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  گزارش خبرنگار اعزامي تعادل به مناطق آسيب ديده غرب كشور
يك روز در مناطق زلزله زده

ايران| مهدي بيك|
12آبان ماه 96، تراژدي فراموش نشدني براي غرب كشورمان است؛ روزي كه 
در آن زلزله 7.3دهم ريشتري در عرض چند ثانيه و به سرعت برق و باد شهرهاي 
مختلف كرمانشاه را در نورديد و بيش از 484 نفر كشته و هزاران مجروح برجاي 
گذاشت و بيشتر س��اختارهاي خدماتي، اقتصادي، آموزش��ي و... شهر را با خاك 
يكس��ان كرد.  با گذش��ت بيش از 20 روز از زلزله كرمانشاه و با فرونشستن غبار 
برخاس��ته از تكانه هاي زمين در مناطق غربي كش��ورمان، شايد وقت آن رسيده 
باش��د كه ابعاد و زواياي گوناگ��ون اين بحران دامنه دار مورد بررس��ي تطبيقي و 
تحليلي قرار بگيرد. بحراني كه به اعتقاد بس��ياري از كارشناسان تبعات اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي، هويتي و... فراواني را در بخش هاي مختلف كشورمان به وجود 
آورد و بعد از وقوع آن يك بار ديگر مردم، مس��ووالن و كارگزاران كش��ور را به اين 
نتيجه عيني رس��اند كه با وجود بودجه، نيروي انس��اني و زمان قابل توجهي كه 
براي بحث مديريت بحران در كش��ورمان اختصاص داده مي شود، تا چه اندازه در 
برابر بحران هايي اينچنيني آسيب پذير هستيم.  بحران ها از لحاظ ماهيت، بزرگي 
وشدت متفاوت هستند، اما تمامي آنها مسائلي را به بار مي آورند كه مي تواند بطور 
جدي توانايي كاركردي جمعيت ها، نهادها و س��ازمان هاي مسوول را مختل سازد. 
در مباح��ث آكادميك در خصوص زلزله آمده اس��ت: يك بحران فراگير از جنس 
زلزل��ه، معموال زيربناي منطقه بحراني در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، امنيتي 
و... را متاثر مي سازد.  اما با وجود تمام اين موارد تجربيات انساني در مواقع ظهور 
بحران هاي��ي از نوع زلزله نش��ان مي دهد مديريت مطلوب بح��ران در اغلب موارد 
مي توان��د اثرات منفي بحران را به حداقل برس��اند و در مس��ير معكوس نيز نبود 

مدي�ريت مطل�وب مي تواند به سرعت وضعيت را از آنچه هست بدتر كند. 
 با اين مقدمات در جريان اين گزارش ميداني خبرنگار تعادل همراه با يك تيم 
رسانه يي با هماهنگي شوراي اطالع رساني دولت، روز پنجشنبه راهي مناطق زلزله 
زده در غرب كشور شد تا به فاصله حدودا سه هفته يي كه از وقوع اين زمين لرزه 
مي گذرد تصويري از وضعيت امدادرساني به مردم و برنامه هاي خدماتي جمعيت 
هالل احمر و س��اير نهادهاي مس��وول در اين مناطق به دس��ت آورد؛ مردمي كه 
امروز بيشتر از هر زمان ديگري نيازمند توجه، رسيدگي، امداد و حمايت مسووالن 
هستند و تالش مي كنند تا از زير بار سنگين بحران زلزله، مرگ، ويراني، مصدوميت 
و... برخيزند و دوباره خانه و كاشانه و زندگي خود را سر و سامان دهند. اين گزارش 
روايت مردمي است كه نه به ترحم نياز دارند و نه درخواست هاي عجيب و غريبي 
از مس��ووالن و نهادهاي امدادي دارند، آنها بس��تر الزم براي ادامه حيات و بقا را 

خواستارند.
ادامه در صفحه 11

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

دستيار رييس جمهور در امور حقوق 
شهروندي گفت: به دستگاه هاي اجرايي 
ابالغ شده است كه قوانين مخل حقوق 
ش��هروندي را شناس��ايي و پيشنهاد و 

راهكار الزم را ارائه دهند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، ش��هيندخت 
م��والوردي در برنام��ه بررس��ي تحقق 
حقوق ش��هروندي در پرديس دانشگاه 
ش��هيد عباس��پور با اش��اره ب��ه وجوه 
شهروندي  حقوق  منش��ور  شكل گيري 
گفت: در 5 آذر 92 پيش  نويس منشور 
را ب��ه نظرخواهي گذاش��تيم و نظرات 
دريافت ش��د. بعد از سه سال كار متن 
فعلي رونمايي شد. االن در وضعيتي قرار 
داريم كه بايد به منشور عمل شود؛ اين 
مطالبه جامعه است كه 22 حق موجود 
به اجرا گذاشته شود و خروجي هاي آن 
را در زندگي م��ردم ببينيم. وي گفت: 
مهم تري��ن حقوق ش��هروندي در قانون 
اساس��ي اس��ت كه م��ا در فصل س��وم 
منش��ور به آن پرداختي��م؛ اما بايد ديد 
چه ضرورتي داش��ت تا در يك منشور 
جام��ع اي��ن قواني��ن را تدوي��ن كنيم. 
دس��تيار وي��ژه رييس جمه��ور در امور 
حقوق ش��هروندي با اش��اره به اهميت 
قانون گفت: وضع قان��ون در جوامع به 
خيلي قبل بازمي گردد؛ امروز حاكميت 
قانون از مولفه هاي حاكميت مطلوب به 
حساب مي آيد. امروزه درمان بسياري از 
دردهاي كشورهاي توسعه نيافته همين 

حاكميت قانون است كه همواره سدي 
جلوي گردن كشي هاست. 

وي س��پس گفت: باتوج��ه به تغيير 
مس��ير دولت ب��ا اجتماع كه ريش��ه در 
تحوالت اجتماع��ي جهان معاصر دارد، 
به نظر مي رس��د رابطه دولت و جامعه 
برابر افقي از پايين به باال ش��ده اس��ت؛ 
اين  موض��وع بدان معناس��ت كه نقش 
ش��هروندي ج��اي تبع��ه ي��ا رعيت در 

گذشته را مي گيرد. 
اينكه »ضروري  بي��ان  با  موالوردي 
اس��ت تا جايگاه نهاده��اي غيردولتي و 
جامعه مدني بررس��ي شود« در همين 
راس��تا تصريح كرد: ازجمله اين نهادها 
دانش��گاه اس��ت. در اين زمينه ما بحث 
ترويج و جريان سازي حقوق شهروندي 
را داري��م كه ب��دون مش��اركت مردم، 
دولت ه��ا در اين ماموري��ت مهم موفق 
نيس��تند؛ لذا تعيين اي��ن جايگاه ها در 
تم��ام فرآيندها مهم اس��ت ك��ه بدون 
توجه ب��ه اي��ن ماموري��ت برنامه ها به 

درستي پيش نمي رود.      
وي همچني��ن گف��ت: همان گون��ه 
كه ش��هروندان در فرمانبرداري سهيم 
هس��تند در حكمراني هم بايد س��هيم 
باش��ند. ب��راي تضمين اج��راي حقوق 
عملك��رد  ب��ه  توجه م��ان  ش��هروندي 
دولتمردان و حاكمان اس��ت كه بدون 
انس��جام دول��ت به معناي ع��ام حقوق 
شهروندي نهادينه نمي شود. دولت ها با 

به رسميت ش��ناختن اين حقوق اجراي 
آنها را تضمين مي كنند اما اين تضمين 
باع��ث نمي ش��ود در عمل هم ش��اهد 
اجراي اين حقوق باشيم؛ بنابراين براي 
تضمين اي��ن موضوع ني��از به حمايت 
داري��م. دولت ه��ا بايد كنت��رل كنند تا 
قانون موجب نقض حقوق ش��هروندي 
نشود. اين در حالي است كه ما قوانيني 

داريم كه ناقض اين حقوق هستند.  
دستيار رييس جمهور در امور حقوق 
ش��هروندي گفت: به دس��تگاه اجرايي 
ابالغ ش��ده اس��ت ك��ه قواني��ن مخل 
حقوق ش��هروندي را شناس��ايي كنند 
و پيش��نهاد و راه��كار الزم را بدهن��د. 
بايد مس��ووالن برنامه هاي خود را ارائه 
بدهند تا يك برنامه ملي اقدام داش��ته 
باش��يم، در ادامه اين فعاليت ها هم بايد 
توس��ط دس��تيار  دوره يي  گزارش هاي 

ويژه رييس جمهوري دريافت شود. 
موالوردي در ادامه خاطرنشان كرد: 
ما از خانواده دولت اجراي اين حقوق را 
دنبال كرديم. به طور مثال در منشور به 
شاخص كيفي و كمي اشاره شده است 
كه تا س��الگرد رونمايي ان ش��اءاهلل اين 
شاخص ها ابالغ مي ش��ود. براي احقاق 
حقوق شهروندي آيين غيرقضايي بايد 

درست شود.
وي در بخش ديگري از اين سخنراني 
گف��ت: بحث اليحه تش��كيل نهاد ملي 
حقوق بشر و حقوق شهروندي است. ما 

كميسيون حقوق بشر اسالمي داريم اما 
آن نهاد ملي كه داراي اس��تانداردهاي 
الزم باشد و در دسترس مردم هم قرار 
بگيرد، نداريم و جايش خالي است. اين 
نهاد بايد ب��ا جديت موارد نقض حقوق 
بشر و شهروندي را پيگيري كند. اكنون 
ما به عنوان دستيار ويژه با مراجعاتي كه 
به ما ش��د اين موارد نقض را به صورت 
موردي پيگي��ري كرده ايم؛ اما اگر نهاد 
مل��ي تش��كيل ش��ود مرج��ع پيگيري 
حقوق ش��هروندي آن نهاد خواهد بود. 
اين اليحه در دستور كار معاون حقوقي 
رييس جمهور اس��ت و اميدواريم زودتر 

به مجلس ارسال شود. 
موالوردي افزود: از ما سوال مي شود 
اين منشور چه زماني قانون مي شود كه 
بايد بگوييم اين منش��ور مجمع القوانين 
اس��ت و براي اجرا شدنش احتياجي به 
اين كار نيست؛ اگر براي اجراي بخشي از 
آن احتياج به اليحه باشد حتما اين كار 
را انجام مي دهيم. اميدواريم با مجموعه 
اين قوانين، سياس��ت گذاري هاي جديد 
و همكاري ها در اين راه موفق ش��ويم.   
وي در پاي��ان گف��ت: از زم��ان تصدي 
در پست دس��تيار ويژه رييس جمهوري 
در مواردي مراجعات بيش��تري داشتم 
كه يك��ي از اين م��وارد همين موضوع 
و ديگ��ري انتصاب��ات اقليت هاي ديني 
به ويژه ش��هروندان اهل سنت بوده كه 

پيگير آنها هستم. 

 در ش��رايطي ك��ه امري��كا و برخي 
متح��دان منطقه يي اش تالش مي كنند 
تا برجام را از دستور كار نظام بين الملل 
خ��ارج كنن��د، اما مس��وول سياس��ت 
خارج��ي اتحادي��ه اروپا در همايش��ي 
در ش��هر رم مي گوي��د كه لغ��و توافق 
هسته يي با ايران طرف ها را در موقعيت 
بهت��ري ب��راي مذاكره با اي��ران درباره 
ساير مسائل محل اختالف با ايران قرار 
نمي ده��د و اعالم مي كن��د كه مبحثي 
ذيل عنوان خروج از برجام در دس��تور 

كار نظام بين المللي قرار ندارد. 
»فدري��كا  تس��نيم،  گ��زارش  ب��ه 
مس��وول سياست خارجي  موگريني«، 
اتحاديه اروپا در همايش گفت وگوهاي 
مديترانه يي درباره توافق هسته يي ايران 

و گروه 1+5 )برجام( اظهارنظر كرد. 
موگريني در پاس��خ به سوالي درباره 
سرنوش��ت اي��ن توافق هس��ته يي، در 
بدعهدي هاي  و  كارش��كني ها  بحبوحه 
دول��ت امريكا گفت: »توافق هس��ته يي 
كه با ايران به آن رسيديم، يك اولويت 
امنيتي ب��راي اتحاديه اروپ��ا و منطقه 

اس��ت.« مس��وول سياس��ت خارج��ي 
اتحاديه اروپ��ا تاكيد كرد كه پيامي كه 
اين اتحاديه براي واشنگتن ارسال كرده 
اين اس��ت: »حفظ توافق هس��ته يي با 
ايران و اجراي كامل تمامي قسمت  هاي 
آن، توس��ط همه طرف ه��ا يك اولويت 

امنيتي كليدي براي اروپا است.«
موگريني با بيان اينكه برجام توافقي 
متشكل از »104 صفحه مفاد مفصل از 
تمامي جنبه هاي فعاليت هاي هسته يي 
اس��ت« گفت: »بنابراين، هر كس فكر 
مي كند كه آزاد اس��ت درباره يك فصل 
يا پاراگراف يا خط برجام دوباره مذاكره 
كند، ب��ه كالم س��اده نمي فهمند قصد 
بازگش��ايي چ��ه بس��ته يي را دارند. هر 
كلم��ه اين توافق به كلمه قبلي و بعدي 
آن مرتبط اس��ت.« وي در ادامه گفت: 
»هي��چ امكاني براي بازمذاك��ره درباره 
بخشي از اين توافق وجود ندارد. اولويت 
كليدي ما اين اس��ت ك��ه اين توافق را 
كامل اجرا كني��م.« موگريني در ادامه 
گفت: »اين توافق، متعلق به يك طرف 
يا طرف ديگر نيس��ت. اين توافق، يك 

قطعنامه شوراي امنيت است. بنابراين، 
نمي توان از آن خارج ش��د يا آن را لغو 
كرد. ش��ما مي توانيد تصمي��م بگيريد 
قطعنامه ش��وراي امنيت را اجرا نكنيد 
و اين ي��ك تصميم مربوط به حاكميت 

ملي كشورها است.«
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپ��ا با بي��ان اينكه انتظ��ار دارد همه 
طرف ه��ا از جمله اي��ران به طور كامل 
اي��ن تواف��ق را اجرا كنن��د گفت: »بعد 
از آن مس��ائل ديگري هستند كه جزو 

چارچوب توافق نيستند.«
وي اضافه كرد: »تصميم براين ش��د 
كه اين توافق تنها در زمينه هس��ته يي 
باش��د. آي��ا اي��ن تصميم درس��ت بود 
يا اش��تباه ب��ود؟ اين، ح��اال يك بحث 
تاريخي است، چون تصميم در اين باره 
14 سال پيش گرفته شد كه مذاكرات 
تنها به مسائل هسته يي محدود شوند.«

موگرين��ي گفت: »خود من ش��ايد 
ش��خصاً فكر مي كردم كه رايزني درباره 
مس��ائل منطقه ي��ي يك نقطه ش��روع 
مناسب بود، چون در نهايت امر، مشكل 

اين اس��ت كه خاورميانه و كش��ورهاي 
خلي��ج ]ف��ارس[ نيازمند آن هس��تند 
كه معماري امنيتي خودش��ان را شكل 
بدهند. چنين اقدامي باعث مي شود كه 
همسايه ها بتوانند، حتي اگر همديگر را 
دوست ندارند، با يكديگر زندگي كنند. 
همين كاري كه ما اروپايي ها براي چند 
ده��ه، از جمل��ه در خالل جنگ س��رد 
انجام داديم. اما اين تصميم در آن زمان 
گرفته نشد و قرار شد كه مذاكرات تنها 
به مساله هسته يي محدود شوند و حاال 
اين چيزي اس��ت ك��ه داري��م، اما لغو 
توافقي كه در زمينه مس��ائل هسته يي 
كارآمد اس��ت، هي��چ يك از م��ا را در 
موقعيت بهتري ب��راي گفت وگو درباره 
تمام مس��ائل ديگ��ر، اع��م از تحوالت 
منطقه يي، درگيري ها، برنامه موشكي و 
مسائلي از اين قبيل قرار نخواهد داد.«

وي اضافه كرد: »بايد توافق را حفظ 
ك��رد؛ بايد آنچه كارآمد اس��ت را حفظ 
كني��م و بعد با همي��ن روش مبتني بر 
همكاري - كه به معني اعتماد نيست- 

روي مسائل ديگر كار كنيم.«

گزارش سرمقاله

  درباره آزادي بيان مهندسان ساختمان

 ديروز خبري منتشر شد كه بسيار تامل برانگيز بود. براساس اين خبر كه 
از س��وي يكي از خبرگزاري ها منتشر شد، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي »اظهارنظر اعضاي نظام مهندسي ساختمان درباره مقاومت 
س��اختمان هاي اس��تان زلزله زده كرمانش��اه« را ممنوع كرده است. آن طور 
كه خبرگزاري ها اعالم كرده اند معاون وزير راه و شهرس��ازي طي نامه يي به 
تاريخ 29 آبان ماه س��ال جاري، از رييس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان 
كل كش��ور خواس��ته اس��ت كه همه اعضاي نظام مهندس��ي را از اظهارنظر 

»غيركارشناسي« درباره مقاومت ساختمان ها در ايران منع كند. 
در پي وقوع زلزله در اس��تان كرمانش��اه )21 آبان 1396( و آسيب جدي 
برخي پروژه هاي مس��كن مهر اين اس��تان، اظهارنظر درب��اره ميزان مقاومت 
مس��كن مهر در برابر زلزله نه تنها در ش��بكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
كه حتي در رسمي ترين جلسات دولتي باال گرفت. از جمله اين اظهارنظر ها، 
فرازي از س��خنان اس��حاق جهانگي��ري معاون اول رييس جمه��ور بود كه با 
واكنش هاي متفاوت و تندي نيز مواجه ش��د. جهانگيري گفته بود كه بيشتر 
خانه هاي تخريب شده متعلق به مسكن مهر بوده است. در اين ميان، برخي 
اعضاي نظام مهندس��ي استان كرمانشاه و ساير اس��تان ها درباره اين مساله 
اظهارنظر كرده بودند كه گويا به مذاق مسووالن دولتي خوش نيامده و منجر 

به نگارش اين نامه شده است. 
مي ت��وان از البه الي س��طور اين نامه كه طي آن يك مق��ام »دولتي« به 
رييس يك نهاد »غيردولتي« دستور منع اظهارنظر مي دهد، نگراني مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي درباره مسائل امنيتي روزهاي نخستين وقوع زلزله در 
كرمانشاه را خواند، اما با در نظر گرفتن اين نكته مديريتي كه بايد كار را به 

كاردان سپرد، بهتر بود امور امنيتي به اهلش سپرده مي شد. 
اگر چه تاكنون، مسووالن نظام مهندسي ساختمان دست كم در رسانه ها، 
به اين نامه واكنش��ي نش��ان نداده اند، اما به طور قطع، مس��اله دستور كتبي 
يك مقام دولتي به رييس يك نهاد غيردولتي از جنبه حقوقي قابل بررس��ي 
و تامل اس��ت. در عي��ن حال، همانطور كه وزير محترم راه و شهرس��ازي به 
تازگ��ي در مطلبي درب��اره مداخ��الت خيرخواهانه در زندگ��ي زلزله زدگان 
هش��دار داده اس��ت، بي گمان مداخله در امور يك نهاد غيردولتي از س��وي 
دولت نيز پس��نديده نيست. نكته جالب اين است كه به گفته رييس سازمان 
نظام مهندس��ي ساختمان استان تهران، از سوم آبان ماه سال جاري، »طرح 
مهندس-خبرن��گار« با هدف ترويج مقررات ملي س��اختمان و افزايش توان 
فن��ي و اجرايي مهندس��ان صنعت س��اختمان، ب��ا راه اندازي س��امانه جامع 
مهندس-خبرنگار در اين س��ازمان آغاز و از مهندس��ان عضو دعوت شده تا 
از نقاط ضعف و قوت پروژه هاي س��اختماني در سطح شهر يا پروژه هايي كه 
خود ناظر، طراح يا مجري آن هس��تند، فيلم كوتاه يا عكس تهيه كرده و به 

سامانه مهندس-خبرنگار ارسال كنند. 
 از س��وي ديگ��ر، در نام��ه يادش��ده، اس��تفاده از عب��ارت »اظه��ارات 
غيركارشناسي« درباره اعضاي نظام مهندسي، از دقت الزم برخوردار نيست. 
اگر چه ممكن است، اظهارات يك كارشناس در مورد مساله يي خاص، مقرون 
به صحت نباش��د يا از جامعيت الزم بي بهره باشد، اما قطعا »غيركارشناسي« 
نيس��ت و همانطور كه از يك مهندس س��اختمان انتظار مي رود، اظهارات او 

مبتني بر اصول علمي است. 
بي گمان، در ش��رايطي ك��ه تجربه كش��ورهاي موفق حاك��ي از اهميت 
نهاده��اي مدن��ي و غيردولتي در مناس��بات دنياي مدرن و گره گش��ايي از 
معض��الت اقتصادي-اجتماعي اس��ت و نمون��ه عين��ي آن را در زلزله اخير 
كرمانش��اه مشاهده كرديم، اس��تقبال از اظهارنظر مهندسان فعال در بخش 
خصوص��ي درب��اره مقاومت س��اختمان ها با ه��دف رفع نقاي��ص موجود در 
ساختمان س��ازي ن��ه تنها مذموم نيس��ت كه بايد آن را ب��ه فال نيك گرفت. 
ممانعت از انتش��ار »ش��ايعه« در جامعه با ممنوعي��ت اظهارنظر متخصصان 
و پاك كردن صورت مس��اله، تحقق نمي يابد؛ بلك��ه با خالي كردن ميدان از 

متخصصان، فضاي سرايت شايعه را بيش از پيش فراهم مي آورد. 
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رييس سازمان توسعه تجارت اعالم كرد

حذف ارز مبادله اي »5441« تعرفه
 صفحه 14 

مشاور سابق عليه رييس جمهور امريكا شهادت مي دهد؟ 

 زنگ خطر فلين 
در كاخ سفيد

 صفحه 7 

دانش و فن

 الزام اپراتورها به فروش 
اينترنت غيرحجمي

10

قوانين مخل اجراي منشور حقوق شهروندي شناسايي مي شود

خروج از برجام نداريم، عدم اجراي آن عدم اجراي قطعنامه شوراي امنيت است  

 دي��روز خب��ري منتش��ر ش��د ك��ه بس��يار 
تامل برانگيز بود. براس��اس اين خبر كه از س��وي 
يكي از خبرگزاري ها منتش��ر ش��د، معاون مسكن 
و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي »اظهارنظر 
اعضاي نظام مهندسي س��اختمان درباره مقاومت 
س��اختمان هاي اس��تان زلزل��ه زده كرمانش��اه« را 
ممنوع كرده است. آن طور كه خبرگزاري ها اعالم 
كرده اند معاون وزير راه و شهرس��ازي طي نامه يي 
به تاريخ 29 آبان ماه سال جاري، از رييس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان كل كشور خواسته است 
ك��ه همه اعضاي نظ��ام مهندس��ي را از اظهارنظر 
»غيركارشناس��ي« درباره مقاومت ساختمان ها در 

ايران منع كند...

