اليحه بودجه سال 
آينده تمامي بدهكاران بانكي و موسس��ات مالي اعم از 
دولتي و خصوصي كه تا پايان شهريور سال 97 براساس 
قرارداد اوليه تسويه حساب كنند، جرايم، ديركرد و سود 

مركب آن بخشيده مي شود. 

اخبار
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5 بورس و فرابورس
 اختص�اص 691 ريال�ي س�ود »فباهن�ر«: 
ش��ركت صناي��ع م��س ش��هيد باهن��ر اطالع��ات و 
صورت هاي مال��ي مياندوره يي 9 ماهه منتهي به 30 
آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه معادل 
900 ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، شركت با 
انتش��ار صورت هاي مالي 9 ماهه س��ال جاري اعالم 
ك��رد در دوره 9 ماهه ياد ش��ده مبل��غ 621 ميليارد 
و 495ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر 
اين اس��اس مبلغ 691 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 584درصد افزايش داشت. افزون بر اين، 
»فباهنر« در 9 ماهه مش��ابه س��ال مال��ي قبل مبلغ 
101ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشته بود. 
عالوه بر اين، به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابت��داي س��ال اضافه ش��د و در نهاي��ت مبلغ 855 
ميليارد و 36ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 عملكرد س�رمايه گذاري ش�فادارو: شركت 
س��رمايه گذاري ش��فا دارو اطالع��ات و صورت ه��اي 
مال��ي مياندوره يي 9ماه��ه منتهي به 30 آذر ماه 96 
را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل يك هزار و 
179 ميليارد و 430ميليون ريال منتشر كرد. بر اين 
اساس، شركت با انتشار صورت هاي مالي 9 ماهه سال 
جاري اعالم كرد در دوره 9 ماهه ياد ش��ده مبلغ 16 
ميليارد و 672ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 14 ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل روند رو به رش��دي داشته اس��ت. افزون بر اين، 
»شفا« در 9ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 9 ريال 
زيان به ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. همچنين، به 
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه 
شد و در نهايت مبلغ 426 ميليارد و 81 ميليون ريال 
سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 نگاه�ي ب�ر عملك�رد »دجاب�ر«: ش��ركت 
داروس��ازي جابر ابن حيان اطالع��ات و صورت هاي 
مال��ي مياندوره ي��ي 9ماه��ه منتهي ب��ه 30 آذر ماه 
69 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 378 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين شركت با انتشار 
صورت ه��اي مالي 9 ماهه س��ال مالي 96 اعالم كرد 
در دوره 9 ماهه ياد ش��ده مبلغ 396 ميليارد و 629 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبل��غ يك هزار و 49 ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل مع��ادل 2 درصد كاهش داش��ت. عالوه بر اين، 
»دجابر« در 9 ماهه مش��ابه سال مالي قبل مبلغ يك 
هزار و 73 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشته 
بود. به س��ود خالص دوره نيز س��ود انباش��ته ابتداي 
س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبلغ يك هزار و 305 
ميليارد و 715 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حسابهاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت ه�اي مال�ي »فن�ورد«: 
ش��ركت نورد و توليد قطع��ات فوالدي اطالعات و 
صورت ه��اي مالي مياندوره ي��ي 6 ماهه منتهي به 
31 شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه 
معادل 144 ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين 
ش��ركت با انتشار صورت هاي مالي 6 ماهه نخست 
س��ال جاري اعالم كرد در دوره 6ماهه ياد ش��ده 
مبل��غ 107 ميلي��ارد و 908 ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 749 ريال 
سود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه 
با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 873درصد 
افزايش داش��ت. »فنورد« در 6 ماهه مش��ابه سال 
مالي قبل مبلغ 77 ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
كنار گذاش��ته بود. به س��ود خالص دوره نيز سود 
انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
161ميليارد و 234 ميليون ريال س��ود انباش��ته 
پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزايش 100درصدي عملكرد »پدرخش«: 
ش��ركت تولي��دي و صنعت��ي درخش��ان اطالعات و 
صورت هاي مال��ي مياندوره يي 9 ماهه منتهي به 30 
آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 51 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين شركت با انتشار 
صورت ه��اي مالي 9 ماهه س��ال جاري اعالم كرد در 
دوره 9ماهه ياد شده مبلغ دو ميليارد و 528 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 50 
ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه 
با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل مع��ادل 100درصد 
افزايش داشت. افزون بر اين، »پدرخش« در 9 ماهه 
مشابه سال مالي قبل مبلغ 25 ريال سود به ازاي هر 
سهم كنار گذاشته بود. به سود خالص دوره نيز سود 
انباش��ته ابتداي س��ال اضافه شد و درنهايت مبلغ دو 
ميليارد و 597 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد.

 حمي�د روح بخش: برپايي يازدهمين نمايش��گاه 
بين الملل��ي ب��ورس، بانك و بيمه عالوه ب��ر فراهم كردن 
زمينه آش��نايي اقش��ار مختل��ف جامعه با بازار س��رمايه 
بزرگ ترين اجتماع فعاالن بازار مالي كشور را رقم مي زند. 
 بانك تجارت: بانك تجارت فروش��نده س��هام 
ش��ركت هاي پتروش��يمي پردي��س، ف��والد مباركه 
اصفهان و پتروشيمي شيراز در روز 21 اسفندماه در 

بورس اوراق بهادار شد. 
 مديرعام�ل س�ايپا: اگر بتوانيم محصوالت را 
در بورس كاال عرض��ه كنيم، اختالف قيمت به جاي 
وضعي��ت فعلي و رس��يدن به دالالن و واس��طه ها به 

خودروسازان مي رسد. 
 عرضه اوليه: امروز عرضه اوليه س��هام شركت 
س��رمايه گذاري ش��فادارو با نماد »ش��فا« در بورس 

تهران انجام مي شود. 
 س�ازمان خصوصي س�ازي: عمده مشكالت 
مربوط به ش��ركت هپكو ناشي از بدهي هاي سنگين 
بانكي اس��ت كه طي ساليان گذشته به وجود آمده و 
س��ازمان خصوصي س��ازي تالش خود را براي حل و 

فصل اين مشكل در حال انجام دارد. 
 حميدرضا فوالدگر: رييس كميس��يون ويژه 
حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 در مجلس از تشكيل كارگروه بررسي اليحه 

ساماندهي سهام عدالت خبر داد. 
  ب�ورس كويت: مقام��ات قانون گ��ذار بورس 
كويت )CMA( در حال بررسي عرضه عمومي سهام 

اين بورس تا پايان ماه آوريل هستند.

رويخطشركتها

چندخطخبر

كارشناسان چشم انداز بازار سرمايه را بررسي مي كنند

تاثير نرخ ارز و كاموديتي ها بر بورس96
هر س��اله شركت ها در ماه هاي اسفند بودجه سال 
آينده خود را اعالم مي كردند اما امسال براساس قوانين 
جديد ضرورتي براي اين كار وجود ندارد و تحليلگران 
در انتظ��ار ثب��ات يافتن قيم��ت ارز براي اس��تخراج 
س��ودها هستند. س��ياوش وكيلي مديرعامل شركت 
س��رمايه گذاري توس��عه گوهران اميد با بيان مطلب 
فوق درباره مولفه هاي اثرگذار بر بازار سرمايه در سال 
96 گف��ت: بي ترديد در ثبات نرخ ارز و قيمت جهاني 
كاموديتي ها دو مولفه مهم در سال جاري بودند كه به 
رشد قابل قبول بازار كمك كردند. از آنجا كه 60درصد 
بازار سهام كشور به صورت مستقيم به دو متغير »ارز« 
و »قيمت هاي جهاني« وابس��ته است حركت اين دو 
مولفه بس��يار در روند بازار سرمايه موثر است. وكيلي 
در اي��ن باره اف��زود: دالر از پاييز روند افزايش��ي را در 
پي��ش گرفته به طوري ك��ه در هفته هاي اخير به مرز 
5 هزار تومان نيز رس��يد و با وجود آنكه هم اكنون در 
ميان��ه 4 هزار تومان به ثبات رس��يده، خوش بيني به 
قيمت ارز در گروه هاي صادرات محور باال رفته اس��ت. 
اين كارشناس بازار س��رمايه در اين باره به سودآوري 
شركت هاي پااليشي اشاره كرد و گفت: بخشي از اين 
افزايش قيمت در پي رش��د نرخ برابري ارز طي روزها 
و ماه هاي اخير اس��ت، زيرا افزاي��ش قيمت ارز تاثير 
مثبتي روي سهام صنايع صادرات محور مي گذارد اما 
اصلي ترين عامل رش��د قيمت ش��ركت هاي پااليشي 
اع��الم نرخ هاي جدي��د فروش محصوالت پااليش��ي 
است. به گزارش سنا، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
توسعه گوهران اميد تصريح كرد: البته افزايش قيمت 
ارز اثرگذاري منفي نيز روي س��هام برخي ش��ركت ها 
از جمل��ه خودرويي ه��ا دارد چون بخش��ي از قطعات 
موردنياز در صنع��ت خودروس��ازي از طريق واردات 
تامين مي ش��ود كه افزايش قيمت ارز، افزايش بهاي 
تمام ش��ده محصول را به دنب��ال دارد. اين فعال بازار 
س��رمايه در ادامه با اش��اره به اينكه با افزايش قيمت 
ارز قيمت فلزات و مواد پتروشيمي در بورس كاال رشد 
پيدا مي كند، اظهار داشت: افزايش قيمت ارز براي اين 
گروه ها مثبت است اما از آنجا كه اكثر مواد اوليه مورد 

اس��تفاده در صنعت خودروسازي متشكل از فلزات و 
مواد پتروش��يمي است، مي تواند تاثير معكوسي روي 
اين صنعت داشته باشد به خصوص كه اخيرا اعالم شده 
به اين گروه ارز مبادله يي نيز تعلق نمي گيرد. وي درباره 
نوسانات روزهاي اخير بازار گفت: به صورت سنتي در 
ماه هاي پاياني س��ال نهادهاي حقوقي و حقيقي براي 
تامين نقدينگي پايان سال با فروش يا جابه جايي سبد 
سهام خود اقدام به شناسايي سود مي كنند اما برخالف 
سنوات گذشته باتوجه به قيمت فعلي ارز و قيمت هاي 
مناسب جهاني، نوسانات ناش��ي از اين فروش ها زياد 
و طوالني مدت نخواهد بود. وكيلي خاطرنش��ان كرد: 
قيمت هاي فعلي براي خريداران جذاب است بنابراين 

تا پايان س��ال ش��اهد رشد ش��اخص كل و قيمت ها 
خواهيم بود. مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه 
گوهران اميد درباره چش��م انداز بازار سرمايه در سال 
97 افزود: از نظر بنيادي بسياري از صنايع از وضعيت 
مناسبي برخوردار هستند و متغير منفي داخلي وجود 
ندارد كه چنانچ��ه مواضع امريكا درخصوص وضعيت 
برجام نيز از ابهام خارج ش��ود، مي توان انتظار س��الي 

خوب را براي بازار سرمايه و اهالي آن داشت. 

 تعديل سيماني ها 
مدي��ر  گرج��ي آرا  محم��د  ديگ��ر،  در س��ويي 
س��رمايه گذاري كارگ��زاري بهگزي��ن درخص��وص 

اثر تح��والت جديد اين بازار بيان كرد: در بررس��ي 
تخفيفات، ش��ركت هاي سيماني به دو دسته تقسيم 
مي شوند؛ گروه اول شركت هاي نزديك به شهرهاي 
بزرگ هس��تند و دومين گروه شركت هايي هستند 
كه ب��ه مركز كش��ور نزديك تر بوده و از ش��هرهاي 
م��رزي فاصله دارن��د. وي در توضيح اي��ن دو گروه 
بي��ان كرد: گروه اول اين ش��ركت ها ك��ه نزديك به 
ش��هرهاي بزرگ هس��تند ميزان تخفيف كمتري را 
ارائ��ه مي دهند كه عموما كمتر از 10درصد اس��ت. 
در اي��ن گ��روه حذف تخفيف ها اث��ر كمتري دارد و 
قيمت ها چندان با قيمت هاي مصوب فاصله ندارند. 
گرجي آرا درخصوص گروه دوم نيز اين چنين گفت: 

ش��ركت هاي مركزي ايران و آن دسته از كارخانه ها 
كه عموما در ش��هرهاي كوچك قرار دارند تخفيفات 
بيش��تري دارند كه تا س��قف 20درصد نيز مي رسد. 
در اين ش��ركت ها حذف تخفيف��ات اثر قابل توجهي 
بر عملكرد شركت ها گذاشته و اين تغيير ملموس تر 
اس��ت. مدير س��رمايه گذاري كارگزاري بهگزين در 
ادامه بيان كرد: درخصوص تعدادي از شركت ها نيز 
تقاضاي داخلي چندان مطرح نيست. در اين كارخانه 
عمده سياس��ت گذاري ها در زمينه صادرات سيمان 
است )مانند سيمان اروميه(. در اين گروه نيز مساله 
حذف تخفيف مطرح نيست، چراكه عمده معامالت 
اين ش��ركت ها بر پايه دالر است. گرجي آرا در ادامه 
و درخص��وص اثر حذف تخفيف بر صورت هاي مالي 
ش��ركت هاي س��يماني بي��ان كرد: با ف��رض حذف 
تخفيفات به ط��ور ميانگين مي توان 10 تا 15درصد 
 تعديل در صورت هاي مالي شركت ها درنظر گرفت. 
ب��ه نظ��ر مي رس��د در گزارش ه��اي س��ال آين��ده 
ش��ركت هاي سيماني، رش��دي اينچنيني را از بابت 
كاهش تخفيف شاهد باشيم. وي افزود: اگر موضوع 
ح��ذف تخفيفات با مواردي مثل افزايش نرخ فروش 
س��يمان ك��ه اتحاديه مص��وب مي كن��د و افزايش 
مقداري فروش همراه ش��ود مي توان چشم انداز 20 
تا 30درصد تعديل س��ود را براي برخي ش��ركت ها 
ترس��يم ك��رد. وي همچني��ن درخص��وص افزايش 
تقاض��اي س��يمان در بازار ني��ز اين چني��ن گفت: 
به دليل اينكه ما در كش��ور م��ازاد عرضه دو برابري 
سيمان را شاهد هستيم، برنامه هاي شركت ها عمدتا 
صادرات محور ش��ده اس��ت. همچني��ن زماني كه از 
كاهش تخفيف ها صحبت مي شود، منظور حصول به 
قيمت هاي جهاني و هماهنگي با بازارهاي بين المللي 
نيس��ت، بلكه قيمت ها تنها از كف مصوب اتحاديه تا 
حدي فاصله گرفته و بيشتر مي شوند. وي بيان كرد: 
به نظر نمي رسد كه شاهد رشد مقدار فروش باشيم 
بلكه اين تصميم تنها نرخ فروش را تاحدي افزايش 
مي ده��د و مي تواند اثر مثبت ب��ر صورت هاي مالي 

شركت ها داشته باشد. 

گروه بورس|
ريزش ش��اخص كل همانند س��نت هميشگي 
در ب��ورس تهران به دليل نزديك ش��دن به پايان 
سال و نقد كردن س��هام توسط سهامداران امري 
طبيعي در چنين روز هايي محس��وب مي شود. اما 
اينكه بورس پ��س از كنترل هاي دس��توري نرخ 
ارز باز هم نتوانس��ته خ��ود را دوباره احيا كند هم 
در ج��اي خود مهم ارزيابي مي ش��ود. به هر حال 
ش��اخص كل ب��ورس و اوراق به��ادار ته��ران در 
معام��الت دي��روز 191 واحد افت ك��رد و به رقم 
96هزارو 991واحدي س��قوط كرد. عالوه بر اين 
شاخص هاي بازار اول و دوم به ترتيب با افت 105 
و 568 واح��دي به كار خود پاي��ان دادند. افزون 
بر اين در داد و س��تدهاي ديروز گروه هاي فلزات 

اساسي، خودرو و شيميايي ها با بيشترين حجم و 
ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي صنايع 
ق��رار گرفتند. همچني��ن ديروز س��رمايه گذاران 
بورس��ي بي��ش از 802ميليون برگه س��هم، حق 
تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را در بازار دس��ت 
به دس��ت كردند كه ارزش اي��ن مبادالت بيش از 
يك ه��زار و 833 ميليارد ريال بود و در 58 هزار 
نوبت معامالتي انجام ش��د. در سوي ديگر در روز 
گذش��ته نمادهاي مپنا و پاالي��ش نفت اصفهان 
بيش��ترين تاثي��ر مثبت را بر ش��اخص ثبت كرد. 
صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رش��د قيمت 
متعلق به نمادهاي قند شيرين خراسان، گسترش 
صناي��ع و خدم��ات كش��اورزي، قند مرودش��ت، 
زغال سنگ نگين طبس، لبنيات پاك، آلومينيوم 

اي��ران و گلتاش ب��ود. در مقابل نمادهاي پس��ت 
بانك، گروه صنعتي بوتان، ش��ير پاستوريزه پگاه 
خراسان، محورس��ازان ايران خودرو، ايران خودرو 
ديزل، پتروشيمي آبادان و حمل و نقل بين المللي 
خليج فارس با بيش��ترين كاهش قيمت در انتهاي 

جدول معامالت ايستادند. 

 افزايش حجم مبادالت 
اف��زون بر اي��ن در پ��ي نقل وانتق��ال بيش از 
426ميليون س��هم ب��ه ارزش افزون ب��ر 3 هزار 
ميلي��ارد ري��ال در ميان��ه اس��فندماه 96 حجم 
مبادالت روزانه فرابورس  ايران نسبت به روز كاري 
دوشنبه افزايش يافت. همچنين معامله گران 30 
هزار و 592 مبادله را به ثبت رس��اندند كه نيمي 
 از اي��ن نوبت هاي دادوس��تدي در بازارهاي اول و 
دوم رقم خورد. بدين ترتيب در اين دو بازار شاهد 
دست به دست ش��دن بيش از 284ميليون سهم 
به ارزش بالغ بر 336ميلي��ارد ريال در 15هزار و 
424  نوب��ت معامالتي بوديم. عالوه بر اين در بازار 

پايه نيز معامله گران افزون بر 116ميليون سهم را 
جابه جا كردند كه ارزشي بالغ بر 177ميليارد ريال 
را به ثبت رس��اند. دو نماد »لكما« و »خصدرا« از 
گروه كارخانجات مخابرات ايران و شركت صنعتي 
دريايي ايران به ترتيب بيش��ترين حجم و ارزش 
مبادالتي  را در ميان تابلوهاي »الف«، »ب« و »ج« 
به خود اختصاص دادند. بر اين اس��اس بيشترين 
افزاي��ش قيمت در ميان نمادهاي فرابورس��ي نيز 
مرب��وط به نماده��اي »توريل« و »س��دبير« بود. 
اما در س��مت مقاب��ل، نماد »ميه��ن«  كه پس از 
برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
در خص��وص افزايش س��رمايه و همچنين پس از 
افشاي اطالعات با اهميت در  روز جاري بازگشايي 
ش��د با كاه��ش 4.9درصدي قيمت روبه رو ش��د. 
در س��وي ديگ��ر نم��اد »ذوب« نيز ضم��ن آنكه 
پربيننده ترين نماد روز گذشته بود، با بيش از يك 
واحد اثر مثبت بر ش��اخص كل فرابورس در صدر 
جدول  پرتاثيرترين نمادها بر آيفكس قرار گرفت. 
ب��ازار اوراق با درآمد ثابت در روز مياني ماه جاري 

ميزبان جابه جايي بيش از 2ميليون ورقه به ارزش 
اف��زون بر 2هزار و 359 ميلي��ارد  ريال بود. عالوه 
بر اين روز گذش��ته در تابل��و اوراق با درآمد ثابت 
شاهد پذيره نويسي 536 هزار ورقه منفعت دولت 
در نماد »افاد1« ب��ه ارزش افزون بر 536ميليارد 
 ريال بوديم كه اين پذيره نويس��ي به مدت دو روز 
كاري از روز سه شنبه آغاز شد. گفتني است، اوراق 
منفع��ت دولت به تعداد 30 ميلي��ون ورقه با نرخ 
س��ود 20درصد علي الحساب س��االنه تا سررسيد 
منتشر  ش��ده كه مدت  آن  42ماهه بوده و مواعد 
پرداخت سود آن هر 6 ماه يك بار است. همچنين 
خريداران و فروش��ندگان اوراق تسهيالت مسكن 
نيز ب��ه مبادله بيش از 61 هزار ورقه تس��ه اقدام 
كردن��د كه اين حجم از مب��ادالت ارزش بيش  از 
40ميليارد ريالي را رق��م زد. در نهايت نگاهي به 
تغييرات ش��اخص كل فرابورس در روز گذش��ته 
نشان مي دهد كه اين نماگر در پي فرازوفرودهايي 
در نهاي��ت با كمت��ر از  يك واحد اف��ت در ارتفاع 

1081واحدي قرار گرفته است. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

ريزش هاي معنادار

قرار اس��ت از س��ال آينده طبق توافق ص��ورت گرفته، عرضه 
خرما در بورس كاالي ايران انجام شود. حامد سلطاني نژاد با بيان 
مطالب فوق عنوان كرد: پيش��نهاد ما اين بود كه ابتدا خرما را از 
كش��اورز تحويل بگيريم و 30درصد پ��ول را دولت پرداخت كند؛ 
منتها 70درصد باقي مانده در انبار بورس به نام خود كشاورز ثبت 
ش��ود كه اگر كشاورز توانس��ت، محصول را طي ساز و كار بورس 
كاال عرضه كند و اگر نتوانست، دولت به صورت توافقي از كشاورز 
خريد كند. اين پيش��نهاد ما درخصوص خريد تضميني خرما در 
بورس به عنوان يكي از محصوالت كش��اورزي است كه براي ايران 
مهم است و ما در توليد و عرضه آن مزيت نسبي داريم. وي درباره 
اينك��ه خريد تضميني خرم��ا در بورس كاال با چه روش��ي انجام 
خواهد ش��د، گفت: البته ممكن اس��ت خريد تضميني به صورتي 
كه گفته ش��ده انجام نشود و خريد بيشتر به صورت توافقي باشد. 
مانن��د خريد زعفران كه دولت با قيمت مش��خصي از كش��اورزان 
خريداري مي كند. دولت يا تعاوني روستايي معموال پس از خريد 
محصول كش��اورزي، 30 يا 40درصد پول را در ابتدا به كش��اورز 
پرداخت مي كند و مابقي را با فاصله يي در حدود س��ه ماه بعد از 
ف��روش، پرداخت مي كند. به گزارش بورس 24، مديرعامل بورس 
كاالي ايران درخصوص ظرفيت ه��اي قانوني عرضه محصوالت و 

انجام مبادالت ش��فاف در بورس كاال گفت: درخصوص معامالت 
محص��والت پتروش��يمي و همچنين در م��ورد برخي محصوالت 
فل��زي و فوالدي در بورس كاالي اي��ران الزاماتي وجود دارد و در 
مورد محصوالتي كه الزام قانوني وجود ندارد، س��عي شده كه اگر 
انحصاري در بازار وجود داشته، با همكاري شوراي رقابت محصول 
در بورس عرضه ش��ود. وي با اشاره به راي شوراي رقابت درمورد 
ورق فوالد و محصوالت پتروش��يمي گف��ت: به طور مثال در مورد 
ورق فوالد و محصوالت پتروشيمي شوراي رقابت راي بر اين داده 
كه كل اين محصوالت بايد در بورس كاال عرضه ش��وند. اين مقام 
مسوول گفت: در مورد محصوالت انحصاري، شوراي رقابت و ديگر 
نهاد هاي سياس��ت گذار حمايت مي كنند تا محصول موردنظر در 
بورس كاال به عنوان يك بازار شفاف عرضه شود. ما سعي كرده ايم 
بيش��تر سياست هاي تش��ويقي را انجام دهيم و مشوق هاي خوبي 
هم براي عرضه كنندگان درنظر گرفته شود. سلطاني نژاد گفت: در 
اي��ن خصوص مجلس همكاري هاي الزم را انجام مي دهد و ما نيز 
پيش��نهاد داده ايم اين مصوبات تش��ويقي به نتيجه برسند. به طور 
مثال تالش مي كنيم، معافيت هايي ازجمله معافيت هاي مالياتي و 
غيره براي عرضه كنندگان محصول در بورس گرفته شود. در همه 
جاي دنيا چنين چيزي وجود دارد و شرايط فروش خارج از بورس 

آن قدر سخت گيرانه است و مبادله در بورس مشوق هايي دارد كه 
همه ترجيح مي دهند در بورس فروش انجام شود. 

 بازار مستمر و كشف قيمت هاي روزانه
در س��ويي ديگر، نخستين گواهي س��پرده كااليي در صنعت 
 BL3 پتروشيمي در حالي براي محصول پلي اتيلن سنگين بادي
توليدي پتروش��يمي جم در بورس كاال معامله شد كه مديرعامل 
 بورس كاالي ايران هدف اصلي براي اس��تفاده از اين ابزار مالي را 
در راس��تاي ايج��اد يك بازار مس��تمر ب��راي كااله��اي مختلف 
عن��وان كرد. به گزارش كاال خب��ر، مديرعامل بورس كاالي ايران 
درخصوص عرضه نخس��تين گواهي س��پرده كاالي��ي در صنعت 
پتروش��يمي و معامله آن گفت: يكي از اهداف بورس كاالي ايران 
از انتش��ار گواهي س��پرده كااليي اين اس��ت كه براي كاالها يك 
بازار مس��تمر ش��كل بگيرد كه روزانه بتوان قيم��ت كاال را رصد 
ك��رد. اين در حالي اس��ت كه در عرضه ه��اي فيزيكي اين امكان 
كمتر وجود دارد؛ زيرا در بازار فيزيكي معامالت به صورت هفتگي 
انجام مي ش��ود. حامد س��لطاني نژاد افزود: اما وقت��ي كاال در انبار 
ق��رار مي گيرد و گواهي س��پرده آن صادر ش��ده و اين گواهي در 
بورس كاال معامله مي ش��ود، امكان كش��ف قيمت روزانه محصول 

ب��ه وجود مي آيد. وي تصريح كرد: افزون بر اين، مصرف كنندگان 
خرد كه ب��ه انبارهاي توليدكننده دسترس��ي ندارند، مي توانند با 
خريد گواهي س��پرده كااليي از بورس، ب��ه انبارهايي كه نزديك 
بازار مصرف اس��ت، جهت تحويل كاالي موردني��از خود مراجعه 
كنند. اين گزارش مي افزايد، هر گواهي س��پرده كااليي محصول 
پلي اتيلن س��نگين بادي مجتمع پتروش��يمي جم يك شنبه هفته 
جاري به قيم��ت 56 هزار و 600 ريال مورد معامله قرار گرفت و 
44هزار گواهي معادل 44 هزار كيلوگرم )44تن( از اين محصول 
در بازار دادوستد شد و ارزش معامالتي بيش از دو ميليارد و 490 

ميليون ريال را رقم زد. 

چهره

رويداد

سال آينده خرما به بورس كاال مي آيد

گروه بورس|
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( 
 از درج نم��اد اوراق منفعت دولت در س��امانه پ��س از معامالت خبر داد. 
بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تسويه اصل و سود اوراق 
سررسيد شده سال 1396 )موضوع بند )ح( تبصره )5( قانون بودجه سال 
1396 كل كش��ور(، نخس��تين صكوك منفعت در بازار سرمايه ايران به 
ارزش 30 هزار ميليارد از طريق بازار ابزار هاي نوين مالي فرابورس ايران 
پذيره نويسي مي شود. اين نخستين مورد عملياتي انتشار صكوك منفعت 
در بازار سرمايه ايران است كه طي آن دولت از طريق شركت واسط مالي 
ب��ه ميزان 30 هزار ميليارد ريال تامين مالي خواهد ش��د. براس��اس اين 
گزارش، ارزش منافع مبناي انتشار در اين اوراق برابر با 51 هزار ميليارد 
ريال بوده و منافع آن شامل 100درصد سود ويژه سهم دولت در شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، 100درصد سود ويژه سهم 
دولت در شركت سهامي ارتباطات زيرساخت و 78درصد سود ويژه سهم 
دولت در ش��ركت ملي گاز ايران- )مادر تخصصي( است. 18هزار ميليارد 
ري��ال از اي��ن اوراق داراي متعهد پذيره نويس��ي )بانك س��امان 10 هزار 
ميليارد ريال، تامين س��رمايه بانك مسكن 5 هزار ميليارد ريال و تامين 
س��رمايه لوتوس پارس��يان 3 هزار ميليارد ريال و در صورت عدم فروش 
كامل اوراق تا س��قف انتشار يعني 30 هزار ميليارد ريال، نسبت منفعت 
سرمايه گذاران از سود ويژه سهم دولت به ميزان اوراق فروش رفته تعديل 

خواهد ش��د. ضمن آنكه اين اوراق فاقد بازارگردان بوده( اس��ت. عمر اين 
اوراق س��ه سال و نيم و سود علي الحس��اب آن 20درصد است كه هر 6 
ماه يك بار توس��ط عامل پرداخت يعني شركت س��پرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه به حس��اب دارندگان اوراق واريز مي شود و 
س��ازمان برنامه و بودجه كل كش��ور بازپرداخت اصل و س��ود اين اوراق 
را ضمانت كرده اس��ت. اورق منفعت س��ند مالي بهاداري است كه بيانگر 
مالكي��ت دارنده آن بر مقدار معين خدمات يا منافع آينده از يك دارايي 
بادوام اس��ت كه در ازاي پرداخت مبلغ معيني، به وي منتقل شده است؛ 
مانند گواهي حق اقامت در هتل معين براي روز معين، حق اس��تفاده از 
خدمات آموزش��ي دانشگاه براي ترم يا س��ال معين، حق استفاده از يك 
ساعت پرواز براي مقصد معين و حق استفاده از خدمات حج يا عمره براي 
سال معين. در همين رابطه، شركت سپرده گذاري مركزي اين اوراق را با 
نماد معامالتي »ذافادا« در س��امانه پس از معامالت درج كرد تا به شيوه 
حراج به مدت 2 روز كاري در بازار ابزارهاي نوين مالي شركت فرابورس 

ايران منتشر شود.

 انتشار نخستين صكوك
در سويي ديگر، يك مدير بورس از انتشار نخستين صكوك منفعت 
در بازار س��رمايه به حجم 3000ميليارد تومان با س��ود علي الحس��اب 
20درصد از روز گذش��ته خب��ر داد و گفت: اين اوراق ب��ر خالف اوراق 

بدهي مثل گواهي سپرده بانكي از نرخ شكست قبل از سررسيد برخوردار 
نيست. مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه عنوان كرد: 
وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تس��ويه اصل و سود اوراق سررسيد 
ش��ده سال 1396 موضوع بند )ح( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 
كل كشور نخستين صكوك منفعت در بازار سرمايه ايران را به ارزش 30 
هزار ميليارد ريال از روز سه شنبه منتشر كرد. غالمرضا ابوترابي افزود: اين 
نخستين مورد عملياتي انتشار صكوك منفعت در بازار سرمايه ايران است 
كه طي آن دولت از طريق ش��ركت واس��ط مالي با مسووليت محدود به 
ميزان 30 هزار ميليارد ريال تامين مالي خواهد شد. مديرعامل شركت 
مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه با بي��ان اينكه اين اوراق بر خالف 
برخي اوراق بدهي از جمله اوراق گواهي س��پرده بانكي از نرخ شكست 
تا قبل از سررسيد برخوردار نيست، گفت: بر اساس ماده 27 قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، اين اوراق معاف از ثبت نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار است. به گزارش فارس، وي در مورد صكوك منفعت 
دولت توضيح داد: ارزش منافع مبناي انتشار در اين اوراق برابر با 51هزار 
ميليارد ريال است و اين منافع شامل 100درصد سود ويژه سهم دولت 
در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، 100درصد سود 
ويژه س��هم دولت در شركت س��هامي ارتباطات زيرساخت و 78 درصد 
س��ود ويژه سهم دولت در شركت ملي گاز ايران است. به گفته ابوترابي 
معادل 18هزار ميليارد ريال از اين اوراق داراي تعهد پذيره نويسي از سوي 

بانك س��امان به مبلغ 10هزار ميليارد ريال، تامين سرمايه بانك مسكن 
معادل 5هزار ميليارد ريال و تامين سرمايه لوتوس پارسيان تا مبلغ 3هزار 
ميليارد ريال است كه در صورت عدم فروش كامل اوراق تا سقف انتشار 
يعني 30هزار ميليارد ريال نس��بت منفعت سرمايه گذاران از سود ويژه 
س��هم دولت به ميزان اوراق فروش رفته تعديل خواهد ش��د. اين مقام 
مسوول با بيان اينكه اين اوراق فاقد بازارگردان است، ادامه داد: عمر اين 
اوراق س��ه سال و نيم و سود علي الحساب آن 20درصد و بدون محاسبه 
نرخ شكس��ت تا قبل از سررسيد است كه هر 6ماه يك بار توسط عامل 
پرداخت يعني شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
به حس��اب دارندگان اوراق واريز مي ش��ود و سازمان برنامه و بودجه كل 

كشور بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را ضمانت كرده است.
وي اظهار داش��ت: اين اوراق به ش��يوه حراج به مدت 2 روز كاري 
در بازار ابزارهاي نوين مالي شركت فرابورس ايران منتشر خواهد شد. 
گفتني است، اوراق منفعت سند مالي بهاداري است كه بيانگر مالكيت 
دارن��ده آن بر مقدار معين خدمات يا منافع آينده از يك دارايي بادوام 
است كه در ازاي پرداخت مبلغ معيني به وي منتقل شده است. مانند 
گواهي حق اقامت در هتل مش��خص براي روز معين، حق استفاده از 
خدمات آموزشي دانشگاه براي ترم يا سال معين، حق استفاده از يك 
ساعت پرواز براي مقصد معين و حق استفاده از خدمات حج يا عمره 

براي سال معين است.

درج نماد اوراق منفعت دولت در سامانه پس از معامالت
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بدهي ۳ هزار ميليارد توماني 
دولت به بخش تجهيزات پزشكي

مريم قاسمي، دبير انجمن توليدكنندگان تجهيزات 
پزش��كي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي با اشاره به تعداد 
فعاالن در حوزه تجهيزات پزش��كي اظهار كرد: انجمن 
توليدكنندگان تجهيزات پزش��كي با ۲۰س��ال سابقه 
۲۰۰عضو فعال دارد كه پس از دريافت تاييديه هاي الزم 
عضو پذي��ري مي كند و هر عضو ب��ه كارگروه تخصصي 

مربوطه در انجمن هدايت مي شود. 
دبي��ر انجمن توليدكنندگان تجهيزات پزش��كي با 
اش��اره به ع��دم پرداخت مطالب��ات توليدكنندگان در 
اين ح��وزه، بيان كرد: با توجه به نامگذاري امس��ال به 
عنوان سال توليد و اشتغال، توليد و صادرات تجهيزات 
پزش��كي حال مناس��بي ندارد و اين موضوع مربوط به 
عدم پرداخت مطالبات توليدكنندگان از س��وي دولت 
در ۲س��ال گذش��ته اس��ت كه ميزان اين مطالبات به 

۳هزارميليارد تومان رسيده است. 
وي ادام��ه داد: ع��دم پرداخت به موق��ع مطالبات 
بس��ياري از كارخانه هاي توليد تجهيزات را به تعطيلي 
كش��انده و بس��ياري را نيز مجبور كرده ب��ا ۳۰درصد 

ظرفيت اسمي خود فعاليت كنند. 
قاس��مي با اشاره به پيش��نهاد دولت براي پرداخت 
مطالب��ات از طري��ق اوراق قرض��ه تصريح ك��رد: براي 
پرداخ��ت مطالبات اين بخش از س��وي دول��ت، اوراق 
قرضه با بازپرداخت ۲ساله پيشنهاد شده است درحالي 
ك��ه توليدكنندگان براي تامين م��واد اوليه و پرداخت 
هزينه هاي جاري مجبور ب��ه تنزيل و فروش اين اوراق 

قبل از سر رسيد آن در بازار مي شوند. 
به گفت��ه وي؛ در پرداخت مطالب��ات به دليل عدم 
وحدت رويه سليقه يي برخورد مي شود و در دانشگاه هاي 
طرف قرارداد شكل پرداخت اوراق قرضه و مطالبات به 

صورت نقدي متفاوت است. 
دبي��ر انجم��ن توليد كنندگان ب��ا بي��ان اينكه در 
ص��ورت ارائ��ه اوراق قرضه ب��ه توليدكنن��دگان دولت 
بايد دس��تگاه هاي اجرايي را مكلف به قبول اين اسناد 
كند، گفت: متاس��فانه در بخش��نامه هاي ابالغ شده به 
دس��تگاه هاي اجرايي تكليفي براي پذي��رش اين اوراق 
وجود ندارد و بانك ها، اداره بيمه، سازمان ارزش افزوده 
از قبول اين اوراق سر باز مي زنند. قاسمي ادامه داد: در 
چند وقت اخير مبالغي اندك براي پرداخت اين بدهي 
از س��وي دولت تزريق شده اما به دليل عدم شفافيت و 
تفكيك نكردن حوزه هاي پرداختي تجهيزات پزش��كي 

اين پرداخت ها به درستي انجام نمي شود. 
دبي��ر انجمن توليدكنن��دگان تجهيزات پزش��كي 
با اش��اره به نبود آمار دقيق از نياز كش��ور به تجهيزات 
پزش��كي اذع��ان كرد: ع��دم اع��الم آمار نياز كش��ور 
ب��ه تجهيزات پزش��كي از س��وي وزارت بهداش��ت به 
توليدكنندگان اين حوزه، مشكالت فراواني را به وجود 
آورده و توليدكنن��دگان را از برنامه ري��زي بهينه براي 

توليد، سرمايه گذاري و گسترش فعاليت بازمي دارد. 
وي با اش��اره به نارضايتي توليدكنندگان تجهيزات 
پزش��كي از نحوه قيمت گذاري از سوي وزارت بهداشت 
اف��زود: طبق مصوبه هيات وزيران، وزارت بهداش��ت به 
كش��ف قيمت پرداخته است و اين كشف قيمت زماني 
مي تواند موثر واقع شود كه فرمولي براي درنظر گرفتن 
تغييرات مولفه هاي موثر بر قبمت وجود داش��ته باشد 
در روش فعلي كه اصالح قيمت ها، تناسبي با نوسانات 
نرخ ارز، تورم و س��اير مولفه ها ن��دارد، صاحبان كاالي 
قيمت گذاري ش��ده متحمل زيان فراوان ش��ده اند و در 
صورت عدم اصالح قيمت ها به ش��يوه يي متناس��ب با 
ش��رايط جاري در كش��ور خواهان حذف قيمت گذاري 

هستند كه اين مطلب خود جاي بحث فراوان دارد. 
وي افزود: روال پيچيده و طوالني در ترخيص برخي 
از تجهيزات پزش��كي باعث افزاي��ش زمان ترخيص در 
گمرك مي شود و ميزان قاچاق را نيز افزايش مي دهد. 

قاس��مي در پايان با ابراز نگراني از آينده اين صنعت 
گفت: در بودجه س��ال ۹۷ اش��اره يي ب��ه ميزان خريد 
تجهيزات و ش��يوه پرداخت آن نشده است و در صورت 
ادامه وضع موجود با نابودي زيرس��اخت هاي توليد در 
آينده نزديك براي تامين تجهيزات پزشكي در كشور با 

مشكل مواجه خواهيم شد. 

رونق حمل و نقل از مرز 
نخجوان

سيدجالل ابراهيمي گفت: مرز نخجوان رونق گرفته 
و حم��ل و نقل كاميوني در اين مرز از جلفا در مس��ير 

تركمنستان ادامه دارد. 
 وي با ذكر اينكه هنوز دليل انتخاب مرز نخجوان از 
سوي تعداد زيادي از رانندگان مبهم است، گفت: خبرها 
حاكي از اين اس��ت كه اين استقبال به دليل تسهيالت 
ارائه شده از سوي جمهوري خود مختار نخجوان است. 
 سيدجالل ابراهيمي به نقل از يك حق العمل كار با 
س��ابقه در مرز بازرگان گفت: در آذر ماه فقط ۲4۰دالر 
درآمد داش��ته درحالي كه هزينه ها اداري او ۷5ميليون 
ريال است هم اكنون 5۰ شركت حق العمل كاري در مرز 
بازرگان مشغول كارند كه بيش از ۷۰۰شركت بازرگاني 

داخلي وخارجي را سرويس مي دهند. 
 ابراهيمي گفت: مسوول يك شركت حمل و نقل در 
ايلدر، شهر مرزي ايران و تركيه مي گويد، مرز نخجوان 
در بازرسي ها سختگيري نمي كنند و مسير نخجوان را 

به نفع رانندگان تسهيل كرده است. 
 به گ��زارش اگزيم ني��وز، وزير اقتص��اد جمهوري 
نخجوان »فاميل سيداف« روز گذشته 1۲ اسفند ماه در 
ديدار با استاندار آذربايجان غربي از بهبود روابط تجاري 
و اقتصادي بين جمهوري نخجوان و جمهوري اسالمي 

ايران به ويژه اروميه خبر داد. 
س��يداف در اي��ن ديدار گفت: از س��اليان گذش��ته 
مراودات اقتصادي بين ايران و نخجوان ايجاد ش��ده تا 
جايي كه موسس��ات و توليدات مشتركي بين اروميه و 

جمهوري نخجوان ايجاد شده است. 
وزير اقتصاد جمهوري نخجوان با اشاره به اينكه اين 
كشور يك منطقه ويژه اقتصادي به شمار مي رود، گفت: 
در نخجوان 1۰۰صنايع ب��زرگ درحال فعاليت بوده و 
تجار و توليدكنندگان اين كشور نيز بيشتر با استان هاي 

آذربايجان  غربي و شرقي ارتباط دارند. 
وي در ادامه بيان كرد: پس از سفر مقامات نخجوان 
به تهران مباحث بس��ياري ازجمله ۲4س��اعته ش��دن 
گمرك پلدشت كه ازجمله اساسي ترين مذاكرات بود، 
انجام شده و عالوه بر آن در زمينه لزوم توسعه اقتصادي 

و ترانزيت كاال بين دو كشور بحث و بررسي شد. 
و  توليدكنن��دگان  بي��ن  باي��د  اف��زود:  س��يداف 
صادركنندگان دو كش��ور، كميس��يون مشترك براي 

توسعه و گسترش روابط تشكيل شود.

اخبار

تشكل ها و سهم خواهي از اثر در اتاق بازرگاني

اتاق نهم، اتاق تشكلي

چرا در صنعت مبل پيشرفت نكرديم؟ 

سهم ناچيز ايران در گردش مالي ۴۶۰ ميليارد دالري صنعت مبل در جهان

هنوز يك سالي از عمر اتاق بازرگاني در دور هشتم 
باق��ي مانده اما حركت چراغ خام��وش گروه ها براي 
انتخابت دوره نهم آغاز شده است. دوره هشتم با فراز 
و فروده��اي زيادي همراه بود. جالل پور و طرح هاي 
بزرگي كه در ذهن داشت موافقان و مخالفان زيادي 
را هم��راه كرد ول��ي در ادامه با اس��تعفاي وي عمال 
ات��اق دچار يك تعادل نه چندان پيش رونده ش��د و 
همه بس��يار زود خود را براي دوره بعد آماده كردند. 
حال در اين ميان اين س��وال مطرح است كه در اتاق 
بعدي تشكل ها چه سهمي خواهند داشت؟ وضعيت 
تش��كل ها به چه ش��كل خواهد بود و آي��ا اثرگذاري 
اي��ن نهادها بيش��تر خواهد ش��د؟ در اين خصوص 

سناريوهاي زيادي مطرح است. 

 روند آماري
نگاهي به آمار تش��كل ها دراتاق بازرگاني و س��هم 
آنها از كرسي ها نش��ان مي دهد كه به سهم تشكل ها 
در س��ال هاي گذشته با شيب زيادي در حال افزايش 
اس��ت. يك دهه قبل تع��داد تش��كل هاي عضو اتاق 
بازرگاني ايران بس��يار محدود ب��ود. در دوره هفتم و 
هش��تم تشكل ها در مقابل اتاق هاي استاني در اقليت 
بودند. همچنين با وجود اينكه در دوره هش��تم تعداد 
نمايندگان ته��ران و دولتي ها از اتاق هاي اس��تاني و 
تش��كل ها كمتر بود اما انس��جام و يك دستي تهران 
باعث شد كه تش��كل ها عمال تحت تاثير فضاي اتاق 
تهران و همچنين اتاق هاي اس��تاني باش��ند و نقش 
كمرنگي از آنها در هيات نمايندگان را ش��اهد باشيم. 
با اين وجود در همين ش��رايط هم بعضي از روس��اي 

كميسيون ها از تشكل ها هستند. 
با توجه به ثبت تعداد قابل توجهي تشكل جديد و 
همچنين الحاق بعضي تشكل هاي خارج از اتاق به اتاق 
بازرگاني احتماال سهم تشكل ها در هيات نمايندگان 
دوره نهم بيش��تر خواهد ش��د. هرچند ممكن اس��ت 
روند فعلي به تغييراتي در آيين نامه تش��كيل هيات 
نمايندگان بيانجامد اما در ش��رايط فعلي بايد منتظر 
حضور چندين تش��كل جديد در هيات نمايندگان و 

اثرگذاري بيشتر آنها باشيم. 

 احتمال تغيير آيين نامه
ام��ا در اي��ن مي��ان افزايش تعداد اعض��اي هيات 
نماين��دگان عمال خطر ع��دم امكان حفظ ش��رايط 
موجود را فراهم كرده است. هرچند تعداد كارت هاي 
استان ها در ۳ س��ال اخير كاهش يافته است )به جز 
اس��تان تهران كه افزايش��ي عجيب و چشمگير دارد( 
اما با اين روند احتمال شكل گيري هيات نمايندگاني 
ب��ا بيش از 5۰۰ عض��و در دوره نهم وج��ود دارد. در 

چنين شرايطي مديريت هيات نمايندگان با مشكالت 
زيادي همراه اس��ت. طبيعتا يكي از راه ها ساماندهي 
تش��كل ها به گونه يي است كه ازهر تعداد تشكل يك 
نماينده در هيات نمايندگان حضور داشته باشد. براي 
مثال صرفا تش��كل هاي ملي و همچنين تشكل هاي 
باالدس��تي مانند فدراسيون ها امكان حضور در هيات 
نمايندگان را داشته باشند. البته با توجه به ضعفي كه 
هنوز در ساختار فدراسيون ها به دليل نوپا بودن وجود 
دارد و همچنين تعداد معدود تشكل هاي ملي و عدم 
فراگيري بودن آن نسبت به تمام تشكل هاي عضو اتاق 
و حضور نداشتن بخش هاي مهمي از اقتصاد به شكل 

تشكل ملي مشكل ساز خواهد بود. 

 سناريو تشكل تشكل ها
حال��ت دومي كه مدت هاس��ت درباره آن صحبت 
مي شود تغيير ساختار به شكل تشكل تشكل هاست. 
ب��ا توجه به اينكه اعضاي اتاق ه��ا هر كدام حداقل در 
يك تش��كل عضويت دارند به جاي آنكه ساختار اتاق 
بازرگاني از نمايندگان معرفي شود اتاق به شكل تشكل 
تشكل ها مطرح شود. اين بحث چند سال قبل به شدت 
در اتاق ه��اي بازرگاني داغ بود و پيگيري مي ش��د اما 
امروز تا حد زيادي به فراموش��ي س��پرده شده است. 

با اين وجود اي��ن مدل داراي يك ضعف جدي يعني 
قانون اتاق هاي بازرگاني است. قانون فعلي اجازه چنين 
مدلي را نمي دهد به ويژه آنكه براي شكل گيري تشكل 

تشكل ها نياز به يك سري زيرساخت وجود دارد. 
موضوع تشكل تشكل ها اخيرا توسط محسن جالل 
پور در يادداشتي تلگرامي مجددا طرح شد. در بخشي 

از اين يادداشت آمده است: 
عموما به هركس ك��ه كارت بازرگاني دارد و عضو 
اتاق بازرگاني اس��ت، بخش خصوص��ي مي گويند اما 
به اصناف، تش��كل ها، انجمن ها و فدراسيون ها بخش 
خصوصي نمي گويند. اين يك نشاني غلط است و دو 

ايراد بزرگ دارد. 
اول اينكه همه دارن��دگان كارت بازرگاني، بخش 
خصوصي نيستند. چون خيلي از اعضاي اتاق، دولتي و 
ش��به دولتي ان��د. دوم اينكه خيل��ي از فعاالن بخش 

خصوصي كارت بازرگاني ندارند. 
اگر از اس��تخوان خ��رد كرده هاي تش��كل گرايي 
بپرسيد مسائل واقعي بخش خصوصي در اتاق بازرگاني 
بهتر مطرح مي شود يا در تشكل ها و اتحاديه ها؟ بدون 

شك خواهد گفت در اتحاديه ها و تشكل ها. 
چ��ون چرخه كار تش��كل گرايي در ايران اين گونه 
طراحي ش��ده كه تشكل ها مسائل و مشكالت خود را 

گردآوري كنند و اتاق ايران هم بايد اين مس��ائل را به 
سياست گذاران منتقل كند. 

 با اين حال معتقدم شكل گيري يك بخش 
خصوص��ي توانمن��د تنه��ا در صورتي ميس��ر 
مي شود كه ساختار بخش خصوصي از پايين به 
باال شكل گرفته و در نهايت همه اين تشكل ها 
در باالترين سطح و رده باالي اين هرم به اتاق 
ايران متصل ش��وند. به همي��ن دليل اتاق هاي 
شهرس��تان ها بايد از ش��كل گيري تشكل هاي 

شهرستاني استقبال كنند. 
ماده 5 قانون بهبود مس��تمر فضاي كسب و كار 
نيز تاكيد دارد كه اتاق هاي شهرستان ها بايد كمك 
كنند ت��ا فعاليت ه��اي اقتصادي در شهرس��تان ها 
داراي تش��كل شوند و مجموع تشكل هاي موضوعي 
و جغرافيايي شهرستان ها بايد در اتاق مركز استان 

به عنوان تشكل استاني به هم بپيوندند. 
اين س��اختار باي��د تا آن جا ادامه پي��دا كند كه 
تش��كل ها از مراكز اس��تان ب��ه هم پيوس��ته و در 
رده ه��اي باالتر يعن��ي فدراس��يون ها در ارتباط با 
موضوعات مختلف درباره مسائل مهم حوزه فعاليت 

خود همفكري و هم انديشي كنند. 
در نهاي��ت فدراس��يون هاي مختلف باي��د به هم 

بپيوندند و كنفدراس��يون تشكيل دهند و نمايندگان 
كنفدراسيون ها همراه با نمايندگان اتاق هاي استان ها 
بايد به عضويت در »تشكل تشكل ها« انتخاب شوند. 

تنه��ا در اي��ن صورت اس��ت كه مس��ائل مهم 
فعاالن بخش خصوصي در سراسر كشور مي تواند 
به ش��كلي رس��ا و قاعده مند به اتاق ايران برسد و 
اتاق ايران هم بايد به شكلي درست، اين مسائل را 
به سياست گذار منتقل كند. در اين صورت تشكل 
اعظ��م نيز مي توان��د از عضو مح��وري خارج و به 

تشكل محوري رو آورد. 
معتق��دم زمان پوس��ت اندازي اتاق اي��ران هم فرا 
رسيده و بايد زمينه براي اصالح ساختار قديمي اتاق 
فراهم شود. در ش��رايط فعلي مدام از سياست گذاران 
مي شنويم كه از اتاق صداي واحدي شنيده نمي شود 
و گفته مي ش��ود اتاق صداي رساي بخش خصوصي 
نيست. در صورتي كه اگر اتاق به معناي واقعي تشكل 
محور ش��ود، ديگر چني��ن ايرادهايي ب��ه آن گرفته 
نمي ش��ود.حال باي��د ديد جو دوره نهم به س��ود اين 

پيشنهاد است يا خير. 