سال گذشته قرار بود س��ال پاياني واگذاري ها باشد 
تا سازمان خصوصي س��ازي به وظايفي به جز واگذاري 
بنگاه ها بپردازد اما قصه واگذاري ها در س��ال جاري هم 
ادامه يافت تا س��ازمان خصوصي س��ازي بار ديگر براي 
واگذاري اندك ش��ركت هايي كه در سبد واگذاري ها به 
جا مانده است، اقدام كند. اگر تاريخچه واگذاري ها را در 
كشور از سال ابتدايي تاكنون بررسي كنيم، درمي يابيم 
كه در نوع و كيفيت ش��ركت هاي واگذار ش��ده اختالف 
چشمگيري وجود دارد. ش��ركت هاي دسته اول كه در 
ليس��ت واگذاري ها قرار داشتند يكي پس از ديگري در 
سال هاي ابتدايي خصوصي س��ازي ها واگذار شدند. اين 
واگذاري ه��ا ك��ه در دولت هاي نهم و دهم انجام ش��د 
چيز چش��مگيري براي واگذاري در دولت يازدهم باقي 
نگذاش��ت. نكت��ه جالب توجه اين بود كه ش��ركت هاي 
واگ��ذار ش��ده در قال��ب رد ديون بخش مهم��ي از اين 

واگذاري ها را تشكيل مي داد ...

 درباره آزادي بيان 
مهندسان ساختمان

بندهاي ناشناخته  از اصل44

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 3  

نفت و انرژي

15

چگونه داعش نقشه نفت 
عراق را تغيير داد؟

ترجمه: مهدي نيكوئي    
چند هفته يي اس��ت كه از شكس��ت كامل داعش 
مي گ��ذرد و دس��ت كم مناطق��ي كه پي��ش از آن در 
اختي��ار اين دولت خودخوانده بود، به بغداد برگردانده 
شده اس��ت. در اين بين خروش موقت حكومت اقليم 
كردستان هم شكس��ت  خورده تا يكپارچگي بار ديگر 
به ع��راق بازگردد. با وجود اين، براس��اس تحليلي كه 
»الجزيره« از شرايط عراق منتشر كرد، اين كشور هنوز 
هم از آثار حيات 3.5س��اله داع��ش و همچنين غليان 
روحيه استقالل طلبي در كردستان عراق متاثر است و 
محور مش��ترك تمام اين داستان ها هم »نفت« است. 

در ادامه ترجمه گزارش الجزيره را مي خوانيد: 
نقشه نفتي عراق، دومين توليدكننده بزرگ اوپك در 
3سال گذشته دس��تخوش تغييراتي اساسي شده است. 
گ��رد و خاك هايي كه در اين م��دت از مبارزه نظامي با 
داعش به پا خاست تا چند هفته و چند ماه ديگر فروكش 
نخواهد ك��رد. از طرفي بازپس گي��ري منطقه نفت خيز 
كركوك از دست كردهاي استقالل طلب، هنوز نتوانسته 

است، عامل بازگشتن ثبات به اين منطقه شود...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي



رييس جمهور در اجتماع بزرگ مردم زابل عنوان كرد

توسعهشرقازسيستانوبلوچستانآغازميشود
راه آهن چابهار به زاهدان، بيرجند و مشهد متصل خواهد شد

سخنگوي شوراي نگهبان:

شوراي نگهبان سياسي نيست كه رايزني سياسي كند
موض��وع واگذاري اختيارات س��ازمان غ��ذا و دارو 
به س��ازمان اس��تاندارد كه بعد از تصويب در مجلس با 
مخالفت شوراي نگهبان روبه رو ش��ده بود، بعد از راي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مصوبه مجلس 
دهم يكبار ديگر ش��وراي نگهبان را بر آن داش��ت تا از 
نماين��دگان بخواهد كه در بررس��ي طرح ه��ا و لوايح 
ديدگاه هاي كارشناس��ي را در اولويت قرار دهد. اتفاقي 
ك��ه در جريان راي مردم يزد به س��پنتا نيكنام هم به 
ش��كل ديگري رخ داد تا سرنوش��ت اي��ن طرح هم نه 
در مجلس يا ش��وراي نگهبان كه در جلس��ات مجمع 

مشخص شود. 
در برابر اين ديدگاه ش��وراي نگهب��ان، نمايندگان 
مجلس نيز از منظر ديگري به آن ورود و اعالم مي كنند 
كه اين شوراي نگهبان است كه بايد در فرآيند بررسي 
مصوبات مجلس انعطاف بيشتري را از خود نشان دهد 

تا سرنوشت طرح ها و لوايح نه در مجمع تشخيص كه 
در مجلس تعيين تكليف شوند. درخواستي كه از منظر 
سخنگوي ش��وراي نگهبان نه مذاكره بلكه رايزني هاي 
سياسي تفسير و اعالم مي شود كه چون شوراي نگهبان 
سياسي نيست از رايزني هاي سياسي هم پرهيز مي كند.  

س��خنگوي ش��وراي نگهبان با بيان اينكه هرچند 
ش��وراي نگهب��ان از هرگونه گفت وگ��و و صحبت در 
بخش هاي مختلف اس��تقبال مي كن��د، اما بايد بگويم 
شوراي نگهبان سياسي نيست كه رايزني سياسي كند، 
اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پيشنهادي باشد، استقبال 

مي كند. 
عباس��علي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در 
نشست خبري ديروز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني 
بر اينكه اخيرا برخي چهره هاي اصالح طلب خواس��تار 
گفت وگو با شوراي نگهبان بوده اند و عقيده داشتند در 

مورد عضو زرتشتي شوراي شهر يزد اگر تعامل با شوراي 
نگهبان وجود داشت موضوع اين قدر حساس نمي شد، 
چقدر با اين نظر موافق هستيد، گفت: شوراي نگهبان 
از هرگون��ه گفت وگو و صحبت با عزيزان در بخش هاي 
مختلف استقبال مي كند و همچنين از پيشنهاد مردم، 
اصحاب رسانه، سياسيون و... استقبال مي كنيم و حتي 
خواه��ش مي كنيم مردم همچنان نظرات خود را براي 
ما ارس��ال كنند. پيش��نهادات و انتقادات مردم موجب 

خشنودي ما مي شود. 
كدخدايي افزود: اما نكته يي كه در خصوص خواسته 
اين افراد مطرح ش��ده بود در قالب رايزني سياسي بود 
كه بايد عرض كنم، ش��وراي نگهبان سياس��ي نيست 
كه رايزني سياس��ي كند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد 
و پيش��نهادي باشد از آن استقبال مي كند. پژوهشكده 
ش��وراي نگهب��ان در ح��وزه قوانين و مصوب��ات فعال 

است. همچنين در حوزه انتخابات هم شوراي نگهبان 
آمادگ��ي گفت وگ��و دارد، ام��ا اين امر حم��ل بر البي 
سياس��ي و رايزني سياسي نباش��د زيرا از شأن شوراي 
نگهبان دور اس��ت. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ 
به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نظر شوراي نگهبان 
در خصوص مصوبه حل مش��كل عضويت اقليت ها در 
ش��وراها و همچنين آخرين وضعيت س��پنتا نيكنام و 
نظر نهايي شوراي نگهبان چيست؟ گفت: نظر شوراي 
نگهبان همان نظري اس��ت كه قبال اعالم ش��ده است. 
فك��ر مي كنم نظام ايران به اندازه يي با ثبات و با قدرت 
اس��ت كه بتواند پاس��خ س��واالت كوچك اين چنيني 
را بده��د. قبال هم عرض كرديم ه��ر راهكار قانوني كه 
مراجع قانوني پيش بيني كنند، مورد استقبال شوراي 
نگهبان قرار مي گيرد. كدخدايي افزود: ما درصدد ايجاد 
مشكل نيستيم. شوراي نگهبان در انجام وظايف قانوني 
و شرعي خود اقداماتي انجام مي دهد و مراحل خود را 
داشته و دارد. مصوبه يي كه گفتيد، تصويب شده است 
و كليات مصوبه مورد بررس��ي قرار گرفته و در صورت 

ارسال مصوبه نهايي اظهارنظر مي كنيم. 
او در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اينكه يكي 
از مالك هاي تايي��د صالحيت كانديداهاي نمايندگان 

مجلس، فقدان سابقه س��وء مانند عدم شهرت به نشر 
اكاذيب است، با توجه به ادعاي اخير يكي از نمايندگان 
تهران نسبت به خويش��اوندي يك متهم مالي با يكي 
از مراج��ع عظام تقليد، آي��ا رد صالحيت وي از جانب 
ش��وراي نگهبان نيازمند شكايت رسمي است يا صرف 
اين ادعا كفاي��ت مي كند؟ گفت: از ما نخواهيد نظرات 
را در م��ورد انتخابات زودتر اعالم كنيم. زمان انتخابات 
نظر خود را مطرح خواهي��م كرد اما اگر فكر مي كنند 
جرمي اتفاق افتاده است، قوه قضاييه مسوول رسيدگي 

به آن است. 
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تعريف 
رجل سياس��ي نسبت به گذشته تغيير كرده است، آيا 
مي توان گفت تعريف جديد ثاب��ت باقي مي ماند يا در 
گذر زمان ممكن است معيارها تغيير كند، خاطرنشان 
كرد: همه در بحث قانونگ��ذاري معتقديم قوانيني كه 
توس��ط انسان وضع مي ش��ود بر اساس ش��رايط فرق 
مي كند. تالش ما اين اس��ت كه بتوانيم مصوبه جامعي 
داشته باشيم،  اين تالش انسان و محدود به اختيارات و 
ذهن انس��ان است همان طور كه قوانين گذشته اصالح 
مي ش��ود، اين مورد هم امكان اصالح دارد اما تالش ما 

اين است كه در كوتاه مدت دچار تغيير خاص نشود. 

گروه ايران 
»توسعه شرق از استان سيستان و بلوچستان و از 
منطقه چابهار آغاز خواهد ش��د.« اين عبارات را شايد 
بتوان يكي از مهم ترين بخش هاي اظهارنظرهاي ديروز 
رييس جمهوري در جريان سفر استاني به سيستان و 

بلوچستان به شمار آورد. 
عباراتي كه مردم زابل و س��اير ش��هرهاي استان، 
س��ال ها براي تحقق آن صبر كردند ت��ا اينكه دولت 
دوازدهم بعد از س��رمايه گذاري هاي دامنه داري كه در 
طرح هاي زيربنايي استان انجام داد، زمينه تحقق آن را 
فراهم كرد. ايده يي كه با توجه به ظرفيت هاي صادراتي 
كه در مناطقي چون بندر چابهار وجود دارد و عطشي 
كه كش��ورهاي منطقه براي استفاده از اين بندر دارند 
بعد از برنامه ريزي هاي كاربردي در مسير اجرايي شدن 

قرار گرفته است. 
در واقع زابل را بايد نخس��تين ايس��تگاه سفر هاي 
اس��تاني رييس جمه��ور و دول��ت دوازدهم دانس��ت؛ 
منطقه ي��ي كه دولت تدبير و امي��د از ابتداي زعامت 
بر راس هرم اجرايي كش��ور تالش كرد تا با اس��تفاده 
از طرح هاي توس��عه محور و كاربردي بستر الزم براي 
توس��عه اقتصادي و معيشتي را براي مردم و صاحبان 
س��رمايه فراهم كند. ماحصل اين تالش ها امروز بندر 
چابهار را به عنوان مركز ثقلي براي مراودات اقتصادي، 
تجاري و بازرگاني در منطقه بدل مي كند. مردم منطقه 
نيز با مش��اركت باال در انتخابات سال 96 نشان دادند 
كه اهميت طرح هاي زيربنايي و زحمات مسووالن را 

به خوبي درك مي كنند.
 ام��ا درحالي كه با وجود رويك��رد دولت دوازدهم 
در س��فرهاي اس��تاني رييس جمهور مبن��ي بر عدم 
پيش بيني برنامه رسمي براي استقبال از رييس جمهور 
و هيات همراه تعداد زيادي از مردم استان سيستان و 
بلوچستان از روحاني در بدو ورود به اين شهر استقبال 

كردند. 
تعداد زيادي از مردم با در دس��ت داش��تن پرچم 
ايران و عكس هاي رييس جمهور مسير منتهي به محل 
سخنراني رييس جمهور را طي كردند. بنرهايي كه در 
برخي از آنها نوش��ته ش��ده بود:» يار امام و رهبري به 
ش��هر ما خوش آمدي، ب��وي گل محمدي به زاهدان 
خوش آمدي.«برخي از شعارهاي مردم با گويش محلي 
بلوچ بود و نخستين س��خنراني روحاني در نخستين 
س��فر اس��تاني دولت دوازدهم در اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان پس از سر دادن شعارهاي مردم آغاز شد. 
رييس جمهور نيز در بدو ورود به زابل درباره اين سفر 
گفت: بس��يار خوشحالم كه نخستين سفر استاني در 
دولت دوازدهم به استان سيستان و بلوچستان است. 
اصلي ترين دليل انتخاب استان سيستان و بلوچستان 
به عنوان نخس��تين مقصد سفرهاي استاني تشكر از 
حضور پرشور و چشمگير مردم اين استان در انتخابات 

رياست جمهوري سال 96 است. 

 آباداني سيستان و بلوچستان
رييس جمهور، اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان را 
سرزمين اسطوره ها و در هميشه تاريخ، حافظ مرزهاي 
ايران برش��مرد و با بيان اينك��ه همه مذاهب از درخت 
تنومند اسالم، پيامبر )ص( و قرآن سرچشمه مي گيرد، 
تاكيد ك��رد: برخي قدرت ها اختالف اق��وام، مذاهب و 
تروريس��م را در سراس��ر منطقه رخنه دادند جز ايران 
عزيز كه به دليل اس��الم معت��دل فرصتي به اختالف 
و تروريس��م داده نش��د. به گزارش پاد، حسن روحاني 
ديروز در اجتماع بزرگ مردم زابل در ورزش��گاه شهيد 
حسيني طباطبايي با ابراز خوشحالي از سفر به سرزمين 
سرافراز سيستان و بلوچستان و زابل گفت: سيستان و 
بلوچستان در مرز مشترك و مرز آبي ايران و افغانستان، 
پاكستان و عمان قرار گرفته و اين 3 كشور مهم منطقه 
را به ايران متصل مي كند؛ 3 كش��وري كه امروز روابط 

ما ب��ا آنها از هر زمان ديگر بهتر اس��ت. رييس جمهور 
افزود: اگر بعضي از كشورها از ما فاصله گرفته اند، تقصير 
خود آنهاست. ما خواهان فاصله نيستيم و نمي خواهيم 
روابط مان با هيچ كدام از كش��ورهاي منطقه دوستانه 
و برادرانه نباش��د. شايد بعضي كشورها درون خودشان 

جنگ شاهزاده ها دارند اما اين تقصير ما نيست. 
تقصير ما نيس��ت اگر بعضي كش��ورها از 3س��ال 
پيش؛ يمن كشور همسايه شان را بمباران مي كنند اما 
نتوانس��ته اند كاري از پيش ببرند و شكست خورده اند! 
تقصير ما نيس��ت اگر بعضي ها سال ها به داعش كمك 
كردند تا مثال در منطقه نفوذ داش��ته باش��ند اما امروز 
مشاهده مي كنند كه پايه هاي داعش فرو ريخته است. 
ما خواهان دوس��تي، وحدت و برادري هستيم. روحاني 
در ادامه گفت: سيستان و بلوچستان سرزمين پهلوانان 
و دالوران اس��ت كه توسعه شرق كش��ور از اينجا آغاز 

مي ش��ود و همه ت��الش دول��ت يازدهم اي��ن بود كه 
كمبودهاي انباش��ته تاريخي در سيستان و بلوچستان 

تا حد امكان جبران شود. 
رييس جمهور با بيان اينكه البته براي رفع كمبودها 
در استان بايد تالش هاي بيش��تري انجام شود، افزود: 
در جلس��ه يي كه با وزرا پيش از س��فر و درباره استان 
سيس��تان و بلوچستان داشتيم مقرر ش��د ۲۴طرح و 
پروژه مهم با اعتبار ۱۰3۸ميليارد تومان در سيس��تان 
و بلوچس��تان در طول س��ال هاي 96و 9۷ اجرا ش��ود. 
رييس جمهور اظهار كرد: س��فر به استان ها را در دولت 
دوازدهم از سيس��تان و بلوچس��تان آغاز كردم چراكه 
مردم آن در انتخابات رياس��ت جمهوري امسال، سطح 
بااليي از مشاركت را به نمايش گذاشت و مردم با حضور 
خود به خوبي دين ش��ان را نس��بت به انقالب، اسالم و 

ايران ادا كردند. 

 ضرورت احداث منطقه آزاد
روحاني نكته مهم ديگر درباره سيستان و بلوچستان 
را موضوع منطقه آزاد سيستان عنوان و اظهار كرد: به 
خوبي مي دانم كه ايجاد منطقه آزاد سيس��تان تحول 
بزرگ��ي در زمينه تجارت و اش��تغال در اس��تان ايجاد 
خواهد كرد. دولت اليحه مناطق آزاد و ازجمله منطقه 
آزاد سيس��تان را به مجل��س داده و اميدواريم مجلس 
شوراي اسالمي در سال جاري ايجاد منطقه آزاد تجاري 
سيستان را به تصويب برساند. رييس جمهور همچنين 
از وزير كشور خواست كه همه اقدامات الزم براي بهبود 
وضعيت بازارچه هاي مرزي سيس��تان و بلوچستان را 
به كار گيرد. روحاني با اش��اره به وعده دولت يازدهم در 
سال 93 براي روشن كردن مشعل گاز در زاهدان اظهار 
كرد: وقتي در س��ال 93 اين وع��ده را به مردم زاهدان 
داديم، برخي ها تعجب كردند اما وقتي آمديم و مشعل 
گاز را در زاهدان روش��ن كرديم، دل مردم از آن روشن 
شد. به بانك مركزي و ديگر بانك ها دستور دادم به هر 
خانه يي در زاهدان براي لوله كشي گاز ۲ميليون تومان 

وام بدهند تا اين كار سرعت يابد. 
رييس جمهور در ادامه با اعالم اينكه احداث خط لوله 
گاز از زاهدان به زابل به زودي آغاز خواهد شد، تصريح 
كرد: اين خط لوله به شكلي طراحي و اجرا خواهد شد 
كه گاز منتقل ش��ده، كفاف اس��تفاده در صنايع را نيز 
بدهد و از مهر ماه سال آينده گاز به زابل خواهد رسيد. 
از اس��تاندار محترم مي خواهم قدم ب��ه قدم اجراي اين 
پروژه را پيگيري كند و اگر مش��كلي در مس��ير اجراي 
آن بود مس��تقيما با من براي حل و فصل آن در ارتباط 
باشد. روحاني در ادامه با با بيان اينكه بزرگ ترين بندر 
تجاري كشور در آينده بندر چابهار خواهد بود، تصريح 
كرد: اين بندر سيستان و بلوچستان را به آسياي مركزي 
و افغانس��تان متصل خواهد كرد و تنها بندر اقيانوسي 
ايران اس��ت. خوش��حاليم كه همين حاال نيز نخستين 
محموله هاي گندم براي افغانستان از اين بندر بارگيري 
شده و ان شاء اهلل فردا فاز اول بندر شهيد بهشتي چابهار 
به عنوان گامي مهم در توسعه استان افتتاح خواهد شد. 
رييس جمهور طرح مهم بعدي براي توسعه سيستان و 
بلوچس��تان را اتصال اين استان به خط آهن سراسري 
كشور عنوان كرد و گفت: خط آهن از چابهار به زاهدان 
و از زاهدان به بيرجند و مش��هد متصل خواهد ش��د و 
احداث اين مسير از چابهار به زاهدان با اعتبار پيش بيني 

شده ۴هزارميليارد تومان آغاز شده است. 
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به اينكه يكي از وعده ه��ا و برنامه هاي دولت دوازدهم 
واگذاري قدم به قدم مديريت جامعه و كشور به جوانان 
و بانوان شايس��ته بود، گفت: خوش��حالم كه امروز در 
ش��وراها و ديگر نهادهاي دولتي و اجرايي كشور شاهد 
حضور فعال بانوان شايسته هستيم. براي ما همواره اصل 
بر شايستگي اس��ت و شيعه، سني، مرد يا زن، بلوچ يا 

غيربلوچ بودن اصل نيست. 
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 رييس جمه�ور ۲ قانون مصوب مجل�س را براي 
اجرا اب�اغ كرد؛پاد| رييس جمهور در نامه يي به وزارت 
دادگس��تري ۲ قانون مصوب مجلس ش��وراي اسالمي را 
جه��ت اجرا ابالغ كرد. به گزارش ايلنا، بر اين اس��اس در 
اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران »قانون معاهده معاضدت دو جانبه در امور 
كيفري بين جمهوري اس��المي اي��ران و جمهوري كره« 
و »قان��ون موافقتنامه انتقال محكومي��ن بين جمهوري 
اسالمي ايران و جمهوري قزاقستان« جهت اجرا به وزارت 

دادگستري ابالغ شد. 
 اهميت افتتاح بندر ش�هيد بهش�تي در توسعه 
منطقه اي؛ايرن�ا| وزير امور خارجه كش��ورمان در ديدار 
همتاي هندي خود تاكيد كرد: افتتاح بندر شهيد بهشتي 
چابهار نشان دهنده اهميت اين بندر در توسعه منطقه يي 
با ديگر كشورهاي جهان است. محمدجواد ظريف ديروز 
در ديدار سوش��ما سواراج، وزير امور خارجه هند به روابط 
خوب و رو به گسترش دو كشور اشاره كرد و گفت: افتتاح 
بندر شهيد بهشتي چابهار عالوه بر تقويت همكاري هاي 
دو جانب��ه و منطقه يي نش��ان دهنده اهميت اين بندر در 
توس��عه منطقه يي و راه هاي ارتباطي كش��ورهاي آسياي 
مركزي با ديگر كش��ورهاي جهان از طريق درياي عمان 
و اقيانوس هند است. سوشما س��واراج، وزير امور خارجه 
هند نيز در اين ديدار بر اهميت روابط با جمهوري اسالمي 

ايران و لزوم تعميق و گسترش آن تاكيد كرد. 
 اس�امي بدهكاران بزرگ بانك س�رمايه منتشر 
شد؛برنا| محمود صادقي، نماينده تهران پس از اولتيماتوم 
۴۸س��اعته اسامي بدهكاران بانك سرمايه را منتشر كرد. 
محمود صادقي كه روز گذشته هشدار داده بود در صورت 
بي توجهي بدهكاران بانك س��رمايه ليست آنها را منتشر 
مي كند ديروز يك ليست از بدهكاران بانك سرمايه را در 
كانال تلگرام خود منتش��ر كرد. به گفته محمود صادقي 

بدهي اين افراد نزديك به ۷هزارميليارد تومان است. 
 تشكيل جلسه با رييس جمهور به مناسبت روز 
دانشجو؛ايلنا| منصور غالمي، وزير علوم درباره ليست 
۱۰۰نفر از اصولگراياني كه مس��ووالن دانش��گاه آزاد در 
اختيار دانش��گاه هاي خود قرار داده اند تا در ۱6 آذر)روز 
دانشجو( سخنراني كنند، گفت: چنين كارهايي معقول 
نيس��ت. معتقدم نبايد براي دانش��جويان دانش��گاه آزاد 
محدوديت وجود داش��ته باشد. دانشجويان دانشگاه آزاد 
هم مثل بقيه دانش��جويان بايد افكار، نظرات و س��خنان 
احزاب، گروه ها و جناح هاي مختلف را بش��نوند. ما بايد 
به دانش��جويان اجازه بدهيم خودشان قضاوت و انتخاب 

كنند. 
 بهتري�ن راه ح�ل اختافات ب�ا اي�ران گفت وگو 
است؛ايس�نا| وزير خارجه قطر در يك سخنراني گفت: 
اختالفات��ي ب��ا ايران داريم ام��ا بهترين راه غلب��ه بر اين 
اختالفات گفت وگو اس��ت. محمدب��ن عبدالرحمن، وزير 
خارجه قطر در يك سخنراني در كنفرانس گفت وگوهاي 
مديترانه يي در ش��هر رم گفت: يك توافق خليجي وجود 
دارد كه بهترين وس��يله براي غلبه ب��ر اختالفات با ايران 
گفت وگو است. وي افزود: با ايران اختالفاتي داريم اما اين 

اختالفات نبايد به سطح مقابله و جنگ برسد. 