 سهم خواهي تشكل ها
در هر صورت دو مس��اله اساس��ي هن��وز در اتاق 
بازرگاني در زمينه تشكل ها مسكوت باقي مانده است. 
با وجود عضويت تشكل ها در اتاق و همچنين تاكيداتي 
كه ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بر 
روي اين مس��اله دارد اما هن��وز دو بحث جدي باقي 

است. 
بحث اول امكان عضويت تشكل ها در هيات رييسه 
اس��ت. اين مس��اله چندين س��ال قبل ممكن بود اما 
اكنون چند دوره اس��ت كه بنا به تفس��يري از قانون 
تشكل ها صرفا امكان راي دادن دارند و نمي توانند در 

هيات رييسه اتاق ايران كانديدا شوند. 
بح��ث دوم درباره رابطه تش��كل هاي اس��تاني و 
اتاق هاي استاني است. اين تشكل ها در گذشته تعداد 
اندكي بودند اما در اين دوره شاهد شكل گيري چندين 
تش��كل استاني هستيم. حال س��وال اين است كه آيا 
با تغيير قانون ش��اهد حضور اين تش��كل ها در هيات 
نمايندگان اتاق هاي استاني و تغيير ساختار اين اتاق ها 

خواهيم بود يا خير. 
اين مباحث همگي به يك تيم كارشناس��ي براي 
بررسي بلندمدت روند تشكل ها نياز دارد. به ويژه آنكه 
در صورت اجراي صحيح قانون بهبود مستمر محيط 
كس��ب و كار بسياري از تش��كل هاي وزارت كشور و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اتاق بپيوندند و به 
نظر مي رسد امروز بهترين فرصت براي روشن كردن 

روند تشكل ها در يك دهه آينده است. 

صنعت توليد مبل، به عنوان يكي از سه صنايع نخست و مطرح )در 
ميان صنايع كوچك جهان( مطرح است. به واقع اين جايگاه نشان دهنده 
ظرفيت هاي بسيار برجسته و قابل توجه صنعت مذكور در حوزه توليدي 

محسوب مي شود. 
با وجود سابقه نسبتا طوالني توليد مبل در كشور ايران، جايگاه و سهم 
ايران در اين حوزه، كمتر از يك درصد برآورد مي شود كه همچون بسياري از 
حوزه هاي ديگر واردات بي رويه و عدم برنامه ريزي اصولي باعث شده نتوانيم، 
نقش موثري را در اين بخش از خود ايفا كنيم. فعاالن اين عرصه معتقدند؛ 
در صورت حمايت جدي از اين فعاليت، ش��اهد اش��تغال زايي زنجيره وار در 
بسياري از بخش هاي ديگر نيز خواهيم بود، اما غفلت و استمرار كم توجهي ها 
شرايطي را ايجاد كرده كه نه تنها در عرصه خارجي نتوانيم به نحو مطلوبي به 
جايگاه شايسته يي نائل شويم، بلكه در حوزه داخلي و تامين نيازهاي جامعه 
نيز شاهد كاستي ها و نارسايي هاي بسياري باشيم. طبق گزارش هاي منتشر 
ش��ده؛ در كل كشور قريب به 5۰هزار واحد توليد مبل فعاليت مي كنند كه 
متاس��فانه بخش اعظم اين توليدي ها به صورت سنتي و در قالب زير پله يي 
و قديم��ي فعاليت مي كنند كه در مقايس��ه با واحده��اي توليدي فعال در 
كشورهايي همچون چين، تركيه و... اين سبك و سياق از فعاليت، نتيجه يي 

جز رخوت، سكون و حتي عقبگرد در پي نخواهد داشت. 

 گردش مالي ۴۶۰ميليارد دالري صنعت مبل در جهان
ب��ا نيم نگاهي به گ��ردش مالي 46۰ميلي��ارد دالري صنعت مبل 
در جهان، به روش��ني به عمق ارزش و گ��ردش مالي اين فعاليت پي 
خواهي��م برد. با در نظر گرفتن س��هم كمتر از ي��ك درصدي ايران از 
بازارهاي جهاني فعاليت مذكور، به ضريب فرصت س��وزي هاي موجود 
در اين عرصه اش��راف پي��دا مي كنيم و اين نقيص��ه در اقتصادي كه 
به شدت نيازمند حضور در عرصه هاي جهاني است، مطلوب و شايسته 

به نظر نمي رسد. 
علي اصغر فالح، يكي از فعاالن توليد مبلمان با اشاره به تجهيزات و 
ادوات پيشرفته توليد مبل در بسياري از كشورهاي پيشرفته و صاحب 
نام جهان اظهار كرد: متاس��فانه اكثريت قريب به اتفاق دس��تگاه هاي 
مرتب��ط ب��ا توليد مبل در ايران قديمي هس��تند و ب��ه نوعي مي توان 
فعالي��ت توليد مبل در ايران را به صنعتي س��نتي تش��بيه كرد كه با 
وضعيت موجود، مجال و امكان رقابت با توليدكنندگان بزرگ مبل در 

جهان امكان پذير نيست. 
وي اف��زود: يك��ي از موانع اصلي، عدم امكان رقاب��ت موثر ايران با 
كشورهاي صاحب نام توليد مبل به قيمت تمام شده باالي محصوالت 
ب��از مي گردد كه در فضاي رقابتي و تجاري، اين نارس��ايي را مي توان 

به مثابه آفت و نقيصه يي جدي قلمداد كرد. اين فعال در حوزه توليد 
مبل تصريج كرد: البته ايران تاكنون موفق به صادرات به كش��ورهايي 
همچون تركمنستان، تاجيكستان، كويت، عراق، افغانستان شده است 
و آنچنان كه اخبار و ش��واهد موجود نش��ان مي دهد حدود سه سال 
پيش، كل ارزش صادرات ايران به كشورهاي مذكور حدود 1۲ ميليون 
دالر بوده است كه با عنايت به گردش مالي انبوه اين صنعت در جهان، 

رقم مذكور بسيار ناچيز و حداقلي به نظر مي رسد. 
فالح گفت: در س��اليان اخير به دليل عميق تر ش��دن مش��كالت 
اقتصادي و ركود حاكم بر بازار، خريد مبل از اولويت خريد بسياري از 
خانوارهاي ايراني خارج شده و بسياري از متقاضيان به تعويض پارچه 
رومبلي مب��ادرت مي ورزند، زيرا اين اقدام به مراتب هزينه كمتري را 

براي آنها در پي دارد. 
اين فعال در حوزه توليد مبل در ادامه گفت: در شرايط فعلي، ارائه 
تسهيالت ارزان قيمت و در نظر گرفتن تنفس زماني دو ساله براي باز 
پرداخت وام، ضرورتي اس��ت كه تا حدود بسياري، فعاالن اين عرصه 
را از وضعي��ت موج��ود، نجات خواهد داد، در غي��ر اين صورت با ادامه 
وضعيت موجود طي ماه ها و س��ال هاي آينده، تعداد هر چه بيشتري 
از توليدكنندگان مبل به تغيير ش��غل و تعطيلي واحد توليدي خود، 

مبادرت م  ورزند. وي افزود: قريب به 8 درصد از ظرفيت اش��تغالزايي 
كش��ور معطوف به اين فعاليت مي شود كه اين رقم و عدد بسيار قابل 
توجه به نظر مي رس��د كه البته اين ميزان از اشتغال با در نظر گرفتن 
فعاليت مرتبط با درودگري و هم افزايي و همگرايي اين عرصه با توليد 

مبل، ملموس تر خواهد شد. 

 كاهش 95درصدي صادرات مبل نسبت به سال گذشته
چندي پيش حس��ن احمدي��ان، رييس اتحادي��ه توليدكنندگان و 
صادركنن��دگان مبلمان در گفت وگويي به اعداد و ارقام تاس��ف آوري از 

وضعيت صادرات اين محصول اشاره كرد. 
آنچنان كه اين مقام مس��وول عنوان داش��ته، در زمينه ضريب 
صادرات، توليد كنندگان ايراني به نسبت سال گذشته، با كاهش ۹5 
درصدي مواجه بوده اند ك��ه اين ميزان از عقبگرد در صادرات، آن 
ه��م در بازاري كه جامعه هدف آن در منطقه حدود 4۰۰ ميليون 
نفر برآورد مي ش��ود بس��يار نگران كننده به نظر مي رسد. اميد آن 
مي رود در س��ال ۹۷، با اتخاذ تدابير موثر و حمايت هوش��مندانه 
دستگاه هاي ذي ربط، ش��رايط متفاوتي را در بازار مبل كشور و به 

خصوص صادرات اين محصول شاهد باشيم. 

رئيس اتاق مشترك ايران و تركيه مطرح كرد

سنگيني صادرات در تراز تجاري تهران- آنكارا
حجم مبادالت س��ال گذش��ته ميالدي بي��ن ايران 
و تركيه 11ميليارد دالر اعالم ش��د ك��ه از اين ميزان 8 
ميلي��ارد آن را ص��ادرات از ايران به تركيه و ۳ ميليارد را 
واردات از تركيه تش��كيل مي دهد كه اين رقم تا رسيدن 
ب��ه چش��م اندازهدف گذاري ش��ده ۳۰ ميلي��ارد دالري 
س��رمايه گذاري بين تركيه و ايران فاصله زيادي دارد كه 
در اين زمينه بايد با تجارتي دوسويه ضمن تضمين منافع 

طرفين اين مسير با شتاب بيشتري طي شود. 
روايت آماري حجم مبادالت ايران و تركيه در س��ال 
جاري بس��يار حايز اهميت است. براس��اس آمار رسمي 
منتشر شده، حجم مبادالت تجاري ايران و تركيه تا پايان 
شهريورماه سال جاري، هفت ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر 
بوده است كه از اين ميزان، 5 ميليارد و 15۰ ميليون دالر 
صادرات ايران به تركيه و دو ميليارد و 1۰۰ ميليون دالر 

هم صادرات ترك ها به ايران بوده است. 
ام��ا آمار گمرك جمهوري اس��المي ايران هم روايت 
خاص خود را دارد. آنگونه كه آماررسمي مي گويد، تركيه 
در نيمه نخست امس��ال، با يك ميليارد و 6۷8 ميليون 
دالر، در رديف س��ومين كشور صادركننده كاال به ايران 
ق��رار گرفت��ه و در مقابل، ايران هم س��ه ميليارد و ۷۰۰ 
ميليون دالر كاال به اين كش��ور صادر كرده كه بيشترين 
حجم ص��ادرات را ه��م گاز، محصوالت پتروش��يمي و 

فرآورده هاي نفتي تشكيل داده است. 
اين در حالي اس��ت كه آبان ماه امسال وزير صنعت، 
معدن و تجارت از چشم انداز سرمايه گذاري ۳۰ ميليارد 
دالري بي��ن تركيه و تهران خب��ر داده و گفته كه بدون 
نفت حدود ش��ش ميليارد دالر و با احتساب نفت 1۲.۷ 
ميليارد دالر روابط اقتصادي داشته ايم كه نسبت به سال 
قبل ميالدي روند افزايش��ي داشته است اما با اين حال 

همچن��ان با هدف ۳۰ ميليارد دالر فاصل��ه دارد و براي 
تحقق اين هدف مذاكرات تعرفه ترجيحي بين دو كشور 

را ادامه مي دهيم. 
 ريي��س اتاق مش��ترك ايران و تركي��ه در گفت وگو 
با اگزيم نيوز با اش��اره به لزوم بسترس��ازي مناسب براي 
رس��يدن به چش��م انداز هدف گذاري ش��ده ۳۰ ميليارد 
دالري سرمايه گذاري بين تركيه و ايران، اظهار داشت: در 
اين زمينه اقدامات مناسبي صورت پذيرفته كه از جمله 
آن مي توان به مذاكره ب��راي برقراري تعرفه ترجيحي و 
افزايش تعداد كاالهايي كه در اين فهرست قرار مي گيرند 
در جهت تحقق اين هدف در نظر گرفته  شده اشاره كرد. 
بر اين اساس مقرر شد كه 1۲5 قلم كاالي صنعتي مورد 
درخواست ترك ها با تعرفه ترجيحي از ايران به اين كشور 
صادر ش��ود و در مقابل 14۰ قلم كاالي كشاورزي ترك 
براي دريافت ترجيحات تعرفه يي از س��وي ايران در نظر 

گرفته  شود. 
رضا كام��ي در ادامه اف��زود: از آنجاي��ي كه افزايش 
صادرات به تركيه در ۹ ماهه اول س��ال جاري داش��تيم 
در نيمه دوم س��ال با اضافه كردن 1۲۰ قلم كاالي ديگر 
به تجارت ترجيحي و 6۰ تعرفه از دو طرف اين فهرست 

را تكميل تر كرديم. 
وي در پاسخ به علل تعويق در رسيدن به هدف گذاري 
۳۰ ميليارددالري اذعان داش��ت: حجم مبادالت تجاري 
ايران با تركيه در س��ال ۲۰1۲ به ۲۲ ميليارد دالر رسيد 
ولي در س��ال هاي بعد به دليل بعضي از محروميت هاي 
تحريم��ي و وارد نك��ردن فل��زات گرانبه��ا، تنش ه��اي 
منطقه ي��ي، ركود اقتصادي حاكم ب��ر منطقه و جهان و 
كاه��ش حجم تجاري اكثر كش��ورها، از ميزان مبادالت 
تجاري كم شد، كه پيش بيني مي شود با توجه به جهش 

اقتصاد اي��ران در س��ال ۲۰1۷ و افزايش تبادالت نفتي 
بتوانيم در كوتاه ترين زمان به اين چشم انداز برسيم. 

 رييس اتاق مشترك ايران و تركيه با بيان اينكه حجم 
عمده صادرات ايران به تركيه را نفت و مواد پتروش��يمي 
تشكيل مي دهد يادآورشد: اغلب صادرات ايران در حوزه 
نفت، گاز، انرژي و ميعانات نفتي است و درمورد صادرات 
غير نفتي مي ت��وان از محصوالت كش��اورزي، كاالهاي 

صنعتي و ماشين آالت و فلزات رنگي نام برد. 
كامي با اشاره به اينكه بيشترين ميزان صادرات ايران 
به تركيه توسط شركت هاي دولتي انجام مي شود و بخش 
خصوصي دراين زمينه در حاشيه قرار گرفته است تصريح 
كرد: يك قس��مت از اين حجم صادرات بخش عمده آن 
از سوي دولت است و بخش خصوصي چندان در ميدان 
نيس��ت درمجموع افزايش��ي كه وجود داش��ته از ناحيه 
صادرات حوزه دولتي اس��ت كه در اين زمينه بايد گفت 
متاسفانه دولتمردان ايران هنوز عادت نكرده اند وقتي پاي 
ميز مذاكره با خارجي ها مي نشينند، براي بخش خصوصي 
امتياز بگيرند و هنوز هم قراردادها و تفاهم نامه هاي خاص 

خودشان را امضاء مي كنند. 
وي با تاكيد بر اينكه تركيه دروازه اروپا است و بخش 
خصوصي اگر بتواند تعامالت و تسهيالت تجاري بهتري 
با اين كشور داشته باشد، وضعيت بهتري را در صادرات 
به اروپا نيز به دس��ت مي آورد اذعان داش��ت: دولت بايد 
ب��ه رقابت توليد كنندگان و صادركنندگان ايراني را براي 
حض��ور در بازار تركيه اهميت بدهد و در اين زمينه عزم 

جدي داشته باشد. 
كام��ي تصريح كرد: مش��كل اصلي اين اس��ت كه 
فعاالن بخش خصوصي هر دو كشور از توانمندي هاي 
دو طرف در زمينه گس��تردگي فضاي تجاري آگاهي 

الزم را ندارن��د ك��ه در اين زمينه ات��اق ايران و تركيه 
در نظر دارد جهت گس��ترش فعاليت ه��اي تجاري و 
سرمايه گذاري هر دو كش��ور، ضمن برگزاري اجالس 
معرف��ي توانمندي ه��اي اقتصادي در هر دو كش��ور، 
ب��ا ايج��اد دفاتر تج��اري در تركيه آگاه��ي الزم را به 

سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي ارائه كند. 
ريي��س اتاق ايران و تركيه اقتصاد اي��ران و تركيه را 
مكمل يكديگر مي داند و مي افزايد: يك سري ظرفيت ها و 
مزيت هايي در ايران وجود دارد كه مورد نياز تركيه است 
و همچنين يك سري امكانات و فناوري هايي در اختيار 
كش��ورتركيه است كه در ايران به آن نياز داريم بنابراين 
اگر دانش و تكنولوژي تركيه در زمينه توليد محصوالت و 
رصد بازارها، با پتانسيل موجود تركيب شود كانالي موثر 

براي كشور به بازارهاي جهاني ايجاد خواهد شد. 
كامي يادآور شد: س��االنه ۳5 هزار كاميون ترانزيتي 
به كش��ور تركي��ه تردد مي كنند و ب��ه همين ميزان نيز 
كاميون ترانزيتي تركيه يي از خاك جمهوري اس��المي 

ايران عبور مي كنند. عمده ترين صادرات تركيه به ايران 
را ماشين آالت، خودرو، آهن و محصوالت فوالدي، ديگ 

بخار، تجهيزات الكترونيكي و محصوالت دخاني است. 
رييس اتاق ايران و تركيه در پايان يادآورشد: استفاده 
از ارزه��اي ملي )پيمان هاي پولي( بين ايران و تركيه در 
مبادالت دوجانبه با هدف كنار گذاش��تن هر چه بيشتر 
دالر و يورو و تسهيل گسترش مناسبات تجاري بين دو 
كشور نيز توانسته سهم مهمي را در هموار كردن مسير 
مناسبات تجاري داشته باشد. زيرا با توجه به تحريم هاي 
نا به جا عليه كش��ورمان اين عملكرد با چالش ها ودست 
اندازهاي بسياري مواجه شد و اگرچه با گذشت دو سال 
از برجام در برخي كش��ورها اين مشكل برطرف شده اما 
هن��وز بخش زيادي از مراودات بانكي از طريق صرافي ها 
صورت مي گيرد. اما اين گش��ايش مالي مي تواند در اين 
راستا بخشي از مشكالت صادركنندگان و واردكنندگان 
را حل كند بطوري كه فعاالن اقتصادي مي توانند نقل و 
انتقال ارزي خود را از طريق سيستم بانكي انجام دهند. 
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7  جهان

 ضرر هنگفت سرماي شديد
به اقتصاد بريتانيا 

گروه جهان 
هزينه موج شديد سرماي هوا كه به آن نام »جانور وحشي« داده اند و توفان »اِما« 
در مجموع از كريس��مس س��ال ۲۰۱۰ تاكنون بيشترين ضرر را به اقتصاد بريتانيا 
زده  اس��ت. به گزارش گاردين، مسدود شدن مس��يرهاي رفت و آمد، رستوران هاي 
خالي و ماشين هاي عمراني بيكار كه هفته گذشته در سراسر بريتانيا قابل مشاهده 
بودند، روزانه دست كم يك ميليارد پوند به اقتصاد اين كشور ضرر زدند و به كاهش 
رش��د اقتصادي در ۳ ماهه اول امسال به نصف، منجر شدند.  تحليلگران مي گويند 
ورود موج هواي س��رد ملقب به »جانور وحش��ي« از سوي سيبري و رسيدن توفان 
اِما به س��واحل جنوبي، هزينه برترين رويداد آب وهوايي از ۲۰۱۰ تاكنون محسوب 
مي شوند؛ كاهش شديد دماي هوا، يخبندان و بارش شديد برف از يك هفته پيش 
از كريس��مس، اقتصاد بريتانيا را متوقف كرده است. پيش بيني شده بخش عمراني 
و ساخت و س��از بيشترين آس��يب را در نتيجه بدي آب و هوا ديده باشد؛ طبق اعالم 
متخصصان ظرف ۳ روز كه بدترين شرايط جوي در بريتانيا مشهود بود، اين بخش 
۲ ميليارد پوند خسارت ديد چراكه دماي زير صفر كارگران ساختماني را مجبور كرد 
ابزارهاي خود را زمين بگذارند و در نتيجه كليه فعاليت هاي عمراني متوقف شدند.  
كارشناسان اقتصادي اعالم كرده اند كه آمارهاي مربوط به رشد توليد ناخالص ملي 
از كاهش ش��ديد توليدات در سه ماهه اول سال ۲۰۱8 به ۰.۲درصد حكايت دارد 
و اين در حالي است كه پيش تر رشد ۰.4درصدي براي اين دوره زماني پيش بيني 
ش��ده بود. مركز تحقيق��ات اقتصادي و تجاري اعالم كرده اس��ت كه توليد در كل 
۲۰درصد افت خواهد داش��ت. با اين حال، كار در خانه و صنايع آنالين س��ودآورتر 
خواهند بود و توليد انرژي كه 8 تا ۱۰درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد، 
حداقل ۲۰درصد افزايش خواهد داشت. در ادامه اين گزارش آمده است كه با تجميع 
تاثيرات منفي و مثبت س��رماي شديد هوا، نتيجه اين خواهد بود كه توليد بريتانيا 
روزانه حدود يك ميليارد پوند از شرايط عادي كمتر خواهد بود.  ديگر گزارش هاي 
مربوط به خسارت هاي جبهه هواي سرد در بريتانيا از قطعي آب هزاران خانه در اين 
كشور حكايت دارد و اين در حالي است كه گفته مي شود مناطق جنوبي و شرقي 

كشور بيشترين آسيب را متحمل شده اند.

 ترامپ براي افتتاح سفارت امريكا
به بيت المقدس مي رود

گروه جهان 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در ديدار با بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل 
از احتمال سفر خود به بيت المقدس براي افتتاح سفارت اياالت متحده خبر داده است. 
به گزارش يورونيوز، رييس جمهوري امريكا كه در كنار نخس��ت وزير اس��راييل در كاخ 
سفيد سخن مي گفت بر رابطه ويژه و نزديك خود با بنيامين نتانياهو تاكيد كرده است. 
دونالد ترامپ گفته، روابط امريكا و اس��راييل »هيچ گاه ب��ه خوبي امروز« اكنون نبوده 
است. سفر نخست وزير اسراييل به واشنگتن در حالي انجام  شده كه پليس اسراييل در 
حال تحقيق درباره اتهام فس��اد مالي عليه بنيامين نتانياهوست.  نخست وزير اسراييل 
در س��خنان خود پس از اين ديدار گفته موضوع ايران محور اصلي مذاكراتش با دونالد 
ترامپ بوده است. گفت وگوي دوطرف يك ساعت بيشتر از آنچه از قبل برنامه ريزي شده 
بود، طول كشيده است. رييس جمهور امريكا در ديدار با نخست وزير رژيم صهيونيستي 
در واشنگتن گفته، احتماال در مراسم افتتاح سفارت كشورش در بيت المقدس شركت 
خواهد كرد. رييس جمهوري امريكا ماه دس��امبر گذش��ته در اقدام جنجالي ضمن به 
رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت اسراييل از طرح اياالت متحده براي 
انتقال س��فارتخانه خود به اين شهر خبر داده بود. در حالي كه ترامپ از احتمال سفر 
به بيت المقدس براي شركت در مراسم افتتاح سفارت امريكا در اين شهر سخن گفته، 
نيكي هيلي س��فير اياالت متحده در س��ازمان ملل متحد اعالم كرده در اين مراس��م 
شركت خواهد كرد. هيلي در گردهمايي كميته روابط عمومي امريكا و اسراييل )آيپك( 
از آنچه گردن كلفتي س��ازمان ملل در برابر اس��راييل خوانده، انتقاد كرده و وعده داده 
اس��ت كه واش��نگتن به اين گونه رفتارها در سازمان ملل پايان خواهد داد. نخست وزير 
اس��راييل نيز سه شنبه در گردهمايي كميته روابط عمومي امريكا و اسراييل سخنراني 
كرد. س��خنان س��فير امريكا در سازمان ملل در حالي ايراد شد كه ماه دسامبر گذشته 
۱۲8 عضو مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه يي تصميم ترامپ براي 
انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس را محكوم كردند. همچنين سه شنبه صدها نفر از 
شهروندان امريكايي در حمايت از فلسطين مقابل كاخ سفيد تظاهرات و مخالفت خود را 
با تصميمات دونالد ترامپ درباره قدس اعالم كرده اند. معترضان همچنين پايبندي به 

راه حل »دو دولت« و تشكيل كشور مستقل فلسطين را خواستار شده اند.

 پاكسازي قومي مسلمانان روهينگيا 
در ميانمار ادامه دارد

 گروه جهان 
يك مقام ارش��د كميسارياي حقوق بشر س��ازمان ملل متحد گفته پاكسازي قومي 
مس��لمانان روهينگيا در ميانم��ار همچنان ادامه دارد. به گ��زارش يورونيوز، به گفته وي 
نيروهاي نظامي ميانمار با توسل به »هراس افكني و قحطي سازمان يافته« تالش مي كنند 
تا مسلمانان را به بنگالدش فراري دهند. از اواسط تابستان سال گذشته ميالدي تاكنون 
نزدي��ك ب��ه ۷۰۰هزار روهينگيا به بنگالدش پناه برده اند و س��ازمان مل��ل اين اتفاق را 
پاكسازي قومي مسلمانان خوانده است.  اندرو گيلمور معاون دبير كميسارياي عالي حقوق 
بشر سازمان ملل سه شنبه با انتقاد شديد از عملكرد ارتش ميانمار گفته از يك سو دولت 
اين كشور به جهانيان مي گويد »آماده است تا مسلمانان پناهجو را از بنگالدش به ميانمار 
بازگرداند اما از طرف ديگر نيروهاي امنيتي آنها را به خروج از كشور مجبور مي كنند.« وي 
همچنين گفته در اين پاكسازي قومي ارتش نقش مركزي و دولت نقش تحريك كننده 
دارد. در مقابل ارتش ميانمار مي گويد كه حمالت تابستان سال ۲۰۱۷ ميالدي از سوي 
بخشي از مسلمانان روهينگيا آغاز شده و نيروهاي امنيتي ناگزير به مقابله با تروريست ها 
هستند. به ادعاي دولت ميانمار در اواخر ماه آگوست سال گذشته ميالدي شبه نظاميان 
روهينگيا موسوم به »ارتش آزادي بخش آراكان روهينگيا« به نظاميان و پاسگاه هاي پليس 
حمله كردند و تعدادي از نيروهاي نظامي اين كش��ور را به قتل رس��انده اند.  تالش هاي 
سازمان يافته در ميانمار براي فراري دادن مسلمانان روهينگيا به سوي مرزهاي بنگالدش 
در شرايطي است كه گروه بحران بين المللي به دولت بنگالدش اخطار داده قطبي شدن 
سياس��ت هاي داخلي در اين كش��ور مي تواند احتمال ظهور گروه هاي افراطي را افزايش 
داده و امنيت و س��المت بن��گالدش و گروه هاي اقليت آن را تهدي��د كند. گروه بحران 
بين المللي براي جلوگيري از اختالف هاي مرگبار در كشورها فعاليت مي كند.  اين گروه در 
گزارش خود آورده دو گروه تروريستي و شبه نظامي بنگالدش به نام »جماعت المجاهدين 
بنگالدش« و »انصار االس��الم« كه هر دو با گروه هاي تروريستي داعش و القاعده پيمان 
بس��ته و جنگجوي��ان زيادي را به عراق و س��وريه اعزام كرده ان��د، بزرگ ترين گروه هاي 
ش��به نظامي بنگالدش محس��وب مي ش��وند. به گزارش ايرنا اين دو گروه از سال ۲۰۱۳ 
ميالدي تاكنون حمالت متعددي عليه روشنفكران، نويسندگان، وبالگ نويسان، محققان 

و شهروندان خارجي در بنگالدش ترتيب داده اند.

 گروه جهان  طال تسليمي  
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در پي برنامه خود 
براي افزايش تعرفه هاي واردات آهن و آلومينيوم از سوي 
متحدان سياسي و ديپلماتيك خود تحت فشار فزاينده قرار 
گرفته است. اين در حالي است كه شركت هاي امريكايي 
نيز او را به بازگش��ت از اي��ن تصميم ترغيب مي كنند. به 
نظر مي رس��د در داخل كاخ س��فيد هنوز نابساماني هايي 
درب��اره زمان و ش��دت تعرفه ها وج��ود دارد و در كنگره 
نيز صداي اعتراض ه��اي جمهوري خواهان به برنامه هاي 
رييس جمهوري به وضوح ش��نيده مي شود. اتحاديه اروپا 
درص��دد اقدامات تالفي جويانه برآم��ده و رهبران تجاري 
تصمي��م  گرفته اند براي گزارش عواقب وخيم اين تصميم 
براي شركت هاي امريكايي با رييس جمهوري ديدار كنند. 

 تعرفه هاي تالفي جويانه اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا خود را براي اعمال تعرفه هاي تنبيهي 
ب��ر واردات برنده��اي امريكايي آم��اده مي كند كه به  
معناي افزايش فش��ارها بر ترامپ ب��راي صرف نظر از 
برنامه هايش در زمينه اعم��ال ماليات بر واردات آهن 
و آلومينيوم به امريكا خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، 
اتحاديه اروپ��ا درنظر دارد كه در اقدامي تالفي جويانه 
گروهي از محصوالت مصرفي، كشاورزي و آهن را كه 
از امريكا وارد مي ش��ود هدف ۲5درصد افزايش تعرفه 
قرار دهد؛ حجم كاالهاي امريكايي كه در پي اين اقدام 
تالفي جويانه تحت تاثير قرار مي گيرند به ۲.8ميليارد 
يورو )۳.5 ميليارد دالر( مي رس��د. فهرس��ت اقالمي 
كه هدف تعرفه هاي جديد اتحاديه اروپا قرار خواهند 

گرفت و از موتورس��يكلت گرفته تا لوازم آرايش��ي و 
شلوارهاي جين را شامل مي ش��ود، ارسال كننده اين 
پيام سياسي به واشنگتن است كه هزينه هاي اقتصادي 
توليدات كاال در صورت عملي شدن تهديدهاي ترامپ، 

افزايش خواهد يافت. 

 آسيب به سرمايه گذاران
ش��ركت ها هفته پيش هش��دار داده ان��د كه اگر 
دولت ترامپ تعرفه ها ب��ر واردات آهن و آلومينيوم 
را  آن  به��اي  مصرف كنن��دگان  كن��د،  اعم��ال  را 
خواهن��د پرداخت. اما اي��ن خوش بينانه ترين حالت 
ماجراس��ت. تويوتا اع��الم كرده: »تعرفه ها اساس��ا 
هزينه ه��اي تولي��دات را افزاي��ش خواهن��د داد و 
درنتيج��ه قيم��ت  خودروه��ا و كاميون هايي كه در 
امريكا فروخته مي ش��وند، افزاي��ش خواهد يافت.« 
در افزايش هزينه هاي توليد هيچ ش��كي نيست، اما 
در توانايي ش��ركت ها در افزايش قيمت محصوالت 
جاي س��وال است. اين مس��اله به طور قطع چالشي 
را كه كارشناس��ان اقتص��ادي و بازارها با آن درگير 
هستند، تشديد مي كند. در حالي كه برخي صنايع 
همچ��ون مس��كن در جايگاه خوبي ب��راي افزايش 
قيمت ها هس��تند، اما همه صنايع از چنين فرصتي 
برخ��وردار نيس��تند و نتيجه محتم��ل برنامه هاي 
ترامپ ب��راي افزايش تعرفه ها اي��ن خواهد بود كه 
افزايش هزينه فلزات به كاهش س��ود شركت هايي 
مانن��د تويوتا منجر مي ش��ود و نه به افزايش قيمت 
خودرو. رابطه ميان هزينه ها براي تجارت ها و قيمت 
مصرف كنندگان هميش��ه يك خط مستقيم نيست. 
در صنعتي همچون مسكن كه عرضه اندك و تقاضا 
باالست، شركت ها قدرت قيمت گذاري دارند؛ اما در 
صنايعي همچون غذاهاي بسته بندي و رستوران ها 

چنين وضعيتي وجود ندارد. 
وزير بازرگاني امري��كا در برنامه تلويزيوني و در 
توضيح اينكه افزايش تعرفه ها تاثير محسوس��ي بر 
قيمت ها نخواهد داش��ت، يك قوطي س��وپ آماده 

متعلق به ش��ركت كمپبل را مثال زد؛ اما ش��ركت 
كمپب��ل اخيرا در گ��زارش درآمده��اي خود اعالم 
كرده كه س��ود اين ش��ركت در پي افزايش قيمت 
آلوميني��وم كاهش يافته و اين مس��اله ب��ا افزايش 
بيش��تر قيم��ت آلوميني��وم در نتيج��ه تعرفه هاي 

وارداتي ترامپ تشديد خواهد شد. 
واكنش بازاره��اي مالي در روزهاي پنج ش��نبه 
و جمع��ه به خب��ر برنامه هاي ترامپ ب��راي اعمال 
تعرفه هاي وارداتي، از شك  و  ترديدها درباره قدرت 
قيمت گذاري شركت ها حكايت دارد. عدم اطمينان 
به حاشيه سود افزايش يافته و ارزش سهام ها به ويژه 
سهام توليدكنندگان خودرو كاهش داشته است. در 
مقابل، روز دوشنبه و در پي نشانه هايي از نارضايتي 
جمهوري خواهان از برنامه رييس جمهوري، اميدواري 
 س��رمايه گذاران را به بازگشت ترامپ از اين تصميم 

در پي داشت و با احياي بازارها همراه شد. 

 صداي خشمگين جمهوري خواهان
ش��ماري از جمهوري خواه��ان از جمله پل رايان 
رييس مجلس نماين��دگان، از تهديدهاي ترامپ به 
افزايش تعرفه هاي وارداتي انتقاد كرده اند. به گزارش 
نيويورك تايم��ز، اگرچه رييس جمهوري امريكا اعالم 
ك��رده از اي��ن برنامه عقب نش��يني نمي كند اما كاخ 
س��فيد در حال طراحي راه هايي است تا تاثيرات اين 
تدابير را بر شركاي تجاري اصلي كاهش دهد. انتظار 
مي رود كه مانور جدي جمهوري خواهان كه از هفته 
گذش��ته و در واكنش به برنام��ه غيرمنتظره ترامپ 
براي افزايش تعرفه ها آغاز شد، هرگونه اعالن رسمي 
در اين زمينه را دس��ت كم تا هفت��ه آينده به تعويق 
اندازد. س��خنگوي پل رايان به نق��ل از او گفت: »ما 
به شدت نگران عواقب يك جنگ تجاري هستيم و از 
كاخ سفيد مي خواهيم اين برنامه را پيش نبرد.« اين 
سخنگو افزود: تعرفه ها دستاوردهاي اقتصادي كه از 
قانون تازه تصويب شده كاهش مالياتي حاصل شده 

را به خطر مي اندازد. 

جمهوري خواهان  ش��ديد  واكنش ه��اي  ظاهرا 
اندكي ترامپ را دچار ش��ك  و  ترديد كرده اس��ت. 
بازارهاي سهام كه يكي از بارومترهاي اصلي براي 
ترامپ محسوب مي شود، هفته گذشته در نگراني از 
برنامه هاي جديد رييس جمهوري سقوط شديدي 
را تجرب��ه كردند اما اعتراض هاي جمهوري خواهان 
ب��ه اميدها با بازگش��ت از اين تصمي��م دامن زد و 
ب��ه افزاي��ش ارزش  ش��اخص ها در معام��الت روز 
دوش��نبه منجر ش��د. با اي��ن حال، يك��ي از افراد 
نزديك به دولت ترامپ گفته رييس جمهوري قصد 
عقب نش��يني ن��دارد و به برنامه ه��اي خود در اين 

زمينه ادامه خواهد داد. 

 سازش در نفتا؟
ام��ا به نظ��ر مي رس��د رييس جمه��وري امريكا 
راه ه��اي مصالحه را دس��ت كم با كان��ادا و مكزيك 
باز گذاش��ته است؛ دو كش��وري كه با امريكا بر سر 
بازنويس��ي و اصالح توافقنامه تجارت آزاد امريكاي 
ش��مالي در ح��ال مذاكره هس��تند. ترام��پ بامداد 
دوش��نبه در توييتي نوش��ت اگر دو كش��ور با يك 
نفتاي »جديد و منصفانه« موافقت كنند، از تعرفه ها 

مستثنا مي شوند. 
به گزارش فايننشال تايمز، رابرت اليتزر نماينده 
تج��اري امريكا گفته ك��ه از ۳۳ فصل احتمالي نفتا 
تنها بر س��ر 6 فصل توافق حاصل ش��ده و پيشرفت 
در مذاكرات بس��يار كندتر از انتظارات بوده اس��ت. 
او همچنين به اين مس��اله اش��اره ك��رد كه باتوجه 
به انتخاب��ات رياس��ت جمهوري در مكزيك در ماه 
جوالي و انتخابات مي��ان دوره كنگره امريكا در ماه 
نوامب��ر، طرفين ح��دود يك تا دو م��اه براي توافق 
فرص��ت دارند. نماين��ده تجاري امري��كا همچنين 
تهديد دولت به افزاي��ش تعرفه هاي واردات آهن را 
به مثابه پيشنهادي تش��ويقي توصيف كرد و گفت 
كه اين مس��اله مي تواند ب��ه انگيزه يي براي حصول 

توافق تبديل گردد. 

گروه جهان  
دپيلماس��ي وزرش��ي دو ك��ره، كارگ��ر افت��اد. 
پيونگ يان��گ اع��الم ك��رده در صورتي ك��ه امنيت 
كره شمالي تامين شود نيازي به تسليحات هسته يي 
نخواهد داشت. كره شمالي همچنين پذيرفته حين 
برگ��زاري مذاك��رات با امري��كا، تم��ام فعاليت هاي 
موش��كي و هس��ته يي خ��ود را تعليق كن��د. رهبر 
كره ش��مالي در چرخشي آش��كار در ديدار با هيات 
عالي رتبه كره جنوبي از عزم پيونگ يانگ براي ايجاد 
»تاريخي نوين در اتحاد دو كره« سخن گفته است. 
خبرگزاري يونه��اپ به نقل از چونگ ائويي يونگ 
مش��اور ارش��د امنيتي مون جائه اي��ن رييس جمهور 
كره جنوبي، گ��زارش داده كه پيونگ يانگ و س��ئول 
پذيرفته اند پس از يك ده��ه مذاكرات دوجانبه يي را 
در ماه آينده با حضور رهبران دو كش��ور برگزار كنند. 
اين مذاكرات قرار اس��ت در منطقه يي بي طرف شهر 
»پانمونج��وم« واقع در 5۳ كيلومتري س��ئول، انجام 
ش��ود. اين مقام ارشد كره جنوبي گفته است: »سئول 
و پيونگ يان��گ پذيرفته اند خط ويژه ميان س��ران دو 
كش��ور را فعال كنند تا به اين صورت، بتوانند به طور 
نزديك با يكديگر مش��ورت كرده و تنش هاي نظامي 
را كاه��ش دهند. آنها همچني��ن پذيرفته اند پيش از 
برگزاري س��ومين نشست ميان س��ران كره جنوبي و 
شمالي، مكالمه يي تلفني با يكديگر داشته باشند.« اين 
سومين نشست در تاريخ اين دو كشور به شمار مي رود. 
از  پيونگ يان��گ  موق��ت  عقب نش��يني  خب��ر 
فعاليت ه��اي هس��ته يي و موش��كي در ش��رايطي 
اعالم ش��ده كه كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي، 
در نخستين س��اعات سه ش��نبه ميزبان ضيافتي با 
حض��ور هياتي از كره جنوبي ب��ود. بنا بر گزارش ها، 
در گفت وگ��و با هي��ات ويژه كره جنوب��ي با حضور 
چان��گ اي يان��گ رييس دفت��ر امنيت مل��ي نهاد 
رياست جمهوري و سا هون رييس سازمان اطالعاتي 
كره جنوب��ي، »كيم يوجونگ« خواه��ر پرنفوذ رهبر 
كره ش��مالي و كيم يون��گ چول از مقامات ارش��د 
حزب كمونيس��ت اين كش��ور نيز حضور داش��تند. 

اي��ن دو در مس��ابقات المپيك زمس��تاني كه اخيرا 
در پيونگ چانگ كره جنوبي برگزار ش��د هم حضور 
داش��تند. خواهر رهبر كره ش��مالي در جريان سفر 
ب��ه كره جنوب��ي دعوتنامه يي از طرف ب��رادرش به 

رييس جمهوري كره جنوبي داده بود. 
گفت��ه ش��ده، يكي از اهداف س��فر هي��ات 5نفره  
كره جنوبي، فراهم كردن مقدمات مذاكره پيونگ يانگ 
و واش��نگتن بوده است. رسانه هاي دولتي كره شمالي، 
فض��اي اين ديدار را صادقانه توصيف كرده اند. از زمان 
به قدرت رس��يدن كيم جونگ اون در س��ال ۲۰۱۱، 
اين نخستين بار است كه يك هيات سياسي از سئول 
به پيونگ يانگ مي رود. رهبران دو كره در س��ال هاي 
۲۰۰۰ و در دوره رياس��ت جمهوري »كيم ده جونگ« 
و رهب��ري »كيم جونگ ايل« و س��ال ۲۰۰۷ ميالدي 
در دوره رياس��ت جمهوري »رو موهي��ان« و رهب��ري 

»كيم جونگ اي��ل« ب��ا يكديگ��ر ديدار داش��ته اند كه 
مهم ترين مذاكرات ش��به  جزيره در سال هاي معاصر 
به شمار مي رود. خبرگزاري فرانسه نوشته: »مذاكرات 
رهبر كره شمالي با هيات بلندپايه كره جنوبي در يك 
دهه گذشته بي سابقه است و به نظر مي رسد اين ديدار 
بخش��ي از پيامد رويكرد برگزاري مش��ترك المپيك 

زمستاني باشد.«
خبرگ��زاري فرانس��ه پيش ت��ر هم نوش��ته بود: 
»كره ش��مالي ۲۲ ورزش��كار را به اين رقابت ها اعزام 
كرد كه اكثر آنها متحمل شكست هاي سنگين شدند 
اما واقعيت اين اس��ت كه هدف كره شمالي از حضور 
در اين بازي ها برد يا كس��ب مدال نبوده است. براي 
كره ش��مالي هدف ساختن و نش��ان دادن وجهه يي 
خوب از خ��ودش بود. آنها ثابت كردن��د كه نه تنها 
يك كشور خودسر نيستند بلكه تحريم ها را نيز دور 

زدند. تصوير بازيكنان هاكي كره شمالي و كره جنوبي 
كه پس از بازي پاياني تيم متحد دو كش��ور يكديگر 
را بغل كرده و اش��ك ريختند بسياري را تحت تاثير 
قرار داد. مهم تر اما س��فر كيم يو جونگ خواهر رهبر 
كره ش��مالي، به كره  جنوبي براي ش��ركت در مراسم 
افتتاحيه بازي هاي المپيك لحظه يي تاريخي بود كه 
او را به نخس��تين عضو خاندان حاكم بر كره شمالي 
تبديل كرد كه از زم��ان پايان جنگ داخلي كره در 
س��ال ۱۹5۳ قدم به خاك كره  جنوبي گذاش��ت. او 
عالي ترين كسي بود كه مي توانست پيام كره  شمالي 

را منتقل كند و دقيقا همين كار را هم كرد.«
پنتاگ��ون اع��الم ك��رده ك��ه از آغ��از گفت وگو 
ميان دو كره اس��تقبال مي كند. س��خنگوي وزارت 
دفاع اياالت متح��ده گفته به مذاك��رات و چرخش 
سياست هاي كره شمالي محتاطانه خوش بين است. 

رابرت منينگ اعالم كرده ارتش اياالت متحده شانه 
به شانه در كنار متحد خود، كره جنوبي ايستاده و از 
تعهد سئول به اتحاد مستحكم امريكا و كره جنوبي 

كامال مطمئن بوده است. 
اياالت متح��ده پيش تر تاكيد كرده بود كه هرگونه 
مذاكره ي��ي با كره ش��مالي باي��د درنهاي��ت به توقف 
برنامه هس��ته يي اين كشور منجر شود. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، چن��د هفته پيش اعالم كرد 
بزرگ ترين بسته تحريمي اين كشور عليه كره شمالي 
را وضع خواهد كرد تا به پيونگ يانگ فشار بياورد كه 

برنامه هاي هسته يي و موشكي خود را متوقف كند. 
ديداره��اي اخي��ر هيات هاي ارش��د دو كره در 
حال��ي انجام مي ش��ود كه بحران ش��به جزيره كره، 
به دلي��ل آزمايش ه��اي هس��ته يي و آزمايش ه��اي 
پي درپ��ي موش��كي كره ش��مالي، ش��دت گرفت��ه 
ب��ود. در اي��ن م��دت تحريم ه��اي بين المللي عليه 
پيونگ يان��گ ني��ز افزاي��ش يافت��ه اس��ت. پ��س 
پاي��ان اش��غال  پاي��ان جن��گ دوم جهان��ي و   از 
ش��به جزي��ره كره توس��ط نيروه��اي ژاپن��ي، اين 
كش��ور به بخش ش��مالي و جنوبي تقسيم شد. در 
س��ال ۱۹5۰، نيروه��اي جمهوري كره ش��مالي كه 
از س��وي ش��وروي و چين حمايت مي شدند جهت 
تص��رف و انضمام كره جنوبي از م��رز عبور كردند و 
كش��ورهاي غربي نيز با تش��كيل ائتالفي به رهبري 
اياالت متحده در حماي��ت از كره جنوبي وارد جنگ 
شدند. جنگ كره همراه با تلفات و خسارات سنگين 
تا س��ال ۱۹5۳ ادامه داشت و در آن سال با امضاي 
توافقنام��ه ت��رك مخاصم��ه خاتمه ياف��ت اما بين 
كره ش��مالي با كره جنوبي و اي��االت متحده معاهده 
نهايي صلح امضا نشده است. از آن زمان، واحدهايي 
از ارتش اياالت متحده ب��راي حمايت از كره جنوبي 
در آن كشور مستقر اس��ت. كره شمالي بارها دولت 
اياالت متح��ده را متهم ك��رده كه با خ��ودداري از 
شناس��ايي آن كش��ور درصدد تهاجم و س��رنگوني 
حكومت آن اس��ت و به همين دليل، خود را ناگزير 

مي بيند تا به تسليحات پيشرفته دست پيدا كند. 

اتحاديه اروپا و جمهوري خواهان در برابر كاخ سفيد

سنگي كه ترامپ در چاه انداخت

عزم پيونگ يانگ براي ايجاد فصلي نو در روابط دو كره

كره شمالي: غيرهسته اي مي شويم

 آيا ايتاليايي ها دوباره به برلوسكني 
روي مي آورند؟

گروه جهان  مردم در ايتاليا نگاه بدبينانه يي به ساختار قدرت 
و سياست دارند و اين موضوع باعث مي شود، دولت هاي حاكم 
عموما كار دش��واري در انتخابات هاي بعدي داش��ته باش��ند 
چراكه بيش��تر مردم ترجيح مي دهن��د از حرف هاي جديد و 
مخالف وضعيت حاكم سخن گفته شود. به گزارش يورونيوز، 
س��يلويو برلوسكني احتماال پرحاشيه ترين شخصيت سياسي 
در ايتالياي س��ال هاي اخير به شمار مي رود، مردي كه گويي 
قرار نيس��ت تمام ش��ود و پس از هر ناكامي دوباره تجديد قوا 
مي كند و به صحنه سياست ايتاليا بازمي گردد. برلوسكني چند 
سال اخير را در دادگاه هاي مختلف براي اتهاماتي چون تقلب 
در حسابرسي، ش��هادت دروغ در دادگاه، رشوه، فساد مالي و 
داش��تن رابطه غيراخالقي با افراد زير سن قانوني گذراند و با 
محكوميت هايي چون كار اجتماعي و حضور در خانه سالمندان 
و رفتگري مواجه ش��د. كمتر كسي فكر مي كرد، برلوسكني و 
حزبش بار ديگر به صحنه ق��درت بازگردند اما حزب »ايتاليا 
به پيش« برلوس��كني با كسب حدود ۱4درصد آرا در جايگاه 
چه��ارم قرار گرفت. مهم ت��ر آنكه ائتالف تح��ت رهبري او با 
همراهي احزاب دس��ت راستي راديكالي چون »ليگ شمال« 
و »برادران ايتاليا« است كه بيشترين سهم را در پارلمان آينده 
به دست آورده اند. گرچه برلوسكني خود را براي رهبري دولت 
ائتالفي دس��ت راس��تي آماده كرده بود اما نتايج آرا مي تواند 
سرنوش��ت ديگري را رقم بزند. هر چند رهبري برلوسكني به 
 دليل حكم محروميت دادگاه، پشت پرده بود و دست كم بايد 
تا س��ال ۲۰۱۹ هم پش��ت خط بماند اما حاال ترديدها درباره 
پايبندي »حزب ليگ« به توافق هاي انتخاباتي با برلوس��كني 
جدي تر ش��ده اس��ت؛ به  ويژه با در نظر گرفتن اين نكته كه 
برلوس��كني آنتونيو تاياني)رييس كنوني پارلم��ان اروپا( را به 
عنوان گزينه نخست وزيري معرفي كرده بود؛ فردي كه خالف 
نظر »حزب ليگ« باور عميقي به اتحاديه اروپا دارد. حاال حتي 
احتمال دارد »ليگ« با »جنبش 5 س��تاره« وارد ائتالف شود. 
هر چند جنبش 5 س��تاره بارها اعالم كرده با هيچ حزبي وارد 
ائتالف نخواهد شد اما حاال شرايط با زمان تبليغات انتخاباتي 
متفاوت است. براساس نظرسنجي ها حزب »ايتاليا به پيش« 
برلوس��كني پس از »جنبش 5 س��تاره« و »حزب دموكرات« 
بايد در جايگاه س��وم قرار مي گرفت. بر همين اس��اس احزاب 
دست راستي ديگري مانند »ليگ شمال« و »برادران ايتاليا« 
به ائتالف با برلوسكني مي انديشيدند. اما حاال دست راستي ها 
حتي از نظرسنجي ها هم بهتر نتيجه گرفته اند و ليگ با كسب 
حدود ۱8درصد باالتر از برلوسكني قرار گرفته است. حاال ديگر 
نمي توان مطمئن بود كه »ليگ شمالي« حاضر باشد زير چتر 
برلوسكني قرار گيرد و ش��ايد انتظار داشته باشند »ايتاليا به 
پيش« براي اينكه در دولت آتي حضور داش��ته باشد از گزينه 

»ليگ شمالي« حمايت كند.

  تسهيل ارتباط آسيا - اروپا
با خط  آهن باكو -  تفليس  - قارص

 وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان گفته با آغاز جابه جايي 
مسافران از طريق خط ريلي باكو- تفليس- قارص سفرهاي 
تفريحي به منطقه افزايش مي ياب��د و ارتباط ميان اروپا و 
آسيا تسهيل مي شود. به گزارش شركت راه آهن جمهوري 
آذربايج��ان، ش��اهين مصطف��ي اف در اج��الس ش��وراي 
هماهنگي طرح خط آهن باكو- تفليسس- قارص با حضور 
مس��ووالن اقتصادي جمهوري آذربايجان و گرجستان در 
تفليس گفته اين خط ريلي براي همه كش��ورهاي منطقه 

از اهميت خاصي برخوردار است. 

  توفيق  پاكستان
در ايجاد كارگاه هاي كوچك 

ش��هرهاي س��يالكوت، گجرات و گوجران واال در پاكستان 
به مح��ل توليد و صادرات كااله��اي صادراتي نظير تجهيزات 
پزش��كي، لوازم و ظروف با پوشش سراميك، تفلون و ماربل و 
لوازم ورزشي تبديل ش��ده اند. به گزارش ايرنا بيشتر كارگران 
فع��ال در اين كارگاه ها ب��ا ابتدايي ترين تجهي��زات و امكانات 
س��خت افزاري محصوالتي توليد كرده اند كه توانسته عالوه بر 
تامين نياز بازارهاي داخلي پاكس��تان به خارج از كشور صادر 
شود. گفته ش��ده، دولت پاكستان تنها از توليدات كارگاه هاي 
كوچك س��يالكوت در سال مالي گذشته توانسته ۳۳۹ميليون 

دالر ارز نصيب خود كند. 

  تركيه جنگ عليه داعش
را مختل كرده است

سخنگوي وزارت دفاع امريكا گفته، حمالت تركيه عليه 
يگان هاي مدافع خلق س��وريه در عفرين، جنگ عليه داعش 
را تحت الش��عاع قرار داده و منجر به توقف عمليات عليه اين 
گروه در ش��رق سوريه شده اس��ت. به  گزارش رويترز، رابرت 
منينگ از س��خنگويان پنتاگون گفته:»اين يعني بخشي از 
عمليات زميني كه از سوي نيروهاي دموكراتيك كرد سوريه 
به عنوان هم پيمان امريكا انجام مي ش��د به صورت موقت به 

حالت تعليق درآمده است.« 

 امارات به  دنبال بركناري تيلرسون
يك ب��ازرگان نزديك به امارات، دونالد ترامپ را تحت 
فش��ار گذاشته تا ركس تيلرس��ون، وزير خارجه امريكا را 
بركن��ار كند. به گزارش الجزيره، الي��وت برودي كه يكي 
از حاميان كمپين تبليغاتي ترامپ بوده، رييس جمهوري 
امريكا را تشويق كرده تيلرسون را بركنار كند به اين دليل 
ك��ه او در بحران ديپلماتيك ميان ابوظبي و دوحه حامي 
قطر نبوده اس��ت. برودي در ماه اكتبر نيز با جرد كوشنر، 

داماد و مشاور ترامپ نيز ديدار داشته است. 

  عربستان در عراق
ورزشگاه مي سازد 

دفتر اطالع رس��اني نخس��ت وزير عراق اعالم كرده، شاه 
س��عودي يك ورزشگاه فوتبال در اين كشور خواهد ساخت. 
به گزارش يورونيوز، س��لمان بن عبدالعزيز در تماس تلفني 
با حيدرالعبادي، نخست وزير عراق متعهد شده يك ورزشگاه 
فوتبال در اين كشور بسازد. شاه سعودي اين تصميم را پس از 
برگزاري مسابقات دوستانه تيم هاي ملي فوتبال دو كشور كه 
هفته گذشته در بصره برگزار شد، گرفته است. از سال ۱۹۹۰ 
كه عراق به كويت حمله كرد اين كش��ور با محروميت هايي 

ازجمله برگزاري بازي هاي خانگي روبه رو شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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پرونده8
 بروز ناامني جديد

در فضاي سايبري ايران
يك كارش��ناس امنيت اطالعات گفت: از حدود چهار 
تا پن��ج ماه پيش حمالت پويش پورت با منش��ا خارجي 
براي نفوذ به سرورها در ايران به طور غيرعادي و محسوس 
افزايش يافته  اس��ت. يك كارش��ناس امني��ت اطالعات از 
افزايش حجم حمالت سايبري در فضاي سايبري ايران خبر 
داد و اظهار داشت: اخيرا حمالتي براي نفوذ به سرورها در 
ايران ديده مي شود كه اين حمالت از گذشته همواره وجود 
داشته اند اما در بازه چهار تا پنج ماه اخير به طور غيرعادي و 
 مخصوص افزايش يافته اند.  وي ادامه داد: اين حمالت با متد

port scanning )پوي��ش درگاه هاي ارتباطي( ارتباطي 
آغاز مي شود و با اس��تفاده از روش bruteforce )حمله 
 dictionary attack براس��اس آزمايش سعي و خطا( و
)حمالت براس��اس كليد واژه كلمات ديكشنري( اقدام به 
كشف رمز و ايجاد دسترسي روي سرورهاي داراي پسورد 
ضعيف و ناامن مي كنن��د. وي تاكيد كرد: در اين حمالت 
پسوردهاي بس��يار ضعيف بدون اس��تثنا قابل دسترسي 
هس��تند. وي توضيح داد: در حمالت اخير ش��اهد پويش  
پورت ها از خارج از كشور هستيم كه كنترل سيستم كاربر 
در دسترس ديگران قرار مي گيرد و اطالعات به طور كامل 
پاك ش��ده و از سيستم فرد قرباني، براي مقاصد مخربانه 
استفاده شده است، براي مثال در مواردي برنامه هاي روي 
سرور كاربر نصب شده كه دسترسي اينستاگرام افراد را به 
دست مي گيرد يا اينستاگرام افراد خاص را مورد حمله قرار 
مي دهد. به گفته اين كارش��ناس امنيت اطالعات، اساسا 
پويش پورت كار غيرمجاز و خالف قوانين و مقررات فضاي 
مجازي است و براي فردي كه مورد سوءاستفاده قرار گرفته 
مس��ووليت حقوقي و مدني دارد. از اي��ن رو مراكز داده در 
دني��ا وظيفه دارند اين متد پوي��ش درگاه هاي ارتباطي را 
محدود كنند اما چون اين اقدامات هزينه بر بوده و نياز به 
كنترل مداوم دارد در ايران خيلي جدي گرفته نمي ش��ود. 
وي تاكيد ك��رد: افزايش اخير اين نوع حمالت و نمايان و 
خبري شدن چند مورد آس��يب پذيري مشابه در ماه هاي 
گذشته نش��ان از ايجاد يك عامل جديد دارد.  به گزارش 
فارس، اعالم كننده اين خبر مدعي تاييد موضوع توس��ط 
سازمان هاي امنيتي است اما طرح اين موضوع براي هشدار 
احتمالي و نيازمند بررسي و صحت سنجي بيشتر نهادهاي 

دولتي و مسوول است. 

شناسايي سايت هاي توزيع 
بانك اطالعاتي مشاغل 

وزير ارتباطات از شناس��ايي ده ها سايت توزيع بانك 
اطالعاتي مش��اغل و اصناف خبر داد و گفت: ليست اين 
س��ايت ها براي رس��يدگي به مراجع ذي صالح ارس��ال 
خواهد ش��د. به گزارش مهر، محمدجواد آذري جهرمي در 
اينستاگرام خود با انتشار عكسي از سايت هايي كه نسبت به 
فروش بانك شماره موبايل مشاغل و اصناف اقدام مي كنند 
نوشت: تبليغات هوشمند در دنيا مرسوم است. همچنين در 
استانداردهاي اين نوع تبليغات روال هاي مشخصي كه مرز 
حريم خصوصي و تبليغات هوشمند را نيز مشخص مي كند 
تعريف شده اس��ت. وي افزود: تبليغات هوشمند ضرورت 
توسعه كسب و كار است اما زماني اين تبليغات موثر است 
ك��ه حريم خصوصي م��ردم رعايت و تبليغ��ات با رضايت 
مشتري صورت گيرد.  آذري جهرمي خاطرنشان كرد: اين 
نوع بانك هاي اطالعاتي كه در عكس به آنها اش��اره شده و 
مرجع جمع آوري اطالعات نيز در آن درج شده، نمونه همان 
بانك هايي است كه امروز در تبليغات شبه هوشمند مزاحم 
به كار م��ي رود. وزير ارتباطات تاكيد ك��رد: اصالح رويه ها 
هم نياز به اصالح فرهنگ عموم��ي دارد و هم در كنار آن 
رسيدگي قانوني. وي افزود: دستورالعمل اخير كميسيون 
تنظيم مقررات روال هاي قانوني تبليغات هوشمند قانوني 
را فراهم كرده است. جهرمي خاطرنشان كرد: تاكنون ده ها 
س��ايت توزيع اين بانك ها شناسايي شده اند. بررسي آنها 
در دس��ت اقدام است و در صورت قانونمند نشدن ليست 
آنها براي رسيدگي به مراجع ذي صالح ارسال خواهد شد.  
به گفت��ه وي وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات بنابر 
وظايف قانوني و نيز درخواس��ت هاي عمومي همچنان 

پيگير اين نقايص است. 

پليس فتا پيگير پول  ديجيتالي 
است

جانش��ين معاون فني پليس فتا از پيگيري پليس فتا 
براي تعيين تكليف پول هاي ديجيتال خبر داد. 

سرهنگ علي محمد رجبي، جانشين معاون فني پليس 
فت��ا در گفت وگو با ايلنا درباره رويكرد پليس فتا در مقابل 
پول هاي ديجيتالي رمزنگاري شده گفت: در ۵ سال اخير 
فناوري هاي جديد رشد بسيار زيادي داشته اند، پليس فتا 
در مقابل پول ه��اي ديجيتالي رمزينه از جمله بيت كوين 
دو نقش اساس��ي و مهم دارد؛ نخس��تين مساله اين است 
ك��ه پليس فتا به عنوان ضابط قضايي باي��د از وقوع جرم 
در مساله پول هاي رمزي جلوگيري كند. همچنين مساله 
ديگر اين است كه پليس فتا بايد چالش هايي كه اين دسته 
از پول ه��ا در حوزه امنيت عموم��ي ايجاد مي كند را مورد 
بررس��ي قرار دهد چرا كه از نظر امنيت عمومي، پول هاي 
مجازي رمزينه مي توانند ابزاري براي جرم و انگيزه يي براي 
جرم هاي جديد باشند.  جانشين معاون فني پليس فتا با 
بيان اينكه بايد از مردم در مقابل تهديدات حفاظت شود، 
اظهار داش��ت: حفاظ��ت از مردم از جمله اركان س��اختار 
حاكميتي كش��ور اس��ت و پول هاي ديجيتالي رمزينه در 
فضايي متقلبانه اس��تخراج مي ش��وند و مي توانند زمينه 
وقوع جرايم، كالهبرداري ها و پولش��ويي باش��ند بنابراين 
ضروري اس��ت تا مردم در مقابل اي��ن تهديدات حفاظت 
شوند. سرهنگ علي محمد رجبي با اشاره به سرقت كيف 
پول بيت كوين ايراني ها تاكي��د كرد: مردم بايد بدانند كه 
زمينه جرم حتي در بستر رمزنگاري شده نيز وجود دارد، 
چن��دي پيش بود كه كيف پول بيت كوين برخي ايراني ها 
سرقت ش��د كه اقدامي غير اخالقي بود؛ البته در گذشته 
ش��اهد چنين جرايمي در فضاي سايبري از جمله سرقت 
حس��اب اپل آيدي ايراني ه��ا بوده ايم كه نش��ان مي دهد 
باي��د در مقابل تهديدات آگاه ب��ود.  وي تاكيد كرد: بيت 
كوين يك پول س��الم نيست و با اس��تفاده از آن خريد و 
فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه مي شود و كسي 
نمي تواند اين اتفاقات را در اين فضا متوقف كند. پول هاي 
مجازي در خدمت بازارهاي زيرزميني جرايم و پولش��ويي 
هستند.  رجبي افزود: پليس فتا به دنبال تعيين و تكليف 
پول هاي ديجيتالي اس��ت و بدين منظور ضروري است تا 
ب��راي بازار خريد و فروش ارزه��اي آنالين در صرافي هاي 
آنالين و فيزيكي چهارچوب ايجاد ش��ود.  وي گفت: بايد 
زيرس��اخت هاي اح��راز هويت، نظارت و مج��ازات در اين 
زمينه عالوه بر ايجاد آگاهي عمومي و شناخت كامل مردم 

نسبت به ارزهاي مجازي انجام شوند.  

اخبار

اعتراف پاريس به پايبندي هسته اي ايران تهران- ايرنا   
س��فر وزير امور خارجه فرانسه به ايران رخدادي 
بود كه مورد توجه رس��انه هاي عربي قرار گرفت. در 
اين ميان برخي به ماموريت اين مقام فرانس��وي در 
جهت ايجاد هماهنگ��ي در اجراي برجام و حمايت 
از توافق هس��ته يي و گروهي از رس��انه ها به اهداف 
پاريس براي مذاكره در زمينه فعاليت هاي موشكي 

جمهوري اسالمي ايران توجه نشان دادند. 
به گزارش گروه تحليل، تفس��ير و پژوهش هاي 
خبري ايرنا، »ژان ايو ل��و دريان« وزير امور خارجه 
فرانسه صبح دوشنبه 14 اسفند در راس يك هيات 
بلندپاي��ه ب��راي گفت وگو ب��ا مقام ه��اي جمهوري 
اس��المي ايران درباره مهم ترين مسائل منطقه يي و 
بين الملل��ي و همچنين رواب��ط دوجانبه وارد تهران 
ش��د.وزير امور خارجه فرانس��ه نخس��ت با دريابان 
»علي ش��مخاني« دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي 
و پ��س از آن ب��ا »محمد جواد ظري��ف« وزير امور 
خارجه و »حس��ن روحاني« رييس جمهوري ديدار 

و گفت وگو كرد. 
اي��ن گ��زارش دربردارن��ده مهم تري��ن مح��ور 
تحليل هايي اس��ت كه در رس��انه هاي عربي درباره 
س��فر وزير امور خارجه فرانسه و هيات همراه او به 

ايران و روابط تهران و پاريس منتشر شده است. 

 دفاع وزير امور خارجه فرانسه از برجام
روزنامه  عرب��ي خبرگزاري»رويت��رز«،  صفح��ه 
»العربي الجديد« چاپ لندن و تارنماهاي »البوابه« 
و »الفج��ر« مصر با پوش��ش اخبار س��فر وزير امور 
خارجه فرانس��ه و هيات همراه او به ايران و ديدار او 
با مقامات كشورمان حمايت وي از برجام را پررنگ 

كردند. 
به نوش��ته رويت��رز، ژان ايو لودري��ان، وزير امور 
خارجه فرانس��ه روز دوش��نبه به ايران سفر كرد تا 
پايبندي اروپا به توافق هس��ته يي را كه س��بب باز 
ش��دن درهاي ايران روي سرمايه گذاران شده است 
مورد تاكيد قرار دهد. پس از توافق هسته يي فرانسه 
براي از س��رگيري روابط تجاري با ايران تالش كرد 
و ش��ركت هواپيمايي ايرباس، شركت نفتي توتال و 
شركت هاي خودروس��ازي پژوسيتروئن و رنو توافق 
نامه هاي��ي را با ايران امضا كردند؛ توافقاتي كه البته 
اگر »ترامپ« رييس جمهوري امريكا توافق هسته يي 

را ناديده بگيرد با تهديد روبه رو خواهند شد. 
به نوشته روزنامه العربي الجديد، ژان ايو لودريان 
در ديدار با علي ش��مخاني بر ضرورت تحقق امنيت 
منطقه ي��ي و بين المللي و توس��عه روابط دو جانبه 
تهران و پاريس براي اس��تفاده از فضاي پس��ابرجام 

تاكيد كرد.
او پايبندي فرانس��ه به توافق هس��ته يي را اعالم 
ك��رد و گفت، پاري��س با هر گونه تالش��ي براي بر 
ه��م زدن اين توافق مخالف اس��ت. تارنماي البوابه 
نوش��ت: ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانس��ه 
روز دوش��نبه بر ضرورت پايبن��دي همه طرف هاي 
توافق هس��ته يي به تعهدهاي خ��ود تاكيد كرد. او 
مخالف��ت فرانس��ه را با موضع امري��كا درباره توافق 
هسته يي اعالم داش��ت و موضع واشنگتن را سبب 
برهم خوردن توافق خواند. او برخورد سازنده ايران 

درباره توافق هس��ته يي و اج��راي همه بندهاي اين 
توافق از سوي ايران را ستود.

وزير امور خارجه فرانسه همچنين به اقدام هايي 
ك��ه اين كش��ور و ديگ��ر دولت ه��اي اروپايي براي 
تس��هيل روابط بانكي با ايران انجام داده اند، اش��اره 
ك��رد و گف��ت براي ادام��ه روابط ته��ران و پاريس 
س��ازوكارهايي در پي��ش گرفته خواهد ش��د. او از 
س��فر خود به ايران و ديدار با مقام ه��اي بلند پايه 
ايران ابزار خرسندي و اشاره كرد كه از قدرت ايران 
آگاهي دارد. لودريان همچنين گفت در سايه فضاي 
پس از توافق هس��ته يي افق هاي روابط سياس��ي و 

اقتصادي ميان فرانسه و ايران بسيار روشن است. 
به نوش��ته تارنماي الفجر، اطرافي��ان وزير امور 
خارجه فرانسه معتقدند كه پاريس براي ادامه توافق 
هس��ته يي تمايل دارد زيرا اين توافق قوي اس��ت و 

ايراني ها به آن پايبند بوده اند و براي حفاظت از اين 
توافق بايد به بهترين شيوه تالش كرد. 

 مخالفت قاطع تهران با مذاكره درباره توان موشكي
تارنم��اي »البديل« مص��ر و روزنامه »العربي 
الجديد« در بخش��ي از گزارش هاي خود درباره 
س��فر وزير امور خارجه فرانسه به ايران، مخالفت 
مقام هاي ايران با مذاكره درباره قدرت موش��كي 
جمهوري اس��المي كه برخي از طرف هاي توافق 
هسته يي به دنبال آن هستند را مورد توجه قرار 

دادند. 
تارنم��اي البديل در گزارش��ي به قل��م »هدير 
محمود« نوش��ت: مقام هاي ايران پيش از رسيدن 
وزير امور خارجه فرانس��ه به تهران بر اين موضوع 
تاكيد كرده اند كه برنامه هس��ته يي و موشك هاي 

بالستيك ايران قابل مناقش��ه نيستند. بسياري از 
ناظ��ران معتقدند ايران پيام هاي سرنوشت س��ازي 
براي همه كش��ورهاي جهان و فرانسه ارسال كرده 
اس��ت. در اين زمينه، سردار »مس��عود  جزايري« 
س��خنگوي نيروهاي مس��لح ايران گفت نيروهاي 
مس��لح وظيفه دارند قدرت دفاعي و موشكي ايران 
را ارتق��ا دهند و هيچ كس��ي حق مذاك��ره درباره 

قدرت دفاعي و موشكي ايران را ندارد. 
جزاي��ري تاكي��د ك��رد تقويت ق��درت دفاعي 
ايران ب��دون هيچ وقفه يي ادامه خواهد داش��ت و 
هيچ قدرت خارجي ح��ق دخالت در اين زمينه را 
ندارد. او گفت در شرايطي كه قدرت هاي سلطه گر 
همواره جمهوري اسالمي ايران را تهديد مي كنند 
و در منطقه دس��ت ب��ه كش��تار و جنايت جنگي 
مي زنن��د، تقويت قدرت دفاع��ي در همه زمينه ها 
ازجمله س��امانه هاي موش��كي از وظايف نيروهاي 
مس��لح اس��ت.  همچني��ن »به��روز كمالوندي« 
س��خنگوي رسمي س��ازمان انرژي اتمي هم گفت 
ايران ذره يي از برنامه موش��كي خود عقب نش��يني 

نخواهد كرد. 
اي��ران داراي س��انتريفيوژ هايي اس��ت ك��ه در 
مقايس��ه با دس��تگاه س��انتريفيوژ برچيده شده با 
س��رعت بيش��تري كار مي كنن��د و در صورتي كه 
واشنگتن از توافق هس��ته يي خارج شود يا در آن 
اخاللي به وج��ود آورد، ايران مي تواند با س��رعت 
بسيار بااليي فعاليت هسته يي خود را از سر گيرد. 
البدي��ل آورد: اظه��ارات پي در پي مس��ووالن 
جمهوري اس��المي درب��اره ادامه برنامه موش��كي 
ايران راه را روي هر گونه تالش براي مذاكره درباره 
برنامه موشكي ايران بس��ته است. موضع ايران در 
اين زمينه آشكار اس��ت و مقام هاي ايران پيش از 
س��فر وزير امور خارجه فرانسه به ايران هم بر اين 
موضوع تاكيد كرده اند كه فعاليت موش��كي ايران 

قابل مذاكره نيست. 
ب��ه نوش��ته روزنام��ه العرب��ي الجدي��د به نقل 
از مقام��ات نظام��ي جمه��وري اس��المي، پرونده 
موش��ك هاي اي��ران روي مي��ز گفت وگ��و با هيچ 
طرفي گذاش��ته نخواهد ش��د. او گفت: هدف وزير 
امور خارجه فرانس��ه از س��فر به ايران محك زدن 
مس��ووالن ايران است تا فرانس��وي ها بدانند تا چه 

اندازه مي توانند در اين پرونده مانور دهند. 

نظام مديريتي، كميت  گرايي و كيفيت  گريزي

حاكميت نظام كميت گرايي بر كشور

  مديريت كميت گرا در ايران
يك نگاه اجمالي به وضعيت فرهنگي، اقتصادي 
و سياس��ي كش��ور مي تواند اين دي��دگاه را تاييد 
كند كه در م��وارد متعددي كمي��ت مورد تمركز 
مدي��ران قرار گرفته و كيفي��ت قرباني چنين نگاه 
كميت  گرايانه ي��ي ش��ده اس��ت. به عب��ارت ديگر، 
حوزه ه��اي گوناگوني از نظام مديريت��ي در ايران 
ترجي��ح مي دهن��د كميت را در مرتب��ه باالتري از 
كيفي��ت ق��رار دهند. نظ��ام آموزش عالي كش��ور 
نمون��ه بارز چنين رويكردي اس��ت. طبق تعاريف، 
كيفي��ت در نظام آموزش عال��ي، وضعيتي از نظام 
آموزشي است كه پاسخگوي نيازهاي اجتماعي در 
يك نقطه زماني     باش��د. با وجود اين، طي س��اليان 
گذشته آنچه در سياست گذاري  ها مورد توجه بوده، 
افزايش انواع دانش��گاه ها و ظرفيت پذيرش آنها در 
مقاطع مختلف تحصيلي و بدون توجه به گسترش 
كيفي نظ��ام آموزش عالي بوده اس��ت. براس��اس 
برخ��ي آماره��ا، در فاصل��ه 92-1384 ب��ه اندازه 
70س��ال پيش از آن در ايران دانش��گاه تاس��يس 
ش��ده اس��ت؛ به نحوي كه نه نيازه��اي منطقه يي 
مورد توجه بوده اس��ت و نه بازه هاي زماني و نقش 

متغيرهايي نظير نرخ رش��د جمعيت و نه كشش و 
توان زيرس��اخت هاي نظام آموزش عالي و نه نياز 
حوزه اشتغال كشور. رشد كميت  گرايانه دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالي كشور در برهه يي از زمان 
به گونه يي بوده كه برخي از اين دانشگاه ها اكنون 
يا در معرض تعطيلي هس��تند يا بيش��تر از تعداد 
دانش��جو عضو هيات علمي دارند و مشغول يافتن 

راهي براي تامين مخارج جاري خود!
به عن��وان نمونه يي ديگر بنابر برخي پژوهش ها، 
ايران پس از روسيه و امريكا و باالتر از كشورهايي 
نظي��ر ژاپ��ن و كره   جنوب��ي با بي��ش از 233هزار 
فارغ  التحصيل در رش��ته هاي مهندسي در جايگاه 
س��وم تعداد فارغ التحصيالن اين ح��وزه قرار دارد. 
به راس��تي اين تعداد از س��رمايه انساني، متناسب 
با توس��عه صنعتي كشور است؟ آيا ميزان توليدات 
دانش  بني��ان كش��ور گوي��اي اس��تفاده صحيح و 
مديريت  شده از اين ميزان فارغ  التحصيل متخصص 
اس��ت؟ آيا ب��ازده ان��رژي و به��ره وري در صنايع 
مختل��ف با وضعي��ت كمي ايران در اين ش��اخص 
همخوان��ي دارد؟ مولفه مذكور تنها مثالي از توجه 
به كمي��ت و بي  توجهي به كيفيت در سياس��ت ها 

و برنامه  ريزي  ه��اي كالن كش��ور اس��ت. در حوزه 
اقتصاد نيز چنين رويكرد كميت  گرايانه يي مشاهده 
مي ش��ود. به عنوان نمونه، بيشتر از رشد اقتصادي 
سخن به ميان مي  آيد يا عدد نهايي آن غالبا ناشي 
از صادرات نفت خام و گاز طبيعي اس��ت و فقط از 
همين اع��داد و ارقام بحث مي ش��ود و توجهي به 
مفاهيم كيفي نظير »توسعه پايدار« و الزامات حائز 

اهميت آن نمي شود. 
در ش��اخص نرخ بيكاري نيز توجه به آمارهاي 
كيفي ديده نمي ش��ود. براساس گزارش مركز آمار 
ايران، در به��ار 1396هخ نرخ بيكاري 12.6درصد 
بوده است. اين گزارش تمامي افرادي كه در طول 
هفته مرجع )هفته آمارگيري( تنها 1 س��اعت كار 
انجام داده باش��ند را داراي ش��غل تعريف مي كند. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه نيم  نگاهي ب��ه واقعيات 
موجود جامعه نش��ان مي دهد ك��ه گذران زندگي 
براي بخش��ي از ش��هروندان حتي با داشتن شغل 

دوم نيز مشكل است. 
براس��اس برخي گزارش ها ح��دود 41درصد از 
شاغالن ايراني بيش از 49ساعت در هفته)شاخص 

كار شايسته( كار مي كنند. 

نمونه ي��ي ديگر اينكه مي توان از طرح مس��كن 
مهر ب��ه عنوان يكي از سياس��ت هاي اقتصادي در 
دولت ه��اي نهم و دهم نام ب��رد. آنچه در خروجي 
اين طرح اقتصادي ديده مي شود، تعداد خانه هايي 
است كه در اختيار متقاضيان قرار گرفته، اما فراتر 
از اينه��ا و فارغ از مجادالت سياس��ي و با پذيرش 
ني��از جامع��ه ب��ه مس��كن ارزان قيمت، پرس��ش 
اساس��ي اين است كه آيا دس��تاورد اين پروژه نيز 
متناس��ب با برآوردها بوده است؟ آيا پيامد اجراي 
اين طرح، حل مشكل مس��كن براي جامعه هدف 
طرح بوده اس��ت؟ آيا الزامات كيفي ساخت چنين 
واحدهايي درنظر گرفته ش��ده است؟ بر اين مبنا، 
ن��گاه كميت  گرايان��ه و خروجي  مح��ور بيش��تر بر 
ذهنيت نظ��ام مديريتي در ايران غلبه دارد و مانع 
از رويكرده��اي كيفيت  گرايانه و دس��تاورد محور 

مي شود. 
 در ح��وزه قانون  گ��ذاري ني��ز س��ايه س��نگين 
كميت گراي��ي دي��ده مي ش��ود و بي��ش از آنكه بر 
كارآم��دي و روزآمدي قوانين تاكيد ش��ده باش��د، 
پيوسته بر تعداد آنها افزوده شده تا جايي كه مجلس 
ش��وراي اس��المي بايد در برخي از موارد به سمت 
قانون  زدايي حركت كند. نظام انتخاباتي كش��ور نيز 
درگير چنين نگرشي است. تنها مولفه حائز اهميت 
در نظام انتخاباتي ايران »درصد مش��اركت« است و 
در نهاي��ت، تمامي آن   چيزي كه م��ورد توجه قرار 

مي گيرد، ميزان رأي  دهندگان است.
اي��ن در حالي بوده كه ع��الوه بر اهميت مبناي 
ف��وق، بايد تاكي��د كرد س��نجه هاي كيف��ي نظير 
چگونگي نظام انتخاباتي در ايران، چگونگي افزايش 
مشاركت مردمي، چگونگي انتخاب فرد مورد نظر از 
سوي مردم و ميزان اثربخشي آراي شهروندان پس 
از انتخابات در اصالح سياست ها و رويكردها ازجمله 
مواردي هس��تند كه در سايه س��نگين يك نگرش 

كميت  زده به فراموشي سپرده مي شوند. 
ردپاي چنين نگرش هاي كميت گرايانه يي را كه 
به صرف دنبال ارائه آمار و ارقام هست، مي توان در 
ورزش كشور نيز رصد كرد. در دوره يي با شعارهاي 
تمركززدايان��ه و ب��دون درنظرگرفتن ظرفيت هاي 
منطقه اي، طرح واگذاري تيم هاي فوتبال اس��تان 
تهران ب��ه برخي اس��تان هاي ديگر كلي��د خورد. 
روندي كه منجر به نابودي برخي از ريشه  دارترين 
و بزرگ ترين تيم هاي فوتبال ايران و حتي آسيا شد 
و اكنون پس از آش��كار ش��دن ناكارآمدي آن، اين 
پرس��ش ها همچنان بدون پاسخ مانده است كه آيا 
اين تصميم با اذهاني كيفيت  محور و دس��تاوردگرا 
اجرايي ش��د يا مس��ووالن و تصميم گيران فقط به 
دنبال كاهش تعداد تيم هاي تهراني بودند و چشم 
به آمار و ارقام داش��تند؛ از اساس دستاورد اجراي 
اين طرح چه بود؟ آيا از تهران تمركززدايي ش��د؟ 
آيا س��طح فوتبال در ش��هرها و اس��تان هاي هدف 
بهبود ياف��ت؟ آيا تيم ه��اي انتقال   يافت��ه با همه 
امكانات خود از تهران كوچ كردند و به شناس��ايي 

استعدادهاي فوتبالي استان متبوع پرداختند؟

 چه بايد كرد؟
به اين ش��كل، از آفات مديري��ت در ايران امروز 
كميت  گراي��ي، كيفيت  گري��زي، توج��ه افراطي به 
عناوي��ن و ارقام و بي  توجهي ب��ه محتوا و اثرگذاري 
سياس��ت ها اس��ت. اين درحالي است كه حكمراني 
مفهومي بوده مرتبط با مديريت موثر منابع انساني، 

اجتماعي و مادي يك جامعه. 
نكت��ه حائز اهمي��ت در مكانيس��م مديريتي در 
ايران كه سبب مي شود چنين نگاه كميت  گرايانه يي 
جايگزين كيفيت  گرايي ش��ود، بي  توجهي به مفهوم 
»دس��تاورد« در ارزيابي سياس��ت ها است. براساس 
نمودار مش��هور زير هر سيس��تمي پس از دريافت 
»ورودي« و »پردازش« بر آن   »خروجي« مورد نظر 

را ارائه مي دهد. 
اي��ن نوع برداش��ت از مديريت بي��ان ديگري از 
نگاه كميت  گرايانه به آن اس��ت. به عبارت ديگر اگر 
مفهوم نظام مديريتي اينگونه فهم ش��ود، خروجي 

آن همان كميت  هايي خواهد بود كه به طور الزامي 
نمي توان��د بيانگ��ر ميزان موفقيت يك سياس��ت يا 
رويكرد باش��د. برعكس اگر به ج��اي تمركز ِصرف 
به خروجي سياست ها، مفهوم دستاورد مورد توجه 
قرار گيرد، مديريت بهتر و دقيق  تر درك ش��ده زيرا 
دس��تاورد يك مفهوم كيفي است و مي تواند ميزان 
اثرگ��ذاري يك رويكرد يا سياس��ت بر جامعه هدف 
را م��ورد ارزيابي قرار دهد. آنچنان كه فرهنگ   لغت 
آكس��فورد نيز در تعريف نخست خود واژه خروجي 
را به معناي »مقدار« و واژه دس��تاورد را به معناي 

»پيامد« تعريف مي كند. 
براساس آنچه بيان ش��د، گذار از مديريت كمي 
و خروجي  محور به مديريتي كيفي و دستاوردمحور 
بايد در تار و پود نظام مديريتي كش��ور شكل گيرد. 
هركدام از خرده  نظام هاي اجتماعي بايد اهميت اين 
گ��ذار را بفهمند، اج��راي آن را بپذيرند و گام  به  گام 
ب��ه آن نزديك ش��وند. نظام آموزش��ي كش��ور بايد 
انس��ان هايي تربيت كند كه به دنبال دستاوردهاي 
اف��كار و رفت��ار خود باش��ند. به عبارتي بيش��تر به 
محتواي زندگي خود بينديش��ند تا طول آن. نظام 
آموزش عالي اگر قرار اس��ت رش��ته و دانشگاهي را 
ايجاد كند يا توسعه دهد، به شكل دقيق بايد بداند 
كه اقدامش ك��دام نياز جامعه را رفع مي كند و چه 
نقش��ي در ارتقاي كيفيت آموزش خواهد داش��ت. 
در نظام رس��انه يي كش��ور بايد پردازش تخصصي و 
حرفه يي معضالت جامعه در اولويت باشد، نه تعداد 
رس��انه هاي حقيقي و مجازي. س��اير خرده  نظام ها 
ني��ز بايد قطب  نماي خ��ود را با مديري��ت كيفي و 

دستاوردمحور تنظيم كنند. 

 نتيجه گيري
آنچنان كه در نوش��تار حاضر به اختصار ديديم، 
ف��ارغ از دالي��ل روان  ش��ناختي كيفيت  گري��زي و 
كميت  گراي��ي افراطي در ذهن انس��ان ايراني، يك 
ش��يوه غلط در نظام مديريتي كشور ما وجود دارد 
و آن نفي تقدم كيفيت بر كميت اس��ت؛ مدير يك 
مجموعه از كاركنان منصوب خود و مدير باالتر از 
مدي��ر منصوب خود ناظ��ران از مجريان و مجلس 
از دولت و همه و همه، چش��م به آمارهايي دارند، 
سراس��ر از مولفه ه��اي كمي و فاقد ش��اخص  هاي 
بررسي كيفيت سياست هاي اجرايي. كمتر مديري 
را مي ت��وان يافت ك��ه در ميان ارق��ام و نمودارها، 
به دنب��ال اثرگذاري سياس��ت هاي مجموعه   خود 
باش��د يا حداقل شاخص  هايي كيفي براي سنجش 
مجموعه تح��ت مديريت خود برگزيند و اين آفت 
نظام مديريتي در ايران اس��ت درحالي كه انقالب 
اس��المي ايران، انق��الب در كيفيت  ها بود؛ كيفيت 
مديريتي، كيفيت رابطه مردم با حكومت و كيفيت 

در قانون  گذاري و اجراي آن. 
هدف از طرح و نقد اين سياس��ت ها تنها ايجاد 
يك عالمت س��وال در برابر آنها ب��ود. هر كدام از 
سياست ها و اقدامات فوق را مي توان از منظرهاي 
متف��اوت اقتص��ادي، سياس��ي، جامعه  شناس��انه 
و... تحلي��ل ك��رد، ولي آنچ��ه نوش��تار حاضر به 
دنبال طرح آن اس��ت، تاثي��ر يك نگرش ذهنيت 
و نوعي خصيصه اس��ت. نگارنده ب��اور دارد وراي 
هم��ه تحليل ه��اي قاب��ل ارائ��ه، كميت  گرايي و 
كيفيت  گري��زي در تاروپ��ود مديري��ت و نظ��ام 

مديريتي كشور نهادينه شده است. 
بنابراي��ن هر نظريه يي در ب��اب مديريت بايد 
پيش��تر و فرات��ر از توجه به مفه��وم »خروجي« 
سياس��ت ها به دنب��ال ارزيابي »دس��تاورد« آنها 
باش��د تا از رهگذر آن نوع��ي از مديريت كيفي 
در كش��ور ش��كل بگيرد كه هر گونه سياست و 
برنام��ه كوتاه  مدت و بلندمدت��ي با ارزيابي دقيق 
دستاوردها و مولفه هاي كيفي آن صورت پذيرد. 
هم��ه بايد بدانيم اگرچ��ه در يك نظام مديريتي 
داراي نق��ص، آماره��ا تعيين  كنن��ده مان��دن يا 
نماندن مس��ووالن است اما بدون ترديد مديراني 
در ذهن م��ردم مي  مانند كه به »كيفيت  ها« ارج 

نهاده باشند. 

فرهاد وفايي فرد    
ش�مس    ف�ارغ از دالي�ل روان  ش�ناختي 
كيفيت  گري�زي و كميت  گراي�ي افراطي در 
ذهن انسان ايراني، يك شيوه غلط در نظام 
مديريت�ي كش�ور ما وج�ود دارد و آن نفي 

تقدم كيفيت بر كميت است. 
مردم هر جامعه يي به تناس�ب فرهنگ، 
تاري�خ، جغرافيا، مذهب و س�اير جنبه هاي 
عمومي خويش داراي رفتارها و خصلت  هايي 
هستند كه برخي از آنها پسنديده و برخي 
ديگر ناپسند قلمداد مي شود. جامعه يي كه 
بتواند خصايص مثب�ت تاريخي و فرهنگي 
خود را تقويت كند به س�مت تعالي خواهد 
رف�ت و برعكس، جامعه يي ك�ه در گرداب 
كج  فكري  ه�ا و كج  روي  ه�ا غوطه  ور ش�ود 
رو به س�وي اضمحالل خواه�د بود. در اين 
چارچوب، جامع�ه   امروز اي�ران نيز اگرچه 
داراي خصاي�ص و مولفه هاي مثبت فراواني 

اس�ت ام�ا از برخ�ي آس�يب  هاي فرهنگي 
و اجتماع�ي نيز رن�ج مي  برد. يك�ي از اين 
آس�يب  ها، كميت  گراي�ي و كيفيت  گري�زي 
در ذهن انس�ان ايراني و فرهنگ مديريتي 
كش�ور اس�ت. توضي�ح آنك�ه ه�ر رفتار و 
رويكرد ف�ردي و اجتماعي داراي دو جنبه 

است: كيفيت و كميت. 
واژه كيفيت برگرفته از ريشه »كيف« به 
معناي چگونگي، صفت و حالت يك پديده 
اس�ت. به اين ش�كل كيفيت را مي توان به 
محت�واي يك پدي�ده ارتب�اط داد و كميت 
را به ابعاد، ان�دازه و مقدار آن. هم از منظر 
عقل و هم در انديش�ه دين�ي، اين واقعيت 
بديه�ي به نظر مي  رس�د ك�ه كيفيت مقدم 
بر كميت اس�ت و كميت ب�االي يك پديده 
زمان�ي قاب�ل   قب�ول خواهد بود ك�ه همراه 
با كيفيت باش�د. بنابراين فارغ از بررس�ي 
تق�دم كيفيت بر كميت در رفتارهاي فردي 

چنين تقدم�ي در برنامه ه�ا و اولويت هاي 
برنامه  ري�زان و مدي�ران ني�ز باي�د در نظر 
گرفته ش�ود. اگرچه س�نجش سياست ها و 
برنامه ريزي هاي مختلف گاهي اس�تفاده از 
اعداد، ارقام و شاخصه هاي آماري را ناگزير 
مي كند اما كاربرد افراطي چنين رويكردي 
در همه وجوه و س�طوح نمي تواند تصويري 
واقعي از نتايج اعمال سياس�ت ها به دست 
دهد و اين به شكل دقيق نكته يي است كه 
مي تواند به انحراف برنامه ها از اهداف اوليه 

بينجامد. 
 از اين رو هر نظام مديريتي بايد كيفيت 
را به عن�وان يك الزام براي سياس�ت هاي 
خود در نظ�ر بگي�رد و در برنامه ريزي هاي 
مختلف خ�ود به آن توجه كن�د. تحت اين 
ش�رايط بايد در موفقيت هر گونه سياستي 
كه كيفي�ت را پاي كميت قرباني مي كند به 

ديده ترديد نگريست.
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سكاندار جديد »اسكودا« ضمن انتقاد از مداخالت ساير نهادها خبر داد

اصالح حداقلي قانون وكالت در دستور كار مجلس

 نهاد وكالت براي گفت وگو با قوه قضاييه 
آماده است

رييس اسكودا گفت: وكال به دليل اينكه الجرم 
با قوه قضاييه س��ر و كار دارند و رس��الت و وظيفه 
آنه��ا در قبال اين قوه اس��ت و همچنين به دليل 
اينكه معيش��ت آنها از قِبل فعاليت در دادگستري 
تامين مي ش��ود، هميش��ه توجه دارن��د كه بايد با 
ق��وه قضاييه و نهادهاي قضايي گفت وگو كنند؛ به 
همين جهت نهاد وكالت هميش��ه براي گفت وگو 
ب��ا ق��وه قضاييه آماده ب��وده، ليكن تا ب��ه حال از 
جانب طرف مقابل استقبال چنداني در اين زمينه 

صورت نگرفته است. 
ريي��س اتحاديه سراس��ري كانون هاي وكالي 
دادگستري ايران )اسكودا( بيان كرد: يكي از علل 
به نتيجه نرس��يدن لوايح يا طرح هاي مطرح شده 
در م��ورد وكالت اين اس��ت كه هيچ ي��ك از اين 
م��وارد از طريق گفت وگوي همه ذي نفعان تدوين 
نش��ده اس��ت. براي مثال اليحه يي ب��دون لحاظ 
شدن دغدغه ها و ويژگي هاي ذاتي و بنيادين نهاد 
وكالت از ناحيه قوه قضاييه تدوين و ارائه ش��د يا 
لوايح تهيه ش��ده توسط كانون هاي وكال همراهي 
قوه قضاييه را به همراه نداش��ت. اخيرا نيز افرادي 
كه نه تنها ذي نفع نيس��تند، بلكه به مشكالت قوه 
قضاييه و نهاد وكالت نيز آگاهي ندارند، طرح هايي 
را تدوين كردند و در حقيقت مرجع صالحي براي 

تدوين طرح و اليحه نيستند. 
وي خاطرنش��ان كرد: به عقيده من كميسيون 
قضايي مجلس سال گذشته تصميم بسيار درستي 
را اتخ��اذ ك��رد و آن تصميم اين ب��ود كه با توجه 
ب��ه مجموع تحوالت موج��ود در اين حوزه، نيازي 
به قانونگ��ذاري جديد در حوزه وكالت نيس��ت و 
مي توانيم ب��ا اصالح همين مق��ررات فعلي و رفع 

خألها پاسخگوي نيازهاي جامعه وكالت بود. 
ش��هبازي نيا ادام��ه داد: اتحادي��ه كانون ه��اي 
وكالي دادگس��تري ايران براي اين امر جلس��ات 
مس��تمري را برگ��زار كرد و در نهاي��ت يك متن 
حداقلي را تهيه و به كميس��يون قضايي ارائه كرد؛ 
در نتيجه پيگيري هاي صورت گرفته از كميسيون 
قضايي تصميم بر آن ش��ده كه ان شاءاهلل به زودي 
اص��الح حداقلي قان��ون موجود و برطرف ش��دن 
بخش��ي از خألها و نقايص اين قانون در دس��تور 

كار قرار گيرد. 

 ضعف قانون استقالل كانون هاي وكال و قانون 
وكالت 

ش��هبازي نيا تاكيد كرد: آنچه مس��لم اس��ت، 
اين اس��ت كه بيش از 5ده��ه از عمر قانون اليحه 
استقالل كانون هاي وكال و قانون وكالت مي گذرد 
و با اين تفاسير اين قوانين مناسب شرايط امروز و 
پاسخگوي بسياري از نيازهاي نهاد وكالت نيستند 
و نياز به اصالح دارند و نهاد وكالت هم سال هاست 

كه به دنبال اين موضوع است. 
ريي��س اتحاديه سراس��ري كانون هاي وكالي 
دادگس��تري اي��ران )اس��كودا( با تاكيد ب��ر اينكه 
ناديده گرفتن دس��تاوردها و تجربيات گذش��ته و 
تدوين قوانين جديد در هر موضوعي امر صحيحي 
نيست، بيان كرد: بهتر است قواعدي را كه تاكنون 
پاس��خگو و كارآم��د بوده اند، حف��ظ كنيم و روي 
قواعد، اح��كام و قوانين ناكارآمد يا مواردي كه بر 
اساس اقتضائات جديد نيازهاي جديد ايجاد شده 
و نيازمند قانونگذاري جديد هستند، تمركز كنيم، 
تصميم كميس��يون قضايي مجلس نيز در همين 

راستاست. 
وي افزود: پيشنهادي هم از ناحيه اسكودا مبني 
بر تشكيل كميته مشتركي از قوه قضاييه، اتحاديه 
كانون هاي وكال و كميسيون قضايي مجلس براي 
تهيه متن اصالح قانون جديد وكالت به كميسيون 
قضايي مجلس ارس��ال ش��د و اميدواري��م كه به 
نتيجه برس��د و با توجه به اينكه بايد در مورد اين 
پيش��نهاد تصميم گيري شود، در صورت به نتيجه 

رسيدن سال بعد عملي خواهد شد. 

 فعاليت 2 نهاد متولي وكالت، همزمان ممكن 
نيست

رييس دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس 
در رابط��ه با موض��وع ادغام مركز مش��اوران قوه 
قضاييه با كانون وكالي دادگس��تري و محاسن و 
معايب اين اق��دام چنين تصريح كرد: نهاد وكالت 
مخالف كار غيراصولي است. طبيعتا فعاليت دو نهاد 
متولي در امر وكالت به صورت همزمان امكان پذير 
نيست. از طرفي اس��تانداردهاي بين المللي اقتضا 

مي كند، نهاد وكالت مستقل باشد. 

 شكل گيري مركز مشاوران ذيل قوه قضاييه 
نادرست بود

وي گفت: شكل گيري مركز مشاوران ذيل قوه 
قضايي��ه حتي اگر ناش��ي از اقتضائات واقعي بوده 
باشد، تصميم نادرستي بوده و به ضرر كشور، قوه 
قضايي��ه و نهاد وكالت خواه��د بود. از طرف ديگر 
افرادي از ناحيه اين مرك��ز پروانه وكالت دريافت 
كردن��د و به تبع آن براي اين افراد حق مكتس��ب 
ايجاد شده اس��ت، قصد نداريم اين حق را ناديده 
بگيريم، ام��ا ادغام دو نهاد ب��دون در نظر گرفتن 

تمهيدات و شرايط الزم امر صحيحي نيست. 
شهبازي نيا در بخش ديگري از صحبت هايش 
ب��ه كار ب��ردن تعبي��ر »ادغ��ام« در م��ورد مركز 

مش��اوران و كان��ون وكال را ناصحي��ح دانس��ت و 
گف��ت: اگر هم در اين زمينه اتفاقي صورت گيرد، 
آن الح��اق اعضاي مركز مش��اوران به كانون وكال 

خواهد بود.

كانون هاي وكال نهادهاي قديمي و استانداردي 
هس��تند كه طبق اصول بين المللي ايجاد ش��ده و 
تعه��دات بين الملل��ي در قالب اس��ناد بين المللي 
مانن��د اص��ول هاوانا از آنه��ا حماي��ت مي كنند؛ 
بنابراي��ن ادغام كانون هاي وكال و مركز مش��اوران 
خالي از معناس��ت و اگر قرار بر پيوس��تن باشد با 
توجه به اينكه كانون هاي وكال نهاد ثابت محسوب 
مي ش��وند، نهادهاي عرضي كه مقطعي تش��كيل 

شده، بايد به كانون هاي وكال الحاق شوند. 
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: پيش از الحاق 
مركز مشاوران به كانون هاي وكال بايد شرايط مهيا 
باشد. استانداردهاي آموزشي در كانون هاي وكال با 
استانداردهاي آموزشي مركز مشاوران تفاوت دارد 
و قاعدتا افراد اين مرك��ز نمي توانند بدون تمهيد 
شرايط وارد نهاد وكالت شوند. بايد براي اين موارد 

راه حلي اتخاذ شود.
پيش��نهاد ما اين اس��ت كه اگر اس��اس الحاق 
تصويب ش��د، جزئيات آن را ب��ه آيين نامه يي كه 
توس��ط كانون هاي وكال تهيه مي شود و در نهايت 
ب��ه تاييد وزير دادگس��تري و ريي��س قوه قضاييه 
مي رس��د، واگ��ذار كنن��د و در آن آيين نامه نحوه 
الحاق و شرايط الزم براي انتقال افراد داراي پروانه 
از مركز مش��اوران به نهاد وكالت پيش بيني شود. 
همچني��ن در اين آيين نامه بايد موضوع اموال نيز 

مشخص شود. 
وي ادام��ه داد: ام��وال كانون ه��اي وكال اموال 
مش��ترك وكالس��ت و باي��د در اي��ن آيين نام��ه 
پيش بين��ي ش��ود افرادي ك��ه ملحق مي ش��وند 
چ��ه وضعيتي دارن��د. موارد بس��يار ديگري مانند 
درجه بندي وكالي مركز مشاوران كه بعضا وكالي 
پاي��ه يك و پايه دو هس��تند بايد در اين آيين نامه 
لحاظ ش��ود. اي��ن اف��راد بايد بر اس��اس مقررات 
كانون ه��اي وكال ارزيابي ش��وند كه به موجب آن 
ممك��ن اس��ت، درجه بندي ها ب��ا تغييراتي همراه 
باشد. اين موارد از مسائل اساسي است و با در نظر 
گرفتن اين موارد ما نيز با الحاق مركز مشاوران به 

كانون هاي وكال موافق هستيم. 
ريي��س اتحاديه سراس��ري كانون هاي وكالي 
دادگس��تري ايران )اس��كودا( در پاس��خ به اينكه 
آيا ق��وه قضاييه به دنبال اين ب��ود كه كانون هاي 
وكال زيرمجموعه يي از دس��تگاه قضايي محسوب 
ش��وند، اظهار ك��رد: البته موضع ق��وه قضاييه به 
معني تماميت اين قوه نيست كه كانون هاي وكال 

زيرمجموعه دستگاه قضايي قرار گيرند، اما ممكن 
اس��ت افرادي در قوه قضاييه اين ديدگاه را داشته 
باش��ند. رييس محترم قوه قضاييه در صحبت هاي 
اخي��ر خود به اس��تقالل كانون ه��اي وكال احترام 
گذاش��تند و اساس اينكه نهاد وكالت بايد مستقل 
باش��د در اظهارات ايش��ان نيز نمايان ب��ود، البته 
مطالبي هم در صحبت هاي ايش��ان مطرح شد كه 
از نظ��ر ما بهتر بود در روز وكيل بيان نمي ش��د و 
حالوت تبريك روز وكيل از زبان ايش��ان كمرنگ 

نمي شد. 
شهبازي نيا در بخش��ي از گفته هايش با انتقاد 
از جذب وكيل توس��ط مركز مش��اوران بيان كرد: 
به عنوان ي��ك تحصيلكرده حقوق عقيده من اين 
اس��ت كه مركز مش��اوران براي جذب كارآموز و 
صدور پروانه وكالت مجوزي ندارد و اساس جذب 
از طريق اين مركز به قانون برنامه سوم توسعه باز 
مي گردد. به ياد دارم زماني كه در يكي از نهادهاي 
بخش تقنيني حضور داشتم، موضوع صدور پروانه 
مش��اوره از ناحي��ه مركز مش��اوران مط��رح بود و 
صحبت��ي از اعطاي پروانه وكال��ت در آنجا مطرح 
نبود و اين موضوع توسط آيين نامه يي كه به تاييد 
و تصويب رييس قوه قضاييه وقت رسيد به پروانه 

وكالت تبديل شد. 
اين اس��تاد دانشگاه تاكيد كرد: به عقيده ما در 
قانون برنامه س��وم توس��عه، مجوزي براي صدور 
پروانه وكالت توس��ط اين مركز بيان نشده، حتي 
با پذيرش اين موضوع بر اس��اس نرم ها، تفاس��ير 
موج��ود و دو مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي، 

برنامه هاي توسعه 5سال مدت دارند. 
عضو هي��ات علمي دانش��گاه تربي��ت مدرس 
با اش��اره به پايان دوره اعتبار زماني برنامه س��وم 
توس��عه و تاكيد بر اينكه در حال حاضر در برنامه 
ششم توس��عه هستيم، اظهار كرد: جذب وكيل از 
طريق مركز مش��اوران و اعمال م��اده 187 قانون 
برنامه سوم توس��عه هيچ گاه در قوانين برنامه هاي 
بع��دي تنفيذ نش��د؛ بنابراين قانون گ��ذار از اين 
طري��ق صراحت��ا اراده خ��ود را مبن��ي ب��ر اينكه 
نمي خواهد اين وضعيت ادامه پيدا كند، نشان داد. 
به وي��ژه اينكه در مجلس شش��م حذف اين ماده 
تصويب ش��د، ليكن شوراي نگهبان با آن مخالفت 
كرد. اين موضوع به اين معناست كه اراده مجلس 
در زمان برنامه سوم توسعه نيز پايان دادن به اين 
وضعيت است و مس��لما قانونگذار تصميمي براي 

ادامه اين وضعيت ندارد. 
وي اضاف��ه ك��رد: همچنين بر اس��اس اصول 
حقوقي روش��ن است كه پس از پايان برنامه سوم 
توسعه اين مركز اجازه صدور پروانه نداشته و اين 
م��ورد نيز يكي از مس��ائل مورد توج��ه در الحاق 

احتمالي است.
ريي��س اتحاديه سراس��ري كانون هاي وكالي 
دادگس��تري ايران )اس��كودا( در ادامه با تاكيد بر 
مش��خص ش��دن نحوه ورود وكالي جذب ش��ده 
توس��ط مركز مش��اوران گفت: آزمون��ي كه اخيرا 
توسط مركز مشاوران برگزار شد به استناد تفسير 
موس��عي از بند »چ« ماده 88 برنامه ششم توسعه 
بود كه به عقيده ما به هيچ عنوان در جذب وكيل 
و ص��دور پروانه وكالت توس��ط اين مركز صراحت 
نداش��ت. در هر صورت با وجود تالش كانون هاي 
وكال براي بازگرداندن اين اقدام به مجراي قانوني 
و ايج��اد مانع براي برگزاري اي��ن آزمون به دليل 
اينك��ه اي��ن مركز به قوه قضاييه وابس��ته اس��ت، 
موفقيتي حاصل نش��د و اين آزمون برگزار ش��د، 
ام��ا كانون ه��اي وكال همچنان پيگير اين مس��اله 

هستند. 