روي موج خبر

چهرهها

دادگس��تري  وزي��ر 
رييس  اظهارات  درخصوص 
دولت هاي نهم و دهم گفت: 
عقده گشايي هاي شخصي و 
تخريب شخصيت هاي نظام 
نبايد به جري��ان اجتماعي 
عليرض��ا  ش��ود.  تبدي��ل 
آوايي در گفت وگ��و با ايلنا 
درخصوص انتقادات احمدي نژاد به قوه قضاييه و وزارت 
دادگس��تري گفت: تخريب قوا، ش��خصيت هاي نظام و 
مسووالن، خالف قانون و اخالق همچنين خالف مصالح 
ملي و عقل است. او با بيان اينكه ما نقد را قبول داريم، 
عنوان كرد: گاهي اوقات افراد به مجموعه و روساي قوا 
نقدي دارند مثال مي گويند اگر به طريق ديگري تمشيت 
كنيد، بهتر اس��ت و ما هم اين روند را قبول داريم. نقد 
دلسوزانه از لوازم ايران است و همه آن را پذيرفته اند اما 
اينكه عقده گشايي هاي شخصي و تخريب شخصيت هاي 
نظام را تبديل به يك جريان اجتماعي كنيم، درس��ت 
نيس��ت. وزير دادگستري در پاس��خ به سوالي مبني بر 
اينكه بازنگري در قانون تعزيرات به كجا رس��يد، گفت: 
گاهي اوقات افراد مدعي مي ش��وند ك��ه به خاطر نبود 
دالي��ل كافي حقي از آن تضييع ش��ده و همه راه هاي 
تجديد نظر بسته است. آوايي تاكيد كرد: تالشمان اين 
است كه مشي اعتدال را در پرونده ها رعايت كنيم، قرار 
نيست مس��امحه داشته باشيم. مدارا كردن با اين افراد 

باعث ظلم به مردم، كشور، نظام و اقتصاد مي شود.

 عقده گشايي هاي شخصي را تبديل
به يك جريان اجتماعي نكنيم

در ش��رايطي كه مقامات 
بلندپايه كشورمان از ضرورت 
م��دارا و گفت وگ��و درب��اره 
موضوعات منطقه يي صحبت 
مي كنند و كشورهاي مختلف 
را به مذاكره تشويق مي كنند، 
سياستمداران سعودي بدون 
توجه به تبعات اظهارنظرهاي 
خ��ود به افزاي��ش تنش ها دام��ن مي زند. وزي��ر خارجه 
عربس��تان بار ديگر مدعي شد كه ايران در منطقه نقش 
تخريبي دارد و از حوثي ها حمايت تسليحاتي مي كند. به 
گزارش ايسنا به نقل از الجزيره، عادل الجبير در اظهاراتي 
در كنفران��س گفت وگوهاي مديترانه يي كه در ش��هر رم 
برگزار ش��د، مدعي شد: ايران در س��وريه، عراق و لبنان 
نق��ش منف��ي دارد و اين نقش از س��ال ۱9۷9 و پس از 
انقالب)اس��المي ايران( آغاز شد. وي مدعي شد: انقالب 
ايران مرز و مليت نمي شناس��د بلكه بر اين باور است كه 
تمام شيعيان جهان وابسته به ايران هستند، ما شاهد اين 
مساله هستيم، شاهد تاثير منفي ايران بر منطقه هستيم 
و براي مقابله با اين ديدگاه تالش مي كنيم. الجبير افزود: 
ما شاهد تاثيرات منفي ايران بر يمن نيز هستيم و ايران با 
حمايت موشكي از شبه نظاميان راديكالي مانند حوثي ها 
مصوبات مربوط به موشك هاي بالستيك را نقض مي كند. 
وي در رابطه با حزب اهلل لبنان مدعي شد: حزب اهلل لبنان 
را ربود و تا زماني كه حزب اهلل خلع س��الح نش��ود شاهد 

شكوفايي و صلح در لبنان نخواهيم بود. 

 تكرار ادعاهاي
 عادل الجبير عليه ايران

دادستان تهران: از وزارت 
نيرو مي خواهيم روابط خود 
را با دس��تگاه قضايي توسعه 
ده��د و كارگروه مش��تركي 
براي آسيب شناسي در حوزه 
منابع آبي تش��كيل شود. به 
عباس  گزارش صداوس��يما، 
در  جعفري دولت آب��ادي 
همايش يك روزه حقوق عامه با موضوع صيانت از منابع 
آبي كه ديروز در مجتمع فرهنگي ش��هيد بهشتي برگزار 
ش��د، گفت: موضوع پيشگيري در مساله صيانت از منابع 
آبي اهميت مضاعفي دارد و دس��تگاه هاي اجرايي در اين 
زمين��ه وظيفه دارند و باي��د كاري كنيم كه مراجعات به 
دستگاه قضايي كمتر و از بار دستگاه قضايي كاسته شود. 
جعفري دولت آبادي ب��ا بيان اينكه امروزه تعداد پرونده ها 
به ما اين پيام را مي دهد كه بايد به س��مت پيش��گيري 
بروي��م، ادامه داد: انتظار ما اين اس��ت كه وزارت نيرو در 
حوزه صيانت از منابع آبي جلس��ات متعددي برگزار كند 
و اين موضوع آسيب شناسي شود. دادستان تهران گفت: 
يكي از كاركردهاي وزارت نيرو بايد اين باشد كه به سمت 
مطالبه مدني از دس��تگاه ها برود. جعفري دولت آبادي به 
وج��ود 3 ضمانت اجراي كيفري، مدني و اداري در حوزه 
آب اشاره كرد و گفت: بايد به وزارت نيرو اجازه داده شود 
در مواردي كه آلودگي شديد و فاجعه زيست محيطي رخ 
داده است پيش از ورود دستگاه قضايي، دستگاه متخلف 

را توقيف كند. 

وزارت نيرو روابط خود را با دستگاه 
قضايي توسعه دهد

رهبر معظم انقاب در پيامي 
درگذشت شاعر قرآن و عترت 

مرحوم چايچيان را تسليت گفتند

رهبر معظم انقالب اس��المي در پيامي درگذش��ت شاعر 
ق��رآن و عترت مرحوم آقاي حبيب اهلل چايچيان را تس��ليت 
گفتن��د. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري،  مت��ن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به اين ش��رح 

است: بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت ش��اعر قرآن و عترت جناب آقاي حبيب اهلل 
چايچيان )حس��ان( را به جامعه ادبي كشور و شعراي واليي 
و آييني و به خصوص به خانواده و بازماندگان گرامي ايش��ان 
تسليت عرض مي كنم و حشر با اولياي الهي را از خداوند براي 
ايشان مسألت مي نمايم و شعر خوش لفظ و از دل برآمده اين 
ش��اعر عزيز در ش��مار يادگارهاي ارزنده شعر ديني و آييني 
روزگار ماست و در خاطره ها و زبان ها خواهد ماند ان شاءاهلل. 

خداوند درجات وي را عالي فرمايد. 
سيدعلي خامنه اي
۱۱ آذر ۱۳۹۶

 بهره برداري از ۲۵طرح زيربنايي و اقتصادي و شروع عمليات اجرايي ۵ طرح 
ديگر در استان سيستان و بلوچستان ديروز در يك ارتباط مستقيم تلويزيوني به 
دس��تور رييس جمهور آغاز شد. ۸ هزار و ۸6۲ ميليارد ريال و 39۰ميليون دالر 

براي بهره برداري يا آغاز عمليات اين 3۰طرح اختصاص يافته است. 
رييس جمهور در اين ارتباط مس��تقيم تلويزيوني دس��تور افتتاح طرح هاي 
برق رس��اني به ۱۵۵روستاي بدون برق استان، س��ازه آبگير طرح آب رساني به 
ش��هرهاي سيستان، فاز دوم طرح آب شيرين كن چابهار و كنارك و نيز افتتاح 

كلينيك ويژه عدالت، بخش آي س��ي يو بيمارس��تان خاتم االنبي��ا، افتتاح مركز 
خدمات جامع س��المت شهري و افتتاح س��اماندهي مالكيت اراضي كشاورزي 
در دس��ت سيس��تان، افتتاح ۱9واحد پرورش مرغ گوشتي و افتتاح ۱۴۲طرح 
سيستم آبياري تحت فشار، افتتاح باقيمانده قطعه يك باند دوم بزرگراه زاهدان 
ب��م، افتتاح بزرگراه ايرانش��هر و افتتاح محورهاي روس��تايي را داد كه ازجمله 
طرح ه��ا و پروژه هاي زيربنايي ب��ود كه در حوزه هاي وزارت نيرو، كش��اورزي، 

بهداشت و درمان، نيرو و راه و شهرسازي افتتاح شدند. 

بهرهبرداريوآغازعملياتاجرايي۳۰طرحزيربناييواقتصادي
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 كاهش ۱۰ درصدي

سهم نفت در بودجه ۹۷
مشاور رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به 
جزئيات اليحه بودجه ۹۷ كشور گفت: دولت برنامه يي براي 
افزاي��ش حامل هاي ان��رژي ندارد و پيش��نهاد افزايش يارانه 

نيازمندان ارائه شده است. 
ايرج نديمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به رويكردهاي 
جديد دولت در اليحه بودجه س��ال ۹۷ كل كش��ور، اظهار 
ك��رد: يكي از رويكردها نگاه به بودجه عملياتي و عملكردي 

و بازتعريف بسياري از مسووليت ها و پرداخت منابع است. 
مشاور رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به 
موضوع هدفمندي يارانه ها تصريح كرد: نگاه دولت، مديريت 
منابع هدفمندي و نفي فقر مطلق است كه از طريق تجميع 
و هداي��ت مناب��ع هدفمندي انج��ام خواهد ش��د، بنابراين 
پيش��نهاد ش��ده يارانه دهك هاي پايين مانند مددجويان و 
افراد شناخته شده تحت پوشش سازمان هاي حمايتي افزايش 
يابد. وي افزود: احتمال دارد صندوقي براي منابع هدفمندي 
يارانه ها پيش بيني شود تا يارانه نقدي از محل اين صندوق به 

صورت متمركز هزينه شود. 
نديم��ي ادامه داد: در حقيقت به ج��اي اينكه بگوييم چه 
مي��زان ثروتمند يا غيرنيازمند بايد حذف ش��وند، آنهايي كه 
احراز ش��ده اند، مش��مول دريافت يارانه خواهند بود. بنابراين 
پيشنهاد مديريت پرداخت يارانه نقدي در دولت مطرح است 
و بايد منتظر ماند كه چه پيش��نهاد ي تصويب مي ش��ود. اين 
نماينده س��ابق مجلس در مورد افزايش حامل هاي انرژي نيز 
گفت: سازمان برنامه و بودجه هيچ تصميمي در مورد افزايش 
حامل ه��اي انرژي ن��دارد و با مديريت مناب��ع از محل نفت، 
ماليات به دنبال پوش��ش مصارف بودجه است اما اين احتمال 
وج��ود دارد ك��ه در مجلس براي اي��ن موضوع تصميم گيري 
ش��ود. وي يك��ي ديگ��ر از رويكردهاي اليحه بودج��ه ۹۷ را 
متوجه موضوع سالمت دانس��ت و افزود: روش مديريت بيمه 
س��المت قطعا تغيير خواهد كرد و وضعيت درصدها، س��هم 
بيمارستان  و بيماران بازتعريف خواهد شد. يك پيشنهاد اين 
است كه درآمد اختصاصي بيمارستان ها نيز به خزانه واريز و با 
 نظارت بيش��تري تخصيص يابد. اكنون درآمد اختصاصي آنها 
خود هزينه يي اس��ت و ب��دون نظام نظارتي ب��ه خزانه واريز 
نمي شود. به گفته مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
براي توسعه اشتغال و طرح هاي عمراني توأمان از منابع يارانه، 
تسهيالت، درآمد بودجه و رديف هاي رونق توليد استفاده خواهد 
شد و موضوع واگذاري طرح هاي عمراني به بخش خصوصي را 
دنبال خواهيم كرد. نديمي يكي ديگر از رويكردهاي بودجه يي 
را تمركز بيش��تر روي رديف هاي بودجه دانست و يادآور شد: 
به جاي آنكه به درآمد رديف اختصاص دهيم، بر دس��تگاه ها و 
نهادهاي مختلف در فصل و بخش هاي بودجه تمركز خواهيم 
كرد و برابر كار انجام  شده رديف اختصاص خواهد يافت. مشاور 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور از كاهش ۱۰درصدي 
سهم نفت در بودجه عمومي كشور و اليحه بودجه سال آينده 
خبر داد و گفت: افزايش درآمدهاي بودجه سال ۹۶ در مجلس، 
دولت را با دشواري روبه رو كرده اما با اين حال براي جلوگيري 
از كس��ري بودجه با مديري��ت و جابه جايي منابع و مصارف و 
همچنين بهره گيري از ميزان تخصيص آن را مديريت خواهيم 
كرد، همچني��ن در ماه هاي پاياني درآمدها افزايش مي يابد تا 

كمبودها جبران شود.

خبر

وحيد شقاقي شهري در گفت  وگو با »تعادل« عملكرد خصوصي سازي را بررسي كرد

بندهاي ناشناخته  از اصل44
گروه اقتصاد كالن|

س��ال گذشته قرار بود س��ال پاياني واگذاري ها باشد 
تا س��ازمان خصوصي س��ازي به وظايفي به جز واگذاري 
بنگاه ه��ا بپردازد اما قصه واگذاري ها در س��ال جاري هم 
ادامه يافت تا س��ازمان خصوصي س��ازي ب��ار ديگر براي 
واگذاري اندك ش��ركت هايي كه در س��بد واگذاري ها به 
جا مانده اس��ت، اقدام كند. اگر تاريخچه واگذاري ها را در 
كشور از س��ال ابتدايي تاكنون بررسي كنيم، درمي يابيم 
كه در نوع و كيفيت ش��ركت هاي واگذار ش��ده اختالف 
چش��مگيري وجود دارد. شركت هاي دس��ته اول كه در 
ليس��ت واگذاري ها قرار داش��تند يكي پس از ديگري در 
س��ال هاي ابتدايي خصوصي س��ازي ها واگذار شدند. اين 
واگذاري ها كه در دولت هاي نهم و دهم انجام ش��د چيز 
چشمگيري براي واگذاري در دولت يازدهم باقي نگذاشت. 
نكته جالب توجه اين بود كه شركت هاي واگذار شده در 
قالب رد ديون بخش مهمي از اين واگذاري ها را تش��كيل 
مي داد و همين امر س��بب شد تا هم سرمايه هاي ملي به 
ش��يوه نامناسبي واگذار شود و هم در ادامه شاهد تحليل 

رفتن توان شركت   هاي واگذار شده، باشيم. 
بررس��ي روند واگذاري ها نش��ان مي دهد كه يكي از 
مهم ترين علل افت شركت ها پس از واگذاري عدم توجه 
به شايس��تگي فني در خريداران آن ش��ركت ها بوده كه 
بستر اصلي چنين معضلي را كارشناسان رد ديون عنوان 
مي كنند. اما اين تنها عاملي نبوده كه افت توان شركت ها 
را در جريان واگذاري رقم زده است بلكه سهل انگاري هايي 
هم پس از واگذاري ها صورت گرفته كه اين روند معيوب 
را تشديد كرده است. مصداق عيني اين گزاره را در مدت 
اخير مي توان در اعتراضات كاركنان شركت ها و واحدهاي 
توليدي واگذار ش��ده ديد. عمده اين اعتراض ها به  دليل 
حقوق هاي معوقه 4 تا ۶ ماهه كارگران اين بنگاه هاست. 
طبق اصل 44 س��ازمان خصوصي سازي تا 5 سال بعد از 
واگذاري شركت هاي دولتي بايد امور مديريتي آنها را در 
زمينه نيروي انساني تحت نظارت داشته باشد و از همين 
مجرا هم است كه اكنون نقدهايي به عملكرد اين سازمان 
وارد ش��ده اس��ت. البته رييس س��ازمان خصوصي سازي 
اي��ن انتق��ادات را وارد نمي داند و به  تازگ��ي اعالم كرده 
كه »ش��ركت ها بعد از واگذاري نابود نمي شوند.« او البته 
پذيرفته اس��ت ك��ه روند خصوصي س��ازي ها در ايران به 
 ش��كل معيوبي اتفاق افتاده اما ريش��ه آن را در مقاومت 
دس��تگاه ها در برابر خصوصي س��ازي مي داند. »واگذاري 
سهام شركت هاي دولتي يك فرآيند بسيار پيچيده است؛ 
چراكه هر زمان كه مي خواهيم يك شركت را واگذار كنيم 
برخي تالش مي كنند، نام آن را از ليست واگذاري خارج 
كنند. همچنين زماني كه قيمت گذاري ش��ركت ها براي 
واگذاري انجام مي ش��ود، عده يي ديگر تالش مي كنند با 

حاشيه سازي قيمت گذاري انجام شده را غيرواقعي جلوه 
دهن��د يا هر زمان هم واگذاري س��هام ش��ركت ها انجام 
مي شود با تالش هاي مستمر تالش مي كنند، واگذارهاي 
ص��ورت گرفته را لغو كنن��د.« او اعالم كرده در 4س��ال 
فعالي��ت دولت يازده��م بيش از ۸۷۰۰ نام��ه نظارتي به 
سازمان خصوصي سازي ارسال شده و گفته است:»اگر هر 
س��ال را حدود ۲۲۰روز كاري حساب كنيم و اين عدد را 
در 4س��ال فعاليت دولت يازدهم ضرب كنيم تقريبا براي 
هر روز كاري حدود ۹نامه از دستگاه هاي نظارتي ازجمله 
مجلس، ديوان محاسبات، س��ازمان حسابرسي، سازمان 
بازرس��ي، قوه قضاييه، دادگاه ها، هيات داوري و... دريافت 
شده و مورد بررسي قرار گرفته است.« اما آيا واقعا تمامي 
اين ش��كايات و نامه ها در جهت س��نگ اندازي در مقابل 
خصوصي س��ازي بوده يا شكايت از سرنوشت شركت هاي 

خصوصي  شده؟
رواي��ت ريي��س س��ازمان خصوصي س��ازي در ميان 
كارشناس��ان چندان قانع كننده و گوياي تمامي واقعيت 
نيس��ت. در اي��ن زمينه وحي��د شقاقي ش��هري اينگونه 
توضي��ح مي دهد ك��ه اصل 44 قانون اساس��ي ش��امل 
بندهاي متعددي اس��ت كه تقويت بنگاه ها، ايجاد فضاي 
رقابتي، عدم مداخله دولت و مواردي از اين دس��ت را هم 

ش��امل مي ش��ود اما در اذهان عمومي اصل 44 بيشتر با 
خصوصي سازي شناخته مي ش��ود. اين درحالي است كه 
واگذاري ها تنها يكي از بندهاي اصل 44 قانون اساس��ي 
است. به همين س��بب بي توجهي به ساير بندهاي اصل 
44 قانون اساسي سبب شده تا خصوصي سازي در ايران 

به سرانجام مطلوبي نرسد. 
به گفته اين كارش��ناس اقتصادي اصل 44 شامل 5 
بند اس��ت كه براس��اس بند »الف« آن دولت بايد فضاي 
رقابتي را فراهم مي كرد. بند »ب« به توسعه بخش تعاون 
اختص��اص دارد. بند »ج« اصل 44 قانون اساس��ي كه به 
خصوصي سازي معروف شد به واگذاري بنگاه ها مي پردازد. 
بند »د« به الزامات واگذاري و مصارف واگذاري مي پردازد 
و بند »ه�« مربوط به حاكميت دولت و مبارزه با انحصار 
است. اين بندها همگي در قالب يك بسته ديده شده بود 
كه بايد همراه با هم به اجرا درمي آمد تا نتيجه مطلوب از 
خصوصي سازي حاصل شود. متاسفانه نگاه همه دولت ها 

به مساله واگذاري و بند »ج« سياست ها بود. 
شقاقي ش��هري در گفت وگ��و با »تع��ادل« افزود:»دولت 
بايد برنامه يي براي توانمندس��ازي بنگاه ها قبل، حين و بعد 
از واگذاري تهيه مي كرد كه هرگز اين برنامه اجرايي نشد. در 
اين برنامه توانمندسازي بايد از سوي دولت به بنگاه ها كمك 

مي شد تا توسعه پيدا كنند«.وي با بيان اينكه قرار بود بخشي 
از درآمدهاي واگذاري به مصرف توانمندسازي بنگاه ها برسد، 
اظه��ار كرد:»حدود ۹۰درصد درآمدهاي حاصل از اين محل 
در دول��ت دهم به موضوع حمايت هاي اجتماعي و پرداخت 
يارانه ه��ا اختصاص ياف��ت. درآمدهاي حاص��ل از واگذاري 
۸ س��رفصل داش��ت كه س��رفصل اول آن هم حمايت هاي 
اجتماعي بود اما يكي از س��رفصل ها هم حمايت از بنگاه ها 

و توانمندسازي بنگاه ها بود كه متاسفانه تحقق پيدا نكرد«.

 نگرش اشتباه به واگذاري ها
شقاقي ش��هري با بيان اينكه بند »ج« اصل 44 هم به 
خوبي به اجرا درنيامد، تصريح كرد:»نگرش ما به بند »ج« 
اصل 44 قانون اساس��ي هم اشتباه بود. اتفاقاتي مانند رد 
ديون دولت در قالب واگذاري ه��ا رخ داد. البته در دولت 
يازدهم جلو رد ديون گرفته ش��د اما در دولت دهم شاهد 
رد ديون بوديم؛ اما دول��ت دهم در ازاي بدهي هاي خود 
بنگاه ها را واگذار كرد كه هرگز به معناي خصوصي سازي 

و اجراي اصل 44 نبود.«
شقاقي ش��هري افزود:»درحال حاض��ر مي توان گفت 
كمتر از تنها ۱5درصد واگذاري ها خصوصي سازي واقعي 
اس��ت كه هم مديريت و هم مالكيت آن در اختيار بخش 

خصوصي است. شركت ها به موسسات عمومي غيردولتي 
واگذار ش��ده اند، پاي دولت در اي��ن واگذاري ها همچنان 

وجود دارد يا شركت هاي شبه دولتي ايجاد شده است«.
اين اقتصاددان بر اين باور است كه براي اجراي صحيح 
خصوصي سازي به يك سازمان قوي فراقوه يي نياز داريم؛ 
اين درحالي است كه س��ازمان خصوصي سازي در ايران 
اختيارات بسيار محدودي دارد و در حقيقت تنها مصوبات 
هيات واگذاري را به اجرا درمي آورد. شقاقي شهري با اشاره 
به محدوديت هاي سازمان خصوصي سازي در ايران اظهار 
كرد:»در دنيا براي خصوصي س��ازي يك س��ازمان قوي 
فراقوه يي با اختيارات كافي تشكيل مي شود. اما در ايران 
سازمان خصوصي سازي يك معاونت وزارت اقتصاد است 
كه اختياراتي هم ندارد. همين امر س��بب مي شود تا در 
بسياري از موارد محتاطانه عمل كند كه اين امر مي تواند 

جلو بسياري از واگذاري ها را بگيرد«.