 عدم تناسب پذيرش دانشجو و بازار كار 
در ادام��ه اي��ن گفت وگو ش��هبازي نيا موضوع 
و  و  دانش��جويان رش��ته هاي حق��وق  خروج��ي 
مطالبات ش��غلي اين اف��راد از نهاد وكالت را مورد 
اش��اره قرار داد و افزود: اين موضوع بس��يار جدي 
ناشي از سياست هاي نادرست آموزش عالي كشور 
اس��ت. آموزش عالي در كشور ما با استانداردهاي 

جهاني فاصله بسيار زيادي دارد و اصوال مبتني بر 
نيازها نيست. اوال از حيث كمي هيچ تناسبي ميان 
رشته ها، پذيرش دانش��جو و بازار كار وجود ندارد 
يا حداق��ل مورد ارزيابي ق��رار نمي گيرد. از حيث 
محتوا نيز به همين ش��كل است. فارغ التحصيالن 
دانش��گاه هاي ما توانمندي ه��اي الزم براي ورود 

سريع به بازار كار را ندارند. 
اين اس��تاد دانش��گاه ب��ا بيان اينك��ه در مورد 
رش��ته حقوق وضعيت خاصي حاكم است، گفت: 
متاس��فانه به دليل حجم وس��يع و بي��ش از حد 
اس��تاندارد بي��كاري در س��طح جامعه، سياس��ت 
آموزش عالي از حيث كمي توس��عه آموزش عالي 
ب��راي به تعويق انداختن بيكاري بوده اس��ت و به 
دليل نياز بخش هاي فني و پزش��كي به تجهيزات 
و امكان��ات اولي��ه و هزينه هاي م��ورد نياز در اين 
بخش، بار عمده توسعه كمي توسط آموزش عالي 
به رشته هاي علوم انساني كه اصوال معضل بيكاري 
در آنها به نس��بت رشته هاي فني و پزشكي بيشتر 

است، منتقل شده است. 
اين وكيل دادگستري دليل تقاضاي حداكثري 
در رشته هاي علوم انساني و از جمله حقوق را باال 
بودن س��طح اميدواري نس��بت به اشتغال در اين 
رش��ته ها دانست و بيان كرد: به عقيده من در اين 
موضوع س��وداگري رخ داده و افراد يا دانش��گاه ها 
مانن��د دانش��گاه پي��ام ن��ور، آزاد و غيرانتفاعي با 
هدف جذب بيش��تر دانش��جو، تج��ارت و پول به 
دس��ت آوردن ب��ه دنبال توس��عه رش��ته حقوق 
رفتند، متاس��فانه حتي دانش��گاه هاي دولتي هم 
بعض��ا پرديس هايي را ايج��اد كردند و وارد چرخه 
سوداگري ش��دند. در حوزه آموزش حقوق تعداد 
بس��يار زيادي دانش��جوي حقوق ب��دون توجه به 
ش��رايط بازار كار و به ويژه ب��دون در نظر گرفتن 
كيفيت آموزش پذيرفته مي ش��وند. در كش��وري 
مانند س��وئد 4 دانش��كده حقوق وجود دارد و در 
مقابل در كش��ور ما بيش از هزار واحد آموزش��ي 
دانش��جوي حقوق مي پذيرند و اين وضعيت بسيار 

عجيبي است. 

وي ادام��ه داد: ريي��س يك��ي از موسس��ات 
تحقيقات��ي ب��زرگ آلمان در ح��وزه حقوق از من 
پرسيد ش��ما در ايران چه تعداد دانشجوي حقوق 
داري��د؟ ب��راي حفظ آبرو ش��ايد يك ده��م تعداد 
واقعي دانش��جويان حقوق را گفت��م. از اين تعداد 
وحش��ت زده ش��د و گفت با اين تفس��ير كش��ور 
ش��ما كش��وري اس��ت كه حاكميت قانون در آن 
م��ورد توجه اس��ت و بالفاصله پرس��يد اين تعداد 

فارغ التحصيل حقوق قرار است چه كار كنند؟
از  ش��هبازي نيا خاطرنش��ان ك��رد: بس��ياري 
واحدهاي دانش��گاهي حتي هيات علمي ندارد. ما 

واحدهاي��ي داريم كه دكتراي حقوق داير كرده اند 
در حالي كه حتي يك نفر دكتر حقوق در آن شهر 
وجود ندارد و اغلب آنها بدون كيفيت با استادهايي 
كه ممكن است در ماه و در طول ترم فقط يك بار 
به دانشگاه مراجعه كنند، دوره ها را ارائه مي كنند. 
اين آسيب بسيار بزرگي براي جامعه است. از يك 
طرف تعداد زي��ادي فارغ التحصيل حقوق داريم و 
حقوق يكي از چند رش��ته يي اس��ت كه بيشترين 
تعداد بيكار را دارد و از طرف ديگر آموزش حقوق 
افت پيدا كرده و اين مس��اله در آينده به خدمات 
حرفه يي حق��وق مانند وكالت و قض��اوت منتقل 
مي ش��ود و با پايين آمدن كيفيت اينها، لطمه آن 

متوجه جامعه مي شود. 
امي��د  تنه��ا  اينك��ه  عل��ت  ش��هبازي نيا 
فارغ التحصيالن حقوق وكالت است را اين دانست 
كه س��اير مشاغل حقوقي به نحوي به حاكميت و 
دولت وصل مي شوند و خاطرنشان كرد: استخدام 
قض��ات بر عهده ق��وه قضاييه اس��ت و اخذ مجوز 
س��ردفتري اسناد رس��مي يا دفاتر ازدواج و طالق 
توس��ط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور صورت 
مي گيرد. همه مش��اغل حقوقي به گونه يي وابسته 
به دولت هستند و ممكن است براي دولت هزينه 
داش��ته باش��ند. در اين ميان نهاد وكالت به تعهد 
خود كه برگ��زاري آزمون س��االنه و جذب وكيل 
بوده اس��ت بدون اس��تثنا تاكن��ون پايبند بوده و 
ش��ايد تنها صنفي باشد كه هيچ وقت اين اقدام را 

تعطيل نكرده است. 
رييس دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس 
در خصوص افزايش ظرفيت وكالت نيز اظهار كرد: 
كانون هاي وكال معموال به اين موضوع توجه دارند 
و در ح��د توان كارآم��وز مي پذيرن��د، اما افزايش 
ظرفي��ت اقتضائات و الزامات��ي دارد كه بايد مورد 
توج��ه قرار گيرد. براي مثال در ابتدا بايد بازار كار 
در نظر گرفته ش��ود. در حال حاضر تعداد زيادي 
وكالي ج��وان و بي��كار داريم ك��ه حقيقتا از نظر 
معيش��ت و حتي در تامين هزين��ه تمديد پروانه 
خود گرفتار هستند. كارآموزان و وكال ساالنه بايد 
به ترتي��ب 400 و 800 هزار تومان بي دليل براي 
حق تمبر به قوه قضاييه پرداخت كنند و بسياري 
از اف��راد در تامين همين مي��زان هم مانده اند و از 
پس آن بر نمي آيند. به همين جهت برخي پروانه 
وكال��ت خ��ود را توديع كردند ي��ا از وكالت تغيير 
شغل دادند. در اين ميان نيز ممكن است، وكاليي 
باش��ند كه به لحاظ س��ابقه يا به هر ش��كل ديگر 

وضعيت خوبي داشته باشند. 

 با اصالح بازار وكالت، امكان افزايش ظرفيت 
وجود دارد

اين وكيل دادگس��تري ب��ا تاكيد بر الزام وجود 
تناسب در بازار كار اظهار كرد: بازار كار فعلي واقعا 
گنجايش بي��ش از اين را ندارد. اگ��ر بازار وكالت 
اصالح شود، ممكن اس��ت امكان افزايش ظرفيت 
قابل توجهي وجود داش��ته باش��د. براي مثال 15 
ميلي��ون پرونده در مراج��ع قضايي وجود دارد در 
حال��ي كه از اين تعداد تنه��ا 10 درصد با دخالت 
وكيل حل و فصل مي ش��ود. اين امر ناشي از اين 
اس��ت كه ساختار دادگستري به شكلي نيست كه 
مردم بدانند براي به نتيجه رسيدن پرونده هايشان 
حتم��ا بايد از حضور وكيل بهره مند باش��ند، البته 
اين الزام جدا از بحث وكالت اجباري است. شرايط 
دادگس��تري به شكلي است كه افراد ممكن است، 
ترجيح دهند خودش��ان به دادگاه مراجعه كنند تا 
اينكه وكيل اين امور را برايش��ان انجام دهد. اين 
موضوع هم براي مردم و هم براي دادگس��تري ها 

گرفتاري ايجاد مي كند. 
وي ادام��ه داد: از ط��رف ديگر ممكن اس��ت، 
بس��ياري از مردم توان مال��ي پرداخت حق الوكاله 
را نداشته باش��ند. كانون هاي وكال در حال حاضر 
به متقاضيان خدمات معاضدتي ارائه مي دهند كه 
ساالنه شامل ده ها هزار خدمت معاضدتي به افراد 
نيازمند مي شود و به صورت رايگان در پرونده هاي 
اين افراد دخالت مي كنند. در تمام دنيا هزينه هاي 
اين اقدام بر عهده دولت است و بودجه هايي به اين 

امر اختصاص داده مي شود كه قابل باور نيست. 
ش��هبازي نيا اضافه كرد: براي مثال در كش��ور 
انگلي��س س��االنه 5/2ميليارد پون��د يعني چيزي 
بالغ بر حدود 11 هزار ميليارد تومان بودجه براي 
وكالت معاضدتي اختصاص مي يابد يا در كشوري 
مانند هلند قريب يك ميليارد يورو هزينه خدمات 
معاضدتي توسط دولت ش��ان تامين مي شود. اين 
اق��دام هم بازاري براي وكال ايج��اد مي كند و هم 
م��ردم در دعاوي از حضور وكيل بهره مي برند. در 
كش��ور ما قوه قضايي��ه و دولت برخالف نص اصل 
۳5 قانون اساس��ي در اين بخش هيچ وظيفه يي را 
بر عه��ده نگرفته اند و كانون ه��اي وكال به صورت 
رايگان عهده دار اين بخش هستند كه اين امر نيز 

بازار وكالت را محدود مي كند. 
ريي��س اتحاديه سراس��ري كانون هاي وكالي 
دادگس��تري ايران )اس��كودا( با بي��ان اين مطلب 
كه بيش از 90 درصد از اقتصاد كش��ور ما اقتصاد 
دولتي اس��ت، گفت: حجم بيش��تري از دعاوي در 
كش��ور مربوط به دعاوي اي مي شود كه يك طرف 
آن دول��ت اس��ت و دولت به دلي��ل بهره مندي از 
مش��اور حقوقي داخلي نياز به وكي��ل ندارد؛ اين 
مورد هم بخش مهمي از بازار وكالت در كش��ور ما 

را از بين برده است. 

  چانه زني بر سر
امنيت غذايي در مجلس

مجلس درحالي قرار اس��ت درباره الحاق به كنوانسيون
UPOV تصميم گي��ري كند كه بس��ياري از كش��اورزان 
هندي تحت تاثير پرداخت حق انحصاري س��االنه بذر كه 
ازعواقب اين الحاق اس��ت، به ش��دت تحت فش��ار هستند. 
مجل��س ش��وراي اس��المي قرار اس��ت اين هفت��ه اليحه 
الحاق ايران به كنوانس��يون حمايت از ارقام جديد گياهي 
)UPOV( را در صح��ن علن��ي ب��ه راي گي��ري بگذارد؛ 
كارشناسان و متخصصان حوزه كشاورزي انتقادات زيادي 
را به اين كنوانس��يون وارد كرده و معتقدند كه آسيب هاي 
ناشي از الحاق ايران به كنوانسيون مذكور، بسيار بيشتر از 
فرصت هاي احتمالي آن خواهد بود. در همين حال نگاهي 
به تجربه برخي كشورهاي عضو كنوانسيون نشان مي دهد 
كه مقررات حاكم بر آن، كش��اورزان اين كشورها را تحت 
شديدترين فشارها قرار داده است؛ به عنوان مثال در كشور 
هندوستان، تعداد زيادي از كشاورزان تحت فشار پرداخت 
حق انحصاري س��االنه بذر كه يك��ي ازعواقب جدي الحاق 
به اين كنوانس��يون )UPOV( است، خودكشي كرده اند. 
پس از آنكه اعالم ش��د مجلس قصد دارد اليحه مذكور را 
طي هفته جاري در صحن علني به راي نمايندگان بگذارد، 
بسياري از كارشناسان و متخصصان اين حوزه اعالم كردند 
ك��ه الحاق ايران به اين كنوانس��يون نه تنها س��ودي براي 
كشور ندارد بلكه محدوديت هاي فوق العاده يي نيز براي ما 
ايج��اد خواهد كرد. در همين زمينه صادق روس��تا زاده در 
گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اينكه كارشناس��ان زيادي 
 )UPOV( معتقدن��د معايب الحاق ايران به كنوانس��يون
بيش��تر از مزاياي آن اس��ت، اظهارداشت: بله. متاسفانه در 
كش��ور كار كارشناس��ي دقيقي در مورد اين اليحه انجام 
نش��ده؛ مركز پژوهش هاي مجلس نيز كه بايد كار دقيقي 
در اين زمينه انجام مي داد؛ كوتاهي كرده و گزارش ضعيف 
و غير علمي را تدوين كرده اس��ت. وي با اش��اره به معايب 
اصلي اين الحاق گفت: از معايب اصلي اين اليحه محدوديت 
به نژادگران و ش��ركت هاي دانش بنياني است كه در حال 
حاضر مشغول فعاليت هاي اصالحي در زمينه ارقام گياهي 
هس��تند؛ از دو جنبه اين موضوع اهمي��ت دارد، اول اينكه 
اگ��ر رقم يا گونه يي كه به نژادگ��ران داخلي در حال كار بر 
روي آن هس��تند، پايه يي وارداتي داشته باشد، بايد از اين 
به بع��د مجوز انحصاري ش��ركت هاي چندمليتي خارجي 
توليد كنن��ده آن بذر را بگيرند، اگ��ر چه آن بذر پايه بومي 
داش��ته باشد. دوم اينكه پيوستن به اين كنوانسيون مسير 
ورود ش��ركت هاي بزرگ خارجي توليد و تجارت بذر رو به 
كشور تسهيل مي كند و بازار به نژادگري در كشور را از بين 
مي برد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: دومين ضربه 
پيوستن به اين كنوانسيون به كشاورزان خردي است كه از 
بذرهاي وارداتي اس��تفاده مي كنند. در حال حاظر بيش از 
80 درصد بذرهايي كه در كش��ور كشت مي شود، بذرهاي 
وارداتي هستند. در اين صورت كشاورزان ديگر حق ذخيره 
بذر براي كش��ت سال آينده خود را نخواهند داشت و بايد 
حق انحصاري ش��ركت هاي خارجي را بپردازند. موضوعي 
كه باعث خودكش��ي ۳00 هزار كشاورز و روستايي در طي 
15 س��ال گذشته در كش��ور هند شده اس��ت. روستازاده 
ادامه داد: نكته س��وم وابستگي به كش��ورهاي خارجي در 
شرايط تحريم اس��ت. وقتي به نژادگران ايراني توان رقابت 
با ش��ركت هاي خارجي را كه چندين س��ال است در اين 
زمينه سرمايه گذاري كرده اند، از دست بدهند، بازار داخلي 
در اختيار ش��ركت هاي خارجي قرار خواهد گرفت كه اين 
موضوع آسيب پذيري كشور در شرايط تحريمي را تشديد 
خواهد كرد. وي همچنين درباره اينكه گفته مي شود الحاق 
اي��ران به اين كنوانس��يون واردات بذور ب��ا عملكرد باال را 
تسهيل مي بخش��د و راهكار مناسبي براي حل بحران آب 
است، تصريح كرد: اول بايد به اين نكته اشاره كرد كه طرح 
اين مساله اش��تباه است. كش��ور ما دچار بحران مديريت 
آب اس��ت و نه بحران آب. مس��ووالن تا قبل از بارش هاي 
اخير مي گفتند آب نيس��ت و آب كم است. حال كه بارش 
اتف��اق افتاده، آب هس��ت و اتفاقا زياد هم هس��ت. برنامه 
مسووالن براي مديريت اين آب چيست؟ چه قدر طرح هاي 
آبخيزداري اجرا ش��ده؟ در طي 20 س��ال گذشته بودجه 
آبخي��زداري چه قدر بوده و چه ق��در تخصيص يافته؟، آيا 
راهكار حل بحران مديريت مسووالن آب كشور در وابستگي 
كامل كشور به شركت هاي خارجي است؟ به نظر مي رسد 
هدف برخي از افراد از طرح چنين مسائلي ترساندن مردم 
و تصميم گيرندگان كشور است. روستازاده عنوان كرد: نكته 
بعدي آنكه ممكن است در كوتاه مدت با بذرهاي وارداتي كه 
شايد پر محصول و مقاوم به شوري و خشكي باشند بتوان 
توليد محصوالت را افزايش داد، ولي مس��ووالن كشور بايد 
براي طوالني مدت كشاورزي كشور تدبير كنند. نه آنكه به 
اميد افزايش محصول در كوتاه مدت، زيرساخت هاي كشور 
را از بين ببرند. به نظر مي رس��د راهكار جايگزين، اهميت 
دادن به بهنژادگران داخلي و شركت هاي دانش بنياني است 
كه در حال حاظر در حال اصالح ارقام بومي هس��تند و نه 
نادي��ده گرفتن بي تدبيري خود و تالش در جهت وابس��ته 
كردن كشور. اين كارش��ناس اقتصادي درباره اينكه گفته 
ش��ده اين يك الزام قانوني از سوي مجلس است كه ايران 
به كنوانسيون مذكور ملحق شود، افزود: هيچ الزامي در اين 
زمينه وجود ندارد. قانوني در سال 1۳82 تحت عنوان قانون 
ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال در مجلس 
ش��وراي اسالمي به تصويب رس��يد كه در ماده 12 تصريح 
ش��ده است كه به موسس��ه تحقيقات ثبت نو گواهي بذر و 
نهال اجازه داده مي شود با رعايت مقررات مربوط به عضويت 
كنوانسيون بين المللي حمايت از ارقام جديد گياهي بپيوندد. 
رعايت مقررات يعني اصل 77 قانون اساس��ي و تصويب در 
مجلس شوراي اسالمي. روستازاده اين الحاق را دقيقا مغاير 
با تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و خودكفايي دانست 
و ادام��ه داد: در اقتصاد مقاومت��ي به اقتصادي دانش بنيان 
و درون زا اش��اره شده اس��ت. در حالي كه پيوستن به اين 
كنوانسيون شركت هاي دانش بنيان داخلي را نابود كرده و 
به نفع شركت هاي چندمليتي خارجي توليد بذر است. در 
اقتصاد مقاومتي بر صادرات تاكيد ش��ده است. پيوستن به 
اين كنوانس��يون در شرايط فعلي مسير واردات گسترده به 
كشور را روان خواهد كرد. به طور كلي در اقتصاد مقاومتي، 
مقاوم سازي كش��ور در تكانه هاي اقتصادي مطرح است در 
حالي كه پيوستن به كنوانسيون وابستگي كشور در زمينه 
محصوالت كش��اورزي را در پي خواهد داشت. پيش از اين 
نيز، ولي اهلل محمدي، اس��تاد گ��روه زراعت و اصالح نباتات 
دانشگاه تهران با انتقاد از عدم كارشناسي عميق اليحه گفته 
بود: حدود 80 درصد كشاورزان ايران خرده پا هستند كه از 
مزرعه خود براي س��ال بعد بذرگيري مي نمايند. در صورت 
عضويت همه آنها مجبور به پرداخت مبلغي به شركت هاي 
خارجي خواهند ش��د ضمن اينكه در صورت تخلف، صدها 
پرونده حقوقي در مجامع بين المللي عليه ايران طرح خواهد 
شد. بعالوه در س��ال هاي گذشته از منابع مختلف بذر ها و 
نهال هاي مختلفي وارد كشور شده است. درصورت عضويت 
بايد پاس��خگوي تك ت��ك آنها بوده و چه بس��ا مجبور به 

پرداخت جريمه براي آنها شويم. 

گزارش

كمتر از سه ماه است كه اداره اتحاديه سراسري كانون هاي وكالي دادگستري 
ايران )اس�كودا( در دس�ت مرتضي ش�هبازي نيا قرار گرفته، ف�ردي كه اكنون 
جايگزين بهمن كشاورز شده، سرپرستي اداره كل امور مجلس، مديريت اداره 
كل حقوق�ي وزارت علوم، مديريت اداره كل قوانين و مقررات س�ازمان تامين 
اجتماعي و معاونت پژوهشي و مديريت مركز تحقيقات شوراي نگهبان، دو دوره 

عضويت در هيات مديره كانون وكالي دادگستري مركز، مديريت گروه و رياست 
دانشكده حقوق را در سوابق خود دارد. شهبازي نيا در اين گفت وگو پاسخگوي 
س�واالت خبرنگاران حقوقي ايسنا بوده است. مرتضي شهبازي نيا در خصوص 
تدوين اليحه يي پيرامون امور وكالت كه چندين س�ال اس�ت مورد بحث وكال، 
قوه قضاييه و مجلس است، اظهار كرد: به طور كلي يكي از مشكالت در جامعه 

ما ناتواني در گفتمان اس�ت كه به بخش قضايي و نهاد وكالت نيز تس�ري پيدا 
كرده، اين ناتواني در گفت وگو س�وءتفاهماتي را ايجاد مي كند كه در نتيجه آن 
حل كردن مشكالت و پيدا كردن راه حل براي آنها سخت و پرهزينه خواهد شد.
به همين دليل تاكنون نتوانستيم با قوه قضاييه كه يك طرف مسائل اين نهاد 

است، گفت وگو داشته باشيم. 

كميسيون قضايي مجلس سال گذشته 
تصميم بسيار درستي را اتخاذ كرد و آن 

تصميم اين بود كه با توجه به مجموع 
تحوالت موجود در اين حوزه، نيازي 

به قانونگذاري جديد در حوزه وكالت 
نيست و مي توانيم با اصالح همين 

مقررات فعلي و رفع خألها پاسخگوي 
نيازهاي جامعه وكالت بود

در حال حاضر تعداد زيادي وكالي 
جوان و بيكار داريم كه حقيقتا از نظر 
معيشت و حتي در تامين هزينه تمديد 

پروانه خود گرفتار هستند. كارآموزان و 
وكال ساالنه بايد به ترتيب 400 و 800 

هزار تومان بي دليل براي حق تمبر به 
قوه قضاييه پرداخت كنند و بسياري از 
افراد در تامين همين ميزان هم مانده اند 

و از پس آن بر نمي آيند. به همين جهت 
برخي پروانه وكالت خود را توديع 
كردند يا از وكالت تغيير شغل دادند

                                                                                                      

ممكن است، بسياري از مردم توان 
مالي پرداخت حق الوكاله را نداشته 

باشند. كانون هاي وكال در حال حاضر 
به متقاضيان خدمات معاضدتي ارائه 
مي دهند كه ساالنه شامل ده ها هزار 

خدمت معاضدتي به افراد نيازمند مي شود 
و به صورت رايگان در پرونده هاي 

اين افراد دخالت مي كنند. در تمام دنيا 
هزينه هاي اين اقدام بر عهده دولت است 

و بودجه هايي به اين امر اختصاص داده 
مي شود كه قابل باور نيست

حجم بيشتري از دعاوي در كشور 
مربوط به دعاوي اي مي شود كه يك 

طرف آن دولت است و دولت به دليل 
بهره مندي از مشاور حقوقي داخلي نياز به 

وكيل ندارد؛ اين مورد هم بخش مهمي 
از بازار وكالت در كشور ما را از بين 

برده است

                                                                                                      



 حقوق مسافران در پروازهاي چارتري؟ 
حميدرضا پهلواني، رييس سابق سازمان هواپيمايي 
كشوري درباره حذف پروازهاي چارتري و تبعات اين 
تصميم ب��ه »تعادل« مي گويد: اين پروازها مولفه هاي 
خاص��ي دارند و سيس��تم پروازهاي چارت��ري جدا از 
پروازهاي برنامه يي اس��ت و اين دون��وع پرواز قوانين 

متفاوتي هم دارند. 
پهلوان��ي مي افزايد: اگرچه پروازه��اي برنامه يي و 
چارتري مقوله هاي جداگانه يي هستند اما در ايران به 
دليل مشكالت اقتصادي، پروازها، تلفيقي از چارتري 
و برنامه يي هستند و در پروازهاي برنامه يي)سيستمي( 

چارتر هم با نسبت هاي متفاوت گنجانده شده است. 
او ادام��ه مي ده��د: ب��ه دليل ويژگي ه��اي خاص 
پروازهاي چارت��ري، تعاريف حقوقي خاصي هم براي 
مس��افران اين پروازها وج��ود دارد و يكي از بارزترين 
ويژگي هاي اين پروازها غيرقابل برگش��ت بودن بليت 
اس��ت درحالي كه در پروازه��اي برنامه يي بليت قابل 

برگشت است. 
به گفته اين كارشناس ارشد صنعت هوانوردي در 
پروازهاي چارتري حقوق مسافر چندان جدي گرفته 
نمي ش��ود و پروازهاي چارتر به دليل منافع و مزاياي 
اقتصادي كه براي چارتر كنن��دگان به همراه دارند از 
سوي آژانس ها همچنين چارتركننده ها مورد استقبال 

قرار مي گيرند. 
پهلواني با اشاره به اينكه چارتركنندگان بيشتر به 
دنبال چارتر هواپيماهايي با مقاصد گردشگري هستند، 
اضافه مي كند: در برخي فصول سال كه تعداد مسافران 
كمتر است به دليل كاهش تقاضا قيمت بليت چارتر 
هم كاه��ش مي يابد و بليت با قيمت ك��م در اختيار 
مسافر قرار مي گيرد و از نظر مالي به نفع مسافر است 
و در فصول پرتقاضاي س��ال قيم��ت بليت پروازهاي 
چارت��ري افزايش مي يابد و حت��ي در برخي موارد از 

قيمت بليت هاي برنامه يي هم بيشتر مي شود. 
او بيان مي كند: در صورت��ي كه يكي از پروازهاي 
چارتري دچار حادثه شود، قوانين حمايت كمتري از 
حقوق مسافران مي كنند و اگرچه مسافران اين پروازها 
تا حدودي هزينه كمتري نسبت به پروازهاي برنامه يي 
پرداخت مي كنند اما حقوق كمتري نسبت به مسافران 

پروازهاي برنامه يي دارند. 
رييس س��ابق سازمان هواپيمايي كش��وري ادامه 
مي دهد: با توجه به اينكه حقوق مس��افران پروازهاي 
چارتري نس��بت به پروازهاي برنامه يي كمتر اس��ت، 
اس��تفاده از اين پروازها با وجود هزينه كمتر  به ضرر 

مسافران است. 

 حذف چارتر اثري بر اقتصاد ندارد
پهلواني معتقد اس��ت كه مسافران تنها در پروازهاي 
سيستمي از حق و حقوق يك مسافر برخوردار مي شوند؛ 
نام آنها، شماره شناسنامه و... روي بليت ثبت مي شود و 
شما به عنوان يك مسافر به رسميت شناخته مي شويد. 
او مي گويد: پروازهاي چارتري منافع اقتصادي براي 
چارتركنن��ده دارد و او از ي��ك نقطه ب��ه نقطه ديگري 
هواپيما را چارتر مي كند و بيش��تر به دنبال دستيابي به 

اهداف اقتصادي است. 
اين كارش��ناس ارشد صنعت هوانوردي با رد كاهش 
حجم مس��افران هوايي با حذف پروازهاي چارتري بيان 
مي كند: اگر پروازهاي چارتري حذف ش��وند، مسافران 
از پروازهاي سيستمي استفاده مي كنند و تقريبا هزينه 

ثابتي را در شرايط و فصول مختلف پرداخت مي كنند. 
پهلواني اظهار مي كند: براي مس��افر جز يك مقدار 
هزينه بيش��تر در بليت پروازهاي برنامه يي، تفاوتي بين 

پروازهاي برنامه يي و چارتري وجود ندارد. 
او تصريح مي كند: با توجه به اينكه حقوق مسافر 
در پروازه��اي چارتري پايمال مي ش��ود، حذف اين 
پروازه��ا گزينه خوبي اس��ت و خللي ه��م درحجم 
مس��افر ايج��اد نمي كن��د و مس��افران از پروازهاي 
برنامه يي اس��تفاده مي كنند ضمن اينكه با توجه به 
پايمال شدن حقوق مسافر، كاهش ميزان گردشگري 

موضوعي حاشيه يي است. 
رييس س��ابق س��ازمان هواپيمايي كش��وري ادامه 
مي ده��د: حذف پروازه��اي چارتري تاثي��ري در رونق 
اقتصادي كش��ور ندارد و در صورت اجراي اين تصميم 
با انجام پروازهاي برنامه يي مسافران مي توانند به مقاصد 

مورد نظر خود سفر كنند. 

 حذف پروازهاي چارتري و كاهش عرضه
محمدرضا ملكي،  كارشناس هوايي كه مديريت 
يك آژانس هوايي را برعهده دارد با حذف پروازهاي 
چارتري موافق نيس��ت و در اين زمينه به »تعادل« 
مي گويد: برخي كارشناس��ان مط��رح مي كنند كه 
ح��ذف پروازهاي چارت��ري موجب ارزان تر ش��دن 
بليت پروازهاي داخلي مي ش��ود درحالي كه حذف 
اين پروازها تاثيري در قيمت بليت هواپيماها ندارد. 
ملكي ادامه مي دهد: بليت پروازهاي چارتري در 
اغل��ب مواقع زير قيمت مصوب فروخته مي ش��ود و 
تنها در برخي فصول پرتقاضا ش��اهد افزايش قيمت 
بلي��ت پروازهاي چارتري هس��تيم و در س��ايت ها 
مش��اهده مي كنيم كه بليت برخي مقاصد به 20تا 
25تومان هم مي رس��د درحالي كه نرخ مصوب اين 

مسير چندين برابر است. 
اين كارش��ناس هوايي اظهار مي كند: در س��اير 
كشورها هم در فصول پرتقاضا شاهد افزايش قيمت 

بليت هواپيما هس��تيم و در زماني كه تقاضا كاهش 
مي ياب��د، قيمت بليت هم افت مي كند. او مي افزايد: 
كاهش قيم��ت بليت پروازهاي داخلي بس��تگي به 
عرض��ه دارد و در صورت��ي كه هماهنگي مناس��بي 
ميان عرض��ه و تقاضا برقرار باش��د ش��اهد كاهش 
قيم��ت بليت هواپيما خواهيم ب��ود كه اين افزايش 
عرض��ه نيازمند برق��راري پروازه��اي فوق العاده در 

زمان رشد تقاضا از سوي ايرالين هاست. 
ب��ه گفته ملكي، كاه��ش قيمت بلي��ت پروازها 
همچني��ن مي توان��د به دليل كاه��ش قيمت بليت 
از س��وي چارتركننده ها باش��د كه ب��ا توجه اينكه 
شركت هاي چارتركننده هواپيما عموما شركت هاي 
برگزار كننده تور هستند و به صورت پكيج قيمت ها 
را اعالم مي كنند چندان به صرفه نيست كه قيمت 

بليت را كاهش دهند. 
اين كارش��ناس هوايي مي گوي��د: در صورتي كه 
پروازهاي چارت��ري حذف ش��ود. ايرالين ها بايد با 
برگ��زاري پروازه��اي فوق العاده  كاه��ش پروازها را 
پوشش دهند زيرا با حذف اين پروازها ميزان عرضه 
افت مي كند ضمن اينكه ايرالين ها به صورت قيمت 

مصوب پروازها را به فروش مي رسانند. 
او اظه��ار مي كن��د: در ش��رايطي قيم��ت بليت 
هواپيم��ا بس��يار كمت��ر از قيمت مص��وب فروخته 
مي ش��ود كه تعدادي از صندلي ه��اي چارتر كننده 
فروخت��ه نش��ده و چارتر كننده ب��راي كاهش ضرر 
و زي��ان مالي مجب��ور به فروش بليت ه��اي خود با 

قيمت هاي پايين مي شود. 
ملك��ي مي افزايد: ايرالين ها براس��اس نرخ مصوب 
بليت مي فروش��ند و حذف پروازه��اي چارتري باعث 
نمي ش��ود كه اين ايرالين ها اق��دام به كاهش قيمت 
بليت كنند بر همين اساس اعالم كاهش قيمت بليت 

با حذف پروازهاي چارتري استدالل درستي نيست. 

 حذف تورهاي ارزان قيمت 
ملكي با اش��اره به ديگر تبعات حذف پروازهاي 
چارتري مي گويد: با اين اقدام تورهاي ارزان قيمتي 
كه براي طيف وس��يعي از م��ردم از لحاظ مالي به 
صرف��ه بود ديگر برگزار نمي ش��ود و اين موضوع به 

ضرر بسياري از مردم است. 

اين كارش��ناس صنع��ت هوايي ادام��ه مي دهد: 
پروازهاي چارتري همچني��ن تورهاي ارزان قيمت 
به نفع مسافراني بود كه قصد سفر در فصل پرتقاضا 
را ندارند يا ت��وان مالي پرداخت تورهاي گرانقيمت 

را ندارند. 
او اظه��ار مي كند: با ح��ذف پروازهاي چارتري 
تع��داد پروازه��اي انجام ش��ده، كاه��ش مي يابد و 
ايرالين ها بايد اين خأل در عرضه را پوشش دهند. 

 ساماندهي چارتر كننده ها 
ملكي درباره علت حذف پروازهاي چارتري مي گويد: 
يكي از داليلي كه س��ازمان هواپيمايي كشوري را براي 
حذف اي��ن پروازها ترغيب كرد، تخلفات برخي ايرالين 
بود كه بايد با آنها برخورد ش��ود نه اينكه كل پروازهاي 
چارتري به دليل تخلف برخ��ي ايرالين ها و آژانس هاي 

هواپيمايي حذف شود. 
مدير يكي از آژانس هاي هواپيمايي پيشنهاد مي دهد: 
س��ازمان هواپيماي��ي بايد ش��ركت هاي چارتر كننده را 
رتبه بندي كند و شركت هايي كه مرتكب تخلف شده اند 
را حذف كند اما حذف تمام پروازهاي چارتري منطقي 
نيست زيرا فروش بليت هاي چارتري در تمام دنيا انجام 
مي ش��ود.  او ادامه مي دهد: بهتري��ن گزينه، رتبه بندي 
ايرالين ها و چارتر كننده اس��ت. اقدامي كه پيش از اين 
نيز قرار بود، سازمان هواپيمايي كشوري انجام دهد كه 
ايرالين ها را رتبه بندي كند و از اين پس بليت ايرالين ها 

براساس رتبه يي كه دارند، قيمت گذاري شود. 
ملكي اضافه مي كند: س��اماندهي پروازهاي چارتري 
همچنين ايرالين ها بهترين گزينه است و نبايد از ادامه 
فعاليت ش��ركت هاي چارتري كه براساس قوانين عمل 

مي كنند، جلوگيري شود. 

 سهم پروازهاي چارتري؟
اين كارشناس حوزه هوايي درباره سهم پروازهاي 
چارتري و سيستمي نسبت به كل پروازها مي گويد: 
اين سهم در ايرالين هاي مختلف همچنين مسيرهاي 
مختلف متفاوت است به عنوان نمونه در دو ايرالين 
بزرگ كش��ور يعني اي��ران اير و ماه��ان اير بيش از 
95درصد پروازهاي انجام ش��ده مربوط به پروازهاي 
سيس��تمي اس��ت و حداكث��ر 5 درص��د مربوط به 

پروازهاي چارتري است. 
او بيان مي كند: س��هم پروازه��اي چارتري در ديگر 
ايرالين ه��ا متفاوت اس��ت اما مي ت��وان گفت كه عمده 
پروازهاي چارتري به مقصدهاي گردش��گري و زيارتي 
انجام مي شود، شهرهايي مانند كيش، مشهد،  شيراز و... 

به گفت��ه ملكي ايرالين ها پروازهاي سيس��تمي 
خ��ود را ب��راي انج��ام پروازه��اي چارت��ري حذف 
نمي كنند و اگر ايراليني روزانه دو پرواز به ش��يراز 
داش��ته باشد در روزهاي پرتقاضا دو پرواز ديگر هم 
ب��ه صورت فوق العاده انجام مي دهد و اين پروازهاي 

فوق العاده را به چارتركننده مي دهد.
 

 ضربه به توريسم سياحتي و زيارتي
اين مدي��ر آژان��س هواپيماي��ي ادام��ه مي دهد: 
پروازه��اي چارت��ري در مس��يرهايي كه ب��ه مناطق 
محروم است، مشاهده نمي شود و مربوط به مسيرهاي 
پرتقاضاست زيرا پرواز به مناطق محروم تعدادي مسافر 
مشخص دارد و حجم اين مسافران در فصول مختلف 
سال چندان تغيير نمي كند و بر همين اساس نيازي 
به انجام پروازهاي چارتر نيس��ت. او مي گويد: حذف 

پروازهاي چارتري به اين معناس��ت كه توريست يا 
بايد از پروازهاي سيس��تمي اس��تفاده كند كه هم 
قيم��ت باالتري دارد و هم اينكه محدود اس��ت كه 
اين موضوع ظرفيت توريس��تي ش��هرهاي پرمسافر 
را تحت الش��عاع ق��رار مي دهد به عن��وان نمونه اگر 
پروازهاي چارتر به ش��هرهايي مانند كيش و مشهد 
حذف ش��ود به طور حتم حجم مسافران هوايي به 

اين شهرها كاهش مي يابد. 
ملكي مي گويد: حذف اين پروازها موجب مي ش��ود 
كه تعدادي از مسافران سفر خود را لغو كنند يا از ديگر 
وس��ايل حمل و نقل بهره ببرن��د كه اين موضوع به نفع 

صنعت هوايي كشورمان نيست. 
او اضاف��ه مي كن��د: ح��ذف پروازه��اي چارتري 
شايد در ش��رايطي كه زيرساخت هاي الزم در حوزه 
جاده يي و ريلي وجود داش��ت چن��دان غيرمنطقي 
نب��ود اما ب��ا توجه به اينكه زيرس��اخت الزم در اين 
حوزه ه��ا وجود ن��دارد اين اقدام چن��دان منطقي و 
اقتصادي نيس��ت ضمن اينكه مسافر تهران- كيش 
با توجه به زمان زياد سفر جاده يي يا ريلي نمي تواند 

از اين نوع سفرها استفاده كند. 
به گفته اين كارشناس حوزه هوايي تا زماني كه 
زيرس��اخت هاي ريلي و جاده يي ايران بهبود نيابد، 
حذف پروازهاي چارتري موجب مي شود كه قيمت 
بليت سفر داخلي و قيمت بليت كشورهاي خارجي 
مجاور به هم نزديك ش��ده و بس��ياري از مسافران، 
س��فر خارج��ي را به داخلي ترجي��ح دهند و حجم 
بسياري از مسافران مقاصد خارجي ازجمله تركيه، 

 آذربايجان و ارمنستان را انتخاب كنند. 
ملكي معتقد اس��ت: نبايد با تصميم هاي اش��تباه 
اقدام به كم رنگ تر ش��دن صنعت گردش��گري كشور 
و رونق گردشگري كشورهاي مجاور كنيم زيرا حذف 
پروازهاي چارتري كمكي به س��اماندهي قيمت بليت، 
پروازها و... نمي كند و س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
بايد ش��ركت هاي چارتر كننده همچنين ايرالين ها را 

نظم دهي كند. 
اي��ن مدي��ر آژان��س هواپيمايي ادام��ه مي دهد: 
با فش��ار بر ش��ركت هاي تور اپراتور مش��كلي حل 
نمي ش��ود فقط موجب مي ش��ود كه مس��افران به 

مقاصد ديگر سوق داده شوند. 

او با اش��اره به اينكه حذف پروازهاي چارتري نه تنها 
به ضرر مسافر اس��ت بلكه به صنعت گردشگري كشور 
هم ضربه مي زند، مي گويد: يك��ي ديگر از گزينه ها اين 
است كه 50 درصد پروازها سيستمي و 50 درصد ديگر 
چارتري باشد اگرچه هم اكنون بيش از 50 درصد پروازها 

سيستمي است. 
ملكي مي گوي��د: مي ت��وان اين دس��تورالعمل به 
ايرالين ها ارائه شود كه در كنار دو پرواز سيستمي به 
مش��هد يا كيش دو پرواز چارتري هم به اين مسيرها 
داش��ته باشد.  اين كارش��ناس صنعت هوايي مي گويد: 
در دني��ا قانون عرضه و تقاضا بر اقتصاد حاكم اس��ت و 
بهتر اس��ت كه بازار صنعت هواي��ي را به حركت عرضه 
و تقاض��ا واگذار كنند. او مي گويد: ايرالين ها با اجراي 
دس��تورالعمل 50 درص��د سيس��تمي و 50 درصد 
چارت��ري در مقاصد پرمس��افر موافق هس��تند كه 

مشتري هاي خود را حفظ كنند. 
ملكي مي گويد: در س��اير كش��ورها ب��راي فروش 
ارزان تر بليت بين ايرالين و مس��افر رقابت وجود دارد 
اما در ايران به دليل ناهماهنگي عرضه و تقاضا شاهد 
چنين رقابتي نيستم. او اضافه مي كند: قيمت بليت پرواز 
چارتر در تمام كشورها براساس عرضه و تقاضا هماهنگ 
مي شود و به عنوان نمونه در تعطيالت كريسمس قيمت 
بليت پروازها افزايش مي يابد و در فصول كم تقاضا شاهد 

كاهش قيمت بليت هستيم. 
اين كارش��ناس صنعت هوايي مي گوي��د: با افزايش 
عرضه، قيمت بليت كاهش مي يابد و اين به نفع مسافر 
است اما در ايران با توجه به كاهش عرضه شاهد چنين 
موقعيتي براي مسافران نيستيم اگرچه وجود پروازهاي 
چارت��ر تا حدودي موقعيت خوبي را براي مس��افران در 

مسيرهاي پرتقاضا فراهم مي كند. 

 مشكلي از مسافران حل نمي شود
رييس سابق س��ازمان هواپيمايي كشوري معتقد 
اس��ت كه حذف پروازهاي چارتري درراستاي حفظ 
حقوق مسافران پروازهاي هوايي است اما محمدرضا 
ملكي، مدير يكي از آژانس هاي هوايي اين تصميم را 
به ضرر مس��افران مي داند زيرا بس��ياري از آنها براي 
بهره گي��ري از تورهاي ارزان قيمت محدود مي ش��ود 
ام��ا در اين مي��ان امير هاتفي، دبي��ر انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مس��افرتي و گردشگري استان تهران 
در گفت وگ��و با تجارت ني��وز مي گويد: حذف كردن 
پروازهاي چارتري مش��كلي را ح��ل نمي كند، بلكه 
پروازهاي چارتري بايد س��اماندهي شوند و پروازهاي 
چارتري در همه جاي دنيا انجام مي شود و انجام اين 

نوع پروازها در ايران هم ضرورت دارد. 
اين كارش��ناس ارشد حوزه گردش��گري تصريح 
مي كن��د: ممكن اس��ت با حذف پروازه��اي چارتري 
قيم��ت را براي يك مقطع زمان��ي كوتاه مدت پايين 
آورد، اما اينكه س��فرها را با قيم��ت پايين تر در تمام 

طول سال ارائه دهيم، امكانپذير نيست. 
به گفته او، اگر س��ازمان هواپيمايي كش��ور قصد 
دارد ك��ه پروازهاي چارتري را ح��ذف كند دوباره به 
سرجاي اول خود يعني انجام تنها پروازهاي سيستمي 
برمي گرديم كه متاس��فانه براي اين پروازها به دليل 

محدوديت نمي توان برنامه ريزي كرد. 
هاتف��ي مي افزايد: مش��كل عمده يي كه در زمينه 
پروازهاي سيستمي وجود دارد اين است كه محدود 
هستند. به عنوان مثال تعداد پروازها درماه هاي اسفند 
و فروردين با ارديبهشت و خرداد به يك اندازه است. 
درچنين ش��رايطي آژانس هاي مس��افرتي پروازها را 
چارتر مي كنند كه نوع دوم فروش بليت به مسافران 
است، اما از آنجايي كه عرضه و تقاضا با هم همخواني 
ندارد، يعني تعداد مس��افر زياد و پروازها كم اس��ت، 
آژانس ه��ا قيمت بليت چارتري را ب��اال مي برند، اين 
در حالي اس��ت كه قيمت پرواز چارتر بايد مساوي با 

قيمت پرواز سيستمي و بلكه كمتر از آن باشد. 
او ادامه مي دهد: س��ال ها پيش تم��ام پروازها به 
صورت سيستمي انجام مي شد و مسافران بايد از روي 
سيس��تم بليت را خريداري مي كردند. درس��ت است 
كه گرفتن پروازها س��خت و دشوار بود، اما قيمت ها 
مديريت مي ش��د. از زماني ك��ه پروازهاي چارتري به 
سيستم حمل و نقل هوايي كشور افزوده شد، در برخي 
مواقع هزينه پرواز ارزان تر از حد معمول بوده اس��ت، 
اما گاهي اوقات هم به دليل عدم تناس��ب در عرضه و 
تقاضا هزينه پروازهاي چارتري از حد معمول گران تر 
تمام ش��ده است. به عنوان مثال طي بارش اخير برف 
نرخ بليت هاي 140 ت��ا 160 هزار توماني به بيش از 

يك ميليون تومان رسيده بود. 
هاتف��ي ادامه مي دهد: در پروازهاي چارتري اگر 
مس��افر با تاخير به پرواز برس��د يا از پرواز استفاده 
نكن��د امكان اس��ترداد پول بليت ب��راي وي وجود 
ندارد. ب��ه همين دلي��ل پروازهاي چارت��ر ارزان تر 
از پروازهاي اس��كجوال هس��تند، اما اين مساله در 
ايران برعكس است و علت آن اين است كه سازمان 
هواپيمايي كش��وري بايد براي مسيرهاي خاص كه 
مسافر زيادي دارد، به اندازه كافي مجوز پرواز صادر 
كن��د اما چني��ن كاري را انجام نمي ده��د، در واقع 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري ان��دازه خاصي براي 
برنام��ه كار خود دارد كه در آن س��طح مجوز پرواز 
صادر مي كند و به همين دليل هميشه در زمان هاي 
پرتقاضا مس��افر براي تهيه بليت از طريق سيس��تم 

اسكجوال پروازي با كمبود مواجه مي شود.
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محلونقل10
مختصات پروازهاي چارتري 

و سيستمي 
با انتشار خبر حذف پروازهاي چارتري، نگراني هايي 
درب��اره اجراي اين تصميم و ب��ه تبع آن كاهش حجم 
مس��افران هوايي ايجاد ش��د اما فارغ از اين نگراني ها، 
تشريح ويژگي پروازهاي چارتري و سيستمي و تفاوت 
حقوق مس��افران در هر دو نوع پرواز مي تواند تبعات و 
اثرات اين تصميم جديد سازمان هواپيمايي كشوري را 
مش��خص كند و به خوبي نش��ان دهد كه اگرچه بليت 
پروازه��اي چارت��ري در مواقعي ارزان ت��ر از بليت هاي 
سيس��تمي اس��ت اما مس��افران پروازهاي چارتري با 
محدوديت هايي مواجهند و حقوق كمتري نس��بت به 

مسافران پروازهاي سيستمي دارند. 

 پروازهاي چارتري 
 ب��ه آژانس ها و دفات��ر خدمات مس��افرتي كه 
بخشي از صندلي هاي يك پرواز يا همه آن صندلي ها 
را اجاره مي كنند يا اينكه همه يا تعدادي از تخت هاي 

يك هتل را كرايه مي كنند، چارتركننده مي گويند. 
 به يك شركت هواپيمايي)ايرالين( يا هتلي كه 
صندلي هاي پرواز و تخت هاي اتاق هايش��ان را اجاره 

مي دهند، چارتردهنده مي گويند. 
 زمان��ي كه تمام صندلي هاي ي��ك هواپيما در 
يك مس��ير پروازي در اختيار چارتركننده قرار بگيرد 
از آن به  عنوان پرواز چارتر ياد مي ش��ود. مثال وقتي 
كه آژانس هواپيمايي يك مسير پروازي مثل تهران - 
اس��تانبول يا تهران- مشهد را براي مدتي چارتر كند 

به آن پرواز، پرواز چارتر مي گويند. 
 پروازهاي چارتر بيش��تر مختص به مس��يرهاي 
پرطرفدار مانند تهران- اس��تانبول، تهران- مش��هد و... 
هستند كه هميشه متقاضي دارند و پرواز اين مسيرها 
به  صورت ساالنه چارتر مي شود اما چارتر بعضي مسيرها 
ب��راي م��دت كوتاه تري برقرار مي ش��ود مث��ال يكي از 
شركت هاي هواپيمايي به س��فارش بعضي آژانس ها يا 
شركت هاي گردشگري، پرواز تهران- آمستردام را براي 

مدت 3 ماه چارتر مي كند. 
 عرصه پ��رواز چارتري به  دليل وجود متغيرهايي 
مثل زمان و مسير پروازي تنوع و گوناگوني زيادي دارد. 
 زماني كه مسافري بليت چارتر مي خرد به هيچ عنوان 
امكان تغيير تاريخ پرواز را ندارد و اگر به هر دليلي نتواند سفر 
كند، نمي تواند بليت پرواز چارتر را پس بدهد و پو لش را پس 

بگيرد و در اين حالت بليتش سوخت مي شود. 
 به مس��افران پروازهاي چارتري پيشنهاد مي شود 
كه هميشه قبل از خريد بليت چارتر از برنامه سفر خود 
مطمئن شوند يعني تاريخ رفت  و برگشت  همچنين مدتي 

كه مي خواهد در مقصد اقامت كنند، مشخص باشد. 
 بليت چارتر تنها براي نوزادان زير دو سال ارزان تر 
اس��ت و قيمتي معادل 10 درصد بهاي بليت بزرگساالن 
دارد در غي��ر اي��ن  صورت بهاي بلي��ت چارتر مثال براي 
كودك ۷  س��اله  و پدر و مادرش يكس��ان است بر همين 
اس��اس اگر خانواده يي قرار اس��ت با تعداد زيادي كودك 
سفر كنند، بليت پرواز چارتر چندان به  صرفه نخواهد بود. 
 يكي ديگر از ويژگي هاي مهم پرواز چارتر، ريسك 
ناشي از پر يا خالي بودن پرواز است كه به طور مستقيم 
متوجه چار تركننده اس��ت. چارتركنن��ده به  دليل اينكه 
از پيش هزينه تك تك صندلي ه��اي پرواز را مي پردازد، 
ترجيح مي دهد تمام صندلي هاي پروازش پر شود و تمام 
بليت هاي آن پرواز را بفروشد به همين دليل براي فروش 
بليت چارتر ابزار متنوعي را به كار مي برد. به  ويژه هنگام 
نزديك��ي به زمان پرواز براي اينك��ه تمام بليت هايش را 
بفروش��د، قيمت بليت را كاهش مي دهد. در اين شرايط 
خريد بليت پرواز چارتر براي يك خانواده شلوغ با تعداد 
كودكان زياد به صرفه اس��ت اما باز هم مشكالتي وجود 
دارد چون ممكن اس��ت در فصل پرتردد پروازي باش��د 
و براي مقصدي كه مورد نظرش��ان است اصال در تاريخ 
نزديك پرواز و به آن تعدادي كه مي خواهد، نتواند بليت 

چارتري تهيه كند يا قيمت آن باال باشد. 
 قيمت بليت هاي چارتر را آژانس مسافرتي تعيين 
مي كند و بسته به شرايط مختلف مي تواند متفاوت باشد. 
 تغيير قيم��ت بليت چارتر به مي��زان تقاضاي 
مسافر بستگي دارد يعني در مواقعي كه ميزان تقاضا 
باال باشد مثال عيدها يا ايام نوروز، قيمت اين بليت ها 
افزاي��ش مي يابد و زماني كه تقاضا كمتر باش��د مثل 
فصل هاي كم گردش��گر و كم متقاض��ي، قيمت اين 

بليت ها كاهش مي يابد. 
 در فرآين��د خري��د بليت چارتر باي��د با احتياط 
بيش��تري اقدام كرد و اگر اين بليت ها از مراكز نا معتبر 
دريافت شود، گاهي مشكالت پيش بيني  نشده يي براي 
مس��افر ايجاد مي كند. به عن��وان نمونه بعضي وقت ها 
پيش مي آيد كه مس��افر بليت چارتر را يك هفته قبل 
از پ��رواز مي خرد اما روز پرواز وقتي به فرودگاه مي رود، 
متوجه مي شود اسمش در فهرست پرواز نيست يا اصال 

چنين پروازي وجود ندارد. 

 پروازهاي سيستمي
 در مقابل پروازهاي چارتري، پروازهاي سيستمي 
ق��رار دارد، ش��ركت هاي هواپيمايي)ايرالين ه��ا( بنا به 
امكانات و شرايطشان مسيرهاي پروازي مختلفي دارند 
كه طبق برنامه ريزي س��االنه در آن مس��يرها در طول 
هفته يا ماه، پروازهايي با قيمت مشخص برقرار مي كنند 

كه به اين پروازها، پرواز سيستمي مي گويند. 
 تفاوت مه��م اين پروازها با پ��رواز چارتر در اين 
اس��ت كه برنامه آنها در طول هفته و ماه و هزينه  شان 
مش��خص است مثال مسافر مي تواند از چند ماه قبل به 
مقصد برلين بليت هواپيما بخرد و هزينه اش را بپردازد. 
 در پرواز سيستمي مسافر مي تواند تاريخ پرواز را 
جابه جا كند يا اينكه اگر نتوانس��ت به  دليلي سفر كند، 
بليت را پس بدهد و هزينه پرداختي اش را بعد از كسر 

جريمه كنسلي پس بگيرد. 
 يك��ي ديگ��ر از ويژگي ه��اي پرواز سيس��تمي 
اين اس��ت كه در اين پروازها قيمت بليت براس��اس 
شرايط سني تعريف مي ش��ود مثال بهاي بليت براي 
گروه س��ني بزرگس��االن، كودكان و نوزادان متفاوت 
اس��ت و بليت نوزادان ارزان ترين و بليت بزرگساالن 

گران ترين بليت است. 
 ممكن اس��ت در بعض��ي زمان ها بلي��ت پرواز 
چارت��ر، ارزان تر از بليت سيس��تمي باش��د اما نبايد 
فراموش ك��رد كه بليت چارتر انعطاف پذيري ندارد و 

نمي توان تاريخ و ساعت بليت   را تغيير داد. 
 ب��راي هزين��ه بليت هاي سيس��تمي س��قف و 
كف تعيين ش��ده اس��ت به اين معنا كه آژانس هاي 
هواپيماي��ي مي توانند، بلي��ت را طبق كالس پرواز يا 
خدمات ارائه ش��ده تا 30درصد بيشتر از نرخ مصوب 
بفروشند و بيشتر از اين حد را مجاز نيستند و تخلف 

محسوب مي شود. 

گزارش

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
چندي پي�ش علي عابدزاده، رييس س�ازمان هواپيمايي كش�وري از حذف 
پروازه�اي چارتري خب�ر داد. تصميمي كه در همان روزهاي نخس�ت اعتراض 
شديد فعاالن گردشگري، آژانس هاي هواپيمايي و ايرالين ها را به همراه داشت. 
البته انتقاد از تصميم جديد س�ازمان هواپيمايي كش�وري تنها محدود به زيان 
مالي آژانس ها و ايرالين ها نمي شود. كارشناسان صنعت گردشگري معتقدند كه 
اجراي اين تصميم ضربه محكمي به صنعت توريس�م كش�ور و به تبع آن رونق 
گردش�گري در كشورهاي مجاور مي ش�ود. در واقع با حذف پروازهاي چارتري 
و حضور بالمنازع پروازهاي سيس�تمي، هزينه بليت مقاصد گردشگري داخلي 
و خارجي به هم نزديك شده و بسياري از مسافران مقاصد گردشگري خارجي 

را ترجيح مي دهند و بر همين اس�اس هم برخي مس�افران ب�ا توان مالي پايين 
از چرخه گردش�گردي حذف مي شوند و هم صنعت گردشگري آسيب مي بيند. 
مخالفان حذف پروازهاي چارتري، معتقدند كه نظم دهي به پروازها و همچنين 
سرويس دهي بهتر به مسافران مي تواند بدون حذف پروازهاي چارتري هم انجام 
ش�ود و س�ازمان هواپيمايي كش�وري براي انجام اين دو هدف نيازي به حذف 
صورت مس�اله ندارد اما از سوي ديگر موافقان تصميم جديد سازمان مي گويند 
كه در پروازهاي چارتري حقوق مسافر ناديده گرفته مي شود و خريد بليت هاي 
چارتري در برخي مواقع به ضرر مسافر تمام مي شود. بر همين اساس بهتر است، 
پروازه�اي چارتري از سيس�تم فروش بليت حذف ش�وند ضمن اينكه با حذف 
اين پروازها حجم مس�افرت ها هم تغيير نمي كند و مسافراني كه زمان در سفر 

بر اي آنها اولويت داشته باشد، سفر هوايي همچنان اولويت اول و آخر آنها باقي 
مي ماند. اما بايد به اين موضوع توجه شود كه حذف پروازهاي چارتري به بهانه 
احقاق حقوق مس�افران شايد س�اده ترين راه براي دستيابي به اين هدف باشد 
اما بهترين راه نيس�ت و راه هاي ديگري براي احقاق حقوق مسافران وجود دارد 
كه مي تواند تبعات منفي كمتري به همراه داش�ته باش�د. ساماندهي پروازهاي 
چارت�ري و حذف چارتر كنندگاني كه قوانين را زير پا مي گذارند، گزينه بهتري 
نس�بت به حذف كامل پروازهاي چارتري است ضمن اينكه برخي كارشناسان 
معتقدند كه اگر پروازهاي چارتري 50 درصد و پروازهاي سيس�تمي 50 درصد 
ديگ�ر از كل پروازها را به خود اختصاص دهند و س�هم دقي�ق هر كدام از اين 

پروازها مشخص باشد بسياري از مشكالت كنوني مسافران حل مي شود.

كارشناس�ان صنعت هوايي عالوه بر س�اماندهي پروازهاي چارتري 
همچنين واگذاري مساوي پروازهاي چارتري و سيستمي در مسيرهاي 
پرتقاضا به جاي حذف پروازهاي چارتري راه حل ديگري هم پيش�نهاد 
مي دهند. بر اس�اس اين پيشنهاد، ايرالين ها بايد با هم هماهنگ شوند 
و بخشي از پروازها را روي سيستم قرار دهند تا آژانس هاي گردشگري 

به آن پروازها دسترس�ي داشته باش�ند و بخش ديگري از پروازها را به 
آژانس هاي هواپيمايي كه س�فرهاي گروهي انج�ام مي دهند به صورت 
چارت�ر واگ�ذار كنند و در اين مي�ان ناگفته نماند كه نباي�د ايرالين ها، 
پ�روازي را در طول س�ال به يك ش�ركت اج�اره دهند زي�را اين اقدام 

اشتباه است و تا امروز پاسخ مثبتي نداده است.

پيشنهاد گزينه هاي ديگر به جاي حذف چارتر

محمدرضا ملكي :
حذف اين پروازها موجب مي شود 
كه تعدادي از مسافران سفر خود را 
لغو كنند يا از ديگر وسايل حمل و 

نقل بهره ببرند كه اين موضوع به نفع 
صنعت هوايي كشورمان نيست. 

حذف پروازهاي چارتري شايد در 
شرايطي كه زيرساخت هاي الزم در 
حوزه جاده يي و ريلي وجود داشت 
چندان غيرمنطقي نبود اما با توجه به 

اينكه زيرساخت الزم در اين حوزه ها 
وجود ندارد اين اقدام چندان منطقي 
و اقتصادي نيست ضمن اينكه مسافر 

تهران- كيش با توجه به زمان زياد 
سفر جاده يي يا ريلي نمي تواند از اين 

نوع سفرها استفاده كند

                                                                                                      
حميدرضا پهلواني :

در پروازهاي چارتري حقوق 
مسافر چندان جدي گرفته 

نمي شود و پروازهاي چارتر به 
دليل منافع و مزاياي اقتصادي كه 

براي چارتر كنندگان به همراه 
دارند از سوي آژانس ها همچنين 
چارتركننده ها مورد استقبال قرار 

مي گيرند. در صورتي كه يكي از 
پروازهاي چارتري دچار حادثه شود، 

قوانين حمايت كمتري از حقوق 
مسافران مي كنند و اگرچه مسافران 

اين پروازها تا حدودي هزينه كمتري 
نسبت به پروازهاي برنامه يي پرداخت 

مي كنند اما حقوق كمتري نسبت به 
مسافران پروازهاي برنامه يي دارند

                                                                                                      

»تعادل« در گفت  و گو با كارشناسان تبعات حذف پروازهاي چارتري و حاكميت مطلق پروازهاي برنامه اي را بررسي مي كند

مصايب محدوديت گزينه هاي پروازي براي مسافران
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11 بنگاهها
طي مراسمي با حضور مديرعامل گروه 

خودروسازي سايپا 

كوييك و ساينا اتوماتيك 
وارد بازار شدند

مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا مي گويد: دو خودرو 
كوييك و س��اينا اتوماتيك اس��تانداردهاي قانوني س��ال 
آينده را پاس خواهند كرد. محس��ن جهرودي در مراس��م 
آغاز عرضه دو خودرو كوييك و س��اينا اتوماتيك از عرضه 
خودروهاي پيش فروش ش��ده تا پايان امس��ال خبر داد و 
افزود: امروز ۱۰۰دستگاه از اين دو خودرو تحويل مشتريان 
مي شود و در آينده نيز به موازات توليد، عرضه اين خودرو 
ادامه خواهد داش��ت.  او با اش��اره به استقبال بسيار خوب 
مش��تريان از پيش فروش اين دو خ��ودرو اعالم كرد كه در 
مرحل��ه اول، عرضه 4هزار از اين خودروها را انجام خواهيم 
داد.  جهرودي درباره قيمت خودرو كوييك تاكيد كرد كه 
اين خودرو تازه وارد س��بد محصوالت شده، بنابراين هنوز 
نمي ت��وان قيمت نهاي��ي و دقيق آن را اعالم ك��رد. با اين 
حال كساني كه اين خودرو را پيش خريد كرده اند، با همان 
قيمت هاي قبلي خودرو به آنها تحويل داده خواهد شد.  او 
درباره نوس��ان هاي قيمت ارز در چند ماه اخير و تاثير آن 
بر قيمت خ��ودرو گفت: هزينه هاي توليد در ايران افزايش 
يافته اما سايپا تالش كرده با تحمل فشارها منتظر فروكش 
كردن هيجانات بازار براي محاسبه تغييرات هزينه يي بماند.  
جهرودي در پاسخ به س��وال يكي از خبرنگاران حاضر در 
اين مراس��م درب��اره اينكه آيا دو خودرو س��اينا و كوييك، 
اس��تانداردهاي ۸۵گانه جديد را پاس خواهند كرد، اظهار 
كرد: دو خودرو س��اينا و كوييك نه تنها تمام استانداردها 
را پ��اس مي كنند بلكه معتقديم اين محص��والت فراتر از 

استانداردها هستند و هيچ مشكلي نخواهند داشت.

 تولي�د ۵۱هزار ت�ن ورق مورد نياز طرح آبرس�اني
۴۶ دش�ت سيستان؛ اصفهان  ش��ركت فوالدمباركه در 
راستاي مسووليت هاي اجتماعي خود توليد ۵۱هزار تن ورق 
مورد نياز ساخت لوله هاي اس��پيرال طرح آبرساني 4۶هزار 
هكتار از اراضي دش��ت سيستان را در اولويت قرار داد تا اين 
طرح بزرگ مطابق پيش بيني هاي انجام ش��ده تا پايان سال 
۹۶ آماده بهره برداري شود. رييس اداره فروش فوالدمباركه 
ضم��ن تاييد اين خبر گفت: طرح آبرس��اني 4۶هزار هكتار 
از اراضي دش��ت سيس��تان كه در بخش كشاورزي از لحاظ 
اج��راي خطوط لوله، ايجاد تاسيس��ات، مطالعات اجتماعي 
و نظ��ام بهره برداري منحصربه فرد اس��ت، در پي ديدار مقام 
معظم رهب��ري در يازدهم اس��فند ۱۳۸۱ از منطقه مرزي 
زهك در شمال شرق سيستان و بلوچستان و متعاقب سفر 
هيات دولت در س��ال ۱۳۹۳ با هدف جلوگيري از مهاجرت 
س��اكنان منطقه، حفظ پايداري سيستان به عنوان منطقه 
استراتژيك در جغرافياي امنيت كشور، احياي كشاورزي و 
كمك به تامين اشتغال و درآمد ساكنان، تصويب و عمليات 

اجرايي آن شروع شد. 
 2هزار پاي�گاه به جمع آوري كمك ه�اي مردمي در 
جشن نيكوكاري مي پردازند؛ اراك  مديركل كميته امداد 
اس��تان مركزي گفت: در آستانه سال نو بيش از 2هزار پايگاه 
جشن نيكوكاري از ۱۶ اسفندماه كمك هاي نقدي و غيرنقدي 
مردم را در نقاط مختلف استان مركزي جمع آوري مي كنند.  
قنبر موسي نژاد در آستانه جشن نيكوكاري در جمع خبرنگاران 
در اراك با اش��اره به پيام امس��ال اين جشن با عنوان »جوانه 
لبخند بكاريم«، اظهار داشت: هر ساله در آستانه سال جديد 
از س��وي كميته امداد امام خميني )ره( جش��ن نيكوكاري با 
هدف تامين نيازهاي نيازمندان تحت پوشش اين نهاد مردمي 
برپا شده و اين آيين مقدس امسال نيز چون سنوات گذشته 
از شانزدهم اسفند در استان مركزي آغاز مي شود. او افزود: از 
2هزار پايگاه پيش بيني ش��ده، ۱۰۹ پايگاه به صورت سيار و 
ثابت، يك هزار و ۳4۵پايگاه در مدارس استان، ۵۷۹پايگاه نيز 
در پايگاه هاي بس��يج، مساجد و حسينيه ها و بقيه نيز در روز 

جمعه پاياني سال براي مصالها پيش بيني شده است. 
 كار س�خت و مزد كم، زنان كش�اورز گيالن را رنج 
مي دهد؛ رش�ت  نايب رييس انجمن مل��ي زنان كارآفرين 
گفت: بسياري از زنان و دختران شاليكار در روستاها با وجود 
انجام كارهاي س��خت در م��زارع برنجي كه متعلق به پدر و 
همسرشان اس��ت، هيچ مزدي دريافت نمي كنند.  شيرين 
پارسي با تبريك گراميداش��ت روز زن و مادر گفت: گيالن 
استاني كشاورزي است و زنان كشاورز نقش موثري در توليد 
محصوالت كشاورزي ايفا مي كنند.  او افزود: هيچ سازگاري 
مناسبي بين اقتصاد كش��اورزي گيالن و درآمد كشاورزان 
گيالن وجود ندارد.  شيرين پارسي با بيان اينكه بسياري از 
زنان و دختران ش��اليكار در روستاها با وجود انجام كارهاي 
سخت در مزارع برنجي كه متعلق به پدر و همسرشان است، 
هي��چ مزدي درياف��ت نمي كنند، ادام��ه داد: اغلب مالكيت 
اراضي كش��اورزي در اس��تان از آن مردان اس��ت و زنان در 
مالكيت اراضي كشاورزي درصد بسيار ناچيزي از شاليزارها 

را به خود اختصاص داده اند. 

خبر

اخبارشهرستانها

محمد سعادتي پور مدير روابط عمومي و امور بين الملل شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي در جريان گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

گذر از روابط عمومي سنتي به روابط عمومي الكترونيك
ب�ا توج�ه به گس�ترش 
ابزاره�ا و تفكر  روزاف�زون 
ديجيت�ال در زندگ�ي و كار 
افراد جامعه، روابط عمومي ها 
ه�م ب�ه عن�وان نهاده�اي 
اطالع رساني بايد براي بهبود 
كاركردشان از اين شيوه هاي 
كنن�د.  اس�تفاده  نوي�ن 
روابط عمومي الكترونيك فعاليتي است كه با استفاده 
از تكنولوژي هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي س�عي 
دارد، اثربخشي فعاليت هاي روابط عمومي را در رابطه 
با اهداف س�ازمان و به ويژه جلب رضايت ذي نفعان 
به حداكثر برس�اند. براي صحبت درب�اره ويژگي ها 
و امكان�ات و چالش ه�اي روابط عمومي الكترونيك 
و ل�زوم اس�تفاده از آن با محمد س�عادتي پور مدير 
روابط عموم�ي و ام�ور بين الملل ش�ركت س�هامي 
نمايش�گاه هاي بين المللي ايران گفت وگو كرديم تا 

نوري به ابعاد و زواياي گوناگون اين بحث بتابانيم.
  

روابط عمومي الكترونيك از نگاه شما چه تعريف 
و مشخصاتي دارد؟

به كارگي��ري  نح��وه  الكتروني��ك  روابط عموم��ي 
فناوري ه��اي جدي��د ارتباط��ي و ش��يوه هاي نوي��ن 
اطالع رس��اني در جه��ت ارائ��ه خدم��ات منطبق بر 
 )online( خواس��ته هاي مخاطبان به طور لحظه ي��ي
براي تحقق اهداف روابط عمومي اس��ت. روابط عمومي 
الكترونيك فعاليتي است كه با استفاده از تكنولوژي هاي 
نوي��ن اطالعاتي و ارتباطاتي س��عي دارد، اثربخش��ي 
فعاليت هاي روابط عمومي را در رابطه با اهداف سازمان 

و به ويژه جلب رضايت ذي نفعان به حداكثر برساند. 
 چ�ه تفاوت هايي ميان روابط عمومي س�نتي

و آنالين وجود دارد؟
روابط عمومي الكترونيك در مقايسه با روابط عمومي 
س��نتي از نظر ه��دف و نق��ش و جايگاه در س��ازمان 
تغيي��ري نكرده ولي از توانمندي ب��ه مراتب باالتري از 
حي��ث افزايش بهره وري و كارايي و ارتباط مناس��ب تر 
بين س��ازمان و مخاطبان آن برخوردار اس��ت. يكي از 
مزيت هاي اصلي روابط عمومي الكترونيك، تعاملي بودن 
آن اس��ت. كارگزاران روابط عموم��ي مي توانند از طريق 
تريبون هاي آزاد فهرس��ت پس��تي با همكاران خود در 
سراسر جهان تعامل داشته باشند و اينترنت اين تعامل 
را آس��ان تر كرده اس��ت. در فرم س��نتي روابط عمومي، 
انتق��ال اطالع��ات به طور ناق��ص ص��ورت مي گيرد و 
هزينه هاي زيادي صرف اش��تباهات مي شود. به اعتقاد 
دكتر مارلو، اين اشتباهات و افزايش هزينه ها سبب شده 
تا كارگزاران روابط عمومي به استفاده از خدمات فناوري 
اطالع��ات به وي��ژه روابط عموم��ي الكترونيك گرايش 
بيشتري پيدا كنند. در شكل سنتي روابط عمومي، كار 
ش��ما براي راهنمايي مراجعان ش��امل تهيه بروشور به 
صورت مكتوب ، نصب تابلوي راهنماي طبقات و مواردي 
از اين قبيل بود . فرض كنيد، بس��ياري از سازمان هاي 
رسمي كش��ور داراي س��اختمان هاي متعددي است و 
ش��ما براي انجام كارتان نياز داريد به هر ساختماني يا 
آدرس هاي متفاوتي مراجعه كنيد. از تهيه مدارك مورد 
نياز گرفته تا دانس��تن محل مراجعه از جمله اطالعاتي 
اس��ت كه اصوال روابط عمومي هاي س��ازمان بايد آنها را 
تهيه كرده و در قالب بروش��وري ب��ه مراجعه كنندگان 
بدهند يا در اختيار متصدي��ان مربوطه بگذارند، اما در 
ش��كل جديد روابط عمومي با توجه به خدماتي كه ارائه 
مي دهد و نيازهايي كه مخاطبان با آن روبه رو هس��تند، 
مي تواند جهت گس��ترش فعاليت ه��اي خود و كاهش 
ترافيك كاري به كارب��ران كه از طريق اينترنت به آنها 
متصل مي ش��وند، پيشنهاد اس��تفاده از اطالعات درج 

ش��ده در س��ايت را بدهد. در جاهايي كه دسترسي به 
اينترنت ممكن نيس��ت از طريق برنامه نويس��ي و تهيه 
سي دي، درج كامل قوانين و مقررات، مدارك مورد نياز، 
آش��ناكردن كاربرها با بخش هاي مختلف سازمان، ارائه 
اخبار داخلي و مجالت و... مي تواند از موارد و اطالعاتي 
باش��د كه روابط عمومي ها در اختيار مخاطبانشان قرار 
دهند. از همه مهم تر امكان دسترس��ي يكسان مردم به 
باالترين مقام آن سازمان نيز در ارتباط مستقيم شان از 

طريق پست الكترونيك مهيا شده است . 
 ارتباط روابط عمومي الكترونيك با رس�انه ها
و اهالي مطبوعات و روزنامه نگاران چگونه است؟

روابط عموم��ي الكتروني��ك، رابط��ه موج��ود بين 
متخصصان روابط عمومي و روزنامه نگاران را تغيير داده 
و اين امر نش��انگر اين است كه روابط عمومي از پوسته 
يك شغل رابطه يي صرف خارج خواهد شد و به جايگاه 
شايسته و بايسته خود دس��ت مي يابد. روابط عمومي 
الكترونيك ي��ك چرخه خبري 24 س��اعته به وجود 
آورده است، يعني مخاطبان سازمان شما در هر زمان 
و م��كان كه اراده كنن��د، مي توانند ب��ه مطالب مورد 
دلخواه خود دست پيدا كنند. روابط عمومي الكترونيك 
محدوديت هاي موجود را از بين برده و شما با تك تك 

مخاطبان در ارتباط هستيد. 
را  الكتروني�ك  روابط عموم�ي  مزيت ه�اي 

فهرست وار بيان كنيد. 
۱- تعام��ل دوس��ويه ب��ا مخاطب��ان با اس��تفاده 
در  ارتباط��ات  و  اطالع��ات  نوي��ن  فناوري ه��اي  از 

روابط عمومي ها
2- خ��ارج ش��دن س��ازمان ها از قي��د و بن��د 
محدوديت هاي زماني و مكان��ي در برقراري ارتباط 

با مخاطبان
۳- صرفه جويي در زمان و ساعات كار در ادارات

4- دسترسي مستقيم به اطالعات و خدمات دولتي
۵- كاه��ش هزينه ها، تقوي��ت كارآمدي مديريت، 

افزايش رضايتمندي از خدمات و انجام سريع تر امور
روابط عمومي الكترونيك در س�ازمان ها چه 

ضرورتي دارد؟
الف: روابط عمومي ها را موظف مي كند هميشه خود 
را به روز نگه داشته و از جديدترين ابزار و تكنولوژي ها 

در انجام وظايفشان استفاده كنند.
ب: موجب توس��عه طرح هاي موجود در سازمان و 

فعاليت هاي روابط عمومي مي شود. 
ج: روابط عموم��ي الكترونيك رابط��ه موجود بين 
متخصصان روابط عمومي و روزنامه نگاران را تغيير داده 

و آن را بهبود مي بخشد. 
د: س��ازمان ها را مقيد مي كند تا ب��ا بهره گيري از 
تكنولوژي ه��اي نوين، ظرفيت ه��اي جديد ارتباطي و 

اطالع رساني خود را تسريع كنند. 
موان�ع موجود در ش�كل گيري روابط عمومي 

الكترونيك در سازمان ها چيست؟
۱- فراهم نبودن زيرساخت ها و امكانات شبكه يي و 

مخابراتي در روابط عمومي ها
2- نب��ود س��واد كامپيوتري كارب��ران ديجيتال از 
جمله كارشناسان روابط عمومي و عدم تسلط بر زبان 
انگليسي به عنوان زبان جهاني براي استفاده بهينه از 

امكانات ابزار ديجيتال و تكنولوژي هاي نو
۳- نبود بينش و اطالعات وسيع رسانه يي در برخي 
مديران روابط عمومي كه منجر به كند ش��دن حركت 

روابط عمومي الكترونيك در سازمان ها مي شود. 
4- نامناس��ب ب��ودن جاي��گاه روابط عمومي ها در 
س��ازمان ها و عدم ب��اور مديران براي توس��عه فني و 
علمي اين واحد براي به كارگيري مديران و كارشناسان 

متخصص در اين حوزه
۵- ع��دم بهره مندي از بودجه مناس��ب و از همه 

مهم تر نبود نيروي انساني متخصص و آموزش ديده
۶- عدم آموزش هاي الزم از س��وي متوليان امر به 

كارگزاران اين رشته در سازمان ها
لطفا درباره ش�رايط مديري�ت روابط عمومي 

الكترونيكي توضيح بدهيد. 
فناوري هاي نوين ارتباطي زندگي بشر را در تمام 
ابعاد متحول كرده اس��ت. همگام با تحوالت فناوري 
اصول و شاخص هاي اقتصادي و اطالع رساني در دنيا 
دچار تغييرات ماهيتي ش��ده و در نتيجه هويت هاي 
فردي در عرصه جهاني شكل پيدا مي كنند. هر فردي 
مي تواند در قالب يك سازمان مجازي به كار و فعاليت 
بپ��ردازد و در نتيجه بايد ب��ا اصول و فناوري هاي كار 
در دني��اي ام��روز به خوبي آش��نا باش��د. صحبت از 
جامع��ه اطالعات��ي اس��ت؛ جامعه يي ك��ه زندگي در 
آن مبتني و وابس��ته به فناوري  ه��اي ارتباطي نوين 
از قبيل اينترنت اس��ت. لذا تمام افراد، س��ازمان ها و 
دولت ها بايد تالش كنند تا خود را براي حضور موثر 
در جامعه اطالعاتي مهي��ا كنند. روابط عمومي ها به 
عنوان بازيگ��ران اصلي عرصه اطالع رس��اني بايد با 
مجهز ش��دن به فناوري ه��اي روز بتوانند خود را با 

تحوالت روز منطبق و هماهنگ كنند. 
براي شكل گيري يك روابط عمومي ديجيتال 
درست و اصولي بايد چه نكاتي را در نظر گرفت؟ 
ج��واب اين س��وال را بايد در چن��د بخش مجزا 

توضيح داد: 
 رهب��ر س��ازمان ك��ه در راس هرم ق��رار دارد، 
مي توان��د ب��ا انديش��يدن تدابي��ر الزم و حمايت از 
طرح ه��اي پيش��نهادي، روابط  عمومي ه��ا را ب��راي 

رسيدن به اهداف خود ياري كند. 
 ايجاد بينش سازماني در بين مديران درخصوص 
برنامه ه��اي  و  فعاليت ه��ا  جهت گي��ري  ض��رورت 
روابط عمومي به سمت الكترونيكي شدن يك ضرورت 

به شمار مي رود. 
 تعه��د به تامين و پش��تيباني مناب��ع و امكانات 
مورد نياز روابط عمومي ها از س��وي مسووالن، حمايت 
واقعي از تغيير روابط عمومي از سنتي به الكترونيكي و 
ديجيتالي، آمادگي بافت  سازماني براي تحوالت و ايجاد 
اميد به عدم خطر افتادن آنها و حركت بر اس��اس يك 
راهبرد بلندمدت و هدفمند از جمله شرايطي است كه 
بايد براي توسعه روابط عمومي الكترونيك فراهم شود. 
روابط عموم�ي الكتروني�ك چه تاثي�ري در 

مديريت بهتر اطالع رساني در سازمان ها دارد؟
همان ط��ور كه از تعاريف س��نتي روابط عمومي بر 
مي آيد اي��ن بخش به عنوان گل��وگاه تبادل اطالعات 
داخل و خارج س��ازمان اس��ت. روزانه حجم زيادي از 

تماس هاي تلفني، نامه هاي اداري و حضور مس��تقيم 
مخاطبان، مشتريان و كاركنان سازمان در اين بخش 
ب��راي دريافت يا توزيع اطالعات ص��ورت مي گيرد. از 
س��وي ديگر نياز به س��رعت عمل در دريافت و توزيع 
اخبار و اطالعات بين كارمندان و مخاطبان س��ازمان 
باعث پيچيدگي بيشتر فرآيند هاي كاري مي شود. در 
اين ش��رايط همگام كردن روابط عمومي ها با س��رعت 
باالي توليد اطالعات براي فعاليت بهينه روابط عمومي 
به عن��وان يك ضرورت احس��اس مي ش��ود. بنابراين 
سازمان ها با اس��تفاده از عنصر فناوري روح تازه را در 
كالب��د روابط عمومي مي دمند و از اين طريق مديريت 
بهتري بر روند اطالع رساني در سازمان خواهند داشت. 
مس�يرها و جهت ه�اي كاري روابط عموم�ي 

الكترونيك چگونه تعريف مي شود؟
مي ت��وان چهار جه��ت كاري عمده ب��راي بخش 

روابط عمومي الكترونيك در سازمان تعريف كرد: 
۱- تهي��ه و توزيع ه��دف دار پيام هاي س��ازمان با 
اس��تفاده از ابزارهاي تكنولوژيك همچون تلفن گويا، 
س��ايت هاي اينترنتي، پست الكترونيك، سرويس هاي 

پيام كوتاه و... 
2- برنامه ري��زي ب��راي اتخاذ روش ه��اي مقرون 

به صرفه در حوزه اطالع رساني سازمان
۳- تبديل شدن به برگ برنده مديران سازمان براي 

پيشبرد اهداف و رسالت
4- باال بردن تعامل كاري و ارتباطي بين نيروهاي 

سازمان و مشتريان با سازمان
روابط عموم�ي  جاي�گاه  فعل�ي  ش�رايط  در 

الكترونيك در كشور را چطور ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به وضعيت موجود زيرساخت هاي فناوري 
اطالعات در ايران و كيفيت كاركرد روابط عمومي ها از 
نظر فعاليت هاي الكترونيكي و اينترنتي در ميان همه 
اش��كال روابط عموم��ي مدرن، كش��ور در حال حاضر 
در مرحل��ه روابط عمومي ديجيتال قرار دارد. بخش��ي 
از داليل ضع��ف در اس��تفاده از فناوري هاي نوين در 
روابط عموم��ي نهاده��اي دولتي ب��ه وضعيت عمومي 
فناوري هاي نوين مانند پهناي باند پايين، ضريب نفوذ 
اندك تلفن همراه در كش��ور، نبود نس��ل هاي جديد 
تلف��ن همراه و پايين بودن دانش عمومي اس��تفاده از 
فناوري ه��اي نوين مرب��وط مي ش��ود. از ديگر داليل 
ضعف روابط عمومي الكترونيك در كش��ور مي توان به 
نبود نيروي انس��اني كافي در نهادها و آموزش نديدن 
كاركنان متناسب با رشد فناوري هاي جديد اشاره كرد. 
اكنون ضريب نفوذ اينترنت در كش��ور 4۳درصد و 
ضري��ب نفوذ تلفن همراه ۷۵درصد اعالم ش��ده و اين 
آمار حاكي از اين واقعيت است كه مردم زمينه الزم را 

براي دريافت سرويس ها و خدمات الكترونيكي دارند. 
تاكن�ون چ�ه اقدامات�ي در جه�ت گ�ذر از 

روابط عمومي سنتي به نوين انجام داده ايد؟
روابط عموم��ي و ام��ور بين الملل ش��ركت س��هامي 
نمايشگاه هاي بين المللي ايران نيز در عصر اطالعات موظف 
به همگوني و همساني با فرآيند اطالعات در جهت نو شدن 
اس��ت كه با ايجاد و گس��ترش زيربناهاي ارتباطي، ايجاد 
شبكه هاي اطالعاتي و جذب نيروهاي متخصص اين امكان 
را فراه��م آورده و در اين زمينه گام هاي مهمي برداش��ته 
است. به گفته محمد سعادتي پور مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل شركت سهامي نمايشگاه ها در دنيايي كه همه 
 چيز آن به سرعت كهنه مي شود و با اطالعات تازه تر همه  
چيز هر لحظه نو مي شود، روابط عمومي بايد از عملكرد و 
شكل اوليه و سنتي خارج شود و ضرورت  زمان هايي را كه 
در آن زندگي مي كند، درك كند. ما نيز اقدامات زيادي را 
براي رسيدن به روابط عمومي الكترونيك انجام داده ايم كه 

اهم آنها از اين قرار است: 
۱( اطالع رساني عمومي در مورد اهداف، برنامه ها، 

اقدامات و عملكرد سازمان 
ال��ف- جم��ع آوري اطالع��ات و اخب��ار مربوط به 
فعاليت ها ي شركت س��هامي با هدف اطالع رساني به 

شيوه هاي مختلف از طريق: 
 شركت در جلسات مهم داخلي و خارجي

 ارتباط مستمر با مسووالن
 درياف��ت گزارش فعاليت ها، طرح ها و برنامه هاي 

واحدهاي مختلف
 جمع آوري هرگونه اخبار و اطالعات مورد نياز به 

روش هاي تلفني، شفاهي، مكاتبه اي
 ارتباط مستقيم با جرايد، خبرگزاري ها و رسانه ها

ب- انعكاس فعاليت ها، برنامه ها و طرح هاي سازمان 
به مردم، دولت، نهادها و سازمان هاي داخ�ل و خ�ارج 

از كش�ور از طريق: 
 انتشار نشريه هاي ادواري و غيرادواري

 تهي��ه عكس، اس��اليد، فيل��م، تي��زر تبليغاتي، 
آگهي هاي صوتي و تصويري
 ايجاد سايت اينترنتي

 برپايي نمايشگاه ها و همايش هاي اطالع رساني
 سخنگويي سازمان

 تهيه بيانيه ها و اطالعيه هاي سازمان و هماهنگي 
انتشار آنها در رسانه ها

2- پل ارتباطي سازمان با جامعه
 بررس��ي ديدگاه ها و سنجش افكارعمومي مردم 
در قال��ب طرح هاي علمي و ارائه نتايج حاصل از آن به 

مسووالن ب�ا هدف اتخاذ تصميم مناسب
 پيگي��ري انجام ب��ه موقع وعده هاي مس��ووالن 

سازمان براي انعكاس نتايج حاصل
۳- توس��عه رواب��ط داخلي مدي��ران و كاركنان 

خدمات فرهنگي
4- خدمات فرهنگي

۵- سخنگو و نماينده سازمان در مجامع و رسانه ها
بررس��ي مطالب منتش��ره در مطبوع��ات، راديو و 
تلويزيون و مجامع عم�ومي در ارتب�اط ب�ا فعاليت ه�اي 
مس�تقيم و غي�رمستقيم سازمان براي اطالع رساني و 

در صورت لزوم پاسخگويي
۶- تشريفات
۷- آموزش

آم��وزش همگان��ي، روابط عموم��ي باي��د طرح ها، 
برنامه ها و دس��تاورد هاي جديد خود را به مخاطب�ان 
آم�وزش ده�د تا ش��رايط اس��تفاده عموم از خدمات 

سازمان فراهم شود.
۸- تبليغات

۹- مديريت موثر بر روابط عمومي و ايجاد هماهنگي 
بين واحدهاي سازمان

چهارمي��ن دوره رتبه بن��دي و ارزياب��ي عملك��رد 
شركت هاي تابعه شستا ۱4 اسفند با حضور وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، مديرعامل، اعضاي هيات مديره و 

معاونان سازمان تامين اجتماعي، مديرعامل و اعضاي 
هيات مديره شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي و 
اعضاي هيات مديره و مديران عامل كليه هلدينگ ها و 
شركت هاي تابعه در سالن تالش وزارت كار برگزار شد. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« به نق��ل از رواب��ط عمومي 
و تبليغات ش��ركت نف��ت ايرانول براي نخس��تين  بار 
در ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي)شس��تا( 
تنديس سيمين توس��ط دكتر ربيعي وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، دكتر نوربخش رييس سازمان تامين 
اجتماعي و مهندس لطفي مديرعامل شستا به مهندس 

اسحاقي مديرعامل ايرانول اهدا شد. 

در چهارمين دوره رتبه بن��دي و ارزيابي عملكرد 
شركت هاي تابعه شستا از ميان بيش از ۱۱۰شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي و در حضور بيش از 
۳۰۰نفر از مديران ش��ركت هاي تابعه شس��تا نتايج 
چهارمي��ن جش��نواره رتبه بندي و ارزياب��ي اعالم و 
به دليل رش��د چشمگير ش��اخص ها در ايرانول اين 
ش��ركت به عنوان شركت برتر و مهندس اسحاقي به 
عنوان مديرعامل موفق انتخاب ش��د.  گفتني است؛ 
تاكنون در ۳ دوره گذش��ته، تنديس سيمين به هيچ 
ش��ركتي اهدا نش��ده بود.  فرآيند اجرايي چهارمين 
دوره رتبه بندي و ارزيابي عملكرد ش��ركت هاي تابعه 
شس��تا با رويكرد رشد و تعالي ش��ركت ها و با تاكيد 
بر تحقق سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي از اوايل دي 

ماه آغاز شد. 

هم��راه اول س��ه تندي��س ش��اهين طالي��ي در 
بخش ه��اي تبليغ��ات حمايت��ي، تروي��ج ف��روش و 
مس��ووليت هاي اجتماعي سومين جشنواره تبليغات 
اداره كل  از آن خ��ود ك��رد. به گ��زارش  اي��ران را 

ارتباط��ات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، مراس��م 
اختتاميه س��ومين دوره جش��نواره تبليغ��ات ايران، 
ب��ا رويكرد »ملي« و ب��ه عن��وان بزرگ ترين رويداد 
رقابتي تبليغاتي كشور، عصر روز دوشنبه ۱4 اسفند 
با حض��ور محمدباقر نوبخت مع��اون رييس جمهور، 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه و س��خنگوي دولت، 
محمد س��لطاني فر معاون مطبوعاتي و اطالع رساني 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��المي، محمد حيدري 
مدي��ركل تبليغات و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المي و جمعي از اساتيد دانشگاه و فعاالن 
حوزه تبليغات در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. 
نوبخ��ت در اي��ن همايش ضمن اش��اره به اهميت 

تبليغات، گفت: امروزه همه كش��ورها براساس مفهوم 
توس��عه يافتگي تعريف مي ش��وند و هر كش��وري كه 

توسعه يافته تر باشد، جايگاه باالتري هم دارد. 
سخنگوي دولت با اشاره به هدف چشم انداز 2۰ساله 
)افق۱4۰4( در راس��تاي كس��ب جاي��گاه اول منطقه، 
گفت: اين موضوع يك انتخاب نيس��ت، يك الزام است 
و باتوجه به شايس��تگي هاي علم و فناوري ايران، بايد از 
همه ظرفيت ها براي رسيدن به آن استفاده كرد و دولت 
تبليغات را از اين جهت كه ظرفيت هاي ملي را نش��ان 
مي دهد، ارج مي نهد. همراه اول در اين جشنواره تنديس 
شاهين طاليي بخش »تبليغات حمايتي« براي حمايت 
از تيم ملي فوتبال در جام جهاني، شاهين طاليي بخش 
ترويج فروش براي سه اثر )فرمول يك، دور دوستاتو خط 
بكش، اپليكيش��ن همراه من( و ش��اهين طاليي بخش 

»مسووليت هاي اجتماعي« را كسب كرد. 

ايرانول موفق به دريافت تنديس سيمين شد

3 شاهين طاليي تبليغات ايران براي همراه اول

دهياری قشالق دوم در نظر دارد اجرای پروژه احداث ايستگاه آتش نشانی را از طريق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقوقی 
 واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل می آيد.

شرايط متقاضی نوبت مدت انجام  مبلغ سپرده شركت 
در مناقصه به ريال

مبلغ برآورد اوليه  به 
ريال عنوان رديف

واجد شرايط اول ۱2 ماه ۳۰۶.22۹.۶2۶ ۶.۱24.۵۹2.۵2۰ احداث ايستگاه 
آتش نشانی ۱

الف ( محل ارائه خدمت: شهرستان قرچك، باقرآباد، روستای قشالق دوم
ب ( شرايط متقاضی: به شرح جدول، ارائه شناسنامه ملی، كد اقتصادی و معرفی نامه ثبت شده در دبيرخانه دهياری جهت دريافت اسناد.

ج ( نحوه دريافت اسناد: واريز مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب دهياری به شماره حساب ۰۱۰۶۵۳۰۷۳۵۰۰۳ بانك ملی شعبه زيباشهر و ارائه فيش پرداختی به واحد مالی و امور قراردادها.
د ( محل دريافت اسناد و قبول پيشنهادات: دهياری روستای قشالق دوم، طبقه اول، واحد مالی و امور قراردادها.

    شماره تماس:  ۰2۱۳۶۱۰4۷۳۷ ) آقای داودی( از ساعت ۷.۳۰ الی ۱4.۳۰.
ه ( ميزان سپرده شركت در مناقصه و شماره حساب: مبلغ به شرح جدول و به حساب شماره ۰۱۰۹۳۱۵4۰۰۰۰4 بانك ملی شعبه زيباشهر كد 24۱۰ به نام دهياری روستای

 قشالق دوم داخل پاكت )الف( و ارائه فيش پرداختی )نسخه صاحب حساب( به امور مالی تحويل گردد.                 
و ( مهلت ارائه اسناد: از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهی به مدت ۱۰ روز كاری جهت دريافت، تكميل و تحويل اسناد فرصت می باشد.

ز ( هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ح ( بديهی است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دهياری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

* ضمناً مشروح شرايط مناقصه در اسناد درج می باشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ و رويت با قيد قبولی امضاء نموده و در پاكت های الك و مهر شده تحويل نمايند. 
روابط عمومي دهياری روستاي  قشالق دوم* تاريخ و زمان گشايش پاكت ها در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.

نوبت اول
تجديد آگهی مناقصه عمومی 

به منظور فراهم كردن لحظاتي شاد براي مسافران 
مترو تهران، گروه هاي موسيقي از استان هاي گلستان، 
سيس��تان و بلوچس��تان، خراس��ان رضوي و ش��مالي، 
كردس��تان، چهارمحال و بختياري، آذربايجان، بوشهر، 
همدان، تهران و هرمزگان در ايستگاه هاي مختلف مترو 
به اجرا مي پردازند. در آستانه فرا رسيدن فصل بهار و عيد 
نوروز ايس��تگاه هاي مترو تهران هم حال و هواي بهاري 
به خود گرفته اند و هنرمندان با طنين نواهاي سنتي سعي 
مي كنند تا اوقاتي ش��اد را براي مسافران رقم بزنند. اين 
برنامه ه��اي هنري كه »آواي س��رزمين من« نام گرفته 

است، آواهايي از موسيقي كهن همين ديار است كه رنگ 
شادي و زندگي و حيات دارند آن هم توسط خنياگران و 
نوازندگاني كه هر كدام شان از دياري خارج از پايتخت به 
تهران آمده اند تا در اين روزمرگي هاي پراسترس تجربه يي 
متفاوت را براي ش��هروندان تهراني ايجاد كنند. محسن 
محمدي��ان، مدير ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري مترو تهران درباره اين اجراها گفت:»در طرح 
استقبال از بهار شركت  بهره برداري مترو تهران و حومه از 
گروه هاي موسيقي محلي استان هاي مختلف دعوت كرده  
است تا موس��يقي مناطق مختلف را براي مسافران اجرا 

كنند. قبال هم شاهد اجراهاي موسيقي در متروي تهران 
بوده ايم اما اين بار براي آش��نا ش��دن بيشتر شهروندان 
پايتخت نشين با اين نوع موسيقي و آداب و رسوم محلي 
چنين برنامه هايي ش��كل گرفته اس��ت. وي اف��زود: به 
مناسبت برگزاري سومين نمايشگاه توانمندي روستاييان 
و عش��اير، اجراهايي با عنوان »آواي س��رزمين من« در 
ايستگاه هاي منتخب مترو تهران برگزار مي شود و هدف 
از اجراي اين برنامه نيز پاسداشت گويش ها، آداب، رسوم، 
سنت ها و فرهنگ هاي ايراني است. وي با اشاره به اينكه 
۱2 ايس��تگاه متروي تجريش، شهيد بهشتي، قيطريه، 
امام حس��ين)ع(، امام خميني)ره(، دروازه شميران، ارم 
س��بز، ميدان ش��هدا، دروازه دولت، ميدان جهاد، ميدان 

آزادي و تئاتر ش��هر ميزبان مسافران شهر زيرزميني در 
اجراي هنرمندان عرصه موسيقي اقوام مختلف هستند، 
خاطرنش��ان كرد: مجموع��ه اجراهاي موس��يقي »آواي 
س��رزمين من« كه از روز شنبه همين هفته ۱2 اسفند 
آغاز شده و قرار است تا چهارشنبه ۱۶ اسفند ادامه پيدا 
كند و طي آن هر روز در دو نوبت، صبح از س��اعت ۱۰تا 
۱2و عصر از ساعت ۱4تا ۱۷ براي مسافران متروي تهران 
به اجراي موسيقي و حركت آييني بپردازند. در واقع اين 
۱2گروه ضمن اجراي موس��يقي فولكل��ور منطقه خود 
به انجام حركت آيين��ي نيز مي پردازند كه جذابيت هاي 
بسياري براي پايتخت نشينان داشته و با استقبال خوب 

مسافران متروي تهران همراه شده است.

حال و هواي شاد مترو تهران در آستانه بهار

محسن محمديان
 مدير ارتباطات و امور 

 بين الملل شركت بهره برداری 
راه آهن شهری تهران و حومه 

) تهران(
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اقتصاد اجتماعي12

قائم  مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 

نبايد درباره اعتياد سياه نمايي كرد

روستاييان و عشاير توانمند از پوشش حمايت كميته امداد خارج مي شوند
حركت از نظام مس��اعدت اجتماعي به اليه بيمه 
پايه، اس��تراتژي نظام رفاه است كه قرار بود نهادهاي 
حمايت��ي مانند كميته ام��داد امام خمين��ي)ره( در 
راس��تاي اين حركت اقدام كنند ك��ه بعد از آنكه فرد 
تحت پوشش به حدي از توانمندي اقتصادي رسيد، از 
فاز حمايت به فاز بيمه پايه منتقل ش��ود،  حال آمارها 
حكاي��ت از آن دارد ك��ه از 280 هزار نفري كه تحت 
پوش��ش اين كميته هس��تند،  120هزار نفر توانمند 
ش��ده و بايد از حوزه خارج و بيمه پايه ش��وند. اما به 
گفته مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كش��اورزان، 
روستاييان و عشاير به دليل آنكه در ابتداي راه هستند، 
كميته ام��داد حق بيمه آنها را تامين و صندوق بيمه 
روس��تاييان نيز دوبرابر آن را از دولت دريافت و تامين 

مي كند. 
محمدرض��ا واعظ مه��دوي در مراس��م امض��اي 
تفاهمنامه بيمه اجتماعي مددجويان كميته امداد امام 
خميني)ره( با صندوق بيمه كش��اورزان، روستاييان و 
عشاير با بيان اينكه نظام چنداليه تامين اجتماعي به 
سه اليه مساعدت اجتماعي، بيمه هاي پايه و تكميلي 
تقسيم مي شود،  گفت: »جمعيت فاقد توان كار در اليه 
مساعدت اجتماعي قرار مي گيرند و در اليه بيمه پايه 
افراد مش��غول به كار وارد شده و اين توانايي را دارند 
كه مبلغي براي دوران بازنشس��تگي و از كارافتادگي 

بپردازند.«
واعظ مه��دوي اف��زود: »اين تفاهمنام��ه امكان 

افزاي��ش جمعيت تا 140ه��زار نف��ر را پيش بيني 
كرده است. همچنين اگر بعدها جمعيت هم بيشتر 
ش��ود، تفاهمنامه هاي بعدي پيش بيني شده است. 
چنانچه مددجوياني از كميته امداد مايل باشند غير 
از كمك امداد حق سرانه بدهند، با معرفي امداد به 
صندوق بيمه اجتماعي ملحق مي ش��وند و صندوق 
دوبرابر پرداختي آنها را تامين و تحت ش��مول قرار 
مي دهد. اين تفاهمنامه گام مهمي در حمايت اوليه 
گروه ه��اي نيازمند مس��اعدت اجتماعي و خروج از 
پوش��ش حمايت��ي و ورود به بيمه ه��اي پايه بعد از 
توانمندس��ازي است و اميدوارم اين افراد به سطوح 
باالتر بيمه هاي تكميلي برس��ند. ت��اش مي كنيم 
كمك هاي دول��ت را در اليه بيمه هاي پايه معطوف 

به همگان كنيم.«
مديرعام��ل صندوق بيمه اجتماعي كش��اورزان، 
روستاييان و عشاير بيان كرد:  هدف گذاري ما پوشش 
بيمه يي روس��تاييان و عشاير است. برآورد ما پوشش 
4 ميليون و 700 هزار فاقد بيمه در اين حوزه است. 
تاكن��ون يك ميليون و 600 هزار نفر تحت پوش��ش 
هس��تند و با اين قرارداد به يك ميليون و 700 هزار 
نفر افزايش مي يابند. اميدواريم به يك جدول زماني 

براي افزايش نرخ پوشش در سال آينده برسيم. 
پرويز فتاح رييس كميت��ه امداد امام خميني)ره( 
هم با اش��اره به تفاهمنامه صن��دوق بيمه اجتماعي 
كش��اورزان در راس��تاي انتقال بيمه 120هزار نفر از 

مددجويان كميته امداد به صندوق مذكور گفت: سهم 
5 درص��د كميته امداد از حق بيمه 23ميليارد تومان 
مي شود كه نقدا پرداخت مي كنيم؛ 10درصد هم سهم 
دولت اس��ت لذا جامعه هدف )مددجويان( هزينه يي 

پرداخت نمي كند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه بيم��ه اجتماعي بخش��ي از 
خدم��ات متنوع كميته امداد اس��ت، گفت: اگر چتر 
بيمه هاي اجتماعي فراگير ش��ود، الزم نيس��ت افراد 
تحت پوشش كميته امداد تلقي شوند، بلكه همانند 
ساير بازنشستگان و بيمه شدگان خواهند بود و عنوان 
»فقير« به آنها اطاق نمي ش��ود. در واقع اينها مردم 
عادي اند كه مي توانند با توانمند ش��دن به سيس��تم 
تامين اجتماعي و بيمه يي متصل شوند، البته ما سال 
86 يك بار چنين تفاهمنامه يي امضا كرده بوديم كه 
بعد از 10س��ال تجديد مي ش��ود، زيرا شرايط عوض 

شده و در حال ايجاد شرايط بهتري هستيم. 
فتاح با بيان اينكه چندهزار نفر در دو، سه سال اخير 
از پوشش ما خارج و وارد پوشش بيمه هاي اجتماعي 
ش��ده اند و اين امر با اين توافقنامه ش��تاب مي گيرد، 
اظهار كرد: البته در س��ال 92 وقفه يي در تفاهمنامه 
قبلي به علت اختافات��ي كوچك با وزارت رفاه ايجاد 
ش��د كه اكنون حل شده است. در واقع حساب كتاب 
ما روشن و تسويه حساب صورت مي گيرد؛ حساب ما 
از سال 86 تا 96 روشن است و بر اين اساس هر يك 
از بيمه شدگان كه 10سال حق بيمه پرداخت كردند 

و شرط سني 60س��ال را دارند، مي توانند از خدمات 
بازنشستگي استفاده كنند. 