 مقاومت ذي  نفعان در برابر واگذاري
اين اقتص��اددان با بيان اينكه ش��ركت هاي چنداني 
ب��راي واگذاري در دولت يازده��م باقي نمانده بود، اظهار 
كرد: »بخش خوب ش��ركت ها در دولت دهم واگذار شده 
بود. آنچه در دولت يازدهم باقي مانده بود، ش��ركت هايي 
بودن��د كه منابع مالي چنداني نداش��تند يا ورشكس��ته 
بودند. دولت يازدهم اقدام به واگذاري برخي ش��ركت ها 
ك��رد. در ارزيابي ها هم به اع��داد و ارقامي براي واگذاري 
رس��يد. اما به محض اينكه تصميم ب��ه واگذاري گرفت، 
اعتراض��ات نهادهاي مختلف مان��ع از اين تصميم دولت 
ش��د و شركت هاي واگذار شده پس گرفته شد. به عنوان 
نمونه چنين واگذاري هايي مي توان به آلومينيوم المهدي 

و شركت مخابرات اشاره كرد«.
وي فش��ار ذي نفع��ان را مهم ترين عام��ل ناكامي در 
واگذاري ها عنوان كرد و افزود:»در اقتصاد دولتي و دولت 
رانتي كه ذي نفعان زي��ادي دارد، دل كندن ذي نفعان از 
منافع سرشار س��خت است و مقاومت زيادي در برابر آن 
وجود دارد. به همين دليل در سراس��ر دنيا بخش عمده 
واگذاري هاي موفق توسط س��ازمان هايي انجام شده كه 
اختيارات كافي داشته اند«. موضوع مقاومت ذي نفعان البته 
موضوع تازه يي نيست و مصاديق متعددي از اين موضوع 
را در مس��ائل ديگر هم مي توان برشمرد. به طوري كه هر 
گاه نياز به تغييرات ساختاري در بخشي احساس مي شود 
و اين تغييرات با منافع گروه يا گروه هايي در تناقض است، 
دول��ت را تصميم گيري دچار فش��ار و چالش مي كند. در 
هر صورت اگر به دنبال اجراي صحيح خصوصي س��ازي 
هس��تيم، دولت در اين زمينه بايد ثابت قدم تر رفتار كند 
و در برابر مش��كالتي كه بر سر راه برخي اصالحات وجود 

دارد، تسليم نشود. 
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 كسب نشان شايسته ملي 
توسط بانك انصار

با حضور نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، معاون 
وزير صنعت و رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان، اعضاي اتاق بازرگان��ي ايران و تهران 
و معاون اش��تغال و كارآفرين��ي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي تهران دومين طرح و كنگره سراس��ري نشان 
شايسته ملي در محل سالن همايش هاي كتابخانه ملي 

برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش اداره كل رواب��ط عموم��ي و تبليغات 
بانك انصار، پيرو اجراي م��اده ٨ قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/٢/1394 
مجلس شوراي اسالمي در راستاي ايجاد و تقويت نشان 
)برنده��اي( داخلي، محصوالت صنعتي و خوش��ه هاي 
صادراتي، با هم��كاري دفتر حمايت از مالكيت صنعتي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و س��اير دس��تگاه هاي 
اجراي��ي كش��ور، دومي��ن دوره اين طرح سراس��ري با 
محوريت بررسي ميزان رضايتمندي و اعتماد مشتري به 
برندهاي ملي و با همكاري و حمايت سازمان هاي دولتي 
و تشكل هاي علمي، صنعتي و اقتصادي در آذر ماه سال 
جاري برگزار و بانك انص��ار پس از احراز صالحيت هاي 
الزم نش��ان شايس��ته ملي و مدال ويژه اعتماد مشتري 
را كس��ب كرد. اين گ��زارش مي افزايد، محورهاي اصلي 
برنامه معرفي و الگوسازي تجارب موفق برندهاي ملي در 
تامين رضايت مش��تري در هر حوزه توليدي و خدماتي، 
تعريف و تبيين جايگاه نش��ان اعتماد مش��تري در بين 
مصرف كنندگان ايراني كاال و خدمات از طريق رسانه ها 
و نيز بررس��ي فرصت هاي موج��ود در محصوالت ايراني 
ب��راي ورود به بازارهاي بين المللي ب��ود. در پايان جوايز 
برگزيدگان و برندهاي مشتري مدار در مراسم اختتاميه 
با حضور مقامات عالي رتبه كشوري و لشكري، چهره هاي 
سرش��ناس علمي و دانش��گاهي، كارآفرينان و نخبگان 
صنعت و اقتصاد كش��ور و در جمع اصحاب رس��انه طي 
تشريفاتي رسمي و در قالب جايزه نشان شايسته ملي و 

مدال ويژه اعتماد مشتري اعطا شد. 

 همراهي بانك صنعت و معدن 
در رفع مشكالت توليد

 حس��ن سليماني عضو كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس گفت: بانك صنعت و معدن توانست 
بخش توليد را همراهي كند تا مش��كالتي را كه در اين 

بخش وجود دارد مرتفع سازد. 
نماينده كنگاور، صحنه و هرسين در مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با پايگاه اطالع رساني بانك صنعت 
و مع��دن با بي��ان اين مطلب افزود: اي��ن بانك به عنوان 
ي��ك بانك تخصص��ي و خاص با هدف توس��عه صنعت 
و فعاليت ه��اي صنعتي و معدني اقدام��ات الزم را انجام 
مي دهد و باتوجه به توجيهات اقتصادي روز كش��ور، بر 
اش��تغال زايي و فعاليت ه��اي توليدي تاثي��رات مثبتي 
گذاش��ته اس��ت. وي افزود: به ميزان راه ان��دازي و رونق 
واحدهاي توليدي، ميزان اشتغال در كشور افزايش يافته 
و بيكاري به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. به عنوان 
مث��ال با حمايت هاي بانك صنعت و مع��دن از كارخانه 
ايران خودرو كرمانش��اه كه در ش��هرك صنعتي صحنه 
قرار دارد ميزان اشتغال زايي آن منطقه افزايش مناسبي 
داشته است. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه 
كش��ور ما از منابع بسيار سرش��ار خدادادي مانند آب و 
هواي مناسب، خاك، معدن، صنايع وابسته به كشاورزي، 
صنايع دامي، وجود مناطق نفتي و پتروشيمي برخوردار 
اس��ت با بهره مندي از امكانات اي��ن مناطق، مي توان بر 
وابس��تگي هاي اقتص��ادي غلبه كرد و ب��ه خودكفايي و 
استقالل اقتصادي رسيد. نماينده مردم در مجلس دهم 
درخصوص افزايش س��رمايه بانك صنعت و معدن بيان 
داشت: اين بانك نياز به افزايش سرمايه دارد و باتوجه به 
شرايط موجود صنايع كشور ما در اين مسير قطعا كمك 
خواهي��م كرد. وي عنوان داش��ت: در حال حاضر فضاي 
توليد در كشور براي توليدكنندگاني كه منابع موجود را 
صرف توليد مي كنند، مناسب است و تدبير و عقالنيتي 
ك��ه تامين كنن��دگان منابع مالي در ارائه تس��هيالت به 
توليدكنندگان اتخاذ مي كنند موجب رونق توليد، افزايش 
كيفي محصوالت داخلي و به تب��ع آن افزايش صادرات 

مي شود. 

تعيين تكليف 800ميليارد 
تومان پول راكد 

با اجرايي ش��دن مصوبه تعيين تكليف حس��اب هاي 
راكد در بانك ها از اول آذرماه سال جاري، برخي بانك ها 
اطالع رساني به مشتريان خود را از طريق ارسال پيامك 
آغاز كرده اند. به گزارش ايبنا، 1۷مردادماه امسال شوراي 
پ��ول و اعتبار تعيين تكليف حس��اب هاي راكد بانكي را 
تصويب و ابالغ كرد. بانك مركزي در خصوص اين مصوبه 
اعالم كرده بود: طي ساليان متمادي تعداد حساب هاي 
س��پرده افتتاح ش��ده نزد بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي با افزايش نامتعارفي مواجه شده است. در اين 
ميان، حجم قابل توجهي از اين حساب ها به عللي چون 
كاهش ارزش در مانده موجودي ناشي از تورم و افزايش 
سطح عمومي قيمت ها، فراموشي صاحبان سپرده، فوت 
آنها، عدم اطالع وراث و قائم مقام قانوني سپرده گذاران يا 
عدم شناسايي و مراجعه آنها، راكد و بدون تراكنش مانده 
است. اين موضوع مشكالتي از قبيل تحميل هزينه هاي 
دفترداري و نگهداري اطالعات و آمار اين گونه حساب ها 
براي بانك ها و افزايش احتمال وقوع تخلفات و جرايم را 
در پي داش��ته است. البته اين مساله در خصوص برخي 
اقالم بدهي هاي بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي 
كه تحت س��رفصل بس��تانكاران موقت ثبت مي ش��وند 
و باب��ت آنها قراردادي منع�قد نش��ده يا اس��ناد و اوراق 
بهاداري تنظيم نگرديده نيز صدق مي كند. عالوه بر اين 
حساب هاي راكد و غيرفعال همواره از چالش هاي فراروي 
نظام بانكي كش��ور در س��ال هاي متم��ادي بوده، ليكن 
تاكنون ضوابط و سازوكاري جامع در خصوص چگونگي 
برخورد با اين وجوه و حساب ها كه تمامي ابعاد موضوع را 
به صورت جامع االطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته 
اس��ت. از اين رو بانك مركزي با توجه به اهميت موضوع 
و با ه��دف صيانت از حق��وق صاحبان وج��وه، كاهش 
احتمال سوءاس��تفاده  از اين وجوه، ارتقاي شفافيت هاي 
مالي بانك ه��ا، ايجاد رويه  واحد حس��ابداري در ثبت و 
نگهداري اي��ن وجوه در بانك ها و امكان و بهبود قابليت 
مقايسه ارقام مندرج در سرفصل حساب هاي موجود در 
بانك ها، دس��تورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تكليف 

حساب هاي مطالبه  نشده و مازاد ريالي را تدوين كرد. 

اخبار

با وجود كاهش نرخ پايه حراج به يك ميليون و 174 هزار تومان

نرخ دالر و سكه در بازار آزاد افزايش يافت
قيمت هر گرم طال به 130 هزار تومان و فاصله دالر مبادله اي و آزاد نيز به رقم 617 تومان رسيده است

انتقاد طهماسب مظاهري از چاپ پول و رشد نقدينگي 

انفجار نقدينگي گرايش به بازارهاي غير مولد را افزايش مي دهد 

گروه بانك و بيمه 
رييس ش��وراي عالي كارشناسان دادگستري 
گف��ت: دول��ت روحاني سياس��ت چ��اپ پول را 
درحالي در دس��تور كار قرار داده كه خود نسبت 

به اين كار در دولت قبل انتقاد مي كرد. 

مظاه��ري در گفت وگو با ف��ارس تصريح كرد: 
دولت روحاني سياس��ت چاپ پول را درحالي در 
دس��تور كار قرار داده كه خود منتقد اين كار بود، 
تا زماني كه چاپخانه بانك مركزي به دولت انتشار 
اس��كناس بدون پشتوانه باشد بايد منتظر سرايت 

گاه و بيگاه نقدينگي به بازارهاي غيرمولد بود. 
رييس اس��بق بان��ك مركزي به تداوم رش��د 
نقدينگي نيز اش��اره ك��رد و گفت: رييس جمهور 
دولت نهم را با حج��م نقدينگي ۷0هزارميليارد 
تومان��ي تحويل گرف��ت و در پايان دولت دهم با 
ح��دود 500 هزارميليارد تومان نقدينگي، آن را 

تحويل دولت يازدهم داد.
دولت روحاني نيز با وجود ش��عارهاي مختلف 
ام��ا همان روش دولت احمدي ن��ژاد را ادامه داد 
و حجم نقدينگي را از ح��دود 600 هزارميليارد 
تومان ب��ه 135۷هزارميلي��ارد تومان ت��ا پايان 

شهريور ماه امسال افزايش داده است.
با تداوم رويه كنوني و سياست چاپ اسكناس 
طبيعي است كه نقدينگي به مرز انفجار برسد و 
انگيزه گرايش به بازاره��اي غيرمولد را هر چند 

وقت يك  بار فراهم آورد. 
وي با رد بر ه��م ريختن آرامش بازارهاي ارز 
و س��كه در ش��رايط فعلي گفت: هم اكنون روند 
نوسان قيمت ها در شرايط طبيعي اقتصاد به سر 

مي برد.
طهماس��ب مظاه��ري، رييس ش��وراي عالي 
درب��اره  دادگس��تري  همچني��ن  كارشناس��ان 
مس��ووليت خ��ود گف��ت: كارش��ناس رس��مي 
دادگس��تري بن��ا ب��ر وظاي��ف و چارچوب هاي 
مقررات��ي خود وقت��ي دعواي��ي در دادگاه عليه 

اشخاص مطرح مي شود از سوي قاضي يا بازپرس 
پرون��ده براي بررس��ي جوانب فن��ي و تخصصي 
موضوع مورد ادعا يا بررس��ي صحت مس��تندات 
و راس��تي آزمايي مش��اهدات موجود را بر عهده 
مي گيرد تا در نهايت منجر به صدور رأي عادالنه 

در محاكم يا برائت از اتهام هاي وارده شود. 
وي با اش��اره به قان��ون كانون كارشناس��ان 
رس��مي دادگس��تري اف��زود: در م��اده يك اين 
قانون آمده است، كانون هاي كارشناسان رسمي 
دادگس��تري در مراكز استان ها به عنوان »كانون 
استان« ش��ناخته مي ش��وند و داراي شخصيت 
حقوق��ي مس��تقل غيردولت��ي، غيرانتفاع��ي و 

غيرسياسي هستند. 
ب��ه گفته مظاه��ري، كانون اس��تان در مراكز 
اس��تان ها ب��ا وج��ود حداقل 30نفر كارش��ناس 
رسمي مقيم تشكيل مي ش��ود و تا وقتي كه در 
مراكز استاني كانون مستقل تشكيل نشده است، 
كارشناس��ان رسمي آن استان عضو نزديك ترين 

كانون به آن استان خواهند بود. 
وي ب��ا بيان اينكه هيات مديره ش��وراي عالي 
كانون كارشناس��ان دادگس��تري فرآيند اجرايي 
كانون ه��ا را پيگي��ري و نظارت مي كن��د، افزود: 
فرآيند اجرايي شوراي عالي كارشناسان متشكل 
از 1٨نفر عضو به انتخاب كارشناس��ان كل كشور 
به تناس��ب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در 

تهران تشكيل مي شود. 
مظاه��ري با بي��ان اينكه م��دت عضويت در 
ش��وراي عالي كارشناسان رس��مي 4سال بوده و 
انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بالمانع است، 
افزود: منتخبان اين ش��ورا بايد از بين خود يك 
نفر را به عنوان رييس، يك نفر نايب رييس، يك 
نفر خزانه دار، يك نفر كارپرداز، دو نفر منش��ي و 

دو نفر بازرس با اكثريت آرا انتخاب كنند. 
اين كارشناس در برابر اين پرسش فارس كه 
تا چه حد مي توان مس��ووليت پذيري اجتماعي و 
شفافيت در حوزه كارشناسان رسمي دادگستري 
با به روزرساني و بستر سازي فني در اين بخش را 
ارتقا داد، پاسخ داد: كارشناسان رسمي براساس 
چارچ��وب و ضابط��ه فعاليت مي كنند و مش��ابه 
اغلب اصن��اف و حوزه هاي تخصص��ي نمي توان 
بروز اش��تباه در نظارت كارشناس��ي يا پرداخت 
حق حساب به برخي از كارشناس ها براي نوشتن 
آنچه كه دلخواه يك طرف دعوا در پرونده هاست 
را ان��كار كرد ك��ه به هر حال ب��ه معناي تعميم 
اين موضوع به همه كارش��ناس هاي دادگستري 

نيست. 
كما اينكه يك پزش��ك در جامعه پزشكي نيز 
مي تواند به جاي درمان س��اده يك بيمار با رژيم 
غذايي به هدف سوداگري براي وي عمل جراحي 

تجويز كند. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
روز ش��نبه 11 آذر 96 ب��ا وج��ود اعالم نرخ 
هر اون��س جهاني به نرخ 1٢٨1دالر كه نس��بت 
به نرخ هاي هفته اخير كاهش داش��ته است اما با 
افزايش نرخ ارز، دالر، يورو و پوند، قيمت س��كه 
تم��ام بهار آزادي نيز در بازار تهران افزايش يافت 
و با ثبت نرخ دالر 4145تومان، نرخ س��كه طرح 
جديد به يك ميليون و 3٨٨هزار تومان رس��يد و 
فاصل��ه خود را با م��رز 1.4ميليون تومان كاهش 

داد. 
به گ��زارش »تع��ادل« صرافي ه��اي پايتخت 
ه��ر دالر امري��كا را ب��ا ۷تومان افزايش نس��بت 
ب��ه پنج ش��نبه گذش��ته 4ه��زار و 145توم��ان 
مي فروختن��د همچني��ن ه��ر يورو ب��ا 10تومان 
افزايش نس��بت به پنج ش��نبه گذش��ته 4هزار و 
99٨توم��ان و هر پوند انگليس ني��ز با 40تومان 

رشد 5 هزار و 6٨0 تومان معامله مي شد. 
در ش��بكه بانك��ي نيز ن��رخ رس��مي 31 ارز 
افزاي��ش و 5 ارز كاه��ش يافت��ه و به��اي 3 ارز 
ه��م بدون تغيير درج ش��د. نرخ رس��مي دالر با 
1٢ريال افزايش 35٢۷.۷تومان، پوند با 19ريال 
رش��د 4۷51.6توم��ان و يورو با 113ريال رش��د 
4195.1تومان ارزش گذاري ش��د. بر اين اساس 
فاصل��ه دالر مبادله ي��ي و آزاد نيز ب��ه رقم 61۷ 

تومان رسيده است. 
در ب��ازار آزاد ني��ز هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي ب��ا 9هزار و 300تومان افزايش نس��بت به 
پنج شنبه گذشته يك ميليون و 3٨۷هزار و ٨00 
تومان معامله مي شد. براساس آمار هر قطعه سكه 
تمام به��ار آزادي طرح قديم نيز با 5 هزار تومان 
افزايش يك ميليون و 341هزار تومان داد و ستد 

شد. 
همچنين در بازار آزاد قيمت هر قطعه س��كه 
نيم بهار آزادي با يك هزار تومان كاهش نس��بت 
به پنج شنبه گذشته 6٨6 هزار تومان و هر قطعه 
رب��ع بهار آزادي ني��ز با يك ه��زار و 300تومان 
رش��د 3٨٨هزار توم��ان ارزش گذاري ش��ده بود. 
س��كه گرمي نيز با يك هزار تومان رش��د نسبت 
به پنج ش��نبه گذش��ته ٢6٢هزار تومان معامله و 
ه��ر گرم طالي 1٨عي��ار با 46٢توم��ان افزايش 

1٢9هزار و ۷00تومان داد و ستد مي شد. 

 كاهش نرخ پايه سكه بانك كارگشايي
ش��بكه بانكي تالش دارد كه از طريق كاهش 

نرخ حراج سكه، روي بازار آزاد اثر گذاشته و نرخ 
بازار آزاد و حباب موجود در بازار را مهار كند. اما 
ظاهرا حراج س��كه و نرخ يك ميليون و ٢٨٨هزار 
تومان پايه آن نتوانست نرخ را كاهش دهد و بعد 
از كاه��ش حدود ٨0 هزار تومان در روزهاي اول 
حراج دوباره نرخ سكه در بازار آزاد افزايش يافته 
و به سمت يك ميليون و 400هزار تومان درحال 

حركت است.
كارشناسان معتقدند كه به خاطر افزايش نرخ 
اونس جهاني و نرخ دالر در بازار آزاد، نرخ س��كه 

نيز همچنان با حباب مواجه است. 
نرخ واقعي هر سكه طرح جديد درحال حاضر 
ي��ك ميليون و ٢50هزار تومان اس��ت كه با نرخ 
يك ميليون و 3٨٨ه��زار تومان به معناي وجود 

13٨هزار تومان حباب است. 
بر اين اس��اس، ريي��س بانك كارگش��ايي از 
كاهش نرخ پايه س��كه در حراج ديروز اين بانك 
خبر داد و گفت: بانك مركزي نرخ پايه سكه تمام 
را ب��راي امروز يك ميلي��ون و 1۷4هزار تومان و 

نيم سكه را 5۷٨ هزار تومان تعيين كرد. 
مس��عود س��ليماني در گفت وگو با ايبنا اعالم 
ك��رد: نرخ س��كه تمام به��ار آزادي در حراج اول 
و دوم ي��ك ميليون و ٢٨٨هزار تومان و نيم بهار 
645 هزار تومان توسط بانك مركزي تعيين شده 

بود. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه حراج س��كه تا اطالع 
ثانوي در روزهاي ش��نبه، دوش��نبه و چهارشنبه 
در بانك كارگش��ايي انجام مي ش��ود، اظهار كرد: 
ب��ا توجه ب��ه ازدحام جمعيت و ب��اال بودن تعداد 
متقاضي��ان از امروز)ش��نبه( ح��راج به س��الني 

بزرگ تر منتقل شده است. 

 فروش بيش از ۹۵00 سكه در هفته 
نخست حراج بانك كارگشايي

رييس بانك كارگش��ايي اع��الم كرد: در هفته 
نخست حراج س��كه در بانك كارگشايي بيش از 
9ه��زار و 500 قطعه س��كه تمام)طرح جديد( و 
نيم بهار آزادي فروخته ش��د. وي ادامه داد: هفته 
گذشته حراج در 3روز برگزار و مجموعا 4هزار و 
910سكه تمام بهار آزادي طرح جديد و 4هزار و 
640 نيم سكه بهار آزادي در ٢19 رسيد فروخته 

شد. 
سليماني افزود: در روز نخست حراج، سكه ها 
در بس��ته هاي ٢0 تاي��ي عرضه ش��د ام��ا در دو 

روز بع��د با توجه ب��ه افزايش تع��داد متقاضيان، 
بس��ته هاي 50 و 100تايي را نيز آماده كرديم و 
در هفت��ه جاري نيز س��كه هاي تم��ام و نيم بهار 

آزادي در هر 3بسته عرضه مي شود. 
رييس بانك كارگش��ايي از متقاضيان خواست 
براي ش��ركت در اين حراج حضوري با در دست 

داش��تن كارت ملي و كارت بانكي براي پرداخت 
به س��الن حراج بانك كارگشايي واقع در خيابان 
مولوي، روبه روي ميدان محمديه مراجعه كنند. 