رييس كميته امداد امام خميني)ره( با بيان اينكه 
در تفاهمنامه جديد س��هم 5 درص��د ما از حق بيمه 
23 ميليارد تومان مي شود كه نقدا پرداخت مي كنيم، 
گف��ت: 10درص��د هم س��هم دولت اس��ت و در واقع 
صندوق دوبرابر مبلغ ما كنار مي گذارد. بنابراين جامعه 
هدف ما هزينه يي را پرداخت نمي كند و همه حق بيمه 

را از بودجه دولتي و كمك هاي مردمي تقبل مي كنيم. 
فتاح با اش��اره به اينك��ه در اي��ن توافقنامه فقط 
مددجويان روستايي مش��مول مي شوند، عنوان كرد: 
قرارداد ديگري در حوزه مددجويان ش��هري با تامين 
اجتماعي داريم و 140هزار نفر را هم آنجا بيمه كرديم. 
طبق تفاهمنامه جديد اگر هم فردي از روستا به شهر 
مهاجرت كند، همچنان جزو بيمه اجتماعي روستاييان 

محسوب مي شود. 

اعتياد يك��ي از معضل هايي به ش��مار مي رود كه 
س��ال ها كش��ور را درگير خود كرده است. در راستاي 
حل آن تاكنون برنامه هاي بس��ياري تدوين ش��ده و 
بودجه كاني صرف شده است اما هنوز هم اين معضل 
اجتماعي ريش��ه كن نشده و س��ن آن درحال كاهش 
است بطوري كه در بس��ياري از موارد آمارها حكايت 
از آن دارد ك��ه اعتياد پاي خ��ود را به مدارس و ميان 
دانش آموزان هم باز كرده اس��ت. اعتياد دامن زنان را 
هم گرفته و آنطور كه بررسي ها نشان مي دهد، از سال 
گذش��ته تاكنون، يك درصد به آمار زنان معتاد اضافه 
ش��ده است. اين ش��رايط درحالي است كه به موازات 
اجراي سياست هاي مقابله با اعتياد در ايران، افغانستان 
ك��ه يكي از توليدكنندگان م��واد مخدر بوده و حجم 
قابل توجهي از محصوالتش از طريق مرزهاي شرقي 
به ايران وارد مي ش��ود نه تنها تولي��د خود را افزايش 
داده بلكه مزارع كشت ترياك در اين كشور به سمت 
مرزهاي ايران درحال گسترش است. با اين وجود قائم  
مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است 
نبايد درباره اعتياد س��ياه نمايي كرد چراكه 97درصد 
جامعه نس��بت به اعتياد سالم هس��تند. علي مويدي 
كه در نشس��ت تخصصي، آموزش��ي- توجيهي ويژه 
مدرس��ان و روحانيون آموزش ديده عرصه پيشگيري 
اوليه از اعتياد،  مشكل ايران را در عرصه مقابله با مواد 
مخدر، فقر دانش در حوزه اعتياد دانست و درباره اين 
موضوع گفت:»اگرچه در مورد معتادان متجاهر تاش 
مي كنيم تا زش��تي ها و پلش��تي هاي اين آسيب را از 
سطح جامعه جمع آوري كنيم اما اين راه حل ها مسكن 
هستند و موضوع اعتياد اينگونه حل نمي شود. صحبت 
از ريشه كني مواد مخدر حرف درستي نيست، اصطاح 
ريشه كني مواد مخدر اگرچه آرزوي ماست اما تحقق 
اين نگاه بسيار دشوار است. هيچ كشوري در دنيا وجود 

ندارد كه از تهديد مواد مخدر در امان باشد.«
او افزود:»امروز در جمهوري اسامي و ستاد مبارزه 

با مواد مخدر كه مسير اباغي سياست هاي حوزه مواد 
مخدر اس��ت، رويكرد اجتماع محور در پيش��گيري از 
اعتياد مد نظر قرار گرفته است. براساس سياست هاي 
اباغي مقام معظم رهبري و رييس جمهور اولويت ما 
در ستاد پيشگيري از اعتياد است كه اين سياست را با 
توليد فكر و با اس��تفاده از ظرفيت اساتيد و حوزه هاي 
علميه همچنين برنامه هاي��ي در آموزش و پرورش و 
دانش��گاه ها و محات ادامه مي دهيم.« وي با تاكيد بر 

اينكه بايد آموزش هاي پيشگيري از اعتياد را به خانه ها 
ببريم، اظه��ار كرد: ما به دنبال كاهش ميل به اعتياد 
هس��تيم و مهم ترين مس��ير ما براي مقابله با اعتياد 

پيشگيري از آن است. 
مويدي با تاكيد بر اينكه بيش از 50 درصد از توان 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر، حاكميت در به  كارگيري 
از ظرفيت ها، پتانس��يل ها و منابع به حوزه پيشگيري 
اختصاص يافته است، تصريح كرد: برنامه هاي سال 97 

نيز براس��اس اين سياس��ت تدوين شده و آنچه باعث 
آينده بهتر مي شود، تمركز بر »پيشگيري« است. 

 توليد مواد مخدر در افغانستان از 10هزار تن 
گذشت

قائم مقام دبيركل س��تاد مبارزه ب��ا مواد مخدر در 
بخ��ش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به افزايش 
ميزان توليدات كشور افغانس��تان به بيش از 10هزار 

تن مواد مخ��در نيز گفت: در اين ش��رايط معتقديم 
اقدام��ات پيش��گيرانه بايد در جهت كاهش آس��يب 
اعتياد در جامعه باشد و ما نبايد معطل اتفاقات منطقه 
شويم. افزايش توليدات افغانستان نشان مي دهد بايد 
اقدامات مقابله يي را در جامعه گسترش دهيم چراكه 
اين افزايش توليد توطئه يي براي هدايت اين ميزان از 
مواد مخدر به س��مت مرزهاي ماست. 3 استان مرزي 
افغانس��تان در سال هاي گذش��ته بيش از 400درصد 
افزايش توليد مواد مخدر داش��ته اند ب��ا اين وجود ما 

نگران و نااميد نيستيم. 
مويدي همچنين با تاكيد بر اينكه طرح توزيع مواد 
مخ��در دولتي عنواني غيركارشناس��ي، غيرضروري و 
تكراري است نيز اظهار كرد: اين طرح با سياست هاي 
اباغ��ي و قوانين كش��ور همخواني ن��دارد. ما با هيچ 
پيشنهادي در اين حوزه مخالف نيستيم اما اين طرح 
در تجربه جهاني در هيچ كشوري اتفاق نيفتاده است 

تا ما نمونه دوم آن باشيم. 
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه وضعيت م��دارس و 
دانش آموزان در ابتا به اعتياد نيز گفت: لزومي ندارد 
كه ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد بحث مدارس شود 
چراكه فضاي اين حوزه و آسيب اعتياد در آن بايد به 
شكلي آرام دنبال ش��ود و لزومي ندارد در اين زمينه 
بزرگنمايي صورت بگيرد. جمعيت كش��ور ما تا بيش 
از 96درص��د پاك و س��الم اس��ت.  مويدي همچنين 
در بخش ديگري از س��خنان خود ب��ا تاكيد بر اينكه 
معتادان نبايد به دليل اعتياد از كار اخراج ش��ده و از 
فضاي فعاليتش��ان دور بيفتند نيز اظهار كرد: دستور 
رييس جمهور اين بوده كه اگر معتادي از شغل و كسب 
وكارش جدا ش��ود، فضاي آرامي براي ادامه اعتياد او 
فراهم مي شود درحالي كه تنها راه برون رفت معتاد از 
اين فضا اين است كه ش��غل و درآمدش براي خود و 
خانواده اش حفظ شود نبايد خودمان او را براي جرايم 

بيشتر بر اثر بيكاري تشويق كنيم. 

معاون تربيت بدني و س��امت آموزش و پرورش از شناس��ايي 
100ه��زار دانش آموز در معرض خطر و حدود 4ه��زار نفر داراي 

اختاالت رفتارهاي پرخطر خبر داد. 
مهرزاد حميدي درباره اين موضوع گفت:»راهبردهاي مد نظر 
آموزش و پرورش در طرح توانمندسازي معلمان، مربيان و مشاوران 
شامل توسعه مداخات زودرس و مداخات مبتني بر دوره شيوع، 
تلفيق آموزش هاي پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي با كاس 
درس، افزايش نرخ پوش��ش طرح ها و برنامه ها، توس��عه مشاركت 
دانش آم��وزان و مدارس و خانواده ها در نهضت اجتماعي، فرهنگي 

پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است.«
حميدي گفت: مدرس��ه، منزل و محله بايد كنار همديگر آمده 
و با توانمندس��ازي والدين و اركان مدرسه در طرح هاي آموزشي و 
تخصصي در امر پيشگيري از اعتياد گام هاي اساسي برداشت ضمن 

اينكه همسويي بين اين موارد بسيار مهم است. 
معاون تربيت  بدني و سامت آموزش و پرورش ادامه داد: راهبرد 
اول م��ا در بحث پيش��گيري از اعتياد در مدارس، توانمندس��ازي 
مدارس براس��اس خانواده و محله و توانمندسازي دانش آموزان در 
متوسطه اول كه شامل پيشگيري است كه آن را پيگيري مي كنيم 
و به نظر مي رس��د بايد والدين پيش دبستاني و دبستاني را نيز در 
اين راس��تا آموزش بدهيم تا از مقطع ابتدايي والدين در اين حوزه 

توانمند شوند. 
وي ادامه داد: راهبرد دوم ما تلفيق روش هاي پيشگيري است. 
ما 3عنوان كت��اب براي 3مقطع تحصيلي آماده كرده ايم كه امروز 

180هزار جلد كتاب چاپ ش��ده و س��عي مي كنيم اين تيراژ را به 
نقطه يي برسانيم كه هر معلم يكي از آن را داشته باشد. اين 3كتاب 
را در دوره ابتدايي متوس��طه اول و متوسطه دوم تدوين كرده ايم. 
نظ��ام مراقبت دانش آم��وزان يا نماد با جديت پيگيري مي ش��ود. 
تاكنون 38هزار مدرس��ه به طور دقيق اطاعات مدرسه خود را در 
حوزه آسيب اجتماعي وارد س��امانه كردند و امروز مي دانيم كدام 

مدرسه در كدام منطقه كدام آسيب در درجه اول يا دوم است. 
حميدي اف��زود: در قالب طرح مددكاري اجتماعي در مدارس 
بي��ش از 100هزار دانش آموز در معرض خطر شناس��ايي و حدود 
4هزار نفر از آن��ان داراي اختاالت مرتبط با رفتارهاي پرخطر به 
سازمان بهزيستي معرفي شده اند. ما 64 برنامه، 40 ابزار غربالگري 
و 32بس��ته خدمات پيش بيني كرديم كه دستاوردهاي طرح نماد 

است و در 6 استان به شكل پايلوت اجرا مي شود. 

100 هزار دانش آموز در معرض خطر شناسايي شدند

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
گفت: »در حال حاضر به دليل نوسانات اقليمي شاهد خشكيدگي 
بل��وط در جنگل ه��اي زاگرس هس��تيم. افزون بر اينه��ا زاگرس 
40درصد از آب كش��ور را تامين مي كن��د و هفت رودخانه بزرگ 
از 9 رودخانه بزرگ كش��ور در اين منطقه قرار دارد و روشن است 
كه درختان اين منطقه نقش بسياري در توليد آب و جلوگيري از 
فرس��ايش خاك دارند بنابراين منطقه زاگرس براي كل ايران و به 

ويژه مردم اين منطقه اهميت بسياري دارد. 
عباس علي نوبخت افزود: »در پنج ناحيه رويش��ي كشور 40 
ميلي��ون و 355 هزار و 747 هكت��ار جنگل داريم. وظيفه ما اين 

اس��ت كه آنها را حفظ و احيا كنيم. جنگل ها به خوب، مخروبه و 
نيمه مخروبه تقسيم بندي مي شوند و حتي ممكن است در برخي 
نقاط پوش��ش گياهي جنگل ها كم شده باشد كه وظيفه سازمان 
جنگل ها احياي اين مناطق اس��ت. نوبخت با اشاره به اينكه بايد 
تا سال 1404 س��رانه جنگل  را از 17صدم به 25صدم در هكتار 
برسانيم، گفت: الزم است توسعه جنگل را مورد توجه قرار دهيم. 
به طور قطع امكان توس��عه جنگل با مطالعه و تحقيق وجود دارد. 
جنگل از لحاظ سن نيز طبقه بندي خاصي دارد و براي جنگل هاي 
دس��ت كاشت ابتدا بايد گونه هاي پيش��اهنگ را بكاريم و ممكن 
اس��ت نتيجه كار خودمان را س��ال ها بعد ببينيم و حتي ممكن 

است عمر ما كفاف ديدن اين درختان را ندهد اما وقتي گونه هاي 
پيش��اهنگ را در ي��ك م��كان بكاريم. به تدري��ج گونه هاي بومي 
البه الي آنها رشد مي كند. اين موضوع امري زمان بر است اما بايد 
يك نسل آن را شروع كند تا نسل هاي بعدي نتيجه آن را ببيند. 
معاون امور جنگل سازمان  جنگل ها و مراتع كشور با بيان اينكه 
براي عرصه هاي جنگلي كشور در قالب طرح هاي جنگلداري كار 
مي كنيم، گفت: در اين ايام خبر خوب در مورد پايان بهره برداري 
از جنگل هاي شمال كشور داريم كه خوشبختانه با همدلي همه 
دستگاه هاي مختلف پايان سال 96 را پايان هر گونه بهره برداري 
چ��وب از درخت��ان جنگل هاي ش��مال ايران اع��ام مي كنيم و 
خوشحاليم كه توانستيم تمام طرح هاي جنگلداري كه به مفهوم 

بهره برداري چوب از جنگل هاي شمال است، خاتمه بدهيم. 
وي با تاكيد بر اينكه در س��ال 97 ش��اهد قطع درختان زنده و 

حتي خش��ك در جنگل هاي شمال كش��ور نخواهيم بود، در مورد 
قاچاق چوب اظهار كرد: طبيعي اس��ت كه ب��ا پايان بهره برداري از 
جنگل ها هر درختي كه قطع شود بايد مجوز آن مشخص باشد و 

روشن شود كه درختان قطع شده براي كجا بوده است. 
نوبخت در ادامه با اش��اره به اهميت درختان در توليد اكسيژن 
اظهار كرد: هر هكتار جنگل ساالنه 2.5تن اكسيژن توليد مي كند 
كه با احتس��اب جنگل هاي موجود كشور كه بيش از 14 ميليون 
هكتار اس��ت 35هزار و 889 ميليارد كيلوگرم اكس��يژن در س��ال 
توليد مي شود همچنين اگر قيمت هر كيلوگرم اكسيژن را 2500 
تومان حساب كنيم متوجه مي شويم كه جنگل هاي كشور به ارزش 
90هزار ميليارد تومان اكسيژن توليد مي كنند. هر هكتار جنگل 68 
تن گرد و غبار جذب مي كند كه در سال به بيش از 976 ميليون 

تن مي رسد. 

نوسانات اقليمي، بلوط هاي زاگرس را خشك كرد

دبير علمي جامعه جراحان ايران با بيان اينكه حدود 40درصد 
افرادي كه در تصادفات كشته مي شوند، سرپرست خانواده هستند، 
گفت: طبق بررس��ي هاي انجام ش��ده به طور متوسط هر 2ساعت 
5 نفر جان خود را به علت س��وانح رانندگي در كش��ور از دس��ت 

مي دهند. 
س��ياوش صحت افزود:»براساس آمار كارشناسان طي 20سال 
گذش��ته بالغ بر 402هزار نفر در ح��وادث رانندگي جان خود را از 
دست داده و بيش از 4ميليون و 591 هزار نفر نيز مصدوم و معلول 
شده اند.  وي با اشاره به اينكه مرگ زودهنگام بر اثر سوانح رانندگي 
باعث از دس��ت رفتن 4ميليون سال عمر در ايران مي شود، اظهار 
كرد: ضرر و زيان ناشي از تصادفات ساالنه بيش از 1.3درصد از توليد 
ناخالص ملي را هدر مي دهد همچنين حدود 30درصد تخت هاي 
بيمارس��تاني كشور به مصدومان سوانح رانندگي اختصاص دارد و 
حدود 40درصد افرادي كه در تصادفات كشته مي شوند، سرپرست 
خانواده هستند.«  دبير علمي چهل ودومين كنگره ساالنه جامعه 
جراحان ايران افزود: سرعت غيرمجاز با 22درصد، انحراف به چپ 
با 21درصد، بي توجهي به مسير با 20درصد و رعايت نكردن حق 
تقدم با ح��دود 17درصد مهم ترين علل عم��ده تصادفات در پي 

رعايت نكردن قوانين راهنمايي و رانندگي برآورد شده است. 
صحت با تاكيد بر اينكه در مجموع عامل اصلي و قابل پيشگيري 
در تصادفات خطاي انس��اني محسوب مي شود، گفت: هنگامي كه 
رانن��ده با تلفن همراه صحبت مي كند، زم��ان عكس العمل وي از 
ني��م ثانيه به يك ونيم ثانيه افزايش مي يابد. رانندگاني كه از تلفن 

همراه استفاده مي كنند نيز 4برابر بيشتر از سايرين در معرض خطر 
تصادف قرار دارند همچنين يك راننده مست در حركت با سرعت 

75كيلومتر 11برابر يك راننده هوشيار خطرآفرين است. 
صحت به بررسي فاصله س��ال هاي 1357تا 1388 اشاره كرد 
و گف��ت: در اين مدت بالغ بر 24هزار نفر زنداني حوادث رانندگي 
بودند. بايد توجه كرد كه استفاده از كمربند ايمني توسط سرنشينان 
جلو 30تا 65 درصد و در سرنشينان عقب 25تا 75درصد موجب 

كاهش تلفات جاني مي شود. 
دبير علمي جامعه جراحان ايران افزود: استفاده از كاه ايمني 
توسط موتورس��واران 40درصد از مرگ و 70درصد از آسيب هاي 
مغز و جمجمه مي كاهد همچنين اس��تفاده از صندلي كودك در 
خودرو ح��دود 70درصد از مرگ نوزاد و 50 تا 80 درصد از مرگ 

كودكان را كاهش مي دهد. 

هر 2 ساعت 5 ايراني در تصادف كشته مي شوند

بستر اجراي پزشك خانواده 
در حال آماده شدن است

پي��رو درج مطلب با عنوان »باتكليفي پزش��ك 
خان��واده« م��ورخ 96/12/13 رييس مرك��ز روابط 
عمومي و اطاع رس��اني وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي جوابيه معاونت بهداش��ت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي را به اين شرح 

ارسال كرد:
در راس��تاي سياس��ت هاي اباغي مق��ام معظم 
رهب��ري و براس��اس قواني��ن برنامه پنجم توس��عه 
اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگي )بنده��اي ج و د 
م��اده 32، بن��د الف ماده 35 و بن��د ج ماده 38( و 
با وج��ود دس��تاوردهاي موفقيت آمي��ز برنامه بيمه 
روس��تايي، برنامه پزش��ك خانواده شهري با اهداف 
تسهيل در دسترس��ي مردم به خدمات بهداشتي و 
درماني با كيفيت، رفع س��ردرگمي آنان در دريافت 
خدم��ات تخصصي، كاهش نابراب��ري بين گروه هاي 
مرفه و مس��تمند جامعه و محافظ��ت مالي افراد در 
ابر هزينه هاي بيماري و رويكرد سامت نگر و توجه 
به همه ابعاد زندگي از س��ال 1391 در دو اس��تان 
فارس و مازن��دران اجرايي ديد. ام��ا به داليل نبود 
زيرساخت هاي ضروري، ازجمله منابع مالي و نيروي 
انس��اني الزم و بروز مشكات اجرايي، توسعه آن در 

كل كشور محقق نگرديد. 
دستورالعمل اجراي برنامه )نسخه 02( با مشاركت 
وزارت بهداش��ت، وزارت رفاه، معاونت برنامه ريزي و 
نظارت راهبردي رييس جمهور، سازمان هاي بيمه گر 
تدوي��ن و به تصويب هيات محترم وزيران رس��يد و 
طي سال اول اجرا براساس برخوردهاي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي و ادارات كل بيمه استان ها در جلسات 
هفتگي س��تاد اجرايي كش��ور برنامه، مواد و تبصره 
 هايي از دس��تورعمل اجرايي براس��اس نياز اصاح

گرديد. 
در اي��ن برنام��ه حدود 2000 پزش��ك به همراه 
دس��تيار پزش��ك در بي��ش از 1300 مركز مجري 
برنامه و مطب به جمعيت بيش  از س��ه ميليون نفر 
در ف��ارس و يك و نيم ميليون نفر در مازندران ارائه 
خدمت مي نمايند. ازجمله دس��تاوردهاي برنامه در 

دو استان شامل موارد زير مي باشد:
 انجام ويزيت رايگان پزشك خانواده 

 رايگان بودن دارو در س��طح يك در مقايسه با 
فرانشيز 30درصد ساير استان ها 

)out of pocket(كاهش پرداخت از جيب مردم 
 تغيير رويكرد اعضاي تيم سامت از درمان نگر 

به سامت نگر 
 راه اندازي پرونده الكترونيك سامت براي بيش 

از 50درصد جمعيت تحت پوشش 
گزارش��اتي كه از دانش��گاه هاي در حال اجراي 
برنامه پزش��ك خانواده ش��هري پس از 4 س��ال از 
اج��راي آن برنامه دريافت ش��ده  اس��ت، مبين آن 
اس��ت كه در جه��ت مراقبت و درم��ان افراد تحت 
پوش��ش دس��تاوردهايي قابل توجهي حاصل شده 
اس��ت كه مي توان  به دو برابر ش��دن شناسايي و 
مراقبت بيماران ديابتي، برفش��اري خون و قلبي– 
عروق��ي و كاهش در ميزان اق��ام دارويي تجويزي 
پزش��كان خانواده وكاهش تجويز داروهاي تزريق و 

آنتي ميكروبيال و كورتيكواستروئيد اشاره نمود.
همچنين در دولت يازده��م و با راه اندازي طرح 
تحول س��امت در حوزه بهداش��ت، دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي نس��بت به تكميل ساختار شبكه هاي 
بهداشت و درمان به عنوان زيرساخت استقرار برنامه 
پزشك خانواده و نظام ارجاع در مناطق حاشيه شهر 
و همچنين س��اير شهرهاي كوچك و كان مبادرت 
ورزيدند و با تامين نيروي انس��اني بهداش��تي مورد 
نياز و تكميل بس��ته خدمتي سطح يك از سال 93، 
خدمات س��طح يك به ص��ورت فعال به س��اكنين 

شهرها هم قابل ارائه مي باشد. 
براس��اس بند الف ماده 72 قانون برنامه شش��م 
توس��عه و تضمين دسترس��ي عادالنه به خدمات با 
كيفيت و ارزان بهداش��تي وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي مكلف شده اس��ت با هدف ارائه 
خدم��ات الكترونيك س��امت، ظرف دو س��ال اول 
اجراي قانون  برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده 
الكترونيكي سامت با همكاري سازمان هاي ذي نفع 
با اولويت شروع برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 

اقدام نمايد.
از اي��ن رو با توجه به ض��رورت تكميل پرونده 
الكترونيك سامت براي آماده سازي بستر اجراي 
برنامه پزش��ك خان��واده و نظام ارج��اع، اصاح و 
فراگير نمودن س��امانه پرونده الكترونيك سامت 
از اولويت ه��اي اصل��ي معاونت بهداش��ت وزارت 
متبوع و دانش��گاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور 

مي باشد.
برنام��ه،  اي��ن  ش��دن  اجراي��ي  راس��تاي  در 
آسيب شناس��ي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 
در دو اس��تان فارس و مازندران انجام شد. براساس 
اي��ن ارزيابي ب��راي توس��عه برنامه س��اير مناطق، 
بازطراحي برنامه در دوازده گام اجرايي انجام گرديد.

اجراي آن نياز به عزم ملي، حمايت و پش��تيباني 
دول��ت محترم، مجلس محترم ش��وراي اس��امي و 
مشاركت تمامي ذي نفعان در خانه ها و سازمان هاي 

مرتبط با برنامه هاي سامت دارد. 
الزم به ذكر اس��ت انتظار م��ي رود با وجود عزم 
ملي در همه حوزه هاي سياس��ت گذاري و اجرايي 
كش��ور، خصوصا تامين اعتبارات مورد نياز اجراي 
برنامه در سراس��ر كش��ور )اجراي برنامه در دوازده 
گام عملياتي براي تمام جمعيت كش��ور به 4500 
ميلي��ارد تومان اعتب��ار مازاد بر اعتب��ارات موجود 
نياز دارند(، برنامه پزش��ك خان��واده و نظام ارجاع 
براس��اس زمانبندي موجود در برنامه ششم توسعه 
در كل كش��ور گس��ترش يابد و پيشرفت برنامه در 
مراحل 12 گانه منوط ب��ه تصويب اعتبارات مورد 

نياز مي باشد.
دكتر زارع نژاد
 مشاور وزير و رييس مركز روابط عمومي
 و اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي

جوابيه
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»تعادل«ازپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

خيزشورايتهرانبرايلغومصوبهبرجباغها

رييساتحاديهمشاورانامالكخبرداد

مذاكرهبرايحذفدريافتمالياتبرارزشافزودهازمستاجران

گروهراهوشهرسازي|
 لغو مصوبه جنجالي برج باغ ها كه در س��ال 83 و در 
زمان مديريت قاليباف بر شهر تهران ابالغ شده بود،  يكي 
از دستور جلسه نشست روز گذشته شوراي شهر تهران 
بود كه به دليل كمبود وقت بررسي آن به جلسات بعدي 
موكول شد، اما به گفته علي اعطا سخنگوي شوراي شهر 
تهران اصالح مصوبه برج باغ ها يكي از اولويت هاي شوراي 
پنجم محسوب مي شود و از آنجا كه اعضاي شورا به دنبال 
حفظ باغات تهران هس��تند، بنابراين قرار شد بخشي از 
بنده��اي اي��ن مصوبه را ح��ذف كنند و پيش��نهادهاي 
جديدي بدهند. لغو اين مصوبه بايد به طور همزمان هم 
در ش��ورا و هم در شوراي عالي شهرسازي مورد بررسي 
قرار گيرد. همچنين شهرداري اليحه يي براي اصالح اين 
مصوبه تهيه كرد تا به شوراي عالي شهرسازي ارائه شود. 
به گزارش »تعادل« مصوبه برج  باغ ها يكي از مصوبات 
دوره دوم ش��وراي ش��هر تهران اس��ت كه در سال8۲ به 
تصويب رسيد و در ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
كشور نيز تاييد شد و در مفاد طرح تفصيلي شهر تهران 
ق��رار گرف��ت. طبق اي��ن مصوبه متوليان ساخت وس��از 
مي توانند صرفا در 3۰درصد از مساحت باغ، ساخت وساز 
انجام دهند و ۷۰درصد باقيمانده باغ را حفظ كنند، اما در 
عمل چنين نشد چون اوال شهرداران مناطق در شوراهاي 
معم��اري بعضا تا ۴۰ يا 5۰درصد اجازه س��طح اش��غال 
در طبق��ات را دادند و ثانيا ب��ه بهانه تامين پاركينگ در 
زيرزمين ها بر اساس مصوبات كميسيون ماده پنج ۶۰ تا 
۷۰درصد زيرزمين، تحت ساخت رفت و با ايجاد رمپ ها 
در فضاي باقيمانده كه بخشي از فضاي ۷۰ درصد باغ را 
اش��غال مي كرد، عمال ش��اهد از بين رفتن باغ هاي شهر 
شديم. اين قضيه تا جايي ادامه يافت كه برخي از مافياي 

باغ خواري صحبت كردند. 
مصوبه برج باغ ها تيش��ه به ريشه باغ هاي تهران زده 
اس��ت. بيش از 15۰ ب��اغ در تهران قرباني س��ودجويي 
انس��ان ها ش��ده اند. قربانياني از ۴ منطق��ه در تهران كه 
بيشتر مناطق شمالي ش��هر را در بر مي گيرند. به گفته 
يكي از اعضاي شوراي شهر بيشترين آمار تخريب باغات 

در مناطق 1، ۲، 3 و 5 بوده است. 
در واق��ع مديري��ت قبلي ش��هر تهران ب��ه منظور 
درآمدزايي و فروش هر چه بيشتر تراكم اين مصوبه را 
تصويب كردند، هر چند در پايان دوره ش��وراي چهارم 
برخي اعضاي اصالح طلب پيشنهادهايي مبني بر لغو و 
اصالح اين مصوبه عنوان كردند اما پيشنهادها محقق 
نشدند و اكنون بعد از گذشت حدود 1۴سال از اجراي 
اين مصوبه و بعد از اينكه به گفته پيروز حناچي معاون 
وزير راه و شهرسازي با اجراي اين مصوبه ۴ هزار هكتار 
از باغات تهران نابود شده اند، اعضاي شوراي پنجم شهر 
تهران تصمي��م گرفته اند جلو اج��راي آن را بگيرند و 

اصالح كنند. 

اولهزينهميكنندبعداصالحيهميآورند
در ادامه جلس��ه روز سه شنبه شوراي شهر، اصالحيه 
بودجه س��ال 9۶ ب��ه مبلغ ۷۶۰ميلي��ارد تومان كه يك 
فوريت آن در جلسه گذشته به تصويب رسيده بود، مورد 
بررس��ي قرار گرفت. در جريان بررسي اين اليحه افشين 
حبيب زاده معاون نظارت شوراي شهر تهران در مخالفت 
با اصالحيه اليحه بودجه سال 139۶ گفت: ما ماه هاست 
كه عليه اس��ناد فاقد اعتبار و هزينه هاي خارج از مصوب 
فري��اد مي زنيم و مي گوييم كه نبايد هزينه ها براس��اس 

روال هاي غيرقانوني باشد. 
وي ادام��ه داد: آقاي��ي مي رود، مصاحب��ه مي كند و 
مي گوي��د 1۰ميليارد هزينه ش��ده اس��ت و ح��اال براي 
اقدامات��ي كه انجام داده اند، مصوبه آورده اند در حالي كه 
براي اين هزينه ها، قبال اعدادي در نظر گرفته ش��ده بود 
و در قال��ب اليحه بودجه به ش��ورا آم��ده و اعداد و ارقام 
در كميس��يون ها مورد برآورد قرار گرفته شده است و در 

نهايت تصويب شد. 
معاون نظارت ش��وراي ش��هر تهران افزود: برخالف 
اين رويه برخي افراد هزينه مي كنند و حال براي قانوني 
شدن اقدامات شان اصالحيه آورده اند. داستان اين مساله 
مانند داس��تان برج باغات شده است. دوستان مي گويند 
خوش��بختانه اين ع��دد ۷۶۰ميلي��ارد دالر اس��ت. اين 
خوشبختانه نيست بلكه بدبختانه است. اين عدد حدود 

5درصد هزينه كرد بودجه است. آنها اول اقدام غيرقانوني 
مي كنن��د و ح��اال درصدد اخ��ذ مج��وز و قانوني كردن 

اقدامات شان هستند. 
حبيب زاده اضافه كرد: بخشي از اصالحيه اين اليحه 
و درخواست جهت افزايش آن براي حقوق و مزاياست. به 
چه حقي اين كار را انجام داده اند؟ من با اين كار مخالفم 
و از دوستان و اعضاي شورا مي خواهم كه با آن مخالفت 
كنند. مخالفت با اين مساله، مخالفت با يك رويه غلط و 

غيرقانوني است. 

افزايش4برابرهزينههايروابطعمومي!
همچنين شهربانو اماني در واكنش به اصالحيه بودجه 
روابط عمومي شهرداري گفت: روابط عمومي قبلي بايد در 
مورد كتاب هايي كه در خصوص مديريت جهادي چاپ 
كرده و ش��وهاي افتتاحيه توضيح دهد، چرا كه هزينه ها 
چهاربرابر ش��ده و اين ش��بهه انتخاباتي دارد. وي با بيان 
اينك��ه ۲ميليارد تومان پول اش نذري داده ش��ده، گفت: 
اين مسائل مربوط به دوران نجفي نيست و نبايد به اسم 

نجفي نوشته شود. 
در ادامه پندار مديركل برنامه و بودجه شهرداري در 
توضيح اصالحيه بودجه گفت: 5۰۰۰نفر نيرو از نيروهاي 
خدمات شهري تبديل وضعيت داده و قراردادشان رسمي 
ش��ده و بار مالي پيش بيني ش��ده در اين زمينه درست 

نبوده است. به طور متوسط حقوق ها در هر سال 8درصد 
افزايش مي يابد. اما بر اساس مصوبه هيات وزيران حقوق 
امس��ال 1۰درصد افزايش يافته كه اين مساله نيز سبب 

افزايش بار مالي شده است. 
در ادامه حجت ميرزايي معاون برنامه ريزي شهرداري 
ته��ران در دفاع از اصالحي��ه بودجه روابط عمومي گفت: 
زماني كه ما پاي كار آمديم همه اعتبارات روابط عمومي 
خرج ش��ده بود و در ۶ماهه دوم روابط عمومي حتي يك 

ريال هم اعتبار نداشت. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در س��ال هاي گذش��ته بودجه 
روابط عمومي بين 18 تا ۲۰ميليارد تومان بوده اما س��ال 
گذشته به دليل اختالف رييس كميسيون بودجه و مدير 
روابط عمومي ش��هرداري اين اعتبارات نصف ش��ده بود، 
گفت: بودجه نيز از محل اس��ناد 95 هزينه ش��ده بود و 
زماني كه روابط عمومي تحويل تيم جديد شد، اعتباري 

نداشت. 

واگذاريمنتفيشد،شهرآفتابپولندارد!
س��يد حسن رس��ولي نيز در بررسي اليحه اصالحيه 
بودج��ه مص��وب س��ال 139۶ درباره اصالحي��ه بودجه 
۲۰۰ميليارد توماني براي احداث و توسعه مجموعه شهر 
آفتاب اظهار كرد: اعضاي شوراي شهر در دوره چهارم به 
دليل تصميم براي واگذاري مجموعه شهر آفتاب، اعتبار 

مصوب براي اين مجموعه را از بودجه حذف مي كنند، اما 
بنا به داليلي واگذاري شهر آفتاب منتفي مي شود. 

وي با اشاره به بازديدي كه تعدادي از اعضاي شوراي 
پنجم از مجموعه ش��هر آفتاب با حضور ش��هردار تهران 
داش��تند، گفت: در اين بازديد مش��خص ش��د كه ۲۰۰ 
ميليارد تومان براي توس��عه اين مجموعه هزينه ش��ده 
است. اين مبلغ بر اس��اس اسناد هزينه صورت  وضعيت 

قطعي پيمانكاران است. 
نايب رييس كميس��يون برنامه وبودجه ش��وراي شهر 
تهران همچنين اعالم كرد: درباره مجموعه ش��هر آفتاب 
نشستي با مس��ووالن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد كه خروجي نداشت. در حال حاضر مجموعه 
ش��هر آفتاب متعلق به ش��هرداري تهران است و مادامي  
كه تصميم جديدي براي اين مجموعه گرفته نشود، بايد 
هزينه جاري و نگهداشت و پرداخت مطالبات پيمانكاران 

توسط شهرداري پرداخت شود. 
وي درباره پيشنهادي مبني بر حذف اصالح اعتبارات 
تمل��ك دارايي مال��ي با عنوان »دي��ون بالمحل« كه در 
اصالحيه اعتبار ۴۰ ميليارد تومان براي آن اعالم  ش��ده 
اس��ت، گفت: اي��ن رديف براي رفع ديون ش��هرداري به 
اش��خاص حقيقي و حقوقي اس��ت كه متقاضي احداث 
بناهاي تجاري، مسكوني و اداري بودند اما به دليل ناشي 
از رك��ود بازار اع��الم انصراف كردند و خواهان اس��ترداد 

پولشان هستند، از اين رو نبايد اين رديف حذف شود. 
به گزارش ايسنا، نهايتا كليات اين اصالحيه به تصويب 
رسيد و اعضاي شوراي شهر اصالحيه ۷3۰ميليارد تومان 
از اصالحيه ۷۶۰ميليارد توماني را به تصويب رساندند و 
3۰ميلي��ارد تومان از اين اصالحيه به دليل اختالف نظر 
بدون مصوبه شورا باقي ماند كه در تفريغ بودجه به عنوان 

هزينه فاقد مطرح مي شود. 

پيادهراه17شهريورگازانبريساختهشد
در نشس��ت ديروز ش��وراي ش��هر تهران همچنين 
محم��د عليخاني رييس كميس��ييون حم��ل و نقل و 
ترافيك از ش��هردار پايتخت خواست تا به داد اهالي و 
كسبه پياده راه »1۷ شهريور« برسد. وي در تذكر پيش 
از دس��تور خود با بيان اينكه در پي اعتراضات گسترده 
كسبه و اهالي پياده راه 1۷شهريور از اين منطقه بازديد 
كردم، گفت: اي��ن پياده راه به صورت غيركارشناس��ي 
و غلط ب��دون تهيه مطالعات و پيوس��ت هاي ترافيكي 
ساخته شده اس��ت. اين پياده راه با رنگ لعاب مذهبي 
به صورت دستوري و گازانبري ساخته شد و هيچ يك 
از كارشناس��ان ترافيكي دخالت��ي در اجراي اين طرح 
نداشتند و سندي نيز در تاييد آن امضا نكردند. به گفته 
عليخاني ۴۰۰ميليارد تومان كه با احتساب قيمت روز 
1۰۰۰ميليارد تومان مي شود، براي ساخت اين پياده راه 

هزينه شده است. 

رييس اتحاديه مش��اوران امالك گفت: تمام صنوف 
نس��بت ب��ه دريافت 9درص��د ماليات ب��ر ارزش افزوده 
معترض هستند و اتحاديه امالك با معاون امور مالياتي 
در ح��ال مذاكره براي حذف درياف��ت ماليات بر ارزش 
افزوده از مس��تاجران است، چرا كه مستاجران هر سال 

جابه جا مي شوند و نبايد از آنها ماليات دريافت كرد. 
مصطفي  قلي  خس��روي همچنين با بيان اينكه قيمت 
مس��كن در س��ال آينده از ش��اخص تورم عمومي عبور 
خواهد كرد اما به هيچ وجه شاهد جهش قيمت مسكن در 
سال آينده نخواهيم بود، گفت: عقل سليم حكم مي كند، 
مالكان واحدهاي مس��كوني خود را خالي از س��كنه نگه 
ندارن��د. به گزارش فارس،  قلي  خس��روي در نخس��تين 
نشس��ت خبري خ��ود در دوره جديد فعالي��ت به عنوان 
رئيس اتحاديه مش��اوران امالك با اشاره به اينكه در هيچ 
جاي دنيا مش��كل مسكن به شكل 1۰۰درصد حل نشده 
و اي��ران نيز از اين موضوع مس��تثنا نيس��ت، گفت: قطعا 
با تالش دول��ت دوازدهم اگر بتوانيم ب��ه تجارت جهاني 

برسيم، شكوفايي اقتصادي را خواهيم داشت. 
وي در خص��وص ل��زوم درياف��ت ك��د رهگيري در 
معامالت مس��كن گفت: بن��ده بنيانگذار ك��د رهگيري 
هس��تم به طوري ك��ه در همان روزهاي نخس��ت براي 
آش��نايي مردم با كد رهگيري ۴۰۰ ش��هر و 3۰ استان 
را ب��ا اي��ن موضوع آش��نا كرديم، بنابراي��ن دريافت كد 
رهگي��ري جزو مطالبات مردم اس��ت. ريي��س اتحاديه 

مش��اوران امالك در پاسخ به اينكه ظاهرا ديوان عدالت 
اداري گفته اس��ت دريافت كد رهگيري بايد لغو ش��ود، 
اظهار كرد: در قانون نظام صنفي تاكيد ش��ده است كه 
باالترين تصميم گيرنده اصناف كميسيون عالي نظارت و 
اتاق بازرگاني ايران است، اين كميسيون و اتاق بازرگاني 
خواس��تار دريافت كد رهگيري هس��تند، پس اگر واحد 
صنف��ي از دريافت ك��د رهگيري در معامالت مس��كن 

خودداري كند، تخلف صنفي كرده است. 
خس��روي با اش��اره به اينكه دريافت كد رهگيري از 
پولشويي نيز جلوگيري خواهد كرد، گفت: كد رهگيري 
براي امنيت اجتماعي و امنيت معامالت اس��ت و كسي 
حق ندارد در معامالت مسكن براي دريافت كد رهگيري 

از متعامالن درخواست پول كند. 
وي در پاس��خ به اينك��ه پيش بيني ش��ما از قيمت 
مسكن در سال آينده چگونه است؟ گفت: ۴ مولفه طال، 
ارز، حامل ه��اي انرژي و بورس بر بازار مس��كن و قيمت 
اثرگذار اس��ت. اين روزها مردم به خوبي اين ۴ مولفه را 
رصد كرده و اطالعات آن را دريافت مي كنند و هر گونه 
تغيير و تحولي در اين ۴ مولفه صورت بگيرد بازار مسكن 

نيز متاثر از آن تغييرات خواهد بود. 

كاهشمعامالتدر13روزاسفند
خس��روي با اش��اره به اينكه قيمت مسكن در ۴ ماه 
گذش��ته تغييراتي داش��ته اس��ت، گفت: در بررسي كه 

سامانه امالك و مس��تغالت در يك بازه زماني 13 روزه 
در س��ال 95 و سپس در س��ال 9۶ انجام دادند، متوجه 
ش��ديم كه آمار معامالت به دليل اينكه نرخ ارز به شدت 

تغيير كرد تا حدودي كاهش يافت. 
به گفته وي، كل قراردادهاي كش��ور در سال 95 از 
يكم اس��فند تا 13 اسفند همان س��ال ۴۷ هزار و 813 
قرارداد و در س��ال 9۶ از يكم اسفند تا 13 اسفند سال 
جاري كل قراردادها ۴5 هزار و 199 قرارداد بوده است. 
وي اف��زود: در ش��هر تهران نيز آم��ار معامالت به دليل 
نوس��انات نرخ ارز كاهش داش��ت به طوري ك��ه در بازه 
زماني يكم اسفند 95 تا 13 اسفند 95 كل قراردادها در 
شهر تهران 15هزار و ۴۴3 قرارداد و از يكم اسفند تا 13 
اسفند سال جاري در شهر تهران كل قراردادها 1۲ هزار 

و 858 قرارداد بوده است. 
خس��روي تاكيد كرد: هر گون��ه تغيير و تحوالت در 
بازار ارز كه باعث مي ش��ود، سرمايه ها براي سود بيشتر 
به آن سمت كشيده شود، باعث مي شود بازار مسكن از 
لحاظ تعداد معامالت كاهش يابد، البته بايد اذعان كرد 
اين كاهش قرارداد تنها به دليل باال رفتن نرخ ارز نبود. 
رييس اتحاديه مشاوران امالك تاكيد كرد: انتظار 
مردم از فروشنده ها براي بررسي بيشتر و احتمال رشد 
قيمت در سال 9۷ باعث شد تا معامالت مسكن كاهش 
ياب��د. وي اظهار كرد: در بهمن ماه س��ال جاري تعداد 
معامالت نسبت به س��ال گذشته 1۷.۷درصد نسبت 

به ماه مش��ابه سال قبل رشد داشته است. خسروي با 
تاكيد بر اينكه التهاب بازار در كوتاه مدت باعث كاهش 
معامالت ش��د، تصريح كرد: قطعا در بلندمدت مجددا 

سرمايه ها وارد بخش مسكن خواهد شد. 

عبورقيمتمسكنازتورم
ريي��س اتحادي��ه مش��اوران ام��الك ادام��ه داد: 
همان طور كه معاون مس��كن وزير راه و شهرس��ازي 
پيش بيني كرد قيمت مسكن در سال آينده ۲درصد 
از شاخص تورم عبور خواهد كرد، بنده نيز پيش بيني 
مي كنم قيمت مس��كن از شاخص تورم عبور خواهد 
كرد ام��ا با قاطعي��ت اعالم مي كن��م، جهش قيمت 

مسكن نخواهيم داشت. 

وي اضافه كرد: در سال هاي ۶8، 8۶ و 91 جهش 
قيمت مس��كن داش��تيم، به طوري كه جهش قيمت 
مس��كن در سال 91 باعث ش��د توان و قدرت خريد 
م��ردم كاهش ياب��د به طوري كه هن��وز قدرت خريد 

مردم به آن حدي كه بايد برسد، نرسيده است. 

دولتدربافتفرسودهتنهاست
خس��روي با اش��اره به اينكه توجه دولت به بافت 
فرسوده پيام آور خوبي براي توليد مسكن است، گفت: 
متاسفانه هنوز دولت به بخش خصوصي رويكرد ندارد 
و به تنهايي نيز نمي تواند در بافت فرس��وده و احياي 
آن موفق باش��د. دولت ه��ا تاجر خوبي نيس��تند اما 

مي توانند ناظر خوبي باشند. 

اعالمآمادگيآخوندي
برايپاسخگوييبهمجلس

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي ديروز به فاصله 
اندك��ي از اعالم وصول طرح اس��تيضاحش در مجلس 
شوراي اس��المي طي نامه يي به علي الريجاني رييس 
مجل��س  آمادگي خود براي حض��ور در صحن علني و 

پاسخ به موارد استيضاح را اعالم كرد. 
آخون��دي در بخش��ي از اي��ن نامه نوش��ته اس��ت: 
»بدينوسيله آمادگي خود را براي حضور در صحن علني 
مجلس و پاس��خگويي به موارد اس��تيضاح از هم اكنون 
اعالم مي كنم. هر زماني كه ش��ما مش��خص كرديد در 
جلسه حضور خواهم يافت و توضيح هاي خود را خدمت 

نمايندگان محترم مجلس اعالم خواهم داشت.«
در رويدادي ديگر وزير راه و شهرسازي در حاشيه 
برگزاري دومين جشنواره ملي فيلم و عكس راه آهن 
در جم��ع خبرنگاران ب��ا بيان اينكه اتفاقات بس��يار 
بزرگي هم در حوزه ريل باري و هم در حوزه مس��افر 
ش��امل حومه يي و درون ش��هري در ح��ال رخ دادن 
است، گفت: »حمل ونقل ريلي و سبك زندگي الزم و 
ملزوم يكديگر هستند.« اول بايد ريل را فراهم كنيم 

دوم سبك زندگي مردم تغيير كند. 

تهيهپيشنويس3تفاهم
درياييبينايرانوعراق

معاون امور دريايي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي از 
تهيه پيش نويس 3 تفاهمنامه در حوزه دريايي توس��ط 
نماين��دگان اي��ن س��ازمان و نماين��دگان وزارت راه و 
شهرس��ازي عراق در حوزه جست وجو و نجات دريايي، 
مقابله با آلودگي هاي نفتي و كش��تيراني بين بنادر دو 

كشور خبر داد. 
به گ��زارش س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي، هادي 
حق ش��ناس مع��اون ام��ور دريايي س��ازمان بن��ادر و 
دريان��وردي با بيان اين مطلب گفت: هياتي متش��كل 
از نمايندگان دس��تگاه هاي مختلف اجرايي كشورمان 
به رياست محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و 
تجارت روز دوش��نبه هفته جاري وارد عراق ش��دند تا 
بتوانند در بخش ه��اي مختلف اقتصادي به تفاهم هاي 
الزم برسند. در هيات مذكور نمايندگان سازمان بنادر و 
دريانوردي نيز حضور دارند. از طرفي چهارشنبه اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري به عراق مي رود 
تا گفت وگو با طرف عراقي به سرانجام برسد و دو كشور 

بتوانند سطح تعامالت خود را گسترش دهند. 
وي ادامه داد: روز دوشنبه با حضور روساي دو هيات 
تقس��يم كار صورت گرفت و روز سه ش��نبه هيات هاي 
دو ط��رف ايران��ي و عراقي با همتايان خ��ود مالقات و 

نشست هاي تخصصي را برگزار كردند. 

رشد4,4درصديمسافراندريايياز96
حق شناس در همين حال اعالم كرد: تعداد مسافران 
درياي��ي از ابت��داي فروردين تا 1۲ اس��فندماه س��ال 
 جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۷9۶ هزار نفر
)۴.۴ درصد( افزايش يافته و تعداد مسافران در مدت ياد 

شده به 18هزار و ۷31 نفر سيده است. 
وي با بيان اينكه س��ال گذش��ته 1۷ه��زار و 93۴ 
نفر مس��افر دريايي داشتيم، اظهار كرد: تعداد مسافران 
دريايي از ابتداي س��ال جاري تاكنون نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل با رشد مثبت روبه رو شده است. 
معاون امور دريايي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي با 
تاكيد بر اينكه آمار مس��افران دريايي قابل پايش است، 
گف��ت: در خصوص آمار مس��افران دريايي تنها بايد به 
اطالعات س��ازمان بنادر و دريانوردي استناد كرد و آمار 

غير رسمي را مالك قرار نداد. 
حق ش��ناس با اش��اره به اينكه بنادر شهيدحقاني، 
ش��هيد باهنر، شهيد ذاكري، پهل، الفت، هرمز و كيش 
از بنادر فعال در زمينه مسافر دريايي به شمار مي روند، 
بيان كرد: به طور كلي در بنادر ش��مالي خط مس��افري 
دريايي وج��ود ندارد.  وي در مورد بن��در آبادان اظهار 
كرد: شركت كشتيراني آب هاي طاليي در خط دريايي 
آبادان-كويت طي س��ال هاي 13۷5 تا 13۷۶، شركت 
خط كش��تيراني طاووس در خط دريايي آبادان-كويت 
طي سال هاي 138۰ تا 1385 و شركت سردبار جنوب 
در خ��ط دريايي آبادان-بصره طي س��ال هاي 1393 تا 

139۴ چندين سفر دريايي را داشته اند.

ايرانشهر

تجديدآگهيفرآخوانمناقصهعموميهمراهباارزيابيكيفي
بهصورتيکمرحلهاي)بهروشنيمهفشرده(

شماره مناقصه
شماره ثبت در پايگاه ملي 

مناقصات
http://iets.mporg.ir

مبلغ تضمين شركتبرآورد اوليهموضوع مناقصه
 در فرآيند ارجاع كار

تعميرات اساسي و تأمين قطعات 51۲۷315۴۰5۶-33/۰۶-خ/9۶
Air Hoist ۰۰۰ر۰۰۰ر۲5۰ر۶رياليدكي ۲5 دستگاه

۰۰۰ر5۰۰ر31۲ ريال
سيصد و دوازده ميليون و 

پانصد هزار ريال
شرحمختصركار:

شركت ملي حفاري ايران به نشاني اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد انجام تعميرات اساسي و تأمين قطعات ۲5 دستگاه Air Hoist با شرايط ذيل واگذار نمايد:
الف(ارزيابيكيفيمناقصهگران:

1- اين ارزيابي وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده 1۲ قانون برگزاري مناقصات و براساس كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي موجود در اسناد مناقصه صورت مي پذيرد.
۲- ارائه جواز تاسيس صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مناقصه گران الزامي مي باشد.

3- مناقصه گراني كه بيش از چهار )۴( قرارداد در حال اجرا با ش��ركت ملي حفاري ايران داش��ته باش��ند مجاز به حضور در اين مناقصه يا مناقصه ديگري نخواهند بود و مستندات كيفي و پاكت هاي ارائه 
ش��ده ش��ركت هايي كه واجد اين ش��رط اساسي و الزم االجرا نباشند، بررسي و مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت و اين شركت ها هيچ گونه حقي براي اعتراض نخواهند داشت. »ضمنا حضور در مناقصات و 

خريد اسناد به منزله مطالعه كامل و دقيق اسناد و اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي )خاص( مناقصه خواهد بود«
۴- امتياز كيفي: حداقل امتياز قابل قبول مناقصه برابر 5۰ مي باشد.

ب(تهيهاسنادمناقصه:
 خريداسناد: متقاضيان شركت در فرآيند ارجاع كار جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ ۰۰۰ر99۰ ريال به حساب سيبا به شماره ۲1۷۴۶5۲۲۰5۰۰۴ نزد بانك ملي شعبه اهواز كد ۶5۰1 

بنام شركت ملي حفاري ايران واريز نمايند.
 دريافتاسناد: كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي شركت در فرآيند ارجاع كار مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه نوبت دوم، روز چهارشنبه مورخ 1۶/ 9۶/1۲ لغايت ۷ روز بعد )پايان وقت 
اداري روز چهارش��نبه مورخ ۲3/ 1۲ /9۶ (، مي بايس��ت ضمن ارس��ال تقاضاي رسمي و با مراجعه حضوري به آدرس اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه- شركت ملي حفاري ايران- ساختمان 

پايگاه عملياتي طبقه اول پارت A اداره قراردادها نسبت به دريافت كار برگ هاي استعالم ارزيابي و اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 جلسه توجيهي مناقصه مذكور رأس ساعت 1۰ صبح روز شنبه مورخ 9۶/1۲/19 در سالن كنفرانس اداره قرارداد ها به نشاني فوق برگزار مي گردد.

 نكتهمهم: فقط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهي و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام مي نمايند به عنوان مناقصه گر شناخته مي شوند.
ج( تحويل استعالم هاي ارزيابي كيفي: فرم هاي ارزيابي )كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي( بايد توسط اشخاص مجاز تكميل، امضاء و ممهور گرديده و ظرف مدت 1۷ روز از روز شنبه مورخ 9۶/1۲/19 
لغايت پايان وقت اداري روز دوش��نبه مورخ 9۷/۰1/۰۶ نس��بت به تحويل كاربرگ هاي اس��تعالم ارزيابي كيفي به همراه مدارك و مستندات الزم شامل )نسخه كامل سوابق كاري مطابق فرم هاي ارزيابي 

به همراه لوح فشرده مربوطه( به آدرس: اهواز- فلكه فرودگاه- شركت ملي حفاري ايران- ساختمان پايگاه عملياتي- طبقه اول- پارتB – اتاق 1۰۷- دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.
 نوعتضمين:

الف- ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از مؤسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملي حفاري ايران.

 مدت اعتبار تضمين: اين مدت )به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران( 9۰ روز مي باشد و براي يك  بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.
       @nidc_pr كانال خبري شركت ملي حفاري ايران

WWW.NIDC.IR :سايت
تعادل: نوبت اول: 9۶/1۲/15 و نوبت دوم: 9۶/1۲/1۶

ادارهقراردادهاشركتمليحفاريايران

نوبت دوم

1396,5635
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صنعت، معدن و جتارت14
 فرصت هاي معدني

براي سرمايه گذاران اروپايي 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزي��ر  مع��اون  ايرن�ا| 
گف��ت: اكن��ون بس��تر مع��ادن و صناي��ع معدني اي��ران با 
را  فرصت��ي  ميلي��ارد دالري   ام��كان س��رمايه گذاري 50 
پيش روي س��رمايه گذاران خارجي ازجمله اروپايي قرار داده 
است. مهدي كرباسيان روز گذشته پس از نشست هم انديشي 
همكاري هاي معدني ايميدرو و اروپا در محل سازمان توسعه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( گفت: اجراي 
پروژه هاي مختلف در زمينه، فوالد، مس، طال، زغال سنگ و 
غيره به عنوان يك اولويت بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي 

مورد تاكيد است. 
روز گذش��ته ايميدرو ميزبان 15 نفر از سفيران و رايزنان 
بازرگاني كش��ورهاي اروپايي بود و اطالعات كاملي در زمينه 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در بخش معدن و صنايع معدني 
به آنها ارائه ش��د. كرباس��يان اظهار كرد كه براساس سياست 
دول��ت تدبير و اميد تعام��الت بين المللي ب��راي همكاري و 
س��رمايه گذاري مش��ترك در دس��تور كار قرار دارد. به گفته 
او، اج��راي پروژه ها در قالب س��رمايه گذاري و بازپرداخت از 
محل محصول )بي.او.تي( ي��ا تامين مالي )فاينانس( ازجمله 
روش هاي مورد اس��تقبال ايران اس��ت كه ب��ه ديپلمات هاي 
حاضر در اين نشس��ت معرفي شد. او افزود: امروز بهره برداري 
از معادن ايران در س��طح صورت مي گيرد و ذخاير زيادي در 
عمق وجود دارد كه به دليل نداشتن فناوري هاي الزم تاكنون 
در اين بخش فعاليت چنداني صورت نگرفته اس��ت. به گفته 
او، سازمان ايميدرو با همكاري زمين شناسي فعاليت وسيعي 
را در دولت يازدهم در وسعت 250هزار كيلومتر مربع به مورد 
اجرا گذاش��ته تا نسبت به اكتشاف ذخاير جديد اقدام كند و 
تاكنون اطالعات مقدماتي مربوط به 180 هزار كيلومتر مربع 
گردآوري شده است. كرباسيان پيرامون 7 طرح استاني فوالد 
هم گفت: امس��ال بخش توليد آهن اسفنجي فوالد شادگان 
)خوزستان(، ني ريز )فارس( و ميانه )آذربايجان شرقي( افتتاح 
شد و فوالد سبزوار )خراسان رضوي( هم آماده است. همچنين 
بنا به اظهارات او، س��ال آينده بهره برداري از آهن اس��فنجي 
2 واحد فوالد سازي )بافت-كرمان( )قائنات-خراسان جنوبي( 
افتت��اح مي ش��ود و تا پاي��ان 1397 هم بخش فوالدس��ازي 
س��پيد دش��ت )چهارمحال وبختياري( مورد بهره برداري قرار 
مي گيرد. 7 طرح فوالد اس��تاني از س��ال 1385 به مورد اجرا 
گذاش��ته شد كه به دليل مشكالت مالي سال ها متوقف ماند، 
ام��ا در دول��ت يازدهم از نيمه 1392 به ش��كل جدي دنبال 
ش��د و اكنون واحدهاي احيا اين كارخانه ها تكميل ش��ده و 
بخش فوالد س��ازي ني��ز به تدريج تا س��ال 99- 1398 مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد. در نشست هم انديشي همكاري هاي 
معدن��ي ايميدرو و اروپا، س��فيران و رايزنان بازرگاني ازجمله 
كشورهاي بلغارستان، اسپانيا، پرتغال، كرواسي، ايتاليا، هلند، 
روماني، فرانسه، صربس��تان و آلمان حضور داشتند. براساس 
اين گزارش، در 10 ماه منتهي به دي س��ال 96 براساس آمار 
گمرك افزون بر 53.3 ميليون تن محصوالت معدن و صنايع 
معدني كش��ور به ارزش بيش از 7.5 ميليارد دالر صادر شد. 
پي��ش از اين اعالم ش��د كه ميزان ذخاير معدني شناس��ايي 
ش��ده كشور حدود 60 ميليارد تن اس��ت كه از اين رقم بالغ 
بر 40ميليارد تن قطعي و بقيه احتمالي اس��ت. ارزش ذخاير 
معدني شناسايي شده كش��ورمان افزون بر 770ميليارد دالر 

برآورد شده است. 

 واردات رسمي گوشي
به ۹۶۰۰ ميليارد ريال رسيد

ايس�نا| مديركل فناوري اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ب��ا موفقيت آميز مطرح كردن اجراي رجيس��تري 
گوشي هاي تلفن همراه، گفت: واردات اين كاال در فاصله مهر 
تا هشتم اس��فند ماه سال جاري با 93درصد رشد به نسبت 
سال گذشته مواجه ش��د. طرح ملي رجيستري گوشي هاي 
تلفن همراه از مهر ماه س��ال جاري به مرحله اجراي پايلوت 
گذاشته و بعد از حدود دو ماه پايش شبكه، وارد اجراي قطعي 
ش��د. اين طرح براي مقابله با واردات غيرقانوني يا به عبارتي 
قاچاق اين كاالي ضروري به كش��ور وارد مرحله اجرا شد تا 
بتواند از حق و حقوق گمركي دولت كه ساالنه بخش اعظمي 
از آن توسط قاچاق اين بخش از دست مي رفت، صيانت كند. 
حال با گذش��ت بيش از 5 ماه از اجراي اين طرح، حميدرضا 
دهقاني ني��ا با بيان اينكه بازار قاچاق تلفن همراه به كش��ور 
متحول ش��ده، اظهار كرد: مجموع ارزش واردات اين كاال در 
فاصله بين مهر تا هشتم اسفند سال گذشته 4400 ميليارد 
ريال بود كه امسال با اجراي رجيستري در اين بازه زماني، به 
9600 ميليارد ريال رسيده است. او افزود: اين ميزان واردات 
حاكي از رش��د قابل توجه درآمدهاي گمركي از محل اجراي 
رجيس��تري گوش��ي هاي تلفن همراه و به نوعي تاييدي بر 

اجراي موفقيت آميز اين طرح است. 

سهم ايران از بازار نوروزي 
افغانستان

ايسنا| همزماني نوروز با آغاز سال تحصيلي در افغانستان 
انتظار اينكه حجم واردات افغانس��تان از ايران در اين مقطع 
بيشتر شود را رقم زده، اما به گفته رييس ميز افغانستان در 
سازمان توس��عه تجارت، خريد چنداني ازسوي افاغنه براي 
نوروز صورت نمي گيرد و به دليل موضوعات امنيتي، امس��ال 
نمايش��گاهي در اين كشور برگزار نمي ش��ود. محمدمهدي 
جوانمردقصاب، به ارائه توضيحاتي درباره تاثير فرا رس��يدن 
نوروز بر واردات افغانس��تان از ايران پرداخت و تاكيد كرد: در 
كشور افغانس��تان برگزاري مراسم نوروز مانند ايران پرشكوه 
نيست. برهمين اس��اس مي توان گفت در اين شرايط خريد 
چنداني در افغانستان صورت نمي گيرد كه براي تنظيم بازار 
آن كاالي خاصي صادر ش��ود. رايزن تجاري س��ابق ايران در 
افغانستان اظهار كرد: البته همزمان با فرا رسيدن نوروز، زمان 
آغاز سال جديد تحصيلي در افغانستان است كه شايد در اين 
مقطع زماني نقش ايران در تامين مايحتاج تحصيلي اهميت 
بيشتري داشته باشد.جوانمردقصاب افزود: ما براي اين مقطع 
پيشنهاد داديم مانند برخي سال هاي گذشته نمايشگاهي از 
محصوالت ايراني برگزار ش��ود، اما متاسفانه به دليل مسائلي 
ازجمله موضوعات امنيتي اين نمايش��گاه برگزار نشد. البته 
يك��ي از داليل هم اين اس��ت كه عالق��ه توليدكنندگان ما 
براي حضور در چنين نمايشگاه هايي كمتر است. رييس ميز 
افغانس��تان در سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال 
كه درنهايت از بازار لوازم التحرير افغانس��تان چند درصد آن 
دراختي��ار ايران قرار مي گيرد؟ گفت: در بازار تامين وس��ايل 
مصرفي براي بازگش��ايي مدارس ع��الوه بر ما، رقبايي مانند 
پاكس��تان و چين هم حض��ور دارند. اما مهم اين اس��ت كه 
عدم برنامه ريزي براي حضور در بازار افغانس��تان امري است 
كه ج��اي پرداخت بيش��تر دارد. اكنون بس��ياري از افاغنه 
ب��راي تامين وس��ايل موردنياز خود راهي ايران مي ش��وند و 
اين خريد را به طور مس��تقيم انجام مي دهن��د. با وجود اين 
 همچنان مي ت��وان گفت در بخش  مايحتاج محصالن حدود

 50 تا 60درصد بازار افغانستان، دست ايران است.

اخبار

آخرين نشست اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در سال ۹۶ برگزار شد

سه ضلعي اقتصاد بيمار ايران

اعضاي كميته ماده 12 تصويب كردند

تعيين عوارض مشمول پرداخت حق بيمه كارگران
پنجاه و نهمين نشس��ت كميته ماده 12 با موضوع بررس��ي 
مرات��ب اعتراض ب��ه نحوه اجراي ماده 5 قان��ون بيمه اجتماعي 
كارگران س��اختماني و اعتراض واحدهاي توليدي شمش روي 
به راي ش��وراي عالي مع��ادن مبني بر مالكي��ت دولت بر فيلتر 
كيك هاي روي در اتاق ايران برگزار ش��د. در اين نشس��ت مقرر 
ش��د س��ازمان تامين اجتماعي، وزارت كشور و بخش خصوصي 
نماين��دگان خودش��ان را به معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري 
معرفي كنند و با تشكيل نشست هاي تخصصي در اين معاونت، 
موضوع عوارض مشمول 15درصدي كه بايد به عنوان حق بيمه 
پرداخت ش��ود با در نظر گرفتن نظرات پيشنهادي هر دو طرف 
مش��خص ش��ود. عالوه بر اين در مورد مالكي��ت دولت بر فيلتر 
كيك هاي روي هم مقرر ش��د تا زمان صدور حكم ديوان عدالت 
اداري، نامه يي از سوي دبيرخانه ماده 12 در اختيار شوراي عالي 
معادن قرار گيرد تا بر اين اس��اس بنگاه ه��ا و فعاالن معدني از 
كيك هاي روي براس��اس قيمت و ارزش تعيين ش��ده، استفاده 
كنن��د و به اين ترتيب به دولت تضمين دهند كه از قيمت هاي 

تعيين شده، تبعيت مي كنند. 

در اين نشس��ت حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق ايران و 
قائم مقام دبير كميته م��اده 12 درخصوص اعتراض كارفرمايان 
نس��بت به نحوه اجراي ماده 5 قانون بيم��ه اجتماعي كارگران 
گف��ت: در س��ال 1386 نحوه محاس��به پرداخت ح��ق بيمه به 
ص��ورت هر متر مربع زيربنا بود. اين امر در حوزه ساخت وس��از 
س��اختمان و انبوه سازي مسكن مش��كالتي را به وجود آورد. در 
نتيجه به دليل مشكالت ناشي از اجراي اين قانون در سال 93 
قانون اصالح شد و نحوه محاسبه به روش دريافت 7درصد حق 
بيمه سهم بيمه شده از كارگر و 15درصد مجموع عوارض پروانه 

از مالك تغيير كرد. 
وي ادامه داد: از آنجا كه در قانون به مجموع عوارض اش��اره 
ش��ده و مشخص نيست كه كدام عوارض مشمول اين 15درصد 
مي ش��وند، اختالف هايي بين سازمان تامين اجتماعي و سازمان 
ش��هرداري ها به وج��ود آمد. نايب ريي��س اتاق اي��ران از انعقاد 
تفاهمنامه ي��ي بين اين دو س��ازمان در مورد عوارض مش��مول 
15درصد حق بيمه سخن گفت و افزود: متاسفانه درحال حاضر 
س��ازمان تامين اجتماعي معتقد اس��ت، تفاهم انجام ش��ده نيز 

كارس��از نيس��ت بنابراين حكم به ابط��ال آن داده و آن را اجرا 
نمي كند. 

وي ادام��ه داد: به اعتقاد فع��االن اقتصادي تفاهمنامه يي كه 
بين سازمان شهرداري ها و تامين اجتماعي به امضا رسيده بود، 
مي تواند تا حدي مشكالت اين حوزه را حل كند اما اجرا نشدن 
اين تفاهمنامه از س��وي س��ازمان تامين اجتماعي موجب شده 
كه مش��كالت مجدد برگردد بنابراين يكي از پيشنهادات بخش 
خصوصي اين اس��ت كه سازمان تامين اجتماعي و شهرداري ها 

ملزم به اصالح تفاهمنامه و اجراي آن شوند. 
با توجه به اينكه س��ازمان تامين اجتماعي معتقد است اين 
تفاهمنامه هيچ مشكلي را حل نمي كند، پيشنهاد اصالح كامل 
قانون را داد. در نهايت مقرر شد، سازمان تامين اجتماعي وزارت 
كش��ور و بخش خصوص��ي نمايندگان خودش��ان را به معاونت 
حقوقي رياس��ت جمهوري معرفي كنند و با تشكيل نشست هاي 
تخصصي در اين معاونت، موضوع عوارض مش��مول 15درصدي 
ك��ه بايد به عنوان حق بيمه پرداخت ش��ود ب��ا در نظر گرفتن 

نظرات پيشنهادي هر دو طرف مشخص شود. 

در اين نشس��ت موضوع اعتراض واحدهاي توليدي ش��مش 
روي به راي اخير شوراي عالي معادن درخصوص مالكيت فيلتر 
كيك هاي روي توس��ط دولت نيز بررسي ش��د. بهرام شكوري، 
ريي��س كميس��يون معادن اتاق اي��ران در رابطه با اين مس��اله 
گفت: چندي پيش ش��وراي عالي معادن با اس��تناد به ماده 2 و 
15 قان��ون معادن حكمي را صادر ك��رد مبني بر اينكه مالكيت 
كيك هاي روي به دولت داده شده است. اين حكم مورد اعتراض 
فعاالن اين حوزه قرار گرفت و خواس��تار بررسي دوباره موضوع 
در ش��وراي عالي معادن شد. هر چند دوباره حكم اول تاييد شد. 
پس از تاييد دوباره اين واحدها شكايت خود را به ديوان عدالت 
اداري تقديم كردند كه راي نهايي اين ديوان طي دو سال آينده 
صادر مي ش��ود. در نهايت دبيرخانه كميته ماده 12 پيش��نهاد 
داد، نامه يي از س��وي دبيرخانه در اختيار ش��وراي عالي معادن 
قرار گيرد مبني بر اعطاي ضمانت نامه از سوي بنگاه ها و فعاالن 
معدني به دولت و استفاده آنها از كيك هاي روي براساس قيمت 
و ارزش تعيين ش��ده آنها تا زماني كه حكم نهايي ديوان عدالت 

اداري صادر شود. 

تعادل|
نشست اسفندماه و پاياني سال 96 فعاالن اقتصادي 
اتاق ته��ران با تش��ريح و واكاوي مثلث اقتصاد بيمار 
ايران روز گذشته برگزار شد. از نگاه بخش خصوصي، 
»سياست گذاري ارزي ناصحيح دولت، نابساماني نظام 
بانكي و سياس��ت هاي پولي و كسري بودجه و بدهي  
فزاينده دولت« را مي توان سه ضلعي اقتصاد شكننده 
ايران عنوان كرد. در همين راس��تا رييس اتاق تهران، 
تصميمات غلط دولت در مورد سياس��ت هاي ارزي را 
يكي از داليل نابس��اماني اقتصاد كش��ور دانست و از 
ارسال نامه اتاق تهران به حسن روحاني طي روزهاي 
آت��ي در ارتباط ب��ا حوادثي كه در چن��د ماه اخير بر 
اقتصاد كش��ور حادث شده، خبر داد. از طرفي اگرچه 
وزي��ر اقتصاد طي روزهاي گذش��ته از پايان ركود در 
اقتصاد ايران س��خن گفته بود، اما مسعود خوانساري 
بر اين باور اس��ت كه همچنان 11 بخش صنعتي در 
ركود به س��ر مي برند. همچنين در نشست اسفندماه 
هيات نمايندگان اتاق تهران »مدل چيني توس��عه« 
از س��وي يك پژوهش��گر اقتصادي ارائه شد. »اصالح 
ق��رارداد اجتماعي، تق��دم تدريجي گرايي بر ش��وك 
درماني، اصالح سياست خارجي، اولويت آزادسازي بر 
خصوصي سازي، حركت از خودكفايي به متن زنجيره 
جهاني ارزش، اصالح و خصوصي س��ازي شركت  هاي 
دولتي، الحاق به سازمان تجارت جهاني و سهيم كردن 
بخش خصوصي در قدرت« را مي توان آموزه هاي مدل 
چيني توس��عه براي ايران نام ب��رد. همچنين در اين 
نشست گزارش��ي از عملكرد بخش هاي مختلف اتاق 
بازرگاني تهران در سال 1396 تشريح شد و در ادامه 
دبيركل اتاق تهران بودجه سال 97 اتاق تهران را نيز به 

اعضا ارائه كرد كه مورد تصويب قرار گرفت. 

 نقد سياست هاي ارزي دولت
رييس اتاق تهران در نشس��ت اس��فندماه اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق تهران به مس��ائل اقتصادي روز 
كشور پرداخت و از عملكرد شاخص ها گفت. مسعود 
خوانس��اري چالش هاي بخش اقتصاد در س��ال 96 را 
م��ورد توج��ه ق��رار داد و در اين باره عن��وان كرد كه 
اقتصاد ايران در حالي سال 1396 را به پايان مي رساند 
ك��ه بيكاري و ع��دم رونق تولي��د از مهم ترين عالئم 
باليني اس��ت كه آحاد مردم با آن دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند. به گفته او، با وجود ثبات نس��بي حاصل از 
تورم تك رقمي، اين دو عارضه ناش��ي از كاهش رشد 
سرمايه گذاري، دسترسي دشوار و گران به تسهيالت 
بانكي و كاهش رقابت پذيري كاالهاي داخلي در مقابل 
كاالهاي خارجي بوده و اين س��ه عامل ريش��ه در سه 
معضل اصلي اقتصاد كش��ور دارند كه مثلث معضالت 

مالي كشور به شمار مي روند. 
ريي��س اتاق تهران درباره نق��ش تصميمات غلط 
در سياس��ت هاي ارزي هم سخن گفت. او بر اين باور 
است كه متاسفانه تصميمات غلط دولت در مورد ارز 
ادامه دار ب��وده و يكي از داليل اصلي اين نابس��اماني  
اقتص��ادي همين موضوع تصميمات غل��ط درباره ارز 
اس��ت. خوانس��اري همچنين به ميزان نقدينگي در 
آذرماه امس��ال هم گريزي زد. بنا به اظهارات او حجم 

نقدينگي 1445هزار ميليارد تومان بود كه در مقايسه 
با سال گذشته 22درصد رشد داشته كه البته رشد آن 
نسبت به سال گذشته منفي بوده است. از سوي ديگر 
بدهي هاي دولت به بانك هاي مركزي 63 هزار ميليارد 
توم��ان و بده��ي بانك ها به بانك مرك��زي 113هزار 
ميليارد تومان بوده كه اين رقم هم نس��بت به س��ال 
گذشته رش��د كمتري داشته است. همچنين مطابق 
آم��ار اعالمي در بودجه 1396 ك��ه با رقم 1212هزار 
ميليارد تومان به تصويب رسيد، بودجه عمومي 386 
هزار ميليارد تومان مصوب ش��د ك��ه از نكات مثبت 
بودجه س��ال آينده اين اس��ت كه 110هزار ميليارد 
توم��ان براي بدهي هاي دول��ت به بخش خصوصي از 
محل جابه جا كردن بدهي ه��اي دولت به بخش هاي 
غيردولتي و بانك ها منظور ش��ده كه 50هزار ميليارد 
تومان آن مخصوص بخش خصوصي اس��ت. از سوي 
ديگر حدود 56.4 درصد از درآمد بودجه در سال 96 
با منشا نفت خام بوده و بودجه هاي عمراني نسبت به 

سال قبل 91 درصد رشد داشته است. 
بنا بر آمار اعالمي از س��وي خوانساري، هزينه هاي 
جاري در بودجه س��ال 1396، رشد 16.8درصدي و 
فعاليت هاي اقتصادي 4.9درصد رش��د را تجربه كرده 
اس��ت. به گفته او اگر چه تعدادي از صنايع رش��د را 
تجرب��ه كردند، ام��ا 11حوزه صنعتي هن��وز با ركود 
مواجه اند و افت را تجربه كرده اند. اين در حالي اس��ت 
كه مس��عود كرباس��يان وزير اقتصاد از پايان ركود در 
اقتصاد ايران س��خن گفته بود. از سوي ديگر در سال 
1396 اشتغال ايجاد ش��ده، اما درصد بيكاري حدود 
12 درص��د اس��ت. او به وضعيت ديگر ش��اخص هاي 
اقتصادي اش��اره كرد و گفت: براس��اس گزارش مركز 
آمار ايران، تورم امس��ال 8.2 و بر اس��اس اعالم بانك 
مرك��زي تورم 9.9 اعالم ش��ده كه به نظر مي رس��د 
تورم در س��ال آينده هم تك رقمي باشد. خوانساري 
در بخش ديگري از س��خنان خود رشد اقتصادي در 
نيمه نخست س��ال ج��اري را 4.5 درص��د اعالم كرد. 
اي��ن در حالي كه صندوق بين المللي پول اين رش��د 
را 3.5درصد پيش بيني ك��رده بود. از طرفي صندوق 
بين المللي پول رشد اقتصادي براي سال آينده ايران را 
3.7درصد پيش بيني كرده است. همچنين بنا به آمار 
ارائه ش��ده از سوي رييس اتاق تهران، تجارت ايران با 
اروپا از رشد 52درصدي برخوردار بوده و به 21ميليارد 
يورو افزايش يافته است. همچنين تراز حساب جاري 
را صندق بين المللي پول 21.6ميليارد دالر اعالم كرده 
كه در بين 188 كشور، رتبه ايران به لحاظ دارا بودن 
حساب جاري مثبت است. خوانساري اين را هم گفت 
كه اتاق تهران بنا دارد در سال آينده، ميزهاي صادراتي 
را براي كشورهاي هدف صادراتي ايجاد كند. بر اساس 
آنچه وزير امور خارجه توضيح داده اس��ت، مركزي در 
اين وزارتخانه تاس��يس شده كه كارمندان بازنشسته 
و فعلي وزارت امور خارجه در آن مس��تقر هستند. بر 
اين اساس، 8 سرفصل براي همكاري اتاق با اين مركز 
تعريف ش��ده، كه قرار اس��ت كتابچه هايي جهت ارائه 
اطالعات مورد نياز براي صادرات به كش��ورهاي هدف 
تهيه شود كه اين دفترچه در 6 ماه نخست سال جديد 

آماده خواهد شد. 

 نگاهي به چين توسعه يافته
در ادام��ه اي��ن نشس��ت يك عضو هي��ات علمي 
دانشگاه شهيد بهشتي كه ميهمان اعضاي اتاق تهران 
بود به تش��ريح الگوي چيني توسعه پرداخت. محسن 
شريعتي نيا با بيان اينكه كشور چين توانست در مدت 
كوتاهي به رش��د قابل  توجهي دست پيدا كند، گفت: 
 تج��ارت خارجي اين كش��ور در س��ال 1978 حدود

20 ميليارد دالر برآورد ش��ده بود كه اين رقم اكنون 
به 3 تريليون دالر رسيده و اين كشور در حال حاضر 

شريك تجاري120 كشور جهان است. 
او با طرح اين پرس��ش كه اقتصاد سياس��ي چين   
چگونه متحول ش��د و ايران چ��ه درس  هايي  مي تواند 
از مدل توس��عه چين��ي بياموزد، ادام��ه داد: تفكرات 
توس��عه يي درون حزب كمونيس��ت ش��امل   دو تفكر 
»مائ��و« با رويكرد انقالب و جنگ ب��وده كه با عنوان 
گفتم��ان گردش   ب��ه چپ مطرح ب��وده و تفكر   ديگر 
»چوئن الي و دنگ« نام داش��ته كه به صلح و توسعه 
گرايش داش��ته اس��ت. اين اس��تاد دانش��گاه الگوي 
استالينيستي و راه رشد غيرس��رمايه داري، اشتراكي 
كردن كش��اورزي، جهش ب��زرگ به جل��و و انقالب 
فرهنگ��ي را از   جمله نتايج تف��وق گفتمان گردش به 
چپ در چين برش��مرد و گفت: در همين دوره است 
كه امريكا از يك تهديد به فرصت توس��عه براي چين 

تبديل  مي شود. 
ب��ه گفت��ه او پس از درگذش��ت مائو، سياس��ت  
دره��اي ب��از در سياس��ت و در عمل پياده ش��د و 
رئوس تفكر دنگ شيائو پنگ، رهبر   چين آزادسازي 
اذهان، جس��ت وجوي حقيقت از طري��ق واقعيات، 
دموكراس��ي اقتصادي، مدرنيزه كردن ش��يوه هاي 
مديريت، س��اختار مديريت و سياس��ت اقتصادي، 
ايجاد سيس��تم مس��ووليت پذيري و   اتحاد در نگاه و 

برداشت از آينده بود. 
او با بي��ان اينكه تدريجي گراي��ي، اقتصاد بازار 
سوسياليس��تي، سياس��ت خارج��ي توس��عه گرا و 
تمركززداي��ي به عنوان اص��ول اصالح طلبي چيني 
شناخته  مي ش��ود، افزود: در عمل چين آزادسازي 
را بر خصوصي س��ازي مقدم قرار داده و به صورت 
تدريج��ي فضا را ب��راي بخش خصوصي گش��ود. 
دولتي  همچني��ن خصوصي س��ازي ش��ركت  هاي 
و آزادس��ازي تج��اري تدريجي   و نيز آزادس��ازي 
چند جانبه در دس��توركار اين كش��ور قرار گرفت. 
همچنين به گفته ش��ريعتي نيا چين   در سياس��ت 
خارج��ي 3 راهبرد تولي��د و حفظ ثبات در محيط 
امنيتي، كمك به جذب منابع بين المللي توسعه يي 
و تصويرس��ازي چين به عنوان قدرتي مس��وول را   

دنبال كرده است. 
اين استاد دانشگاه در ادامه آموزه هاي مدل چيني 
توسعه را برشمرد كه اصالح قرارداد اجتماعي، تقدم 
تدريجي گرايي بر ش��وك درماني، اصالح سياس��ت 
خارج��ي، اولويت آزادس��ازي بر خصوصي س��ازي، 
حرك��ت از خودكفايي به متن زنجيره جهاني ارزش 
همچني��ن اصالح و خصوصي س��ازي ش��ركت  هاي 
دولتي، الحاق به س��ازمان تجارت جهاني و س��هيم 

كردن بخش خصوصي در قدرت ازجمله آنها بود.

 اعضا چه گفتند؟
پ��س از آن برخي از اعضاي هيات نمايندگان 
ب��ه طرح ديدگاه ه��اي خود درب��اره اين گزارش 
پرداختند. رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه 
اتاق تهران به پيش بيني وضعيت اقتصاد كش��ور 
در س��ال 97 براساس گزارش مركز پژوهش هاي 
مجل��س ش��وراي اس��المي اش��اره ك��رد. علي 
سنگينيان گفت: رشد اقتصادي 3درصد، قيمت 
نف��ت حدود 53 دالر براي هر بش��كه، نرخ تورم 
11.5درص��د و ن��رخ ارز4300ت��ا 4450تومان 
ازجمله ش��اخص هاي پيش بيني شده براي سال 
آينده اس��ت از اين رو به نظر  مي رسد كه اقتصاد 
كشور در س��ال آينده از ش��رايط چندان خوبي 

برخوردار نباشد. 
از س��وي ديگر به��ادر احرامي��ان، ديگر عضو   
هي��ات نمايندگان ات��اق تهران عن��وان كرد كه 
70  درصد   اقتصاد چين   مبتني بر   س��رمايه گذاري 
است  . ناصر رياحي نيز افزود: فرهنگ نيروي كار 
در اي��ران تفاوت فاحش��ي با آنچ��ه كه در چين 
در طول دوران توس��عه وجود داش��ته، دارد. در 
نتيجه ممكن اس��ت اين مدل توسعه در ايران به 
نتايج مش��ابهي منتهي نشود. همچنين به گفته 
فريال   مس��توفي، چين ايدئول��وژي را از اقتصاد 
خود زدود تا توانس��ت به چنين جايگاهي دست 
يايد. عباس آرگون هم اظه��ار كرد: برنامه هايي 
كه براي توس��عه تدوين شده عمدتا كتابخانه يي 
اس��ت و از تجارب س��اير كش��ورها نيز استفاده 
نكرده ايم. محمدرضا انصاري، عضو هيات رييسه 
اتاق ايران هم عن��وان كرد اين خوش بيني اصال 
وجود ندارد كه مس��ير توس��عه همانند آنچه در 
چي��ن اتفاق افتاد در ايران نيز ش��كل بگيرد. در 
ادامه اي��ن صحبت ها، ش��ريعتي نيا تصريح كرد 
كه بخش مهمي از موفقيت چيني ها در مس��ير 
توس��عه، مرهون بازانديش��ي در رابط��ه با جهان 
اس��ت. بدون تعامل معقول با دنيا توسعه محقق 
نخواهد شد و درحال حاضر گفتمان غالب كشور 
بايد مشخص كند كه قرار است، كشور در كجاي 

زنجيره ارزش جهاني باشد. 

 برنامه اتاق تهران در سال ۹7
در بخ��ش ديگري از اين نشس��ت، دبيركل اتاق 
تهران هم ماموريت ها و برنامه س��ال 97 اين تشكل 
را تشريح كرد. بنا به گفته بهمن عشقي، اتاق تهران 
براي س��ال جاري برنامه 9گانه يي را تدوين كرد كه 
ب��ر مبناي آن پيش رفت. ازجمل��ه مفاد اين برنامه 
تعامل اتاق تهران با حاكميت، تعامل با س��ازمان ها، 
ارتق��اي بهره برداري بهينه از امكان��ات اتاق تهران، 
توانمندس��ازي بخش  خصوصي و نيز ساماندهي به 
شفافيت ها بود كه سياس��ت گذاري هاي اتاق تهران 

بر اين مبنا تدوين شد. 
دبيركل اتاق تهران همچنين با اشاره به اينكه در 
سال جاري مجوز براي عضويت 14تشكل اقتصادي 
در اتاق تهران اخذ ش��د، گفت: با تجهيز ساختمان 
خانه تشكل ها بستر مناسبي براي توانمندسازي هر 
چه بيشتر تشكل ها از سوي اتاق تهران فراهم شده 

است. 
اين عضو هيات رييس��ه اتاق با اش��اره به اينكه 
ماموريت اتاق در س��ال آينده نيز تالش و پيگيري 
براي مطالبه خواس��ته هاي مشروع بخش خصوصي 
از حاكمي��ت خواهد بود، ادام��ه داد: تقويت كميت 
و كيفي��ت ارائ��ه خدمات متنوع حرفه ي��ي به اعضا 
با هدف توس��عه پايدار اقتصادي و بالندگي فعاالن 
كس��ب وكار و ارتق��اي اس��تانداردهاي زندگي در 
منطقه با جديت دنبال خواهد ش��د. عشقي سپس 
درباره وجه تمايز برنامه سال 97 با برنامه سال هاي 
گذشته گفت: برنامه سال 1397 فاقد برنامه جاري 
و موارد مستمر سال گذشته واحدهاست كه با تكيه 
بر ظرفيت  هاي موجود بر اقدامات جديدي متمركز 
ش��ده كه س��ابقه اجرايي آنها در سال 1396 وجود 
نداشته اس��ت. همچنين در تعيين اقدامات اجرايي 
جديد س��ال 1397 محورهاي 24گانه اهداف عاليه 
ات��اق نيز براي موارد متناظر مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. در عين حال بودجه سال 1397 متمركز و 
براس��اس تخصص  هاي اجرايي واحد  ها طبقه بندي 
ش��ده اس��ت. در نهايت از اعضا درباره بودجه سال 
97 نظرخواهي شد كه در اين زمينه 35نفر موافق، 

2نفر مخالف و 3نفر راي ممتنع دادند.

نحوه واگذاري طرح هاي بالتكليف و شبه  تعليق د ر اقتصاد  ايران 
به معماي حل نش��دني تبد يل ش��د ه كه به نظر مي رس��د  اين  بار 
كليد  حل آن د ر اختيار نمايندگان بخش  خصوصي است. طرح هاي 
عمران��ي نيمه تمام كه ب��ا افول د رآمد هاي نفتي و كاهش س��هم 
طرح هاي عمراني از بود جه عمومي د ولت، پسوند  بالتكليف و شبه  
تعليق را به خود  اضافه كرد ه است به عنوان يك شمشير د و لبه هم 
آثار مخرب خود  را بر رشد  اقتصاد ي، اشتغال و گرد ش نقد ينگي و 
توسعه يافتگي د ر اقتصاد  كالن مي گذارد  و هم د ر شرايط فعلي به 
عنوان يكي از عوامل تضعيف و تخريب بنيان هاي مالي و سازماني 
پيمانكاران بخش خصوصي به ش��مار مي رود . حاال براي حل اين 
معما محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت ميهمان اتاق ايران بود تا 
نقشه راهي از سوي خصوصي ها براي تكميل طرح هاي نيمه تمام 

تعريف شود. 
حال براساس آمارها 63 هزار طرح نيمه استاني نيز وجود  د ارد 
و از ش��هريور سال 1395 تاكنون 4هزار پروژه به بخش  خصوصي 
ايران واگذار ش��د ه؛ اما چيزي بالغ بر 77هزار طرح نيمه تمام د يگر 
د ر كش��ور وجود  د ارد  ك��ه 7هزار و 650 مورد  آن ملي اس��ت. در 
اين زمينه نيز چندي پيش، رييس كارگ��روه واگذاري پروژه هاي 
نيمه تم��ام دولتي گفته ب��ود؛ » 18هزار طرح نيمه تم��ام و آماده 
بهره برداري اس��تاني و 3هزار طرح ملي در كش��ور آماده واگذاري 
به بخش خصوصي اس��ت.« براي به سرانجام رسيدن اين پروژه ها 
سخنگوي دولت معتقد اس��ت كه »به انجام رساندن اين 71هزار 
پروژه حتي اگر دولت براي آغاز طرح هاي جديد مقاومت كند، كار 
سختي اس��ت و منابع بسيار هنگفتي مي طلبد. از اين رو مجموع 
اعتبار مورد نياز اين پروژه ها حدود 400تا 500 هزارميليارد تومان 

برآورد شده كه مبلغ بسيار زيادي است و تامين آن در توان دولت 
نيست اما مي توان با وارد كردن مردم و بخش  خصوصي به موضوع 
سازندگي كش��ور، قدم هاي مفيدي در مسير تكميل اين طرح ها 

برداشت.«
به گزارش اتاق ايران؛ مديران سازمان برنامه و بودجه در جمع 
فع��االن اقتصادي اتاق ايران قرار گرفتند ت��ا آيين نامه تبصره 19 
قانون بودجه سال 1397 را بررسي و به جمع بندي نهايي برسانند. 
به گفته رييس اتاق ايران؛ »حضور معاون رييس جمهور در جلسه 
بخش خصوصي با موضوع طرح هاي نيمه تمام نشان دهنده اهميت 
موض��وع ائتالف س��ازي در بخش خصوصي و ايجاد يك ش��راكت 
عمومي خصوصي در مسائل اقتصادي كشور است و اميدواريم اين 
تالش ها در عمل نيز نتايج مطلوبي داشته باشد.« در همين حال؛ 
در اين نشست دو جانبه بخش  خصوصي با دولتي ها، رييس سازمان 
برنامه  و بودجه كشور گفت: يكي از گام هاي اساسي كه قرار است 
توسط دولت برداشته ش��ود و در تبصره 19 اليحه بودجه 1397 
پرداخته ش��ده اين است كه زمينه براي اتمام طرح هاي نيمه تمام 
دولتي با مش��اركت مردم و بخش خصوصي مهيا شود. محمدباقر 
نوبخت با اشاره به اينكه حدود 65 هزار پروژه استاني و 6 هزار پروژه 
ملي ناتمام در كش��ور وجود دارد، تصريح كرد: از ميان اين طرح ها 
برخ��ي را به ط��ور كامل بايد دولت انجام ده��د؛ چراكه نمي تواند 
س��ودي براي بخش خصوصي به همراه داشته باشد و اين درحالي 
است كه در جريان واگذاري طرح ها ما بنا نداريم، بخش خصوصي 
را در زيان ش��ريك كنيم و طرح هاي ناكارآمد و مساله دار را واگذار 
كنيم. او تاكيد ك��رد: در جريان واگذاري طرح هاي نيمه تمام بايد 

منافع مشروع و قانوني بخش خصوصي كامال برآورده شود. 

نقشه راه بخش  خصوصي براي تكميل نيمه تمام ها 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت كش��ورمان در راس يك 
هيات ب��زرگ تج��اري و صنعتي روز دوش��نبه ب��ه دعوت 
رس��مي »س��لمان الجميلي« وزير برنامه ريزي ع��راق وارد 
بغداد شد. طرفين در اين ديدارها جزييات مربوط به آخرين 
وضعيت همكاري ها و نيز زمينه هاي گس��ترش همكاري ها 
در زمينه ه��اي مختلف تجاري و صنعتي را بررس��ي كردند. 
محمد ش��ريعتمداري در بدو ورود به عراق گسترش روابط 
هم��ه  جانبه با اي��ن كش��ور را از اهداف مه��م دولت ايران 
برشمرد. او آماده س��ازي و هماهنگي جهت برنامه هاي سفر 
روز چهارشنبه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور 
ايران به جمه��وري عراق را مهم ترين مح��ور گفت وگوها و 
مذاكرات خود با مقامات عراقي دانست و ابراز اميدواري كرد 
كه اين س��فر نقش��ه راه همكاري اقتصادي بين دو كشور را 

ترسيم كند. 
به گفته شريعتمداري در اين مذاكرات به بررسي و تالش 
براي گس��ترش روابط دو كشور در همه زمينه هاي سياسي 
و اقتص��ادي ازجمله مش��اركت ايران در بازس��ازي مناطق 
جنگ��زده ناش��ي از تهاجم داعش مي پ��ردازد. وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت ايران گفت: در ديداره��اي خود با وزيران 
برنامه ريزي و نيز صنايع عراق، زمينه هاي گسترش همكاري 
در بخش ه��اي مختلف اقتصادي مي��ان تهران و بغداد مورد 
بحث و بررس��ي قرار خواهد بود. »وليد حبيب الموس��وي« 
قائم مقام وزارت تجارت عراق نيز با اس��تقبال از س��فر وزير 
صنعت، معدن و تجارت اي��ران به عراق ابراز اميدواري كرد 
ك��ه اراده دو طرف در توس��عه روابط در همه زمينه ها بيش 

از پي��ش تحقق يابد. اي��ن مقام عراقي ب��ار ديگر از نقش و 
حمايت هاي ايران از عراق در جنگ با داعش قدرداني كرد. 
ش��ريعتمداري همچني��ن در دي��دار با وزير مس��كن و 
شهرسازي عراق حل مشكل تعامالت بانكي را يكي از عوامل 
مهم در توس��عه همكاري اقتصادي بين دو كشور دانست و 
اف��زود: با ايجاد خطوط اعتباري و اقدامات جديد امكان حل 

مساله تعامل بانكي بين دو كشور وجود دارد. 
او ب��ر ضرورت تعريف كردن يك س��قف مناس��ب براي 
فعاليت ه��اي اقتصادي بين دو كش��ور تاكي��د كرد و گفت: 
درح��ال حاضر حجم مب��ادالت تجاري)غيرنفت��ي( بين دو 
كش��ور 6 ميليارد دالر اس��ت كه اين رقم در شان دو كشور 

همسايه و مرزهاي گسترده  آنها نيست. 
به گفته ش��ريعتمداري براي تحقق توسعه اقتصادي بين 
دو كش��ور بايد مناس��بات از روابط س��اده تجاري به روابط 
پيچيده تر در زمينه هاي فني و مهندسي و همكاري صنعتي 

و ساختمان سازي گسترش يابد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران براي توسعه مناسبات 
اقتصادي به ويژه در حوزه فني و مهندسي، پيشنهاد تشكيل 
يك هيات مش��ترك كرد كه وزير مسكن و شهرسازي عراق 
از اين پيشنهاد استقبال كرد. خانم »آن نافع« در اين ديدار 
همچني��ن بر ضرورت پايدار ك��ردن همكاري هاي اقتصادي 
بين دو كشور تاكيد كرد. وزير مسكن و شهرسازي عراق هم 
در پاسخ به خواست وزير ايراني درخصوص مطالبات معوقه 
مالي ش��ركت هاي ايراني فعال در عراق گفت: براي رفع اين 

مشكالت و پرداخت مطالبات مالي تالش مي كند.

ضرورت ترسيم نقشه راه تجاري »تهران - بغداد«
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15 نفت و انرژي
غولهايانرژيخوار

درخانهايرانيان
ايس�ناريي��س پژوهش��كده مطالع��ات راهبردي 
فناوري موسسه مطالعات بين المللي انرژي به مقايسه 
مي��زان مصرف انرژي در بخش ه��اي مختلف در ايران 
با كش��ورهاي ديگ��ر پرداخت و گفت: مي��زان مصرف 
ان��رژي در بخش خانگي در ايران 3تا 4برابر متوس��ط 
دنياس��ت. حامد حوري جعفري در مراس��م رونمايي از 
پاي��گاه اطالع رس��اني و كتاب ترازنام��ه هيدروكربوري 
كشور گفت: براس��اس اطالعات روزانه به طور متوسط 
بي��ش از يك ميليون معادل نفت خ��ام ميزان مصرف 
انرژي در بخش خانگي اس��ت كه اين ميزان 3تا 4برابر 
متوس��ط دنياس��ت.  وي در مورد علل باال بودن ميزان 
مصرف انرژي  در بخش خانگي توضيح داد: جداره هاي 
ساختمان و عايق ها، سيس��تم تاسيسات و روشنايي و 
لوازم و تجهيزات خانگي عمده داليلي اس��ت كه باعث 
مي ش��ود، ميزان مص��رف انرژي در بخ��ش خانگي در 
ايران 3تا 4برابر متوس��ط دنيا باشد. رييس پژوهشكده 
مطالعات راهبردي فناوري موسسه مطالعات بين المللي 
انرژي با اش��اره به  ش��دت انرژي در اي��ران اظهار كرد: 
براس��اس توليد ناخال��ص داخلي عرضه ان��رژي اوليه 
۵.۵3)قبل از ورود به پااليش��گاه ها و منهاي صادرات( 
است. اين موضوع براساس قيمت ثابت سال ۱3۷۶ بود 
كه ۱۰برابر كش��وري مانند ژاپن است.  حوري جعفري 
ادامه داد: براساس قيمت هاي سال ۲۰۱۵ شدت انرژي 
در ايران برحس��ب تن)هر تن معادل ۷.33بشكه نفت 
خام( ۰.8 است درحالي كه در ژاپن ۰.۱، در كره جنوبي 
۰.۲، در چين ۰.۲۷، در عربستان سعودي ۰.4، در ايالت 
متحده عربي ۰.۱۲ و به طور كلي متوس��ط دنيا ۰.۱8 
اس��ت. به عبارت ديگر ش��دت انرژي در ايران 4.۵برابر 

متوسط دنياست. 

مذاكراتنهاييباروسهابراي
حضوردرصنعتنفتايران

مع��اون ام��ور بين المل��ل و بازرگان��ي وزير نفت 
از نهايي ش��دن مذاك��رات با ۲ ش��ركت روس براي 
حض��ور در صنعت نفت ايران خب��ر داد و گفت: اين 
مذاكرات مربوط به سه ميدان است.  به گزارش شانا، 
اميرحسين زماني نيا ديروز )سه شنبه، ۱۵ اسفندماه( 
در جلس��ه عمومي چهاردهمين اجالس كميس��يون 
مشترك جمهوري اسالمي ايران و روسيه اظهار كرد: 
ب��ا توجه به اينكه روابط همكاري ايران و روس��يه در 
بخش انرژي س��ابقه چنداني نداش��ته، آغاز مذاكرات 
براي همكاري و به نتيجه رساندن آن قدري طوالني 
ش��ده است.  وي با اشاره به اينكه از ۱۱ ميدان نفت 
و گاز اي��ران ك��ه مطالعه آن به هفت ش��ركت بزرگ 
روس��يه سپرده ش��ده اس��ت، مذاكره مربوط به سه 
ميدان با ۲ شركت مراحل پاياني خود را طي مي كند، 
تصريح كرد: اين مذاكره ممكن است ظرف هفته هاي 
آين��ده به امضاي ق��رارداد منجر ش��ود.  معاون وزير 
نفت، همكاري انرژي ايران و روسيه را موتور محركه 
ديگر همكاري ها ميان ۲ كش��ور عنوان كرد و افزود: 
در نخس��تين كميته مش��ترك وزارتي انرژي ايران و 
روسيه مقرر شد، ش��ركت ملي نفت ايران و گازپروم 
روس��يه با تش��كيل كميته كاري پروژه گازرساني به 
پاكس��تان و هند از طريق خليج فارس و درياي عمان 

را بررسي عملياتي كنند.

پيشرفتفاز11پارسجنوبي
طبقبرنامهاست

مديرعامل ش��ركت فرانس��وي توت��ال اعالم كرد: 
قرارداد اين شركت براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي 

در ايران طبق برنامه پيش مي رود. 
به گ��زارش وزارت نفت از خبرگزاري انگليس��ي 
»رويترز«، »پاتريك پويانه« همچنين تاكيد كرد كه 
انتظار دارد قرارداد اين شركت براي تصاحب شركت 
»مرسك اويل« كه زيرشاخه نفتي شركت كشتيراني 
دانماركي مرس��ك بوده اس��ت، پنج ش��نبه )هفدهم 
اسفندماه( نهايي شود.  وي اين سخنان را در حاشيه 
همايش نفتي »س��راويك« در ايال��ت تگزاس امريكا 
مطرح كرد.  دوازدهم تيرماه امسال نخستين قرارداد 
جديد نفتي در پس��اتحريم بين ش��ركت ملي نفت و 
كنسرسيوم بين المللي به رهبري شركت نفتي توتال 

فرانسه براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي امضا شد. 
ارزش قرارداد توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبي چهار 
ميلي��ارد و 8۰۰ ميلي��ون دالر اس��ت كه ب��ا به ثمر 
رس��يدن آن، روزان��ه ۵۶ميلي��ون مترمكعب )معادل 
۲ميليارد فوت مكعب( به ظرفيت برداش��ت ايران از 
مي��دان گازي پارس جنوبي مش��ترك با قطر افزوده 
مي شود.  اين قرارداد نخستين قرارداد در قالب مدل 
جديد قراردادهاي نفتي است كه پس از لغو تحريم ها 

امضا شد. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل«براساسگزارشساالنهآژانسبينالملليانرژيگزارشميدهد

پررنگ شدن نقش امريكا در تعيين آينده نفتي
گروهانرژي

در چند وقت اخير اخبار زيادي پيرامون تبديل 
ش��دن امريكا به صادركننده خال��ص نفت خام در 
س��ال هاي پيش رو منتش��ر ش��د. انتش��ار گزارش 
چشم انداز ساالنه نفت خام آژانس بين المللي انرژي 
و فارغ از تمام جزييات��ش با در نظر گرفتن ادبيات 
گ��زارش حاوي اين نكته بود ك��ه »امريكا« بيش از 
گذش��ته در تعيين آينده نفتي جهان اهميت يافته 
اس��ت. در گزارش پيش رو نگاه��ي به واكنش بازار 
نفت به گ��زارش IEA همچنين نكات اين گزارش 

درباره اياالت متحده امريكا انداخته ايم. 
بهاي نفت خام در روز سه شنبه تقريبا بدون تغيير 
باقي ماند. تالش اوپك در كنار روسيه براي كاستن از 
حجم توليد باعث افزايش قيمت نفت تا سطح ۶۵ دالر 
در هر بشكه در اين هفته شد. اين اتفاق حتي با وجود 
رشد ارزش دالر كه رابطه معكوسي با قيمت كاالهايي 

چون نفت دارد، رخ داد. 
ديروز بهاي نفت خام برنت در معامالت س��اعت 
3۱:۱۰ دقيق��ه GMT مع��ادل 49.۶۵ دالر در هر 
بش��كه بود. درحالي ك��ه نفت خام وس��ت تگزاس 
اينترمديي��ت ب��ا بهاي ۶۲ دالر و ۲۱س��نت در هر 

بشكه در نيويورك معامله شد. 
مدير بخش انرژي  اي بي ان آمرو مي گويد:»ديدن 
چشم اندازي براي رش��د قابل توجه در قيمت نفت 
خ��ام در كوتاه مدت تا زماني ك��ه روي اخبار روزانه 
تمركز كنيم بس��يار س��خت اس��ت. از آنجا كه اين 
اخب��ار تحوالت در كوتاه م��دت را خلق مي كنند در 
نهايت ش��ما به فاندامنتال ن��گاه مي كنيد و چيزي 

تغيير نكرده است.«
آژانس بين المللي انرژي در گزارش ساالنه خود 
كه روز دوش��نبه منتشر شده، عنوان كرده است كه 
اگر ش��دت رش��د توليد نفت خام كش��ورهاي عضو 
اوپ��ك كمتر باش��د، انتظار براي رش��د قابل توجه 
تقاضا براي نفت خام در ۵ سال آينده وجود دارد. 