گروه بانك و بيمه  
عضو ش��وراي پول و اعتبار يك��ي از تاثيرات 
ساماندهي موسسات غيرمجاز را كاهش نرخ سود 
بين بانكي از ٢٨ به 1٨ درصد اعالم كرد و افزود: 
س��پرده ها با س��ود 15 درصد به س��پرده گذاران 

موسسات غيرمجاز پرداخت مي شود. 
به گزارش »تعادل« محمد نهاونديان معاون 
اقتص��ادي رييس جمهوري با انتش��ار مطلبي در 
صفحه خود در ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام و 
با اش��اره به اظهاراتش در حاش��يه جلسه هيات 
دولت در روز چهارش��نبه گذش��ته نوش��ت: دو 
هفته پيش اعالم كردم كه كميته منتخب سران 
س��ه قوه تصميم به تعيين تكليف سپرده گذاران 
گرفته اس��ت و اي��ن تصميم ب��راي تاييد نهايي 
به س��ران سه قوه ارس��ال مي شود و ظرف هفته 
آينده درباره س��ه موسس��ه غيرمجاز باقيمانده 

تصميم گيري مي شود. 
وي ادام��ه داد: در دو هفت��ه گذش��ته، اي��ن 
روال كاري انجام ش��د و روز پنج ش��نبه و جمعه 
)٢و3آذر( اطالعيه هاي مربوطه توس��ط بانك ها 
و موسس��ات اعتباري معين صادر ش��د. درباره 
س��پرده گذاران فرش��تگان و تعاوني هاي افضل 

توس، وحدت و البرز تصميم گيري شده و جدول 
زماني تعيين شده است؛ پرداخت ها طبق جدول 
زمان بندي آغاز شده است و به اين ترتيب ترديد 
و اين نگراني كه بيش از يك ميليون و 300هزار 
نفر از هموطن��ان ما را درگير كرده بود، برطرف 

مي شود. 
عضو ش��وراي پول و اعتبار نوش��ته است: با 
تصميمي كه گرفته شد، بانك مركزي به ميدان 
آمد و چون دارايي هاي اي��ن بنگاه ها بايد نقد و 
پرداخت مي شد، زمانبر بود ولي با خط اعتباري 
كه بانك مركزي تخصيص داد، سپرده هاي مردم 
با س��ود قانوني متعارف 15 درص��د به اين افراد 

پرداخت شد.
 به گفته نهاونديان، بر اين اساس كساني كه 
تا س��قف 100ميليون تومان سپرده دارند، پول 
خود را با س��ود قانوني آن درياف��ت مي كنند و 
سپرده گذاراني كه ميزان سپرده آنها بيش از اين 
رقم اس��ت مي توانند تا همين سقف اعالم شده، 
دريافت كنند؛ در اين مرحله مشكل يك ميليون 
و 300هزار سپرده گذار رفع مي شود، البته بقيه 
بدهي هاي آنها توسط اين موسسات بايد حتما با 
نقد كردن دارايي هاي آنها پرداخت ش��ود و بايد 

براي آنها تعيين تكليفي صورت گيرد. 
وي تصريح كرده اس��ت: موضوع موسس��ات 
غيرمج��از ام��ري عبرت آموز براي مردم اس��ت؛ 
مردم بايد بدانند، ريس��ك نرخ هاي باالي س��ود 
باالس��ت كه نتيجه آن را در موضوع موسس��ات 

غيرمجاز مي بينيم. 
معاون اقتصادي رييس جمهوري تاكيد كرده 
اس��ت: موسسات غيرمجاز در زمان فعاليت خود 
در نظام پولي كش��ور ايج��اد اخالل كردند اما از 
زمان س��اماندهي اين موسس��ات، نرخ سود در 
ب��ازار بين بانكي از ٢٨درصد به حدود 1٨درصد 
كاهش يافته و حتي در نرخ سود اوراق منتشره 

از سوي دولت نيز اثر كرده است. 
نهاونديان توضيح داد: آمار سپرده هاي بانكي 
در مهر ماه امس��ال نس��بت به مهرماه پارسال از 
افزايش ٢1درصدي س��پرده هاي مردم حكايت 
دارد كه نش��ان مي ده��د مردم به نظ��ام بانكي 
اعتماد دارند؛ نتيجه اي��ن اعتماد به نظام بانكي 
اي��ن اس��ت كه در اي��ن مدت تس��هيالت دهي 
بانك ه��ا به بخش توليد كش��ور ني��ز ٢0درصد 
افزاي��ش يافته اس��ت كه نش��ان دهنده چرخش 

مطلوب و اميدوارانه اقتصاد كشور است. 

افزايش ۲۱درصدي سپرده هاي مردم در يك سال منتهي به مهر 96
گروه بانك و بيمه  

رييس س��ازمان فروش اموال م��ازاد بانك ها 
از برگ��زاري 4مزايده براي ف��روش اموال مازاد 
بانك ه��اي رف��اه كارگران، ملي، س��په و مزايده 
مش��ترك اموال بانك هاي كش��اورزي، صنعت و 
معدن و توسعه صادرات تا 15دي ماه خبر داد. 
حسن يمني در گفت وگو با ايبنا با اعالم اين 
خب��ر افزود: امروز دومي��ن مرحله آگهي فروش 
ام��وال مازاد ٢٢5 ملك بانك رف��اه كارگران در 

روزنامه هاي سراسري به چاپ رسيده است. 
وي ارزش تقريب��ي ٢٢5مل��ك بان��ك رف��اه 
كارگران را ه��زار ميليارد ري��ال )100 ميليارد 

تومان( اعالم كرد. 
رييس سازمان فام ادامه داد: بعد از برگزاري 
مزاي��ده ف��روش ام��وال بان��ك رف��اه كارگران، 
مزايده ي��ي براي فروش 1٨0 مل��ك مازاد بانك 
ملي ايران در برنامه اس��ت ول��ي در حال حاضر 
امكان اع��الم ارزش تقريبي اي��ن امالك وجود 
ن��دارد. يمن��ي گفت: بع��د از برگ��زاري اين دو 
مزايده، مزايده س��وم براي ف��روش اموال مازاد 

بانك سپه برگزار خواهد شد. 
وي با بيان اينك��ه اطالعات مربوط به ارزش 

تقريبي اين مزايده در حال جمع آوري از سراسر 
استان هاس��ت، گف��ت: در مزايده ف��روش اموال 
م��ازاد بانك س��په ٢50 ملك ب��راي فروش به 

مزايده گذاشته مي شود. 
رييس س��ازمان ف��ام درباره مزاي��ده چهارم 
نيز گفت: يك مزايده مش��ترك نيز براي فروش 
اموال مازاد سه بانك كشاورزي، صنعت و معدن 
و توس��عه صادرات تا قبل از 15 دي ماه برگزار 

خواهد شد. 
يمني تعداد امالك به مزايده گذاش��ته شده 
در اين مزايده مشترك را حدود ٢00ملك اعالم 
كرد و گفت: اين بانك ها در حال ارسال اطالعات 
مربوط به امالك خود هستند و بعد از بررسي ها 

مي توان ارزش تقريبي آنها را اعالم كرد. 
رييس س��ازمان فروش اموال م��ازاد بانك ها 
ادامه داد: س��ازمان فام همچنين قرارداد فروش 
٢00 ملك را با بانك مس��كن نهايي كرده است 
و زمان برگزاري فروش اموال مازاد بانك مسكن 
ني��ز بعد از برگ��زاري اين 4 مزاي��ده تا 15 دي 
ماه تعيين خواهد ش��د. وي همچنين از مزايده 
ديگري ب��راي فروش اموال مازاد بانك س��په تا 

پايان سال خبر داد. 

برگزاري ۴مزايده فروش اموال مازاد بانك ها

روز شنبه 11 آذر 96 با وجود اعالم نرخ 
هر اونس جهاني به نرخ 1281دالر كه 

نسبت به نرخ هاي هفته اخير كاهش داشته 
است اما با افزايش نرخ ارز، دالر، يورو 
و پوند، قيمت سكه تمام بهار آزادي نيز 

در بازار تهران افزايش يافت و با ثبت نرخ 
دالر 4145تومان، نرخ سكه طرح جديد 

به يك ميليون و 388هزار تومان رسيد 
و فاصله خود را با مرز 1.4ميليون تومان 

كاهش داد، شبكه بانكي تالش دارد كه از 
طريق كاهش نرخ حراج سكه، نرخ بازار 
آزاد و حباب موجود در بازار را مهار كند

جدول قيمت ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان(                                                                                                      
شنبهپنج شنبهنوع سكه و ارز

13۷٨50013٨۷٨00سكه تمام بهار آزادی طرح جديد
13360001341000سكه تمام بهار آزادی طرح قديم

6٨۷0006٨6000نيم سكه
3٨6۷003٨٨000ربع سكه

٢61000٢6٢000سكه گرمی
1٢9٢3٨1٢9۷00هر گرم طالی 1٨ عيار

413٨4145دالر
49٨٨499٨يورو
564056٨0پوند
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5 بورس و فرابورس
 نگاهي بر عملكرد 6 ماهه »غمينو«: شركت صنايع 
غذايي مينو شرق اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و 
با سرمايه معادل 100 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، 
شركت با انتش��ار عملكرد 6ماهه خود اعالم كرد در دوره 
ياد ش��ده مع��ادل 11 ميليارد و 281ميليون ريال س��ود 
 خالص كس��ب كرده است. بر اين اساس اين شركت مبلغ
113 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 29 درصد 
كاهش داشت. گفتني است اين شركت در 6 ماهه ابتدايي 
سال مالي قبل مبلغ 160 ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
ك��رده بود. عالوه بر اين، »غمينو« در پايان دوره 6 ماهه با 
 افزودن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره مبلغ

76 ميليارد و 446 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 
حساب هاي خود منظور كرد. 

 افزايش 283 درصدي سود »قشهد«: شركت شهد 
با س��رمايه ثبت ش��ده 201 ميليارد و 300 ميليون ريال 
اطالع��ات و صورت هاي مالي 12 ماه��ه منتهي به پايان 
ش��هريور 96 را منتش��ر كرد. همچنين، شركت شهد در 
دوره 12 ماهه منتهي به پايان ش��هريور امسال به ازاي هر 
سهم 935 ريال سود شناسايي كرد. عالوه بر اين، شركت 
در دوره 12 ماهه امس��ال در حالي 935ريال سود خالص 
پس از كسر ماليات شناس��ايي كرد كه در دوره 12 ماهه 
س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم 244ريال سود خالص 
محقق كرده بود. اين ش��ركت در 12ماهه امس��ال نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل 283 درصد سود را افزايش داد. 
اين درحالي است كه، سود انباشته پايان دوره اين شركت 
در 12ماه��ه امس��ال 199ميلي��ارد و 137 ميليون ريال 
اس��ت. اين شركت در 12ماهه سال مالي قبل 50 ميليارد 
و 435ميليون س��ود انباش��ته محقق كرده بود كه امسال 

295درصد آن را افزايش داد. 
 انتشار صورت هاي مالي 6 ماهه صنعتي آما: شركت 
صنعت��ي آما اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ميان دوره يي 
6ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و 
با سرمايه معادل 500 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، 
اين ش��ركت با انتش��ار عملكرد 6ماهه خود اعالم كرد در 
دوره ياد ش��ده مبل��غ 100 ميلي��ارد و 389ميليون ريال 
 سود خالص به دست آورد. بر اين اساس اين شركت مبلغ

201 ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 23 درصد 
كاهش داشت. گفتني است اين شركت در 6 ماهه ابتدايي 
سال مالي 95 مبلغ 262 ريال سود به ازاي هر سهم پوشش 
داده بود. بر اين اس��اس، ش��ركت در پايان دوره 6 ماهه با 
افزودن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره مبلغ 
613ميليارد و 889 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي خود منظور كرد. 
 صورت ه�اي مال�ي 6 ماه�ه »فنوال«: ش��ركت 
گ��روه كارخانه ه��اي توليدي ن��ورد آلومينيوم اطالعات 
 و صورت ه��اي مال��ي ميان دوره يي 6 ماه��ه منتهي به

 31 ش��هريور ماه 96 را حسابرس��ي ش��ده و با سرمايه 
معادل 678 ميليارد و 347 ميليون ريال منتش��ر كرد. 
همچنين، اين ش��ركت با انتش��ار عملكرد 6 ماهه خود 
اع��الم ك��رد در دوره 6 ماهه ياد ش��ده مبلغ 25هزار و 
743ميليون ريال س��ود خالص داش��ت و بر اين اساس 
مبلغ 38ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در 
مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 111 درصد 
افزايش داش��ت. اين در حالي است كه، شركت در نيمه 
نخست س��ال مالي 95 مبلغ 18ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم پوش��ش داده بود. افزون بر اين، به سود خالص 
دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت 
مبلغ 45 ميليارد و 177ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 شناس�ايي س�ود 184 ريال�ي »قزوي�ن«: ش��ركت 
 كارخانج��ات قن��د قزوي��ن ب��ا س��رمايه ثب��ت ش��ده

 330 ميلي��ارد و 196 ميليون ريال پيش بيني درآمد هر 
سهم سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 براي دوره 6 ماهه 
منتهي به پايان شهريور 96 را منتشر كرد. همچنين، اين 
شركت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي 
به پايان اسفند 96 را مبلغ 500ريال به طور خالص پس از 
كسر ماليات اعالم كرد. اين در حالي است كه، شركت در 
 دوره 6ماهه منتهي به پايان شهريور امسال به ازاي هر سهم

 184 ريال سود پوشش داد. اين شركت در 6ماهه 37 درصد 
پيش بيني ها را پوشش داد. افزون بر اين، كارخانجات قند 
قزوين در 6 ماهه سال مالي قبل به ازاي هر سهم 92 ريال 
زيان اعالم كرده بود اما در 12ماهه منتهي به پايان اسفند 
95 به ازاي هر سهم 390ريال سود كنار گذاشت. در سويي 
ديگر، س��ود خالص پس از كس��ر ماليات هر سهم را براي 
 س��ال مالي منتهي به پايان اسفند امسال 165 ميليارد و
در  ك��ه  ك��رده  پيش بين��ي  ري��ال  199ميلي��ون    
6ماه��ه 60 ميليارد و 789 ميليون ريال معادل 37 درصد 

را محقق كرده است. 
ش��ركت  »كف�را«:  ريال�ي  س�ود 298  تحق�ق   
 فرآورده ه��اي نس��وز اي��ران ب��ا س��رمايه ثب��ت ش��ده

372 ميليارد و 886ميليون ريال اطالعات و صورت هاي 
مالي ميان دوره يي 6 ماهه منتهي به پايان شهريور 96 را 
براي س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 96 منتشر كرد. 
همچنين، اين ش��ركت در دوره 6 ماهه منتهي به پايان 
شهريور امسال به ازاي هر سهم 298ريال سود شناسايي 
كرد. بر اين اساس، شركت در دوره 6ماهه امسال در حالي 
298 ريال س��ود خالص پس از كس��ر ماليات شناسايي 
كرد كه در دوره 6 ماهه س��ال مالي قبل به ازاي هر سهم 
 145 ريال س��ود خالص محقق كرده بود. اين شركت در

6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 106 درصد 
س��ود را افزايش داد. همچنين فرآورده هاي نسوز آذر در 
12 ماه��ه منتهي به پايان اس��فند 95 به ازاي هر س��هم 
277 ريال س��ود محقق كرد. افزون بر اين، سود انباشته 
 پايان دوره اين ش��ركت در 6 ماهه امسال 218 ميليارد و
648 ميليون ريال اس��ت. اين ش��ركت در 6 ماهه س��ال 
مال��ي قبل 197ميليارد و 171 ميليون س��ود انباش��ته 
محقق كرده بود كه امسال 11 درصد آن را افزايش داد. 

 اعالم پيش بيني سود سال 97 »ثمسكن«: شركت 
گروه س��رمايه گذاري مسكن با سرمايه ثبت شده 5هزار 
و 500 ميليارد ريال پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال 
مالي منتهي به پايان آذر 97 را منتش��ر كرد. همچنين، 
ش��ركت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال منتهي به 
پاي��ان آذر 97 را مبلغ 92 ريال به ط��ور خالص پس از 
كس��ر ماليات اعالم كرد. اين در حالي اس��ت كه، براي 
س��ال مالي منتهي به پاي��ان آذر 97 در حالي 92ريال 
س��ود پيش بيني كرده است كه در دوره 12 ماهه پايان 
آذر 96 ب��ه ازاي هر س��هم 91 ريال س��ود محقق كرد. 
اين ش��ركت پيش بيني س��ود پايان آذر 97 را نسبت به 
مدت مشابه امسال يك ريال افزايش داد. همچنين اين 
ش��ركت سود خالص پس از كس��ر ماليات را براي سال 
مال��ي منتهي به آذر 97، 505 ميلي��ارد و 858ميليون 
ريال پيش بيني كرده اس��ت. اين ش��ركت در 12 ماهه 
 پايان آذر ماه امس��ال س��ود انباش��ته را 500ميليارد و

461 ميليون ريال اعالم كرد. 

رويخطشركتها

»تعادل« از فرصت تازه بازار سرمايه گزارش مي دهد

حركت آهسته نقدينگي از بانك ها به بورس
گروه بورس  مسعود كريمي 

رونق بازار سهام طي چند وقت اخير واكنش هاي 
جديدي را در پي داشته است. برخي فعاالن بازار هاي 
مالي از افزايش قابل توجه بازدهي بازار بورس نسبت 
به س��اير بازار ه��ا از جمله بانك تا پايان س��ال خبر 
مي دهند و بر اين باورند كه حركت آهسته نقدينگي 
از بانك ه��ا به بورس در حال روي دادن اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه بازار س��رمايه در چنين شرايطي 
مي توان��د ب��ا اس��تفاده از فرصت كاهش نرخ س��ود 
س��پرده بانكي در راستاي توسعه بازار سهام همزمان 
با رش��د ش��اخص ها بهره مند ش��ود به گونه يي كه با 
بستر س��ازي هاي جديد و ورود ابزار  هايي با ريس��ك 
كمتر اقدام به جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي 
كن��د. در همي��ن ح��ال، در صورتي ك��ه عرضه هاي 
اولي��ه هدفمند در جهت جذب س��رمايه گذاران تازه 
با يك پروس��ه زماني مشخص در بازار سهام صورت 
بگيرد، مي تواند منج��ر به تزريق نقدينگي جديد در 
رون��د معامالت ش��ود. با اين حال ب��ا توجه به اينكه 
سيس��تم بانكي نياز به اصالح س��اختار جدي دارد و 
بايد صورت هاي مالي خود را مطابق با استاندارد هاي 
بورس در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر براي جامعه 
سهامداراي ارائه كند، خود نشان دهنده زمانبر بودن 
اي��ن موضوع اس��ت و اين مهم مي تواند در ش��رايط 
فعلي كه ش��اهد رونق بزرگان بورسي هستيم به نفع 
تاالرنش��ينان بورس��ي تمام ش��ود، چرا كه به عقيده 
كارشناس��ان فرصت ايجاد شده افزايش قيمت  سهام 
در آينده اكثر صنايع و ش��ركت  هاي بورس��ي را فرا 
مي گي��رد و مي تواند در گام نخس��ت نقدينگي هاي 
س��رگردان جامعه و پس از آن پول هايي كه در ساير 
بازار هاي مالي س��رمايه گذاري ش��ده اند را به سمت 
بورس س��وق دهد. در عين حال، با نگاهي به س��اير 
بازار ها مش��اهده مي ش��ود كه افزايش روزبه روز نرخ 
دالر تاثير قابل توجهي در رونق صنايع و شركت هاي 
صادرات محور بورس��ي دارد. همچنين استارت رشد 
كاموديتي ها كه حدود چند  ماهي مي شود در سطح 
جهان زده ش��ده است صنايع داخلي مرتبط را تحت 
تاثير مثبت اين رويداد قرار مي دهد. بر اين اس��اس 
در صورتي كه شاهد اتفاق خاصي در بودجه سال 97 
دولت دوازدهم در صنايع بورسي نباشيم و در حوزه 
سياس��ت، برجام در سطح منطقه و به طور كلي دنيا 
با رفتاري نامناس��ب مواجه نشويم رويه فعلي مثبت 
ارزيابي مي ش��ود و حداق��ل تا پايان س��ال ادامه دار 

خواهد بود. 

 پارامتر هاي بورس
در همين رابطه رضا كياني مدير تحقيق و توسعه 
بورس تهران عنوان كرد: شاخص كل بورس در چهارم 
آذرماه امسال از ركورد تاريخي خود عبور كرد. شاخص 
كل در اين روز به بيش از 90 هزار و 469 واحد رسيد. 
وي به شاخص قيمت اشاره كرد و افزود: علت اين امر 

را بايد در سود تقس��يمي كه تفاوت ميان محاسبات 
ش��اخص قيمت و شاخص كل است، جست وجو كرد. 
كياني به تفاوت تغييرات شاخص قيمت و شاخص كل 
اشاره و خاطرنشان كرد: در اين بازه زماني شركت هاي 
پذيرفته  ش��ده در بورس تهران نزديك به 1435هزار 
ميليارد ريال سود نقدي تقسيم كرده اند. همان طور كه 
مي دانيم بازدهي سهام از دو منبع رشد قيمت و سود 
نقدي به دست مي آيد و تغييرات شاخص قيمت تنها 
نشان دهنده بازدهي ناشي از تغييرات قيمت است، در 
حالي كه تغييرات ش��اخص كل بيانگر بازدهي ناشي 
از نوس��انات قيمت و سود نقدي است. مدير تحقيق و 
توس��عه بورس تهران تغييرات ارزش بازاري را پارامتر 
اصلي محاسبات شاخص دانست و گفت: به طور كلي 
در محاسبات شاخص، تغييرات ارزش بازاري به عنوان 
پارامتر اصلي مورد توجه قرار مي گيرد. تغييرات ارزش 
ب��ازار مي تواند به داليلي جز تغيير متوس��ط س��طح 
قيمت ها افزايش يا كاهش يابد. افزايش سرمايه، ورود 
و خروج شركت به بورس و سود تقسيمي نيز بر ميزان 
ارزش ب��ازار اث��ر مي گذارند اما اثر آنها در محاس��بات 
شاخص تعديل مي ش��ود. به گزارش بورس تهران وي 
ادامه داد: در اين بازه زماني ش��ركت هاي بورس��ي با 
افزايش سرمايه از محل آورده نقدي بيش از 423هزار 
ميليارد ري��ال ب��ه ارزش خود افزوده ان��د، همچنين 
ش��ركت هاي جديدي با ارزش نزديك ب��ه 373هزار 
ميليارد ريال در بورس تهران پذيرفته ش��ده اس��ت. 
كياني افزود: حس��اب سرانگشتي تغييرات ارزش بازار 

با در نظر گرفتن پارامترهاي ورود و خروجي ياد شده 
نيز بيانگر كاهشي است كه بسيار نزديك به تغييرات 

شاخص قيمت است. 
 همچنين بايد توجه داشت كه محاسبات شاخص 
با توجه به مواردي همچون تقس��يم دارايي روي كل 
پرتفوي و س��رمايه گذاري  مجدد، پيچيده تر از حساب 
ساده باالس��ت اما با تقريبي مي توان محاسبات انجام 
شده را با ش��اخص قيمت مقايسه كرد. براي تخمين 
تقريبي شاخص كل كه سود تقسيمي را نيز دربردارد، 
س��ود تقس��يمي هزار و چهارصد و س��ي و پنج هزار 
ميليارد ريالي را نيز در محاسبات خود وارد مي كنيم. 
كياني به اس��تانداردهاي بين المللي محاسبه شاخص 
كل اش��اره كرد و اظهار داشت: مطابق استانداردهاي 
بين المللي محاس��به شاخص كل، سودهاي تقسيمي 
ش��ركت ها مجددا در بازار سرمايه گذاري مي شوند. با 
توج��ه به آنكه بازار در اين دوره ابتدا نزولي و س��پس 
صعودي بوده است و در پايان دوره نيز مقداري بيش 
از ابتداي خود داشته، تمام سودهاي تقسيمي پس از 
سرمايه گذاري مجدد به رشد شاخص كمك كرده اند. 

 كوچ تدريجي سپرده هاي بانكي 
در سويي ديگر، موسي احمدي عضو هيات علمي 
دانشگاه آزاد اس��المي از آغاز كوچ تدريجي سپرده ها 
از بانك ها به س��وي بازارهاي با ب��ازده باالتر از جمله 
بازار س��رمايه خب��ر داد. وي گفت: نگاهي به وضعيت 
بازار س��رمايه كشور حاكي از اين حقيقت است كه با 

توجه به تاثيرگذاري گروه هاي محصوالت شيميايي، 
فلزات اساسي و فرآورده هاي نفتي و ويژگي هاي خاص 
اين بخش ها، هرگونه تغيي��رات مثبت در مولفه هاي 
تاثيرگذار، رش��د بازار سرمايه  را به همراه داشته است. 
وي افزود: مطالعات علم��ي در حوزه  مديريت مالي و 
سرمايه گذاري و تجربيات پيشين، بيانگر تاثير غيرقابل 
ان��كار پارامتره��اي اقتص��اد كالن، وضعيت صنعت، 
تغيي��رات در بازارهاي جايگزين و اخبار و رويدادهاي 

مرتبط بر بازار سرمايه است. 
به گفته احمدي، نگاهي به روند بازار س��رمايه در 
آبان ماه سال جاري نش��ان مي دهد گروه هاي فلزات 
اساسي، فرآورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته يي و 
محصوالت شيميايي از نظر ارزش معامالت، 45درصد 
از ارزش معام��الت كل بازار و از نظر حجم معامالت، 
50درصد از حجم معامالت بازار را به خود اختصاص 
داده اند. به گزارش سنا، وي با اشاره به اينكه اين آمار 
براي هفته منته��ي به اول آذرم��اه 1396 به ترتيب 
حدود 57 درصد و 67 درصد بوده است، اظهار داشت: 
حجم قابل توجهي از رش��د بازار سرمايه از طريق اين 
سه گروه اتفاق افتاده و ناشي از تغييرات در مولفه هاي 

ذاتي آنهاست. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: آمارهاي 
جهاني منتش��ره بيانگر رش��د قيمت ه��اي جهاني 
كاموديتي هاس��ت؛ اي��ن موض��وع از ابتداي س��ال 
تاكنون در زمينه م��س، نيكل و روي به ترتيب در 
حدود 17، 15 و 12درصد بوده و دليل اصلي رشد 

در گروه فلزات اساس��ي به ش��مار مي آيد. احمدي 
همچني��ن با بيان اينكه اخبار مطرح در زمينه بازار 
نف��ت، بيانگر روند رو به رش��د قيمت نفت اس��ت، 
گفت: قيمت نفت هم اكنون به مرز 64 دالر رسيده 
و مطابق پيش بيني موسسه بلومبرگ روند افزايشي 
آن ت��ا ژانويه 2018 ادامه خواهد يافت. اين اس��تاد 
دانش��گاه توضي��ح داد: اخبار منتش��ره در خصوص 
مذاكرات ميان كش��ورهاي بزرگ صادركننده نفت 
و تحليل هاي مربوط نشان مي دهد در صورت ادامه 
ش��رايط فعلي و عدم بروز رخداد ه��اي برهم زننده 
ب��ازار، اين رون��د در چند ماه آين��ده باثبات خواهد 
بود. از س��وي ديگر آن دس��ته از ش��ركت هايي كه 
محص��والت توليدي خود را صادر يا آن را بر مبناي 
دالر در ب��ازار داخلي به فروش مي رس��انند، نيز از 
رون��د افزايش��ي قيمت دالر و تثبي��ت آن در كانال 

4000 تومان بهره مند شده اند. 
احمدي افزود: پافشاري بانك مركزي در كاهش 
نرخ س��ود پرداختي بانك ها به س��پرده ها به عنوان 
رقيب بورس و همچنين سررسيدشدن حساب هاي 
س��پرده يي با سود باال و از س��وي ديگر تاكيد بانك 
مركزي بر لزوم رتبه بندي بانك هاي كش��ور و توجه 
س��پرده گذاران به رتبه و وضعيت ريس��كي بانك ها 
در بهره گي��ري از خدم��ات بانك ه��ا، موجب ايجاد 
آثار روان��ي كوچ تدريجي س��پرده ها ب��ه بازارهاي 
با ب��ازده باالتر ش��ده كه با ادامه ش��رايط كنوني و 
ادامه سياس��ت هاي بانك مركزي در آينده نزديك 
تس��ريع خواهد ش��د. به گفته اين اس��تاد دانشگاه، 
دس��تورالعمل ها و رويه هاي بانك مركزي در زمينه 
اتخ��اذ سياس��ت هاي انقباض��ي در ارائ��ه مجوز به 
بانك ها در تاس��يس صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
جلوگيري از صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق ها از طريق شعب بانك ها و همچنين وقايع 
اخير در زمينه ساماندهي بازار اوراق بدهي و سقوط 
آزاد قيمت سكه بر سرعت اين موضوع افزوده است. 
عض��و هي��ات علمي دانش��گاه آزاد اس��المي اظهار 
داشت: فراز و نش��يب ها و هيجانات موجود در بازار 
س��رمايه در سال هاي اخير موجب رخداد رفتارهاي 
هيجاني توسط س��رمايه گذاران خردي كه در پس 
هيجانات بازار انتظار اس��تمرار بلندمدت شرايط را 
داشته اند شده و با تغيير ش��رايط، موجبات تحمل 
زيان هاي زيادي توس��ط آنها ش��ده است. احمدي 
خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رس��د، فرهنگ سازي 
الزم در خص��وص اس��تفاده از مش��اوره هاي مال��ي 
و س��رمايه گذاري و تحليل ش��اخص هاي ريس��ك 
دارايي ه��اي مال��ي توس��ط موسس��ات تخصصي، 
پذيرش مفهوم ريس��ك و نتايج احتمالي آن توسط 
س��رمايه گذاران و آموزش فرهنگ سرمايه گذاري به 
آحاد مردم در راس��تاي اس��تفاده از ابزارهاي مالي 
متناس��ب با وضعيت ريسك پذيريش��ان را بيش از 

پيش الزامي مي دارد.

گروه بورس   
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در 
معامالت روز ش��نبه با افزاي��ش 144 واحدي همراه 
شد و توانست رقم 91 هزار و 296 واحدي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو، شاخص كل هم  وزن اما 
با افزايش 31 واحدي عدد 17 هزار و 654 واحد را به 
نمايش گذاشت. در سويي ديگر، شاخص سهام آزاد 
ش��ناور نيز با افزايش 193 واحدي به رقم 98هزار و 
750واحد دست يافت. اين در حالي است كه، شاخص 
 ب��ازار اول با افزايش 106واح��دي به رقم 65 هزار و 

62 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 
288واح��دي ع��دد 193 ه��زار و 295 واح��د را به 
نمايش گذاشت. براس��اس اين گزارش، روز گذشته 
معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي فوالد 
مباركه با 39واحد، پتروشيمي فناوران با 29 واحد و 
پااليش نفت بندرعباس با 20 واحد افزايش بيشترين 
تاثي��ر مثبت را بر محاس��به ش��اخص كل بورس به 
نام خ��ود ثبت كردن��د. در مقابل، معامالت س��هام 
در نماد معامالتي ش��ركت هاي تاپيك��و با 24واحد، 
س��رمايه گذاري گ��روه توس��عه ملي ب��ا 13واحد و 
پتروشيمي پرديس با 9 واحد كاهش بيشترين تاثير 
منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. افزون 
بر اين، ارزش كل معامالت روز ش��نبه بورس تهران 

در حال��ي به بي��ش از 357 ميلي��ارد تومان نمايش 
 داده شد كه ناش��ي از دست به دست شدن بيش از

  589 ميلي��ون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 
51 هزار و 211 نوبت داد و ستد بود. 

 پذيره نويسي يك ميليون اوراق مرابحه 
در س��ويي ديگر، بازاره��اي اول و دوم فرابورس 
از  بي��ش  نقل وانتق��ال  ميزب��ان  گذش��ته  روز  در 
101 ميلي��ون س��هم ب��ه ارزش اف��زون ب��ر 288 
ميلي��ارد ري��ال بودند ك��ه در اين مي��ان نمادهاي 
»ذوب« و »حس��ير« ب��ه ترتي��ب بيش��ترين حجم 
و ارزش مبادالت��ي را به خود اختص��اص دادند. در 
نخس��تين روز كاري اين هفته عالوه بر دادوس��تد 

231ميلي��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش معامالتي بالغ 
ب��ر يك ه��زار و 473 ميلي��ارد ري��ال در بازارهاي 
9 گان��ه فرابورس، ش��اهد افت 7 واح��دي آيفكس 
 تحت تاثي��ر نماد »مارون« و قرارگيري آن در ارتفاع

 1023 واح��دي بودي��م. همچني��ن، معامله گران 
در تابلوه��اي مبادالت��ي ب��ازار پاي��ه ني��ز بيش از 
120ميلي��ون س��هم را در 16 ه��زار و 103 نوبت 
دادوس��تدي دست به دس��ت كردند كه ارزش اين 
مبادالت ب��ر 169ميليارد ريال بالغ ش��د. در ميان 
تابلوهاي مبادالتي ب��ازار پايه، نمادهاي »جهرم« و 
»فال��وم« به ترتيب باالترين مي��زان حجم و ارزش 
مبادالت��ي را به دس��ت آوردند. اين درحالي اس��ت 
كه، در معامالت روز گذش��ته نمادهاي »كپرور« و 

»تليسه« متعلق به شركت هاي فرآوري زغال سنگ 
پرورده طبس و دامداري تليس��ه نمونه، بيش��ترين 
افزاي��ش قيمت��ي را در ميان نمادهاي فرابورس��ي 
به هم��راه داش��تند. در مقابل، نمادهاي »بس��اما« 
و »كپ��رور« ب��ا بيش��ترين اف��ت قيمتي تا س��قف 
4.9واح��دي روبه رو ش��دند. از ديگ��ر اخبار مربوط 
به ب��ازار ابزارهاي نوين مالي فراب��ورس مي توان به 
آغاز پذيره نويس��ي تعداد يك ميليون اوراق مرابحه 
شركت كرمان موتور از امروز دوازدهم آذرماه اشاره 
كرد. اين اوراق براي تامين مالي جهت س��رمايه در 
گردش با قيمت اسمي هر ورقه يك ميليون ريال و 
با نرخ درآمد 17درصد س��االنه تا سررسيد در نماد 

»كرمان981« پذيره نويسي مي شود. 

تعادل بورس

آمار معامالت

تابل��و  در جري��ان معام��الت روز گذش��ته در 
س��لف موازي اس��تاندارد بورس انرژي ايران، عرضه 
اولي��ه قرارداد هاي س��لف موازي اس��تاندارد كاالي 
برق ش��ركت گ��روه مپن��ا در نماد س��مپنا 971 با 
موفقي��ت ص��ورت پذيرف��ت. س��يدعلي حس��يني 
مديرعام��ل بورس ان��رژي گف��ت: در مجموع يك 
 ميلي��ون و 413 ه��زار و 358 ق��رارداد ب��ا قيمت
2 ميلي��ون و 842 ه��زار ري��ال ب��ه ارزش 4هزار و 

16ميلي��ارد ري��ال م��ورد معامله ق��رار گرفت. وي 
 خاطرنش��ان كرد: قيمت پايه عرضه اوليه اين اوراق
 2 ميليون و 830 هزار و 140 ريال بود كه باتوجه 
 به رقاب��ت خريداران درنهايت قيم��ت 2 ميليون و 
842 هزار ريال كشف شد. مديرعامل بورس انرژي 
ايران با اش��اره به اين موضوع كه اين اوراق با هدف 
تامين بخش��ي از س��رمايه در گردش و هزينه هاي 
سرمايه گذاري توسط شركت گروه مپنا انتشار يافته 

اس��ت، به بيان جزئيات تامين مالي 4 هزار ميليارد 
ريالي ش��ركت مذكور پرداخت و گفت: دارايي پايه 
هر قرارداد بسته برق )انرژي الكتريكي( معادل يك 
»كيل��ووات« در ه��ر س��اعت از »دوره مصرف« در 
»دوره تحويل« است و خريداران در صورت داشتن 
ش��رايط تحويل و اعالم آمادگي جهت تحويل، قادر 
خواهند بود دارايي پايه قرارداد را در نقطه مرجع داد 
و س��تد )هاب( انرژي الكتريكي در شبكه سراسري 

برق كش��ور تحوي��ل بگيرند. همچني��ن باتوجه به 
قابليت تسويه نقدي قراردادها، خريداران مي توانند 
در طول دوره معامالتي يا در تاريخ سررسيد قرارداد 
نسبت به تسويه نقدي اين قراردادها اقدام كنند. به 
گزارش سنا، وي در ادامه تاكيد كرد: اين قراردادها 
منض��م به اختيار فروش تبعي و اختيار خريد تبعي 
ب��ه ترتيب با قيمت 118درصد و 119درصد قيمت 
پايه عرضه اوليه در سررس��يد هس��تند و همچنين 
بازارگردان اين قرارداد در س��قف تعهد روزانه خود 
ملزم به بازخريد قرارداده��اي مذكور با نرخ قيمت 
پايه عرضه اوليه به عالوه س��ود معادل 5.17درصد 
ساالنه است.  مديرعامل بورس انرژي ايران در پايان 
ضمن اشاره به جذابيت اين اوراق براي شركت هاي 

توليد نيروي برق بيان كرد: عالوه بر اوراق منتشره 
مذكور به زودي ش��اهد تامين مالي چندين نيروگاه 
براي پيشبرد طرح هاي توسعه يي خود از طريق اين 
ابزار تامين مالي در بورس انرژي ايران خواهيم بود. 

مديرعامل بورس انرژي خبر داد 

موفقيت عرضه اوليه قرارداد هاي سلف موازي استاندارد كاالي برق

رويداد 

مديرعام��ل ب��ورس كاالي ايران عنوان ك��رد: بايد 
براي محصوالت استراتژيكي مانند پسته و زعفران يك 
بازار متمركز كاش��ف قيمت در بازار داخل ايجاد ش��ود 
ت��ا بتوانيم به عنوان يك��ي از توليد كنندگان اصلي اين 
محصوالت در دنيا در حوزه كش��ف و اعالم قيمت آنها 
نقش موثري داشته باشيم كه اين اتفاق جز از مسير يك 
بازار متمركز و مبتني بر عرضه و تقاضا مانند بورس كاال 
نمي تواند رخ دهد. حامد سلطاني نژاد درخصوص عرضه 
پس��ته در بورس كاالي اي��ران گفت: محصوالتي مانند 
پس��ته و زعفران جزو محصوالت ارزآور كشور بوده و به 
عنوان يك منبع درآمد در بازارهاي جهاني محس��وب 
مي ش��وند بر اين اساس اگر به اين بازارها از بعد تقويت 
توليد نگاه نكرده و محصوالت را به مرحله يي نرس��انيم 
كه توليد كننده بتواند از تجارت اين محصوالت منتفع 
شوند، اين امر موجب خواهد شد تا توليد كننده به مرور 
توليد اين محصول را كنار بگذارد. وي افزود: اين درحالي 

است كه با توجه به كم بودن بهاي تمام شده پسته در 
كشور اين محصول با قيمت هايي به فروش مي رفت كه 
بخش عمده يي از منافع آن نصيب توليد كننده نمي شد 
و توليد كننده نمي توانست براي توليد خود برنامه ريزي 
داش��ته باشد و چرخه درآمد، پس انداز و سرمايه گذاري 
در اين صنعت نمي توانس��ت، رخ دهد لذا درحال حاضر 
قيمت��ي كه توليد كنن��ده محصول خود را مي فروش��د 
بعضا نزديك به بهاي تمام شده بوده و بايد واسطه هاي 

غيرضروري از اين ميان حذف شود. 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال ك��ه آي��ا الزاما همه 
توليد كننده هايي كه وارد بورس كاال مي ش��وند، س��ود 
بيشتري كسب مي كنند؟گفت: توليد كننده هاي پسته با 
ورود به بورس كاال مي توانند به صورت شفاف محصول 
خود را به فروش برسانند به طوري كه حتي در معامالت 
محصوالت كش��اورزي عموما اين محصوالت به صورت 
پيش فروش به فروش مي رسد لذا وقتي فضايي طراحي 

ش��ود كه عرضه و تقاضا در تعيين قيمت نقش آفريني 
كند، مي توانيم مطمئن باشيم كه كشاورز يا توليد كننده 
بتواند محصول خود را با قيمت بهتري كه ناشي از عرضه 
و تقاضاس��ت به فروش برساند. به گزارش راديو اقتصاد، 
س��لطاني نژاد عنوان كرد: درحال حاضر در اقتصاد هم 
واس��طه هاي ضروري وجود دارد و ه��م غيرضروري به 
طوري كه بس��ياري از واسطه هايي كه در اقتصاد كشور 
فعاليت مي كنند لزوما واسطه هاي بدي نيستند و وجود 
آنها براي اقتصاد كشور مفيد و ضروري است به طوري 
ك��ه آنها نقش تامين مالي و بنكداري را ايفا مي كنند و 
بايد وجود داشته باشند اما برخي از واسطه هايي كه در 
بازارهاي كاال فعال هستند تنها به دنبال منفعت شخصي 
از طري��ق خريد محصول با حداق��ل قيمت و فروش با 
حداكثر سود هستند و اين افراد به توليد لطمه مي زنند. 
وي اضاف��ه كرد: لذا بايد براي محصوالت اس��تراتژيك 
كشور مانند پس��ته و زعفران يك بازار متمركز كاشف 

قيمت در بازار داخل ايجاد شود تا بتوانيم به عنوان يكي 
از توليد كنندگان اصلي اين محصوالت در دنيا در حوزه 
كشف و اعالم قيمت آنها نقش موثري داشته باشيم كه 
اين اتفاق جز از مسير يك بازار متمركز و مبتني بر عرضه 
و تقاضا مانند بورس كاال نمي تواند رخ دهد.  سلطاني نژاد 
تصريح كرد: اين درحالي است كه سياست وزارت جهاد 
كشاورزي درخصوص محصوالتي مانند پسته و زعفران 
و محصوالت ديگري مانند خرما و كش��مش سياس��ت 
حمايتي براي صادرات اس��ت. در اين ميان براي خريد 
اين محص��والت بعضا بودجه هايي از منابع بانكي تحت 
عنوان خريد توافقي اختصاص داده مي شود كه اگر اين 
امر از كانال ب��ورس كاال صورت بگيرد، بخش عمده يي 
از محصول مي تواند با قيمت هاي مناس��ب تري توسط 
كش��اورزان به ف��روش رود. وي تاكيد ك��رد: در خريد 
توافقي بخشي از محصول توسط مباشراني كه از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي تامين مالي مي شوند، خريداري 
و به بازار عرضه مي ش��ود و بخش ديگري از محصوالت 
كشاورزان در انبارهاي مباشران باقي مي ماند تا در آينده 
مبلغ آن پرداخت ش��ود. به گفته سلطاني نژاد در مدلي 
كه خريد توافقي در بورس كاال انجام مي شود، درصدي 
از محصول كش��اورزان كه قرار اس��ت پول آن توس��ط 

مباشر پرداخت شود در انباري تحت نظارت بورس قرار 
مي گيرد و خود كشاورز در صورت مناسب بودن شرايط 
ب��ازار مي تواند محصول را بفروش��د.  مديرعامل بورس 
كاالي اي��ران گف��ت: در همين راس��تا و براي محصول 
زعفران 3 انبار در اس��تان خراسان رضوي پذيرش شده 
است كه اين انبارها اين امكان را فراهم مي كنند تا بخش 
قابل توجهي از محصول كشاورزان توسط خود كشاورز 
به فروش رود كه در نخستين روز از اجرايي شدن خريد 
توافق��ي زعفران 3كيلو از اي��ن محصول در قالب خريد 
توافقي توسط خود كشاورزان به فروش رفت و اين نويد 
خوبي است تا كشاورزان بتوانند محصول خود را در بازار 

بورس به فروش برسانند. 

مديرعامل بورس كاالي ايران تاكيد كرد 

افزايش انگيزه توليد پسته و زعفران با كشف قيمت واقعي
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تعادل  
چالش ه��اي كلي��دي توليد و ص��ادرات صنعتي 
در ايران چيس��ت؟ فعاالن اقتص��ادي در جديدترين 
نشست خود براي پاسخ به اين پرسش مهم گردهم 
آمدند تا ضمن واكاوي اين موضوع به بيان مهم ترين 
چالش هاي حوزه توليد و ص��ادرات بپردازند. از نگاه 
آنها »كمبودهاي مقداري ش��بكه تامين«، »كيفيت 
پايين برخي مواد واس��طه يي تولي��د داخل و هزينه 
ب��االي تامين از ب��ازار داخل«، »كاه��ش مزيت هاي 
حاصل از ان��رژي و منابع طبيع��ي در رقابت پذيري 
صادرات��ي«، »كاهش مزيت هاي نيروي انس��اني در 
رقابت پذيري صادرات��ي«، »جايگاه ضعيف تحقيق و 
توس��عه در ارزش افزوده صنعتي«، »جايگاه ضعيف 
رقاب��ت در برنامه ريزي هاي توليد صنعتي«، »كاهش 
ان��دازه تقاضا براي توليدات صنعتي« و »مش��كالت 
سياستي و محيطي« از جمله 7 چالش كليدي توليد 

و صادرات صنعتي به شمار مي رود. 
  

اعضاي كميس��يون صنعت و مع��دن اتاق تهران 
در ششمين نشس��ت خود به بررسي نتايج مطالعات 
پشتيبان برنامه راهبردي توس��عه صنايع صادراتي و 
رقابتي كه توس��ط موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني صورت گرفته است، پرداختند. همانطور كه 
عنوان ش��د چالش هاي كليدي در صنعت كم نيست 
و از اين��رو براي توليد صادرات مح��ور نمي توان تنها 
دس��تگاه هاي دولتي را مقصر اصلي اين نوع چالش ها 
برشمرد. برخي فعاالن اقتصادي بر مطالعات عميق در 
راستاي موشكافي چالش هاي توليد و صادرات تاكيد 
دارند و از س��وي ديگر منصور معظمي، رييس ايدرو 
براين باور اس��ت كه »دس��تگاه هاي دولتي به تنهايي 
نمي توانند در اين زمينه اق��دام موثري انجام دهند و 
الزم است در اين زمينه تشكل ها نيز با اين دستگاه ها 
همكاري الزم را داش��ته باشند. « بايد گفت كه سير 
تكوين��ي توليد صنعت��ي در ايران از توس��عه صنايع 
واسطه يي و صنايع مصرفي كم دوام آغاز شده و پس از 
عبور از مرحله ايجاد صنايع واسطه اي، مصرفي بادوام 
و س��رمايه اي، اكنون به مرحله صنايع واسطه يي و با 
فناوري باال رسيده است. در اين نشست صرفا بخشي 
از اين مطالعه كه ب��ه »چالش هاي كليدي صنعت « 
اختصاص داش��ت، تبيين و مقرر شد در نشست هاي 
آتي كميسيون، راهكارهاي توسعه صنايع صادراتي و 
رقابتي كه حاصل اين پژوهش خواهد بود، به بحث و 

بررسي گذاشته شود. 