اين خبر ابتدا باعث افزايش قيمت نفت خام در روز 
دوشنبه شد. IEA اما در بخشي از گزارش خود نوشته 
اس��ت كه امريكا بخش زيادي از كاهش توليد اعمال 

شده توسط اوپك و روسيه را جبران خواهد كرد. 
توليد نفت خام امري��كا در ماه هاي اخير ركورد 
زده و باعث شده كه اين كشور از عربستان سعودي 
جلو بزند. طب��ق آمار دپارتمان انرژي اين كش��ور، 
تولي��د نفت خام اي��االت متحده در م��اه نوامبر به 
۱۰ميليون و ۵۷ هزار بشكه در روز دست پيدا كرد. 
كامرتز بانك در يادداش��تي نوش��ت:»اگر رش��د 
تولي��د نفت خام برزيل، كان��ادا و نروژ نيز به ميزان 
برابري باش��د حتي از رش��د تقاضا نيز فراتر خواهد 

رفت.«

IEA مدعي ش��ده اس��ت كه تقاض��ا براي نفت 
اوپك در س��ال ۲۰۱9 روزانه 8.3۱ميليون بش��كه 
خواه��د بود كه از س��طح توليد فعلي س��ازمان نيز 
پايين تر اس��ت بنابراين اوپك باي��د فكر رها كردن 

توافق و افزايش توليد را از سر بيرون كند. 
اما اين تنها نكات گزارش IEA نيست. آن  طور 
كه آسوش��يتدپرس در نكته س��نجي خود به آن پي 
برده اس��ت، امريكا نس��بت به گزارش هاي قبلي در 

اين نسخه نقشي پررنگ تر دارد. 
يك گروه تحقيقي كه تحوالت بازار انرژي را رصد 
مي كند پس از انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي 
به وب س��ايت داالس نيوز گفته اس��ت كه نفت اياالت 
متحده مي تواند جوابگوي رش��د اقتص��ادي جهان و 
تقاضاي برخاس��ته از آن در سال هاي پيش  رو باشد. 
آژانس بين المللي انرژي، مستقر در پاريس در گزارش 
ساالنه خود كه در روز دوشنبه منتشر شد، ادعا كرده 
كه توليد ميادين نفتي امريكا، كاهش عرضه اوپك را 
خنثي كرده و جبران مي كند. از آخرين باري كه اين 
آژانس گزارش خود را منتش��ر ك��رده، تاثيرگذارترين 
رخ��داد بازار را مي ت��وان هجمه نفت امري��كا به بازار 

جهاني ناميد. 
IEA همچنين در بخش��ي از گزارشش نسبت 
به اين مساله كه س��رمايه گذاري ها در صنعت نفت 

هنوز به پيش از س��قوط قيمت ها)كه از ميانه سال 
۲۰۱4 آغاز شد( بازنگشته است، ابراز داشته است، 
مساله يي كه باعث كمبود عرضه در آينده و افزايش 

قيمت ها خواهد شد. 
آژان��س بين المللي انرژي پيش بين��ي كرده كه 
در ۵ س��ال آينده ظرفيت تولي��د در برابر تقاضاي 
فزاينده ممكن اس��ت سر خم كند و شرايط به آنچه 
در س��ال ۲۰۰۷ ش��اهد آن بوديم، نزديك شود. در 
ادامه نويس��نده مقال��ه يادآوري مي كند كه س��ال 
۲۰۰۷ مقدمه افزايش سرس��ام آور قيمت به قيمت 
۱۵۰دالر در هر بشكه پديد آمد. اين درحالي  است 
كه قيمت هاي امروز در باالترين س��طح خود نصف 

قيمت نفت در حوالي سال ۲۰۰۷ است. 
آژانس ان��رژي كه به كش��ور هاي مصر ف كننده 
نفت مش��اوره مي دهد در گزارش روز دوشنبه خود 
نوشت كه تقاضا براي نفت تا سال ۲۰۲3 با ۷درصد 
افزايش به ۷.۱۰4ميليون بش��كه در روز مي رس��د. 
IEA از س��وي ديگر برآورد كرده كه ظرفيت توليد 
جهاني در همين مدت به مرز ۱۰۷ميليون بشكه در 

روز خواهد رسيد. 
در اي��ن مي��ان گ��زارش آژانس ادعا ك��رده كه 
حوضچ��ه نفتي پرمين، مي��دان نفت و گاز عظيمي 
كه زير تگزاس و نيومكزيكو واقع ش��ده، بيش��ترين 

رشد توليد نفت را تجربه خواهد كرد؛ به طوري كه 
پيش بيني ها خبر از دو  برابر شدن توليد آن تا سال 

۲۰۲3 مي دهند. 
در گ��زارش آسوش��يتدپرس آم��ده ك��ه طبق 
پيش بين��ي آژان��س، افزايش تقاضا ب��راي نفت در 
3س��ال آينده از مناب��ع غيراوپك و روس��يه تامين 
خواهد شد؛ كه از اين ميان اياالت متحده 8۰درصد 
و كانادا، برزيل و ن��روژ ۲۰درصد باقيمانده افزايش 
تقاضا براي نفت را پوش��ش خواهند داد. توليد نفت 
امري��كا نيز احتماال نقش حفاظ��ي در برابر افزايش 

زياد قيمت نفت را ايفا خواهد كرد. 
فاتح بيرول، رييس ترك تبار آژانس اذعان داشته 
ك��ه اين مطالعه، قيمت نف��ت را حوالي ۶۰ دالر در 
هر بشكه در نظر گرفته كه قيمتي پايين تر از قيمت 
روز ش��اخص نفت جهاني، برنت يعني ۶۶.۵4 دالر 

در هر بشكه است. 
ب��ا اين  همه توجه، گزارش IEA از ميزان توليد 
سازمان  كشورهاي صادركننده نفت دور و در عوض 
بر امريكا معطوف شده؛ كه اين نشانه يي از برآمدن 

اياالت متحده به عنوان قطب انرژي جهان است. 
بيش از يك سال اس��ت كه اوپك دوشادوش 
روس��يه به امي��د افزايش قيمت  نف��ت، توليد را 
محدود كرده اس��ت. اما اين امر بعد از آغاز سال 

۲۰۱۶ كه قيمت نفت به پايين ترين س��طح خود 
رسيد، نتوانس��ت به دو برابر ش��دن قيمت نفت 

كمك كند. 
ب��ا اين هم��ه، قيمت نفت افزاي��ش يافته و اگر 
بخواهي��م به صحب��ت مقامات اوپك مثال س��هيل 
المزروعي، رييس ادواري اين سازمان رجوع كنيم 
بايد ادعا كرد كه صادركنندگان كالس��يك نفت از 
روند حاضر خوشنودند. افزايش قيمت نفت از ديگر 
سو به اس��تخراج نفت در اياالت متحده دامن زده 
به طوري كه توليدكنندگان نفت ش��يل با عمليات 
اكتش��اف و بهره برداري، شمال و جنوب اين كشور 
را در نورديده ان��د و از تگزاس تا داكوتاي  ش��مالي 

دست  به  كار توليد نفت زده اند. 
دورنم��اي افزاي��ش تولي��د نفت امري��كا تاثير 
خشك دس��تي اوپك را ه��ر روز كم رنگ تر مي كند 
و در نتيج��ه قيمت ها تغيي��رات آنچناني را تجربه 

نمي كنند. 
بنا ب��ر گ��زارش داالس ني��وز محمد سانوس��ي 
باركين��دو، دبير كل اوپ��ك در س��خنراني خود در 
روز دوش��نبه در كنفرانس ماركيت در هيوس��تون 
از پاس��خ به پرسش ها درباره حركت بعدي سازمان 
متبوعش طفره رفت. تصميم روي اس��تمرار سقف 
تولي��د كنوني اوپك در جلس��ه كش��ورهاي عضو و 
دوست اوپك كه در ماه ژوئن و نوامبر دارند، گرفته 

خواهد شد.
 نمايندگان اوپك قرار بود تا دوش��نبه ش��ب با 
مديران ۵ ش��ركت نفت شيل امريكا مالقالت كنند 
تا گامي ديگر به سوي آب شدن يخ ها بين اين گروه 
از توليدكنندگان نفت به خصوص بعد از نخس��تين 
ديدار آنها در كنفرانس هيوس��تون در سال گذشته 

برداشته شود. 
باركين��دو در اين اجالس گفت كه كش��ورهاي 
اوپك مشتاق اند در مورد تكنولوژي استخراج مورد 
اس��تفاده در اياالت متحده، نح��وه كاهش هزينه ها 
و افزايش بهره وري در اين كش��ور اطالعات كس��ب 
كنن��د. وي در اي��ن باره تصري��ح كرد:»ما در مورد 
قيمت صحبت نمي كنيم در مورد كاهش توليد هم 

حرفي نمي زنيم.«
با تصويب قوانيني براي كاهش انتش��ار گازهاي 
گلخانه ي��ي به  خص��وص كربن حاصل از س��وزاندن 
طرف��داران  طبيع��ي؛  گاز  و  زغال س��نگ،  نف��ت 
محيط زيس��ت، دانش��مندان و تحليلگران انرژي هر 
روز بيش��تر در مورد رسيدن به نقطه حداكثر تقاضا 
براي سوخت هاي فسيلي سخن مي گويند. بيرول اما 
در اي��ن مورد گفته كه گ��روه تحت مديريتش هيچ 
نش��اني از حداكثر يا حتي ساكن شدن تقاضا براي 

سوخت هاي فسيلي در ۵ سال آتي نمي بيند. 

رضااردكانيانمعاونانومشاورانخودراتعيينكرد

تغييراتدرچهرهآبيوزارتنيرو
چهرهوزارتنيروزنانهنشد

وزيرنيرودرجلسهفراكسيونمستقلينوالييخبرداد

وزارت نيرو بحران آب را نفي نمي كند

گروهانرژي
وزير نيرو بيش از 4ماه زمان نياز داش��ت تا معاونان، 
 مدي��ران و مش��اوران ح��وزه آب خ��ود را تعيين كند.
رضا اردكانيان شايد احس��اس نيازي به تغيير نمي كرد 
و ش��ايد ترجيح مي داد تا با مديران ارش��د آب در دولت 
يازدهم به مس��ير خود ادامه ده��د. با اين حال برخي از 
خبرنگاران و رس��انه ها از همان هفته هاي مياني آبان و 
يك هفته پس از وزير ش��دن اردكانيان منتظر تغييرات 
گسترده بودند و حتي چند بار هم اين سوال را از شخص 
وزير پرس��يدند. وزير اما ب��دون توجه به اين انتظارها به 
مسير خود رفت؛ پس از ۲.۵ماه، معاون خود در امور برق 
و ان��رژي را تعيين كرد و 3ماه را صرف انتخاب مديركل 
روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت نيرو كرد. خبري از 
تغيير مديران ارش��د حوزه آب نبود تا آنكه كاس��ه صبر 
خبرنگاري كه بيش از همه منتظر تغييرات بود به سر آمد 
و نيمروز ۱3 اس��فند، گزارشي درباره تعلل و كم توجهي 
وزير نس��بت به تعيي��ن تكليف مديراني ك��ه بي انگيزه 
شده اند، انتشار داد. شايد اين گزارش نتيجه بخش بود كه 
غروب روز بعد، احكام مديران و معاونان جديد وزير نيرو 
منتشر شد و خبر از تغيير تيم اردكانيان براي »سازگاري 
با شرايط بي آبي ايران« آمد. اردكانيان در احكامي كه روز 
گذشته صادر ش��د »عباس سروش« را به عنوان معاون 
جديد آب و آبفاي وزارت نيرو منصوب كرد؛ »رضا انجم 
شعاع« معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس وزارت نيرو را 
در سمت معاون حقوقي، پشتيباني و مجلس وزارت نيرو 
ابقا كرد؛ »فرهاد يكه يزدان دوس��ت« را به عنوان مشاور 
وزير در امور بين الملل و سرپرست مركز توسعه صادرات 
و پش��تيباني صنايع آب و برق برگزي��د و در نهايت نيز 
»علي اصغ��ر ميرزايي« را به عنوان مش��اور وزير در امور 
پيگيري ه��اي ويژه انتخاب كرد. ب��ه اين ترتيب »رحيم 
ميداني« معاون س��ابق آب و آبفاي وزير نيرو و »عليرضا 
دايمي« قائم مقام س��ابق وزير ني��رو در امور بين الملل و 
پشتيباني صنايع آب و برق بازنشسته شدند و ماموريت 
»حميدرضا تشيعي« نيز در راس مركز پشتيباني صنايع 
آب و ب��رق پايان يافت. گفتني اس��ت بس��ياري انتظار 
داش��تند، اردكانيان يكي از معاونان خود را از ميان زنان 

انتخاب كند كه در نهايت اين اتفاق رخ نداد. 
به گزارش»تعادل« از بين عباس س��روش،  فرهاد 
يكه يزدان دوس��ت و علي اصغر ميرزاي��ي كه در احكام 
روز گذش��ته اردكاني��ان را براي اصالح سياس��ت ها و 
رفتارهاي آبي كش��ور ي��اري خواهند كرد، س��روش 

و يكه يزدان دوس��ت چهره هاي��ي آكادميك هس��تند 
و مق��االت و پژوهش ه��اي بس��ياري در زمين��ه آب 
و مديري��ت س��د انجام داده ان��د. يكه  يزدان دوس��ت، 
تجربه ه��اي مديريتي و اجرايي نس��بتا قابل توجه هم 
در كارنامه دارد اما ميرزايي كه با پست جديد »مشاور 
وزي��ر در ام��ور پيگيري ه��اي ويژه« فعالي��ت خواهد 
كرد بيش��ترين تجربه و توانايي ه��اي اجرايي را دارد 
و احتم��اال با اين هدف كه ق��درت چانه زني و اجرايي 
وزارت ني��رو را افزاي��ش دهد، برگزيده ش��ده اس��ت. 
»تع��ادل« نگاه دقيق تري به دان��ش و تجربه هر كدام 
از اين مدي��ران جديد انداخته و توانمندي هاي آنها را 

بررسي كرده است. 
عباسسروش: معاون جديد آب و آبفاي وزارت 
نيرو، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير است. 
رشته تحصيلي و تحقيقاتي او مهندسي عمران است اما 
بررسي تحقيقات او نشان مي دهد كه در مديريت منابع 
آبي و س��دهاي كشور، حرف هاي بس��ياري براي گفتن 
دارد. پايگاه هاي تحقيقاتي از اين موضوع سخن مي گويند 
كه سروش در حوزه هاي محيط زيست، پايداري، سنجش 
اث��رات زيس��ت محيطي فعاليت هاي انس��اني، مديريت 
رودخانه ها، مدل سازي منابع آبي، هيدرولوژي، مهندسي 
منابع آب، مدل سازي سيالب ها، انتقال گل و الي، تغيير 
نح��وه اس��تفاده از زمين، مديريت منابع آب ش��هري و 

امنيت آب و تغييرات آب وهوايي هم تخصص دارد. 
س��روش، عضو هيات تحريريه فصلنامه مهندس��ي 
عمران فردوس��ي نيز بوده است. او در سال هاي گذشته 
معاون آموزش��ي دانش��گاه اميركبير بوده است. يكي از 
فع��االن ح��وزه آب و آبفاي وزارت ني��رو در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كرد كه با وجود كم بودن سوابق اجرايي 
سروش، او در گذش��ته در شركت توسعه مهندسي آب 
 نيرو با رضا اردكانيان همكار بوده است. اما مهم ترين نكته 
مثبت او دانش گس��ترده و متمايزي اس��ت كه مي تواند 
مانن��د روح تازه يي به وزارت نيرو دميده ش��ود و نگاهي 

جديد به مسائل روز آب و آبفا به همراه بياورد. 
فرهاديكهيزداندوس�ت: مش��اور وزير در امور 
بين الملل و سرپرست مركز توسعه صادرات و پشتيباني 
صناي��ع آب و برق نيز مانند س��روش دكت��راي عمران 
دارد. او عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير 
اس��ت. تحصيالت خ��ود را در گرايش مهندس��ي آب و 
س��ازه هاي هيدروليكي و در بريتانيا به پايان برده است. 
يكه يزدان دوست، مس��ووليتي را برعهده گرفته كه يك 

متخصص و فعال حوزه برق نيز امكان احراز آن را داشت 
اما اردكانيان ترجيح داد تا از بيش��ترين تخصص آبي در 

وزارتخانه شيشه يي استفاده كند. 
يكه يزدان پرس��ت در زمينه هاي��ي مانند هيدروليك، 
طراح��ي هيدروليك��ي س��ازه ها، مهندس��ي رودخان��ه، 
جريان ه��اي ناپاي��دار، مهندس��ي كنترل س��يل، اثرات 
زيست محيطي توسعه آب، مهندسي و مديريت سيالب 
و شكست س��د، اقتصاد مهندس��ي و برنامه آب، اقتصاد 
پروژه ه��اي آب و اصول مهندس��ي س��د  تخصص دارد و 
مي توان��د عالوه ب��ر تمركز بر مس��ائل بين الملل نيرو در 
مديريت منابع آبي و البته مديريت همزمان آب و برق در 
س��دها نقش كمكي در وزارت نيرو داشته باشد. او عالوه 
بر سردبيري نشريه تخصصي آب و محيط زيست در چند 
سال اخير عضو هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي 
دانشگاه خواجه نصير بوده و معاونت بين الملل اين دانشگاه 
را هم بر عهده داش��ته اس��ت. اما بررس��ي هاي »تعادل« 
حكايت از آن دارد كه يكه يزدان دوس��ت در سال ۱38۶و 
با حكم وزير نيروي احمدي نژاد به عنوان سرپرست مركز 
منطقه يي مديريت آب شهري تهران منصوب شد. عالوه 
بر آن براساس اطالعات موجود در وب سايت يزدان دوست 
او مدتي نيز براي مديريت و احياي منابع آبي افغانستان 

همچنين منطقه با يونسكو همكاري كرده است. 
علياصغرميرزايي: به نظر مي رس��د كه مشاور 
وزير در امور پيگيري هاي ويژه عالوه بر مشاوره قرار است 
كه مسووليت هاي اجرايي و چانه زني نيز بر عهده داشته 
باشد. ميرزايي كه باالترين مسووليت اجرايي او معاونت 
اسبق برنامه ريزي استانداري كرمانشاه است، تجربياتي در 
حوزه آب و آبفا نيز دارد و تيم جديد اردكانيان را از اين 

نظر تكميل مي كند. 
نكته قاب��ل توجه در مورد او، اقب��ال قابل توجه مردم 
كرمانش��اه و تاييد آنها بر اين انتخاب است. در وب سايت 
يكي از احزاب سياسي كرمانشاه كه خبر انتصاب ميرزايي 
به عنوان مشاور وزير نيرو درج شد، نظرات مخاطبان حاكي 
از مقبوليت اين فرد در كرمانشاه است. يكي از مخاطبان در 
مورد »پاكي و مردمي« بودن او سخن گفته، ديگري او را از 
»موفق ترين مديران آب در غرب كشور« دانسته و يكي از 
مخاطبان نيز افسوس خورده است كه چرا ميرزايي استاندار 
كرمانشاه نيست. در نهايت نيز ۲ نفر اين گونه به تخصص و 
تجربه ميرزايي ايمان دارند كه عنوان كرده اند »در صورتي 
كه او از سيستم دولتي، دور نمي شد، مي توانست معاون آب 

و آبفا يا حتي وزير نيرو شود.«

پاونوزير نيرو در جلسه فراكسيون مستقلين واليي گفت: وزارت نيرو بحران و خشكسالي را نفي 
نمي كند ولي عقيده دارد بايد خشكسالي را بپذيريم و در برنامه هاي خود لحاظ كنيم. 

»رضا اردكانيان« وزير نيرو دوش��نبه شب در جلسه فراكس��يون مستقلين واليي با بيان اينكه 
كارگروه مش��تركي به نام كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي تش��كيل ش��ده كه اعضاي اصلي آن 
وزارت ني��رو، وزارت جهاد كش��اورزي، س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
و س��ازمان حفظ محيط زيست هس��تند، گفت: مس��ووليت اين كارگروه به عهده وزارت نيروست 
و نخس��تين جلس��ه آن نيز در ۱3 اسفندماه جاري برگزار شده اس��ت.  وي با اشاره به اينكه يكي 
از وظايف اين كارگروه هماهنگي بين دس��تگاه هايي اس��ت كه مرتبط با آب هستند، اظهار داشت: 
وزارت نيرو بحران و خشكس��الي را نفي نمي كند ولي عقيده دارد بايد خشكس��الي را بپذيريم و در 
برنامه هاي خود لحاظ كنيم و برنامه هاي خود را سازگار با كم آبي تدوين كنيم.  اردكانيان اضافه 
كرد: به عنوان نمونه ممنوعيت كشت برنج جز استان هاي شمالي در ساير استان ها رعايت شود و 
براي اس��تان هاي مختلف الگوي كشت تعريف شود.  وي ضمن تشكر از قاطبه نمايندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي به خاطر موضوع بودجه سال 9۷، اظهار داشت: آنچه از مجلس دريافت كرديم و 
اميدواريم با تاييد ش��وراي نگهبان نيز مواجه باش��د به لحاظ رقم چيزي حدود ۲۰ درصد بيش از 
آن چيزي بود كه به مجلس پيش��نهاد ش��د و اين در شرايط فعلي كشور پيشرفت بسيار چشمگير 
و قابل تقديري به همراه خواهد داش��ت؛ به لح��اظ راهبردي و راهكاري نيز به مراتب بيش از اين 
اعداد و ارقام است و مكانيسم هايي كه شما تاييد كرده ايد، گشايش قابل مالحظه يي خواهد داشت 
تا اين مس��ير قابل ادامه باش��د.  وزير نيرو با اشاره به اينكه خشكسالي و كم آبي در كشور مشهود 
است ولي اينكه شخصا از لغت بحران و شرايط بحراني استفاده نمي كنم، به  خاطر تلقي جامعه از 
اين موضوع است، افزود: تلقي جامعه از اينكه بگوييم، شرايطمان بحراني است صرفا معطوف به كم 
بارش��ي مي ش��ود و اينكه چون بارش كم است، شرايط بحراني است ولي داليل مهم ديگري وجود 
دارد كه نش��ان مي دهد ش��رايط ما قبال نيز بحراني بوده و االن نيز بحراني است و به فرض افزايش 

بارش ها، اگر تغيير رويه ندهيم اين بحران ادامه خواهد يافت.
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خوبوبدهايادبياتدرسال96
مهدي غبرايي وضعیت ادبیات در س��ال ۹۶ را مثبت توصیف كرد. اين مترجم در گفت وگو با ايس��نا درباره ارزيابي خود از 
ادبیات در سال جاري اظهار كرد: تغییرات محسوسي در زمینه رمان ها رخ داده كه پديده مباركي است. من با جايزه مهرگان 
همكاري مي كنم كه نس��بت به دوره قبل رش��د ۳۰درصدي داشته است؛ تعداد رمان ها و داس��تان هاي كوتاهي كه مورد نظر 
ماس��ت و از ارزش نس��بي ادبي برخوردارند با چندين  بار غربال به ۵۴۰ كتاب رس��یده كه تعداد قابل توجهي اس��ت و رش��د 

۳۰درصدي را نسبت به سال گذشته نشان مي دهد. 
او با بیان اينكه درباره ترجمه آمار دقیقي ندارد، گفت: ترجمه نیز از نظر كمي رشد نسبي داشته اما با مساله ممیزي مشكل 

زيادي داريم؛ برخي از آثار به خصوص ترجمه تازه كارها لطمه زيادي خورد.
اما در كل وضع ادبیات و ترجمه نس��بت به س��ال گذش��ته بهتر بود با وجود اينكه مساله ممیزي نه تنها بهتر نشد بلكه در 

مواردي متاسفانه شديدتر هم بود. 

چهرهروز

بررسياهميتبرندهادرمحصوالتگوناگوندرامريكا

اولويتبرندهادرانتخابمحصول
گروهگوناگون

اولويت اف��راد براي خريد محصوالت 
مختلف )پوش��اك، اتومبی��ل، تجهیزات 
منزل، م��واد غذايي و...( در تمام كش��ورها متفاوت 
اس��ت؛ چرا كه انتخاب آنها به عوامل بسیاري مانند 
شرايط جغرافیايي، فرهنگي، نیازهاي ضروري، غرور 
ملي، درآمد و ش��رايط اقتصادي كشورش��ان بستگي 
دارد كه آنها را به س��مت انتخ��اب برندهاي مختلف 
هداي��ت مي كن��د. در برخ��ي موارد محص��والت به  
دلیل قدمت تولید و ش��ناخته  ش��ده بودن در میان 
مصرف كنن��دگان محبوبی��ت دارند. در اين ش��رايط 
برن��د آن محصول اهمیت چنداني ن��دارد و كیفیت 
آن محص��ول مش��تريان خود را حف��ظ مي كند. اين 
در حال��ي اس��ت كه در س��ال هاي اخیر گس��ترش 
ديجیتال س��ازي، جهاني ش��دن و رش��د شهرنشیني 
در س��ال هاي پیش رو اقتصاد بس��یاري از كش��ورها 
را متح��ول كرده اس��ت. ع��اوه بر اين، بس��یاري از 
ش��ركت هاي قديمي جاي خ��ود را ب��ه ابرقهرمانان 
بازارهاي در حال ظهور داده اند. بر اين اساس با توجه 
به سرعت چش��مگیر دگرگوني جهان افراد به دنبال 
تعلق به گروه هايي هس��تند كه بتوانند با استفاده از 
نشانه ها، نظرات و شخصیت خود را به ديگران نشان 
دهن��د. با توج��ه به اين تغییرات در س��بك زندگي، 
برن��د محصوالت به عنوان يك��ي از مهم ترين عوامل 
كس��ب موفقیت آن محصول ش��ناخته ش��ده است. 
بررس��ي هاي جديد مصرف كنن��دگان جهاني كه در 
آغاز سال 2۰18 منتشر شد، نشان مي دهد كه توجه 
به برند و نام تجاري محصوالت در میان امريكايي ها 
اهمی��ت خاص��ي دارد. همچنین در اين بررس��ي ها، 
كاالهايي معرفي ش��ده كه برند آنه��ا اولويت مهمي 
در انتخ��اب محصول توس��ط امريكايي ها به  ش��مار 
مي رود. بر اساس نتايج بررسي هاي صورت  گرفته در 
می��ان امريكايي ها حدود ۶۳ درصد از آنها در هنگام 
خريد تلفن هاي همراه هوشمند توجه خاصي به برند 
آنها دارند. آن طور كه گفته ش��ده، بازار گوش��ي هاي 
هوش��مند نیز يكي از مهم تري��ن بازارهاي جهان به 
 شمار مي رود. در اين میان بازار امريكا از نظر فناوري 

و اقتص��ادي، تاثیر قابل  توجهي ب��ر بازارهاي جهاني 
دارد. ساالنه برندهاي مطرح جهاني تلفن هاي همراه 
هوشمند، طرح هاي جديدي در اين بازار به مشتريان 

خود ارائه مي دهند. 
پس از تلفن هاي همراه هوش��مند برندس��ازي در 
بازار مد و پوش��اك امريكا اهمیت قابل  توجهي دارد. 
در میان س��اير محصوالت مورد نیاز امريكايي ها، برند  
و نام تجاري كفش و لباس  تاثیر بس��زايي در انتخاب 
محص��ول دارد. آن  طور كه در اين بررس��ي ها گزارش 
شده، ۵۳درصد از امريكايي ها در انتخاب لباس و كفش 
خود توجه ويژه يي به مارك و برند آنها دارند. تلويزيون 
و تجهیزات صوتي-تصويري از ديگر كاالهايي اس��ت 
كه برند آنها نق��ش پررنگي در فروش دارد. طبق اين 
گ��زارش حدود ۴8درصد از امريكايي ها اعام كرده اند 
ك��ه زمان خريد تلويزيون و وس��ايل صوتي-تصويري 

برند محصول اهمیت خاصي براي آنها دارد. 
طبق آخرين گزارش هاي منتش��ر ش��ده از س��ال 
2۰17، قیم��ت س��وخت، ش��رايط ف��روش متنوع و 
وضعی��ت اقتصادي، میلیون ها خودرو از نمايش��گاه ها 
ب��ه خیابان هاي امريكا س��رازير ش��ده اند. آن طور كه 
گفته شده، ش��ركت هاي خودروس��ازي امريكا عاوه 

ب��ر محبوبیت در همان كش��ور بس��یاري از بازارهاي 
جهاني را نیز در دس��ت دارند. طب��ق اين گزارش نیز 
ح��دود ۴7 درصد از امريكايي ها زمان خريد اتومبیل، 
موتورس��یكلت و دوچرخ��ه توجه خاصي ب��ه برند و 
شركت  سازنده آنها دارند. اين میزان توجه به برند در 
زمان خريد در خريد ل��وازم خانگي براي ۴۴درصد از 
امريكايي ها اولويت دارد. در امريكا فست فود و برگرها 
مشتريان بس��یاري دارد، همچنین اين محصوالت در 
كشورهاي ديگر نیز مخاطبان خاص خود را دارد. آن 
طور كه در بررس��ي ها اعام ش��ده حدود ۴2درصد از 
امريكايي ها زمان خريد مواد غذايي و نوش��یدني هاي 
غیرالكل��ي توج��ه خاصي به نام محص��ول و برند آنها 
دارن��د. در خري��د لوازم آرايش��ي و عطره��ا نیز برند 
محصوالت براي ۳۹درص��د از امريكايي ها در اولويت 
انتخاب ق��رار دارد. در ادامه اي��ن گزارش نیز مبلمان 
منازل و وس��ايل كودك از ديگر محصوالتي است كه 
در زمان خريد برند آنها براي امريكايي ها اهمیت دارد. 
آن طور كه گفته ش��ده، نام ه��اي تجاري، مجموع 
عباراتي هس��تند كه به منبع و گزاره ارزش��ي خاص 
داللت دارند. به اين ترتیب برندها مي توانند در دنیاي 

امروز مخاطبان را در انتخاب محصول هدايت كنند. 

آمارنامه

بازارهنر

5هزارتومانتا»لووركوچك«
گوش��ه يي از گنجین��ه »ل��وور« ب��ا 
و فرش��ته هاي  رامبران��د  از  ش��اهكاري 
اروپايي، ِدرفش و تبري از ايران باس��تان، 
آثاري كشف ش��ده از تمدن بین النهرين 
به هم��راه ابوالهولي كه چندان غول پیكر 
نیست، براي سه ماه مهمان تهران است. 
به گزارش ايس��نا، طبقه اول س��اختمان 
م��وزه دوران اس��امي ايس��تاده در كنار 
موزه ملي با آن طاق كسراي آجري رنگ 

كه يادگاري از آندره گدار –باستان ش��ناس و معماري 
فرانس��وي- است، از 1۵ اسفندماه ۹۶ تا 18 خردادماه 
۹7 محل نمايش ۵۶ اثر از موزه لوور فرانس��ه اس��ت، 
نمايشگاهي كوچك از تاريخ جهاني آن هم در روزگار 
پرمناقش��ه سیاس��ي كه به اعتقاد ريیس لوور، حكم 

دعوتنامه فرانسوي ها را براي ايراني ها دارد. 
»ژان لوك مارتینس« به همراه وزير خارجه فرانسه 
كه حاوي پیام هاي مهم سیاس��ي ب��راي ايران بود، به 
كشورمان سفر كرد تا فقط لوور كوچك را افتتاح كند. 
او ك��ه ترجیح داد درباره برنامه هاي آينده لوور با ايران 
صحبت نكند، ديگران را به لذت بردن از نمايش��گاهي 
ك��ه فعا در ايران برگزار ش��ده، دع��وت كرد و گفت: 
»اينك��ه »لوور« خ��ود را در موزه مل��ي ايران معرفي 
مي كند، يعن��ي دارد از مخاطب ايراني دعوت مي كند 

بیايد و خود لوور را ببیند.«

آن طور كه در اين گزارش گفته شده، 
قانون موزه ملي اين طور اس��ت كه براي 
دو بخش ايران باس��تان و دوران اسامي 
بلیت هايي جداگانه با قیمت هايي متفاوت 
مي فروشد؛ موزه ملي براي ايراني ها ۵ هزار 
تومان و براي خارجي ها ۳۰ هزار تومان و 
دوران اسامي براي ايراني ها ۳ هزار تومان 
و براي خارجي ها 2۰هزار تومان است. در 
میان آثاري از فرهنگ هاي مصر باستاني، 
رم، يون��ان، بین النهرين و هنر كاس��یك اروپا كه در 
لوور كوچك تهران به نمايش گذاش��ته شده، دو اثر از 
ايران باستان را مي توان ديد؛ تبر مفرغي ۳۳۰۰ ساله، 
كاوش شده توسط رومن گیريشمن از محوطه جهاني 
چغازنبی��ل منقوش به نام پادش��اه عیام��ي )اونتاش 
ناپیريشا( و ِدرفش مدور مفرغي كه در اوايل هزاره دوم 
پس از میاد در لرس��تان كشف شده است. موزه لوور 
اي��ن درفش را در ق��رن 1۹ تملك كرد كه آن زمان از 
نخستین آثار مفرغي لرستان در يك مجموعه عمومي 
بود. در س��ال 1۹۶7 میادي از اين ش��يء براي تهیه 
لوگوي رس��مي بازار بورس تهران استفاده شد. ساعت 
بازديد از »لوور كوچك« همزمان با موزه ملي ايران از 
۹ صبح تا 18:۴۵ اس��ت. دسترسي به موزه ملي ايران 
از خیاب��ان امام خمیني )ره(، ابتداي خیابان س��ي تیر 

امكان پذير است. 

بازخوانيداستانزندگيپرويناعتصاميدرراديو
برنام��ه »كتاب ش��ب« راديو تهران از 
نوزدهم تا سالگرد تولد و روز بزرگداشت 
پروين اعتصامي كه بیست و پنجم اسفند 
است، كتاب »پروين« اثر جعفر ابراهیمي 
)شاهد( را براي شنوندگان خود بازخواني 

مي كند. 
به گزارش ايسنا، اين كتاب زندگینامه 
داس��تاني پروين اعتصامي است كه آن را 
انتشارات حوزه هنري در سال 7۶ منتشر 

كرده است. در اين داستان مستند، خواننده و شنونده 
ب��ا كودكي، نوجواني، جوان��ي، ازدواج، تنهايي و تلخ و 

شیرين زندگي اين شاعر، آشنا مي شود. 

محمدباقر رضايي مش��اور محتوايي و 
نويسنده برنامه، اين كتاب را )كه از زبان 
اول ش��خِص مفرد بیان ش��ده( در هفت 
قس��مت 2۰ دقیقه يي براي خوانِش يك 
هفته يي، تنظیم راديويي آماده كرده كه 
در آخرين هفته سال، روزهاي بیِن والدت 
حضرت فاطمه زه��را)س(، روز زن و روز 
بزرگداشت پروين اعتصامي با گويندگي 
بهروز رضوي و روايِت فاطمه ركني پخش 
مي ش��ود. تهیه كننده اين برنامه رضا قرباني، س��اعت 
پخش آن هر ش��ب س��اعت 2۳:۳۰ و متولي اش گروه 

اخاق و زندگي شهروندي راديو تهران است. 

پخش»مادر«حاتميازسيما
پخش فیلم سینمايي »مادر« ساخته 
زنده ياد علي حاتمي به مناس��بت روز مادر 
از ش��بكه چهار سیما و نیز پخش مستند 
»سینماي ايران: از مشروطیت تا سپنتا« 
ساخته محمد تهامي نژاد از شبكه مستند 
دو خبر از برنامه هاي سیماست. به گزارش 
ايلن��ا، فیلم س��ینمايي »مادر« س��اخته 
زنده ياد علي حاتمي به مناس��بت روز مادر 
17 اسفند از شبكه چهار پخش مي شود. 

فیلم »مادر« كه پنج شنبه ساعت 2۰:۳۰ در قالب برنامه 
»گیشه« پخش مي شود، داستان مادر پیري است كه در 
خانه سالمندان به سر مي برد. او كه بعد از سال ها تاش و 
تحمل مشكات بسیار و بزرگ كردن فرزندانش، اكنون 
در آستانه مرگ قرار گرفته، از فرزندانش مي خواهد او را 
به خانه قديمي شان ببرند و خودشان نیز در اين روزهاي 
پاياني در آنجا جمع ش��وند. فرزندان او هر يك مسیري 
را در زندگي ش��ان در پیش گرفته و به راه خود رفته اند. 
بیماري مادر و س��پس مرگش بعد از كش و قوس هايي 
آنه��ا را به يكديگر نزديك مي كند. اين فیلم كه س��ال 
1۳۶8 ساخته شد، با بهره مندي از بازي خوب بازيگران 
مورد عاقه حاتمي است، به ويژه بازي اكبر عبدي كه در 
نقش پسر عقب مانده مادر، بسیار خوب ظاهر شده است. 
در اين فیل��م 1۰8 دقیقه يي زنده ي��اد رقیه چهره آزاد، 
محمدعلي كشاورز، فريماه فرجامي، اكبر عبدي، امین 
تارخ، جمشید هاشم پور، حمید جبلي، زنده ياد حمیده 
خیرآب��ادي، محبوبه بیات و اكرم محمدي بازي كردند. 
»مادر« يكي از بهترين و ماندگارترين فیلم هاي زنده ياد 
حاتمي است و فیلم هاي »دلشدگان«، »كمال الملك«، 
مجموع��ه  و  »س��تارخان«  واش��نگتن«،  »حاج��ي 

»هزاردس��تان« از ديگ��ر كارهاي ماندگار 
اين هنرمند اس��ت. مس��تند »س��ینماي 
ايران: از مش��روطیت تا س��پنتا« ساخته 
محمد تهامي نژاد در هش��تمین قسمت از 
سري جديد مجموعه »گنجینه« از شبكه 
مستند سیما روي آنتن مي رود. همچنین 
در اين گزارش گفته ش��ده كه »سینماي 
اي��ران: از مش��روطیت ت��ا س��پنتا« فیلم 
مس��تندي از محمد تهامي نژاد پژوهشگر 
تاريخ، منتقد و مستندساز معاصر ايراني است كه سال 
1۳۴۹ در تلويزيون ملي ايران تولید ش��ده اس��ت. اين 
فیلم سیاه  و سفید بازگوكننده ورود »فیلم« به ايران و 
شكل گیري »سینما« از دوره مشروطیت تا فیلم سازي 
عبدالحس��ین سپنتا در هندوستان اس��ت. اين فیلم با 
جمع آوري و معرفي فیلم هايي كه س��ال ها از دسترس 
خارج بودند، س��اخته  ش��ده و مي توان آن را نخستین 
كوش��ش در ثب��ت چهره ه��اي تاريخ س��ینماي ايران 
دانست. س��ري جديد برنامه »گنجینه« با گزيده يي از 
مستندهاي كاس��یك ايران و جهان با پخش آثاري از 
ناصر تقوايي، عباس كیارستمي، خسرو سینايي، پرويز 
كیمیاوي، فرهاد ورهرام، محمد تهامي نژاد و... از شبكه 
مس��تند پخش مي شود. اين مجموعه به تهیه كنندگي 
و كارگردان��ي حنیف ش��هپرراد در 2۶ قس��مت حدود 
يك ساعته پخش مي شود و غامعلي افشاريه گفتار متن 
آن را برعهده دارد، آرين مظفري نويس��نده و مس��عود 
سلطاني ارج تدوينگر اين مجموعه هستند. »گنجینه« 
چهارشنبه 1۶ اسفند ساعت 21 از شبكه مستند سیما 
پخش مي شود. تكرار اين قسمت پنج شنبه 17 اسفند 

ساعت ۳۰: 8 خواهد بود. 

موفقيت
»جنبشپنجستاره«

الپايس:
 اين روزنامه در صفحه 
اول خود با انتشار عكسي 
دي ماي��و  لوئیج��ي  از 
نام��زد اصلي حزب »پنج  
ستاره« گزارشي از نتايج 
انتخابات سراسري ايتالیا 
منتش��ر كرد. به گزارش 
ال پاي��س، »جنبش پنج 
 ۳2 از  بی��ش  س��تاره« 

درص��د از آرا را به دس��ت آورده اس��ت. با توجه 
ب��ه اين نتیجه راه تش��كیل دول��ت در ايتالیا اگر 
نه ناممكن، دس��ت كم بسیار دش��وار شده است. 
لوئیجي دي مايو نامزد اصلي »جنبش پنج ستاره« 
قبل از انتخابات پیشي بیني كرده بود كه انتخابات 
به هرج ومرج سیاسي در ايتالیا دامن خواهد زد. از 
ديد تحلیلگران پیش بیني اين سیاستمدار جوان 
درست از آب در آمده است. اين جنبش كه شمار 
درخور توجهي از كرس��ي هاي پارلمان و مجلس 
س��نا را به خود اختصاص داده، باره��ا در كارزار 
انتخاباتي مخالفت خود را با ائتاف با احزاب ديگر 

اعام كرده بود. 

تايمز:
اول  صفح��ه  دي��روز 
بس��یاري از نش��ريات به 
گزارش بس��تري ش��دن 
روس«  سابق  »جاسوس 
اختصاص داش��ت. تايمز 
اول  صفح��ه  در  نی��ز 
خ��ود گزارش��ي در اين 
باره منتش��ر ك��رد. طبق 
س��رگي  گ��زارش  اي��ن 

اصل��ي  اداره  بازنشس��ته  س��رهنگ  اس��كريپال 
اطاعات روسیه روز دوش��نبه به دنبال تماس با 
»ماده يي نامش��خص« در بريتانیا به طور ناگهاني 
بیمار ش��د. پلی��س بريتانی��ا اين مرد ۶۶ س��اله 
روس را روز يك ش��نبه در حال��ي ب��ه همراه زني 
۳۳ س��اله در س��الزبري يافت كه هر دو بیهوش 
روي نیمكتي در يك مركز خريد افتاده بودند. بنا 
به اعام پلیس هر دو نفر به ش��دت بیمار هستند 
و در بخش مراقبت هاي ويژه بیمارس��تان بستري 
شده اند. سرگي اسكريپال در سال 2۰۰۶ میادي 
به اتهام »خیانت« در روس��یه مجرم شناخته شد 
اما در سال 2۰1۰ در جريان مبادله جاسوس هاي 
امريكا و روس��یه در فرودگاه وين آزاد ش��د. او به 
اتهام افش��اي هويت تع��دادي از ماموران مخفي 
روسیه براي مقامات اطاعاتي بريتانیا به 1۳سال 

زندان در روسیه محكوم شده بود. 

والاستريتژورنال:
اول  صفح��ه  گزارش 
اي��ن روزنامه ب��ه خبري 
از كره ش��مالي اختصاص 
گ��زارش  ب��ه  داش��ت. 
وال استريت ژورنال، كیم 
اين  جون��گ اون رهب��ر 
كشور در ديدار با هیاتي 
برس��ر  كره جنوب��ي  از 
تنش  كاه��ش  راه ه��اي 

در ش��به جزيره كره گفت وگو كرده اس��ت. كیم 
جون��گ اون از هیات كره جنوبي ك��ه حامل نامه 
ريیس جمهوري اين كشور بود به گرمي استقبال 
ك��رد. رهب��ر كره ش��مالي همچنین با پیش��نهاد 
مون جائه اي��ن، ريیس جمهوري كره جنوبي براي 
برگزاري يك نشس��ت موافقت كرده است. طبق 
اين گ��زارش، چونگ اويي يونگ مش��اور امنیتي 
ريیس جمهوري كره جنوب��ي گفت كه »حكومت 
كره شمالي روشن كرده است كه آمادگي غیراتمي 
كردن ش��به جزيره كره را دارد و تصريح كرده كه 
اگ��ر تهديدهاي نظامي مرتف��ع و امنیت رژيم آن 
كش��ور تضمین شود، آنگاه به اسلحه اتمي نیازي 

نخواهد داشت.«

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

اسكارسوتوكور
شمار تماشاگران تلويزيوني مراسم اسكار 
2۰18 نس��بت ب��ه س��ال 2۰17 با كاهش 
1۹درص��دي روبه رو ش��د و كمترين آمار را 
در طول تاريخ ثبت كرد. به گزارش هالیوود 
ريپورتر، تماشاي مراسم نزديك به ۴ ساعته 
اسكار با كاهش 1۹درصدي نسبت به سال 

2۰17 به رقم 2۶.۵ میلیون تماشاگر رسید. به راحتي مي توان گفت اين كمترين 
آمار تماشاي اسكار در طول تاريخ بود و حتي از سال 2۰۰8 نیز ۵ میلیون نفر كمتر 
به تماش��اي آن نشستند. طبق آمار تنها 18.۹درصد خانوارها بین ساعت 8 تا 11 
شب به تماشاي اين برنامه نشستند كه در مقايسه با سال پیش و شبي كه نام برنده 
به اش��تباه اعام ش��ده بود، اين آمار 1۶درصد كمتر شده است. سال پیش مراسم 
 ABC اسكار ريتینگ 22.۴ را به دست آورد و ۳2.۹میلیون نفر تماشاگر در شبكه
داشت و ريتینگ ۹.1 در میان بزرگساالن ۴۹-18 را كسب كرده بود كه آن آمار نیز 
دومین سطح مشاركت كم در تماشاي برنامه اسكار در طول تاريخ بود. هر چند اين 
ش��بكه تلويزيوني فوري گزارش میزان مشاركت بزرگساالن اين رده سني را اعام 
نكرده و مركز آمار نیلسن نیز تا سه شنبه )به وقت امريكا( آمار كلي را اعام نخواهد 
كرد، اما گفته ها حكايت از اين میزان پايین مش��اركت دارد. اين در حالي است كه 
برنامه اس��كار نودم به اندازه برنامه هاي س��ال هاي اخیر سیاسي نبود و واكنش به 
موضوع آزار جنسي و تجاوز در صنعت سرگرمي خط مشي آشكار آن را تشكیل داده 
بود و چهره هاي برنده چون فرانسیس مك دورماند به مسائل صنفي در اين صنعت 
بیشتر متمركز شدند. در عین حال میزباني جیمي كیمل براي دومین سال متوالي 
به نظر مي رسد بايد اجرايي تحسین برانگیز را شكل داده باشد. در هر حال بینندگان 
سه برنامه مهم تلويزيوني امريكا يعني مراسم اهداي جوايز گلدن گلوب، جوايز گرمي 
و س��وپر باول به طرز معناداري نس��بت به سال 2۰17 با كاهش روبه رو شده است. 
به گزارش مهر، مراس��م اسكار يك شنبه شب به مدت ۳ساعت و ۵۰دقیقه كه يك 
دقیقه از مراسم سال پیش بیشتر بود، اما طوالني ترين مراسم در دهه اخیر بود. تنها 

سال 2۰۰7 مراسم اسكار كمي بیش از اين به طول انجامید. 

»هگمتانه«آسفالتشد
بخش��ي از محوطه تاريخي هگمتانه در 
همدان كه قرار بود ثبت جهاني ش��ود پیش 
از آنك��ه م��ورد كاوش و پژوهش قرار گیرد، 
آس��فالت ش��د تا اين بخ��ش از تاريخ براي 
همیش��ه مدفون ش��ود. در نتیجه اعتراض 
كس��به بازار آهنگرها به استانداري، شوراي 

تامین استان همدان درخواست داد تا مسیري از عرصه ۴۰هكتاري هگمتانه براي 
عبور ماش��ین هاي كسبه اين بازار قديمي استفاده شود كه از روز گذشته كارگران 
مشغول كندن درختان و آسفالت زمین در اين محوطه هستند. لي مالمیر، مديركل 
میراث فرهنگي استان همدان ضمن تايید اين اتفاق به ايسنا گفت:»پیش از اين و با 
بررسي معاون میراث فرهنگي كشور يك راه بینابیني كه بحث نقل و انتقال داشته 
باشد را در كمیته تخصصي پايگاه ها مصوب كرديم اما متاسفانه بخشي از طرح كه 
اجرا شد براساس مصوب شوراي تامین استان و در مسیر ديگري كه از داخل سايت 
محصور رد مي شود درحال انجام است. میراث فرهنگي استان همدان نمي تواند در 
قبال اين مصوبه كاري انجام دهد و شوراي تامین استان همدان برخاف نظر میراث 
فرهنگي اين مصوبه را صادر كرده است.« از طرف ديگر حسین زندي، فعال میراث 
فرهنگي اس��تان همدان ه��م درباره جزئیات اين اتفاق بیان ك��رد:» ابتدا قرار بود، 
بخشي از پروژه پیاده راهي كه شهرداري در خیابان اكباتان انجام مي دهد و به ورودي 
تپه هگمتانه مي رسد به میراث فرهنگي واگذار شده و به تپه هگمتانه ضمیمه شود. 
اما اكنون محوطه را شخم زده اند. بیل  مكانیكي در محوطه حركت مي كند و درحال 
از بین بردن آثار تاريخي اين محوطه است با اين اقدام، بخش مهمي از هگمتانه به 
پاركینگ تبديل شده است.« او بیان كرد: »اين درحالي است كه كارگران شهرداري 
عرضي حدود 1۰متري را آسفالت مي كنند و از سوي ديگر ماشین ها فضاي داخلي 
هگمتانه را با پاركینگ اشتباه گرفته اند، متاسفانه استانداري نمي تواند شهر را اداره 
كند و مديران ش��هري براي كمتر از ۵۰ كسبه آهن فروش يك اثر تاريخي را نابود 
مي كنند. اين محوطه در فهرس��ت موقت يونس��كو به ثبت رسیده است اما در اين 

شرايط همه شانس ها براي ثبت جهاني هگمتانه از بین مي رود.« 

تاريخنگاري

ترور مخالف ملي شدن نفت ايران 
1۶ اسفند 1۳2۹ )و در آن سال برابر با هفتم مارس 1۹۵1( سپهبد حاجعلي 
رزم آرا نخس��ت وزير وقت كه براي ش��ركت در يك مجلس ترحیم به مسجدش��اه 
)واق��ع در ب��ازار تهران( رفته بود ب��ا گلوله خلیل طهماس��بي از اعضاي جمعیت 
فدايیان اس��ام، كش��ته ش��د و دو روز بعد حس��ین عاء، برجاي وي نشس��ت و 

نخست وزير شد و از يكم فروردين 1۳۳۰در تهران حكومت نظامي برقرار كرد. 
رزم آرا در مجل��س ش��انزدهم به نخس��ت وزيري رس��ید و گفت وگوهاي ديگر 
نخست وزيران پیشین را با شركت ملي نفت انگلیس و ايران براي به دست  آوردن 

درآمد بیشتري از نفت براي اجراي برنامه عمراني دنبال كرد. 
طهماسبي در بازجويي گفته بود كه چون رزم آرا خائن به ملت بود او را كشتم. 
۴ روز پیش از اين رويداد، جمعیت فدايیان اسام در همان مسجد اجتماعي برپا 
كرده بود و از رزم آرا كه با ملي ش��دن نفت وطن مخالفت مي كرد، ش��ديدا انتقاد 

كرده بود. 
روز بعد از رويداد، آيت اهلل كاشاني، اقدام خلیل طهماسبي را در كشتن رزم آرا 

امري واجب اعام داشت و از طهماسبي به عنوان نجات دهنده ملت ياد كرد. 
يك روز پس از كش��ته شدن رزم آرا، كمیسیون ويژه )نفت( مجلس به رياست 
دكتر محمد مصدق، طرح ملي شدن نفت را كه رزم آرا با آن مخالفت مي كرد، به 
تصويب رس��اند. با وجود اعتراض دولت انگلستان، مجلس شوراي ملي 2۴ اسفند 
و س��نا چهار روز بعد بر اين مصوبه صحه گذاشتند كه 2۹ اسفند به صورت قانون 

درآمد.
2۹ اس��فند يك روز ملي اعام شده است و تعطیل عمومي است. گزارش هاي 
آن زمان روزنامه هاي تهران نشان مي دهد كه از 17 اسفند )روز تصويب طرح ملي 
ش��دن نفت در كمیسیون ويژه مجلس( تا پايان سال 1۳2۹ تظاهرات و شادماني 
ايرانیان يك لحظه قطع نشده بود. مجلس ماه ها بعد ضمن تصويب طرحي، خلیل 

طهماس��بي را از مجازات معاف كرد و از زندان آزاد ش��د كه پس از براندازي 28 
ام��رداد، اين قانون لغو و وي، نواب صفوي ريی��س و تني چند از اعضاي جمعیت 

فدايیان اسام در يك روز و در كنار هم تیرباران شدند. 
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