 سير تكويني توسعه صنعتي در ايران
در ابتداي نشست، افسانه شفيعي، عضو هيات علمي 
موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني به تبيين 
چالش هاي توسعه صنايع صادراتي و رقابتي پرداخت. او 
در ابتدا با تش��ريح سير تكويني توليد صنعتي در ايران 
از س��ال 1289تا سال 1396 گفت: سير تكويني توليد 
صنعتي در ايران از توس��عه صنايع واس��طه يي و صنايع 
مصرفي كم دوام آغاز شده و پس از عبور از مرحله ايجاد 

صنايع واسطه اي، مصرفي بادوام و سرمايه اي، اكنون به 
مرحله صنايع واس��طه يي و با فناوري باال رسيده است. 
شفيعي در ادامه از عدم تناسب هزينه و منفعت تركيب 
فعلي توليد صنعتي در ايران س��خن گف��ت و ادامه داد: 
س��هم صنعت از كل مص��رف گاز و ب��رق در اقتصاد به 
ترتيب 34.7 و 34.1 درصد در س��ال 1393 بوده است. 
در حالي كه س��هم بخش صنعت از درآمد صادراتي در 
همين س��ال، معادل 24 درصد بوده كه اين س��هم در 
س��ال 1395 تا س��طح 18.9 درصد ني��ز كاهش يافته 
اس��ت. او در ادامه به ويژگي هاي توليد صنعتي از چهار 
زاويه ارزش صادرات، تركيب محصوالت، تمركز صادراتي 
و توان حفظ بازارهاي موجود پرداخت. ش��فيعي درباره 
چه��ار زاويه مذكور گفت: س��هم تولي��دات صنعتي در 
صادرات غيرنفتي 56.3 درصد برآورده ش��ده اس��ت كه 
اين محصوالت صنعتي دچار تنوع پايين هستند. ضمن 
آنكه 55 درصد اين محصوالت به پنج مقصد عمده صادر 
 مي ش��ود. ماندگاري پايين در بازار هايي كه در آنها نفوذ 
صورت گرفته نيز از ديگر ويژگي هاي اين توليدات است. 
او ب��ا بيان اينكه نقش صنعت به عنوان پيش��ران در 
اقتصاد و تامين اهداف توسعه اقتصادي طي 1383-93 
تضعيف ش��ده اس��ت، گفت: كاهش توان اش��تغالزايي 
صنعتي، كاهش توان تحريك تقاضا براي بخش خدمات، 
نقش محدود صنعت در تحريك تقاضا براي مواد معدني 
و افزاي��ش اتكاي توليدات صنعتي ب��ه تحركات بخش 

ساختمان از نشانه هاي اين ضعف است. 
ح��ال بايد اي��ن پرس��ش را مطرح كرد كه اساس��ا 
»چالش ه��اي كلي��دي تولي��د و ص��ادرات صنعتي در 
ايران چيس��ت؟« اين پژوهش��گر اقتصادي در پاسخ به 
اين پرس��ش با بي��ان اينكه محيط سياس��تي حاكم بر 

توليد و صادرات صنعتي را به س��ه دوره پيش از توليد، 
حي��ن توليد و پس از توليد تفكيك كرد، گفت: افزايش 
وابس��تگي وارداتي توليدات صنعتي ب��ه عنوان يكي از 
چالش هاي عمده در اين بخش تقسيم  مي شود. در حالي 
كه در صنايع مهم صادراتي )مس��وول 80 درصد درآمد 
صادراتي( تنه��ا 23 درصد مواد اولي��ه خارجي مصرف 
 مي شود. ضمن آنكه، حدود 65 درصد مواد اوليه خارجي 
توس��ط بنگاه هايي مصرف  مي ش��وند كه در مجموع 9 
درصد صادرات كشور را در اختيار دارند. او با بيان اينكه 
الگوي رشد توليد محصوالت نهايي و وابستگي وارداتي، 
طي سال هاي 1383-1393 رشد باالي توليد در صنايع 
راديو و تلويزيون و ماشين آالت اداري و حسابگر را نشان 
 مي دهد گفت كه در عين حال افزايش شديد وابستگي 

وارداتي در صنايع مذكور قابل مالحظه است. 
شفيعي سپس به داليل افزايش وابستگي صنايع به 
واردات اش��اره كرد و كمبودهاي مقداري شبكه تامين، 
كيفيت پايين برخي مواد واسطه يي توليد داخل و هزينه 
باالي تامين از بازار داخل را از جمله اين داليل دانست. 
او كاه��ش مزيت هاي حاصل از ان��رژي و منابع طبيعي 
در رقابت پذي��ري صادراتي، كاه��ش مزيت هاي نيروي 
انساني در رقابت پذيري صادراتي، جايگاه ضعيف تحقيق 
و توسعه در ارزش افزوده صنعتي، جايگاه ضعيف رقابت 
در برنامه ريزي ه��اي توليد صنعتي، كاهش اندازه تقاضا 
براي توليدات صنعتي و مش��كالت سياستي و محيطي 
مقابل توليد و ص��ادرات صنعتي را از جمله چالش هاي 
كلي��دي توليد و صادرات صنعتي برش��مرد. او در ادامه 
ازنفس افتادگ��ي راهبرد جايگزيني واردات غيرهدفمند، 
عدم يكپارچگي سياس��تي، ضعف ديپلماس��ي تجاري 
و محيط س��رمايه گذاري نامناس��ب و فشار تحريم هاي 

اقتص��ادي را به عنوان مش��كالت سياس��تي و محيطي 
صنعت مورد اش��اره قرار داد و گفت: مجموعه مشكالت 
برشمرده در مواجهه با چالش هاي ساختاري قبل، حين 
و پس از توليد صنعتي، زمينه س��از افزايش هزينه هاي 
توليد و صادرات صنعتي و كاهش رقابت پذيري صنعتي 
اس��ت و براي تخفيف اثر عوامل برشمرده ضروري است 
ابتدا نس��بت به رفع مشكالت س��اختاري حاكم بر بدنه 
صنعت اقدام ش��ود.  در ادامه، محمدرضا رضوي، رييس 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني نيز با اشاره به 
اينكه اجراي پژوهش پش��تيبان برنامه راهبردي توسعه 
صنايع صادراتي و رقابتي از اوايل تابس��تان آغاز ش��ده 
اس��ت، گفت: قرار اس��ت پس از آسيب شناسي وضعيت 
توليد صادراتي در ايران و تعيين راهبردهاي برون رفت 
از اين وضعيت، بسته يي پيشنهادي تهيه شده و به دولت 

و بخش خصوصي ارائه شود. 

 نقطه نظرات درباره چالش هاي صنعت
همچني��ن پس از ارائ��ه اين گ��زارش، نوبت به 
اعضاي كميس��يون رس��يد ت��ا ديدگاه ه��اي خود 
را مط��رح كنن��د. ابتدا منصور معظمي با اش��اره به 
آنچه در اين گزارش مورد اش��اره قرار گرفته است، 
نس��بت ب��ه تقويت تعام��الت بين الملل��ي به دليل 
نق��ش آن در توس��عه صادرات صنعت��ي تاكيد كرد 
و گف��ت: وزارت امور خارجه ب��ه تنهايي نمي تواند 
در اي��ن زمينه اق��دام موثري ص��ورت دهد و الزم 
اس��ت در اين زمينه تش��كل ها نيز همكاري داشته 
باش��ند. مديرعامل ايدرو همچنين خطاب به رييس 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گفت كه 
اين موسس��ه به عنوان يك موسسه مطالعاتي، نظر 

خود را به صورت ش��فاف، بدون سانسور و قابل فهم 
به نهادهاي سياس��ت گذار اعالم كند. در اين ميان 
تعدادي از اعضاي كميس��يون پيش��نهاد كردند كه 
اي��ن گزارش به دلي��ل اهميتي كه دارد در جلس��ه 
هيات نمايندگان ارائه شود. از سوي ديگر رضوي در 
پاسخ به اين پرسش گفت كه وزير پيشين صنعت، 
مع��دن و تجارت، توجه ويژه يي به خروجي هاي اين 
موسس��ه داش��تند و وزير كنوني نيز تاكيد دارد كه 
نتاي��ج مطالعات، در بخش هاي مختل��ف وزارتخانه 

جاري شود. 
سيدحسين س��ليمي، عضو كميسيون صنعت و 
معدن اتاق تهران نيز كه در غياب مهدي پورقاضي 
رياس��ت اين جلسه را برعهده داشت نيز به ضرورت 
ورود س��رمايه گذاران خارجي به اقتصاد ايران براي 
دس��تيابي به رش��د 7 الي 8 درص��دي تاكيد كرد. 
همچنين ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق 
تهران، نيز پيش��نهاد كرد كه اين مطالعه به عنوان 
پايه يي براي تدوين اس��تراتژي توسعه صنعتي قرار 
گي��رد. او در عي��ن حال گفت: ن��گاه محققان نبايد 
مبتن��ي بر جلوگيري از واردات باش��د تا مواد اوليه 
بدون اعمال محدوديت وارد كش��ور شده و به توليد 

ارزش افزوده بينجامد. 
 محم��د اتاب��ك ديگر عض��و اين كميس��يون با 
اش��اره به كاهش درآمد خانوار ش��هري و روستايي 
گف��ت كه كاه��ش تقاضا رونق صناي��ع را با چالش 
مواجه كرده اس��ت. همچنين رض��ا رحماني معاون 
طرح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اين 
پيش��نهاد را مط��رح كرد ك��ه اين مطالع��ه به يك 
ط��رح كاربردي تبديل ش��ود و در عين حال اعالم 
آمادگ��ي كرد ادامه جلس��ات بررس��ي اين پژوهش 
را در وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت برگزار كند. 
محس��ن اتابك��ي، مديركل دفتر سياس��ت گذاري و 
برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره 
به اينكه سياست هاي پيش برنده صنايع با يكديگر 
متفاوت است، گفت: با يك سياست واحد نمي توان 
در صنايع پيش��رفت حاصل كرد. ضم��ن آنكه بايد 
توجه داشت با صدور پروانه بهره برداري براي ايجاد 
واحدهاي صنعتي مش��كلي حل نخواهد شد. ضمن 
اينكه ج��اي خالي توجه به رون��د جهاني توليدات 
صنعتي در زنجيره ارزش در اين گزارش احس��اس 
 مي شود. بهادر احراميان، ديگر عضو اين كميسيون 
با اش��اره به اينكه ايران در شمار كشورهاي معدني 
و نفتي قرار دارد، تيپ صادراتي در اينگونه كشورها 
را متف��اوت توصي��ف كرد و خواس��تار توجه به اين 
تفاوت ه��ا در تحقيقات ش��د. محمدرضا بهرامن نيز 
گفت: اكنون اليحه بودجه در مراحل نهايي بررسي 
ق��رار دارد و به نظر  مي رس��د ض��رورت دارد نتايج 
مطالعات صورت گرفته در سياس��ت گذاري ها لحاظ 
شود. در پايان اين نشس��ت بر همكاري كميسيون 
صنع��ت و معدن اتاق تهران و موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني در مورد پژوهش هاي مرتبط 

تاكيد شد. 
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 رعايت اصول ايمني
در واحدهاي صنفي 

رييس اتاق اصناف مركز استان البرز در خصوص رعايت 
اصول ايمني واحدهاي صنفي در اين استان گفت: 60درصد 
واحدهاي صنفي استان البرز نوساز هستند و رعايت اصول 
ايمني ب��راي واحدهاي صنفي در قالب دس��تورالعملي به 
تمام واحدهاي صنفي ابالغ ش��ده است. حميد كريمي در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف ايران افزود: براي بهبود 
وضعيت س��المت، ايمني و محيط زيست در حوزه اصناف، 
مراك��ز تجاري و خدماتي نظام مديريت ش��هري يكپارچه، 
ارزيابي هاي عمقي در ح��وزه اصناف، گنجاندن برنامه هاي 
آموزشي ايمني، توانمندس��ازي كاركنان حفاظت فيزيكي 
و حراس��ت در مجتمع هاي تجاري با رويكرد HSE، ايجاد 
دس��تورالعمل هاي ايمني مختص اصن��اف مختلف، حذف 
عمليات و تجهيزات فرسوده و خطرساز از كارگاه ها و مراكز 
فعاليت اصناف از راهكاره��اي ممكن براي كاهش حوادث 
اس��ت. او تصريح كرد: دس��تيابي به ش��هري ايمن و سالم، 
نيازمن��د همدل��ي در بخش سياس��ت گذاري، همكاري در 
بخش اجرايي و همراهي در بخش شهروندي است. اگر اين 
سه موضوع محقق شود، خواهيم توانست شهر را تبديل به 
شهري پايدار و ايمن كنيم، در غير اين صورت بايد منتظر 
وقوع حوادث ناگوار زيادي در ش��هرمان باشيم. كريمي در 
خصوص دريافت كد شناس��ه صندوق مكانيزه اظهار كرد: 
بر اساس دس��تورالعملي از تمام واحدهاي صنفي مشمول 
دريافت صندوق مكانيزه خواسته شده تا نسبت به تخصيص 
شناس��ه س��امانه صندوق مكانيزه فروش در س��ازمان امور 
مالياتي اقدام كنند. او افزود: برابر ماده 17 آيين نامه اجرايي 
تبصره 2 ماده 169 اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم همه 
صاحبان مشاغلي كه مشمول اولويت اين طرح قرار گرفته اند 
و ب��راي نصب و اس��تفاده از س��امانه صندوق  فروش��گاهي 
فراخوان شده اند، مكلف هستند نسبت به ثبت نام درخواست 
تخصيص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عمليات 
الكترونيكي س��ازمان امور مالياتي اقدام كنند. رييس اتاق 
اصناف كرج همچنين در خصوص مس��اله ادغام اتحاديه ها 
گفت: اكن��ون زمان مناس��بي ب��راي ادغ��ام اتحاديه هاي 
صنفي نيس��ت و در زماني دولت به دنبال ايجاد اش��تغال و 
فرصت هاي شغلي جديد است با ادغام اتحاديه ها اين فرصت 
گرفته مي ش��ود و چالشي براي ايجاد اشتغال ايجاد خواهد 

شد و بايد اين مساله به زمان مناسب تري موكول شود. 

 مشكالت استان ها
با اجراي طرح رجيستري 

نخس��تين بار در س��ال 85 اين موضوع مطرح شد اما 
به داليل مختلف همچون نبود زيرس��اخت ها انجام نشد. 
بعد از آن هم هرچند مس��ووالن در س��ال هاي بعد تالش 
كردن��د تا مانع اين موضوع مهم ش��وند، موفق نش��دند تا 
اينكه محمدج��واد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات دولت دوازدهم با كمك س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ط��ي ي��ك اقدام جدي، اين ط��رح را به مرحله 
اج��را درآورد. ح��اال بعد از رف��ت و آمدهاي ف��راوان، فاز 
نخس��ت اين طرح اجرا ش��ده و قرار است از روز سه شنبه 
14 آذرماه س��ال جاري، فاز دوم آن اجرايي ش��ود. در اين 
خصوص رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و 
لوازم جانبي استان هرمزگان گفت: تا به امروز در رابطه با 
اجراي طرح »رجيستري تلفن همراه« در اين استان، هيچ 
نامه مكتوبي دريافت نكرده ايم كه اگر قرار اس��ت اين بار با 
موفقيت انجام شود، مسووالن بايد نظارت بيشتري داشته 
باش��ند. براي دومين بار در تاريخ كش��ور ايران قرار است 
طرح »رجيستري تلفن همراه« انجام شود. علي اميني با 
تشريح وضعيت موجود در اين استان به خبرنگار »پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق اصناف ايران« گفت: طرح »رجيستري 
تلفن همراه« يكي از طرح هاي خوبي اس��ت كه از سال ها 
پيش اجرا ش��دن آن مطرح ش��ده بود اما ت��ا به اين دوره 
قاطعيتي در مسووالن ديده نمي ش��د. اميني اضافه كرد: 
مش��كلي كه ما با اين طرح داريم اين است كه تا به امروز 
براي اجرا ش��دن اين طرح، يك نامه مكتوب از سوي هيچ 
س��ازماني دريافت نكرديم و تنها از طريق فضاي مجازي و 
يك كانالي كه مخصوص اعضاي اس��تان است، اين خبر را 
شنيده ايم. بنابر اين اگر قرار باشد تا اين طرح به درستي در 
سراسر كشور اجرا شود، بايد مسووالن اين موضوع را به ما 
ابالغ كنند. به گفته رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، 
ارتباطي و لوازم جانبي استان هرمزگان، در اين اخبار هم 
ما تنها بحث برند »اپل« را بيشتر شنيده ايم و گويي باقي 
برندها مورد توجه قرار نگرفته اند. اگر قرار باش��د اين طرح 
بطور كامل اجرا شود، بايد بقيه برندها هم جزو آن باشند. 
زيرا كه مخاطبان برند »اپل« به دليل قيمت باال اين گوشي 
را ب��ه هر طريقي خريداري خواهند ك��رد اما بقيه برندها 
اغلب قيمت پايين تري دارند، ممكن است با مشكل مواجه 
ش��وند. او اضافه كرد: بعد از آنكه اجراي طرح »رجيستري 
تلف��ن همراه« دوباره به جريان افتاد، به دليل ركود حاضر 
در اس��تان هرمزگان، ما ش��اهد افت قيمت هم بوديم كه 

اميدواريم با اجراي عملي اين طرح، ركود برطرف شود. 

ضرورت بازنگري در قوانين 
حوزه اصناف كشور

پايگاه خبري اتاق اصناف  رييس اتاق اصناف استان 
مركزي گفت: بررسي و بازنگري در قوانين حوزه اصناف 
كشور به عنوان صنايع خرد بايد مورد توجه قرار گيرد و 
اين بخش نيز تقويت شود. جمشيد زند در جلسه ستاد 
راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي اس��تان مركزي در 
اراك كه با حضور رضا رحماني، قائم مقام وزير صنعت، 
معدن و تجارت برگزار ش��د، اظهار داشت: خوشبختانه 
در س��طح اس��تان مركزي كمترين مشكل را در بخش 
اصناف داريم زيرا همكاري ه��اي الزم در حوزه اصناف 
به انجام مي رس��د اما معضالت موجود فعلي ريش��ه در 
زيرساخت هاي كشوري دارد. رييس اتاق اصناف استان 
مركزي ضمن بيان اينكه بايد مباحث دس��ت و پاگير و 
موانع رونق كس��ب و كار از ميان برداشته شود، افزود: 
براس��اس م��اده 191 قان��ون اصناف، دول��ت مي تواند 
كارگاه ه��اي صنفي زير 10 نفر را از مش��موليت قانون 
كار يا از بخش��ي از اين قانون معاف كند كه درخواست 
رس��يدگي به اين مس��اله را داريم. به گزارش مهر، وي 
خاطرنش��ان كرد: هدف ما بايد صيانت از صنايع بزرگ 
و تمركززدايي از آنها باش��د و بخشي از توجه مان را نيز 
روي صنايع خرد متمركز كنيم تا به نتيجه برسيم زيرا 
با اين روند سيستم استاد و شاگردي به طور مجدد احيا 
مي شود. رييس اتاق اصناف استان مركزي تصريح كرد: 
پيش��نهاد مي دهيم هم اكنون كه زمان تنظيم برنامه و 
بودجه كش��وري است، مساله تامين اجتماعي شاغالن 
اصناف هم مورد بازنگري و بررسي قرار گيرد. زند عنوان 
كرد: همچنين درخواس��ت داريم به س��ود تس��هيالت 

پرداختي به اصناف نيز توجه شود.

اصناف

در نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بررسي شد

داليل نفس تنگي در صنايع صادرات محور 

در نشست كارگروه انتخاب صادركنندگان نمونه استان تهران مطرح شد

جزئيات معيارهاي انتخاب صادركنندگان نمونه
نشست مشترك دبيرخانه انتخاب صادركنندگان 
نمونه استان تهران و نمايندگان تشكل هاي اقتصادي 
كه صادركنندگان منتخب در عضويت آنها هس��تند، 
برگزار ش��د. در اين نشس��ت كه براي تش��ريح روند 
بررسي پرونده هاي بنگاه هاي صادراتي و ارائه گزارشي 
از فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه اس��تان تهران 
برگزار ش��ده بود، نمايندگان تشكل ها نيز ديدگاه ها و 
نقطه  نظرات خود را بيان كردند. عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران و رييس كنفدراسيون صادرات ايران كه از 
س��وي اتاق تهران به عنوان مسوول دبيرخانه انتخاب 
صادركنندگان نمونه برگزيده ش��ده است در ابتداي 
اين جلس��ه با اش��اره ب��ه موافقت كارگ��روه انتخاب 
صادركنندگان نمونه اس��تان با واگ��ذاري اين امر به 
اتاق تهران گفت: حدود 54 پرونده به دبيرخانه ارسال 
شد و كار رسيدگي به اين پرونده ها نيز به طور دقيق 
انجام شد و استعالم هاي الزم نيز از نهادهاي مسوول 
اخذ شده اس��ت. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران؛ 
محمد الهوتي افزود: براساس آيين نامه و دستورالعمل 
اجرايي مربوط به اي��ن موضوع، صادركنندگان نمونه 

نباي��د داراي معوقات بانكي باش��ند و ميزان صادرات 
آنها نيز از طريق گمرك راس��تي آزمايي شده است. او 
با اش��اره به اينكه همه شركت كنندگان در اين آيين 
انتخاب صادركننده نمونه در عضويت يك تشكل ملي 
يا استاني هستند، گفت: در مسير بررسي همه جوانب 
با دقت مورد بررس��ي قرار گرفته است كه اجحاف به 
فع��االن اقتصادي صورت نگي��رد. در واقع بايد تالش 
مي كرديم كه از هر گونه برداشت سليقه يي جلوگيري 
شود و امتيازبندي ها شفاف باشد. او معيارهاي حذف 
ش��ركت ها از سيستم امتيازدهي را »عدم عضويت در 
بانك اطالعاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت«، »عدم 
دستيابي به كف ميزان صادراتي« و »عدم عضويت در 
تشكل هاي ملي، استاني، تعاون يا اتاق هاي مشترك« 
عنوان كرد و گفت: ميزان كف صادراتي تعيين ش��ده 
براي صادركنندگان صنايع دس��تي، فرش دستباف، 
مي��وه و تره بار، گل و گياه معادل 500 هزار دالر براي 
صادركنندگان پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي و خودرو 
معادل 3ميليون دالر و ساير گروه ها يك ميليون دالر 
تعيين شده است. الهوتي سپس به معيارهاي عمومي 

انتخاب صادركنندگان برت��ر پرداخت و گفت: درآمد 
ارزي حاصل از صادرات، حفظ و توسعه بازارهاي هدف 
و فعاليت هاي بازاريابي، مهارت فني و تخصصي شركت 
در ام��ر صادرات، عضويت در تش��كل هاي اقتصادي و 

تنوع اقالم صادراتي ازجمله اين معيارهاست. 
 او عن��وان كرد كه هر ي��ك از گروه هاي كااليي 
از منظر برخي ش��اخص هاي اختصاص��ي نيز مورد 
ارزيابي قرار گرفته اند. او سپس اطالعات پرونده هاي 
رس��يده و نحوه امتيازدهي ب��ه صادركنندگان را با 

نمايندگان تشكل هاي ملي در ميان گذاشت. 
در ادامه اين نشس��ت، نمايندگان تش��كل ها نيز 
پيش��نهاداتي را مط��رح كردند؛ پيش��نهاداتي نظير 
اينكه به كس��اني كه در بازارهاي دوردست فعاليت 
مي كنند، امتياز تش��ويقي اختصاص پي��دا كند. يا 
اينكه ميان صادرات مواد خام و صادرات محصوالت 
تمام ش��ده، تمايز ايجاد ش��ود. يك��ي از نمايندگان 
تش��كل ها نيز بر اين عقيده بود صادركنندگاني كه 
نس��بت به بازارس��ازي اقدام مي كنند نيز شايس��ته 
توجه ويژه هس��تند. در انتهاي اين نشس��ت محمد 

الهوتي بيان كرد كه پيشنهادات تشكل ها در فرآيند 
انتخاب صادركنندگان مد نظر قرار مي گيرد و عالوه 
بر اين عملياتي شدن اين پيشنهادات مي تواند براي 
حماي��ت از صادركنندگان نيز م��ورد پيگيري قرار 
گي��رد.  بايد گفت مراس��م معرف��ي صادركنندگان 
نمونه اس��تان ته��ران روز دوش��نبه 13 آذر ماه در 
هت��ل ارم تهران با حضور مقام��ات دولتي و بخش 

خصوصي و نمايندگان ش��ركت ها و تشكل ها برگزار 
مي ش��ود. اين براي نخس��تين  بار اس��ت كه فرآيند 
بررس��ي، انتخ��اب و معرفي صادركنن��ده نمونه به 
بخش  خصوصي واگذار شده است. بخش خصوصي 
اميدوار اس��ت اين فرآيند در س��ال هاي آتي نيز در 
اختيار اتاق بازرگاني باش��د و در سطح ملي نيز اين 

مسووليت به اتاق بازرگاني ايران تفويض شود.

ش��هردار تهران هفته گذش��ته درباره تحول به وج��ود آمده در 
رشد كس��ب وكارهاي نوپا س��خن گفت. او اظهار كرده كه چنانچه 
مي خواهي��م حركت و تحولي ج��دي در اقتصاد ش��هري به وجود 
بياوريم بايد موضوع فعاليت هاي دانش بنيان، كمك به استارت آپ ها 
و مساله فناوري هاي نو را در جهات مختلف جدي بگيريم. راه اندازي 
شركت هاي اس��تارت آپي و دانش بنيان در كشور از حدود 10سال 
پيش آغاز شده و در سال هاي گذشته رواج پيدا كرده تا جايي است 
كه براس��اس آمارهاي وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات در يك 
سال اخير)سال95( حدود هزار و 227 استارت آپ در حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات ايجاد ش��ده و دو هزار و 500 واحد كسب  وكار 
مرتبط با اين فعاليت ها شكل گرفته است، واحدهايي كه اگر در هر 
كدام در نظر بگيريم حداقل 10نفر اش��تغال داشته باشند)كه حتما 
چندين برابر اين عدد اس��ت( ميزان اشتغالي كه اين كسب وكارها 
ايجاد كرده اند را مي توان 25هزار شغل برآورد كرد. 25هزار شغلي كه 
درصد بااليي از آن سهم جوانان تحصيلكرده يي است كه اين روزها 
بيكاري آنها به يكي از دغدغه هاي مهم در كشور تبديل شده است. 

 عوامل رشد استارت آپ ها
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران؛ عالوه بر اينها يكي ديگر 
از آمارهاي اميدوار كننده به رش��د استارت آپ ها در ايران و تاثير 
آنها در اقتصادي كش��ور به گزارش��ي بازمي گردد كه بنياد ملي 

نخبگان از مهاجرت معكوس به كش��ورمان منتش��ر كرده است. 
طبق اعالم بني��اد ملي نخبگان، اس��تارت آپ ها تاثير مهمي در 
روند برگش��ت و مهاجرت معكوس نخبگان كش��ور داش��ته  اند. 
آمار اين بنياد حاكي از آن اس��ت كه س��الي ح��دود 100نفر از 
دانش آموخت��گان ايران ك��ه براي تحصيل به كش��ورهاي ديگر 
رفته بودند و با پيش��نهاد كار هم روبه رو هستند براي راه اندازي 
شركت هاي استارت آپي يا كار كردن در يكي از استارت آپ هاي 
مهم فعال در كش��ور به اي��ران بازمي گردند. آم��ار مهمي كه با 
بررس��ي چند اس��تارت آپ مهم ك��ه هم اكنون فعال هس��تند، 
مي توان��د به ص��ورت مصداقي هم آن را تاييد ك��رد. براي مثال 
اس��تارت آپ ها مشهوري همچون ديوار، شيپور، نت برگ همگي 
از س��وي جواناني راه اندازي شده اند كه بعد از تحصيل در خارج 
از كش��ور به ايران بازگش��ته اند و با كمك دانش��ي كه در زمان 
تحصي��ل در دانش��گاه هاي معتبر جهاني به دس��ت آوردند اين 

موسسه ها و استارت آپ ها را راه اندازي كردند. 
در اي��ن بين به نظر مي رس��د وضعيت كنوني، تازه ش��روع 
يك جهش مهم در حوزه توجه به اس��تارت آپ ها در ايران باشد 
اگرچ��ه كه همين حاال هم ش��ايد خيلي ها فكر كنند كه دنياي 
اس��تارت آپ ها در كش��ورمان اشتباه شده اس��ت و ديگر امكان 
ش��كل گيري فرصت هاي ش��غلي جديدي در اين زمينه چندان 
وج��ود ندارد ول��ي اتفاق مهمي در راه اس��ت و آن نقش پذيري 

بيشتر استارت آپ ها در آينده اقتصاد ايران و حتي تغيير رفتارها 
و نوع زندگي به خاطر گس��ترش آنهاست. ش��ايد خريد آنالين 
االن ب��راي خيلي ها به يك چيز عادي تبديل ش��ده باش��د ولي 
تا همين 4، 5 س��ال پيش كاري بسيار عجيب محسوب مي شد 
كه افراد اعتماد چنداني به آن نداش��تند ولي حاال مي بينيم كه 
روزانه هزاران خريد آنالين در كش��ور ثبت مي شود و اين حتما 
تاثيرات فراواني در كش��ور داشته است. اگر روزي خريد از بازار 
بزرگ و داالن ه��اي آن فرهنگ بود و روز ديگر نوبت بقالي ها و 
فروشگاه ها رس��يد؛ حاال دوره زمانه هايپرماركت ها و خريدهاي 
آنالين رس��يده و اين روند تغيير در زندگي روزمره در همه  چيز 

قابل مشاهد است. 

 توجه جدي به فناوري
البته به نظر مي رسد كه حاال مسووالن كشور هم به اهميت 
اي��ن موضوع پي برده اند و به دنبال اين هس��تند تا با اين موج 
مهم همراه ش��وند و حت��ي آن را تقويت كنن��د. دو روز پيش 
محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران ك��ه از مديران تكنوكرات و 
پيش��رو كشور محسوب مي شود در يكي از سخنراني هاي خود 
بر اهميت توجه به ش��ركت هاي دانش بنيان و اس��تارت آپ ها 
در ش��هر تهران تاكيد كرد و گفت: اگ��ر مي خواهيم حركت و 
تحولي جدي در اقتصاد ش��هري به وجود بياوريم بايد موضوع 
فعاليت ه��اي دانش بنيان، كمك به اس��تارت آپ ها و مس��اله 
فناوري ه��اي ن��و را در جهات مختلف ج��دي بگيريم. درحال 
حاضر همه كالن ش��هرها در اقتصاد شهري خود به اين سمت 

رفته اند و ما هم چاره يي جز اين نداريم.« 
او در ادام��ه ب��ه اقدام هايي كه تاكنون در اي��ن زمينه انجام 

گرفته، اش��اره ك��رد و گفت:»در اين زمينه دو جلس��ه با معاون 
علمي و فناوري رياست جمهوري روي اين موضوع بحث كرديم 
ت��ا بخش هاي��ي را در تهران ب��ه واحد هاي فن��اوري اختصاص 
دهي��م. در اين موضوع كميته مش��تركي نيز ب��ا معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري تش��كيل داديم و مرك��ز مطالعات 
مي تواند به پيشبرد اين هدف كمك كند.« استارت آپ ها موتور 
مح��رك آينده اقتصاد ايران خواهند بود، اتفاقي كه با نگاهي به 
كشورهاي توسعه يافته در جهان و بررسي اقتصاد آنها به خوبي 
مي توان متوجه آن شد. طبق آمارهاي جهاني در كشوري مانند 
هندوستان 80  هزار شغل به وسيله كسب وكارهاي نوپاي حوزه 
فناوري اطالعات در س��ال 2016 ايجاد ش��ده و برآورد مي شود 
بين يك تا 1.5درصد از GDP اياالت متحده مربوط به كس��ب 

 وكارهاي نوپا باشد. 
گ��زارش ديد ب��ان جهان��ي كارآفريني)GEM( و موسس��ه 
كارآفريني و توسعه جهاني GEDI كه در سال گذشته منتشر 
شده و مربوط به پايان سال 2016 ميالدي است، نشان مي دهد 
ك��ه ايران از حيث كارآفريني نوپا و اس��تارت  آپ ها در رتبه 23 
جهان قرار دارد و وضعيتي مش��ابه كشورهاي چين و استراليا را 

ايجاد كرده است. 
محمدجواد آذري جهرمي ابتداي امسال و پيش از اينكه وزير 
ارتباطات شود در جايگاه معاون اين وزارتخانه گفته بود:»شاهد 
توليد بيش از 100 هزار اپليكيش��ن اندرويدي در كشور هستيم 
و 22 هزار گروه توس��عه دهنده اپليكيشن و 100هزار شغل طبق 
گ��زارش مركز آمار در اين بخش ايجاد ش��ده اس��ت. همچنين 
برنامه ريزي صورت گرفته براي ايجاد 130 هزار ش��غل در سال 
جاري و افزايش 30درصدي ايجاد اشتغال در اين بخش است«.

 مسووليت ارگان ها در قبال رشد كسب و كار نوپا چيست؟

نقش پذيري استارت آپ ها در اقتصاد ايران



 Sun. December  3. 2017  982   يك شنبه          12 آذر 1396     14  ربيع االول 1439  شماره  
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

 وزير دفاع امريكا به پاكستان
سفر مي كند

 حمايت دوباره سيدحسن نصراهلل
از حريري 

مخالفت رسمي امريكا با اقتصاد 
بازار چين

گروه جهان|
يك مس��وول عالي رتبه حزب اهلل لبنان اخيرا پيامي از سيدحس��ن نصراهلل به سعد 
حريري منتقل كرده است كه مطابق آن، دبيركل حزب اهلل تاكيد كرده از سعد حريري 
چه ظالم باشد و چه مظلوم، حمايت مي كند. به گزارش ايسنا به نقل از النشره، منابع 
سياسي نزديك به حزب اهلل لبنان احتمال ديدار سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل 
لبنان و س��عد حريري نخست وزير اين كشور را تاييد يا تكذيب نكردند؛ اما گفتند در 
حال حاضر موانع بسياري در مسير اين ديدار وجود دارد. به گفته منابع آگاه ديدارهاي 
ميان نادر حريري مدير دفتر سعد حريري و معاون سياسي دبيركل حزب اهلل لبنان در 
زمان اقامت حريري در عربستان سعودي و بعد از بازگشت وي از سر گرفته شده است. 
در همين حال، يك مس��وول عالي رتبه در حزب اهلل اخيرا پس از بازگش��ت حريري از 
رياض با او ديدار كرده و پيامي را از سيدحسن نصراهلل به او رسانده است. سيدحسن 
نصراهلل در اين نامه تاكيد كرده كه حزب اهلل براي تقويت ثبات لبنان و حفظ دولت و 
ممانع��ت از فتنه با حريري همكاري و از جان او محافظت خواهد كرد. به گفته منابع 
آگاه، اين مسوول به حريري اطمينان داده كه حزب اهلل در حل همه پرونده هاي مورد 

اختالف با وي همكاري مي كند. 
در همي��ن حال، رييس جمهوري لبنان اعالم كرده بحران ب��ه وجود آمده پس از 
استعفاي سعد حريري از سمت نخست وزيري، پايان يافته است. ميشل عون در پايان 
سفر سه روزه خود به ايتاليا با تاكيد بر اهميت تمركز بر وحدت ملي در اين كشور و 
ثبات امنيتي و مالي افزود: مراحل نهايي حل وفصل بحران آغاز شده است. نخست وزير 
ايتاليا نيز گفته كشورش تقويت هرچه بيشتر »نقش موثر ارتش لبنان در خاورميانه« از 

طريق همكاري جهت ثبات امنيتي به ويژه در جنوب لبنان را خواستار است. 
نخس��ت وزير لبنان نيز در بخش��ي از گفت وگوي خود با مجله »پاري ماچ« فرانسه 
اعالم كرد: حزب اهلل داراي نقش سياسي و اسلحه است، اما از اين سالح در داخل لبنان 
استفاده نمي كند. الحريري در بخش ديگري از اين مصاحبه گفت كه در عربستان در 

بازداشت نبوده و قصد وي از استعفا، ايجاد شوك مثبت در لبنان بوده است. 

گروه جهان|
جيم��ز ماتيس وزير دفاع اياالت متحده، دوش��نبه )فردا( در ادامه س��فر پنج روزه 
خ��ود به خاورميانه وارد اس��الم آباد خواهد ش��د. وي در اين س��فر درخصوص امنيت 
منطقه، روند استقرار صلح افغانستان و ديگر موضوعات دوجانبه با شاهد خاقان عباسي 

نخست وزير و ژنرال قمر باجوا فرمانده ارتش پاكستان گفت وگو خواهد كرد. 
به گزارش پاكستان تودي، سفر ماتيس و ژنرال جوزف دانفورد فرمانده ستاد مشترك 
ارتش امريكا، به پاكستان به دليل تنش هاي اخير در روابط اسالم آباد-واشنگتن در كانون 
توجه كارشناس��ان سياس��ي قرار گرفته اس��ت. دولت امريكا اندكي پيش پاكستان را به 
حمايت از شبكه تروريسم حقاني در خاك اين كشور متهم كرده است. مقامات امريكايي 
مي گويند اعضاي ش��بكه حقاني پس از انجام عمليات تروريس��تي در خاك افغانس��تان 
به راحتي در پناهگاه هاي امن در خاك پاكستان مخفي مي شوند. دولت و ارتش پاكستان 
ضمن رد اين ادعاها اعالم كرده اند كه ارتش بدون تبعيض با همه گروه هاي تروريس��تي 
مقابل��ه مي كن��د. روزنامه داون چاپ پاكس��تان نوش��ته، اي��ن هيات نظامي در س��فر به 
اس��الم آباد، براي تحقق اس��تراتژي دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، در افغانستان از 
دولت پاكستان خواهند خواست تا گام هاي جديدي براي توقف فعاليت شبكه حقاني در 
افغانستان بردارد. اگر مقامات واشنگتن اين درخواست را مطرح كنند و پاكستان همانند 
گذش��ته واكنشي تند نش��ان دهد، بي شك روابط اسالم آباد و واش��نگتن تيره تر مي شود. 
ركس تيلرسون وزير خارجه امريكا، در سفر ماه گذشته خود به پاكستان با برخورد سرد 
اس��الم آباد مواجه ش��د. وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( با انتشار بيانيه يي اعالم كرده است 
كه جيمز ماتيس س��فر خود را ش��نبه با ديدار از مصر آغاز كرده و يك ش��نبه )امروز( به 
اردن سفر كرده است. نخستين ديدار جيمز ماتيس با عبدالفتاح السيسي رييس جمهوري 
مصر و وزير دفاع اين كشور بود. در اردن نيز وزير دفاع امريكا با ملك عبداهلل پادشاه اين 
كشور، ديدار و در كنفرانسي با حضور نمايندگان كشورهاي آفريقايي و اروپايي با موضوع 
»مبارزه با افراط گرايي در غرب آفريقا« ش��ركت مي كند. ماتيس سه ش��نبه نيز به كويت 

سفر و با شيخ صباح احمد جابر صباح امير اين كشور، مالقات مي كند. 

گروه جهان|
 امريكا رسما اعالم كرد كه با اقتصاد بازار چين مخالف است. اين موضع گيري از ورود 
واش��نگتن و پكن به فصل جديدي از جنگ تجاري حكايت دارد. به گزارش سي ان بي سي، 
اياالت متحده به طور رس��مي به س��ازمان تجارت جهاني اعالم كرده كه مخالف پذيرفتن 
»اقتصاد بازار« چين اس��ت. درخواستي كه اگر مورد تاييد سازمان تجارت جهاني هم قرار 
گيرد، اين اجازه را به واشنگتن مي دهد تا تعرفه هاي سنگين ضددامپينگ را روي كاالهاي 
چيني لحاظ كند. اقتصاد بازار يك سيستم اقتصادي است كه در آن توليد و توزيع كاالها 
و خدمات با مكانيسم بازارهاي آزاد و توسط سيستم قيمت آزاد هدايت مي شود. اين بيانيه 
اعتراض آميز امريكا مي تواند در راستاي سياست هاي اخير اقتصادي اتحاديه اروپا عليه چين 
باش��د كه اعالم كرده بود رويه فعلي تجاري چين پيامدهاي جدي براي آينده تجاري اين 
اتحاديه در پي دارد. چين با اتحاديه اروپا براي به رس��ميت شناخته شدن عنوان »اقتصاد 
بازار« مبارزه مي كند؛ چراكه به موجب كس��ب اين عنوان، مقايسه قيمت ها توسط كشور 
ثالث ممنوع مي شود و اين رويكرد به طور چشمگيري عوارض ضددامپينگ روي كاالهاي 
چيني را كاهش مي دهد. از س��ويي ديگر امريكا و اتحاديه اروپا معتقدند كه نقش فراگير 
دول��ت در اقتصاد چين از جمله اعطاي يارانه هاي هنگفت به اين معني اس��ت كه قيمت 
محصوالت چيني در بازارهاي داخلي امريكا و اروپا كامال تحريف ش��ده و مورد تاييد بازار 
نيس��تند. پيش از اين نماينده تجاري امريكا در كنگره گفته بود، پرونده تجاري واشنگتن 
عليه چين در سازمان تجارت جهاني به عنوان جدي ترين پرونده دادخواهي امريكا در اين 
س��ازمان محسوب مي شود و اعمال تصميم به نفع چين، يك فاجعه براي سازمان تجارت 
جهاني اس��ت. وي بارها نسبت به اعضاي حل و فصل مناقشه سازمان تجارت جهاني ابراز 
نااميدي كرده و خواس��تار تغييرات عمده در اين س��ازمان شده بود. همچنين در گزارشي 
وزارت بازرگاني امريكا اكتبر اعالم كرده بود چين موفق به پش��ت سر گذاشتن تست هاي 
اقتصاد بازار نشده است. دولت ترامپ اعالم كرده در راستاي تحقق شعار »اول امريكا« چند 
عمده تجاري انجام خواهد داد، از جمله وضع تعرفه هاي سنگين يا سهميه بندي براي فوالد 

و آلومينيوم و همچنين پيگيري نقض مالكيت معنوي در چين. 

سنا بزرگ ترين تغيير نظام 
مالياتي امريكا را تصويب كرد 

گ��روه جه��ان- طرح دونال��د ترام��پ رييس جمهوري 
 امري��كا، ب��راي كاه��ش ماليات ه��ا در مجل��س س��نا ب��ا

 52 راي مثبت در برابر 48 راي مخالف به تصويب رس��يده 
اس��ت. به  گزارش بي بي سي، اين بزرگ ترين تغيير در نظام 
مالياتي امريكا از زمان رياست جمهوري رونالد ريگان به اين 
سو اس��ت. ريگان از طرفداران سرس��خت نظام بازار آزاد و 
كاهش نقش دولت در اقتصاد محسوب مي شد و اصالحات 
مالياتي او در مجموع بر كاهش ماليات بر درآمد به خصوص 
درآمدهاي باال و سود شركت ها متمركز بود با اين هدف كه 

باعث تشويق سرمايه گذاري و رشد اقتصادي شود. 
تايي��د اين طرح در حالي صورت گرفت كه يك كميته 
سنا هشدار داده بود تغيير در سيستم مالياتي يك تريليون 
دالر به كسري بودجه فعلي امريكا مي افزايد. ترامپ خواهان 
آن اس��ت اين تغييرات پيش از پايان س��ال اجرايي شوند. 
مجلس س��ناي امريكا بايد طرح تاييد ش��ده را با آنچه ماه 
پي��ش در مجلس نماين��دگان به تصويب رس��يد، تركيب 
كند و س��پس آن را براي تاييد نهايي و تبديل به قانون به 
ترامپ بفرستد. دموكرات ها گفته اند كاهش ماليات ها تنها 
به نفع ش��ركت هاي بزرگ و ثروتمندان اس��ت و همچنين 
باعث افزايش كس��ري بودجه امريكا مي شود. مصوبه اخير 
سنا كه براساس ديدگاه مالياتي ترامپ تدوين شده ساده تر 
كردن نظ��ام ماليات��ي و كاهش ماليات به خص��وص براي 
درآمدهاي باال را دنبال كرده اس��ت. استدالل اين است كه 
ثروتمن��دان با اطمينان از اينكه ماليات به معني از دس��ت 
رفتن بخش كمتري از درآمدهاي شان است رغبت بيشتري 
به سرمايه گذاري خواهند يافت كه نتيجه آن رشد اقتصادي 
و افزايش اش��تغال خواهد بود. در اين مصوبه، ميزان درآمد 
معاف از ماليات، يعني پايين ترين درآمد مشمول اخذ ماليات 
بر درآمد دو برابر ش��ده و همچنين ميزان درآمد مش��مول 
باالترين نرخ ماليات هم به دوبرابر افزايش يافته است. نتيجه 
اينك��ه ميزان ماليات پرداختي ب��راي همه صاحبان درآمد 
كاهش يافته اما ميزان اين كاهش براي دارندگان درآمدهاي 
باالي يك ميليون دالر بيش��تر بوده است. از ميزان ماليات 
بر س��ود شركت ها، ارث هاي كالن و امالك نيز كاسته شده 
است. نتيجه نهايي اجراي اين مصوبه كاهش در درآمدهاي 
ماليات��ي دولت خواهد بود. اين وضعيت مي تواند به افزايش 
كس��ري بودجه در س��ال هاي آينده منجر شود اما معموال 
چنين رويكردي بر اين فرض استوار است كه كاهش ماليات 
به بهبود رشد اقتصادي و باال رفتن اشتغال منجر مي شود و 
با بيشتر شدن درآمدها، افزايش مبناي اخذ ماليات درنهايت 
كاهش نرخ مالي��ات را جبران مي كن��د. ارزيابي طرفداران 
ديدگاه اقتصادي دونالد ترامپ حاكي از افزايش نرخ رش��د 
اقتصادي و فرصت هاي شغلي است. اين ارزيابي موردتاييد 
بازارهاي س��هام هم بوده و انتظار م��ي رود باعث رونق اين 

بازارها شود. 

بغدادي زنده اما زخمي است
ش��بكه تلويزيوني امريكاي��ي فاكس نيوز گ��زارش داده 
براس��اس اطالعاتي ك��ه وزارت دفاع عراق به دس��ت آورده، 
ابوبكر بغدادي س��ركرده گ��روه داعش، همچن��ان زنده اما 
زخمي و در جايي نزديك مرز عراق-س��وريه مخفي ش��ده 
است. فاكس نيوز نوشته براساس اطالعات وزارت دفاع عراق، 
خليفه خودخوانده داعش ميان شهر مرزي القائم در استان 
االنبار عراق و البوكمال در استان ديرالزور سوريه در حاشيه 

رودخانه فرات، رفت و آمد دارد. 

 تاجر مصري:
جلوي بن سلمان را بگيريد

تاجر و سرمايه دار مشهور مصري ضمن انتقاد از وليعهد 
عربستان س��عودي گفت��ه بايد مقابل اين جوان ايس��تاد. به  
گ��زارش رويترز، نجيب س��اويرس كمپين مبارزه با فس��اد 
عربس��تان را محكوم كرده و گفت��ه اين كمپين قوانين اين 
كشور را نقض مي كند و مانع سرمايه گذاري مي شود. مقامات 
عربستاني ماه گذش��ته بنا به درخواست محمد بن سلمان، 
وليعهد عربستان سعودي در چارچوب كمپين مبارزه با فساد 
ده ها نفر از سرمايه گذاران و شخصيت هاي سياسي ازجمله 

شاهزادگان خانواده حاكم را بازداشت كردند. 

شكايت اردوغان از قليچداراوغلو
رييس جمه��ور تركي��ه و خويش��اوندان وي از كم��ال 
قليچداراوغل��و رهب��ر بزرگ تري��ن ح��زب مخال��ف دولت، 
ش��كايت كرده اند و خواستار پرداخت 1.5ميليون لير تركيه 
غرامت نقدي ش��دند. به  گزارش آناتول��ي، وكيل اردوغان از 
قليچداراوغلو رهبر ح��زب جمهوري خلق، به اتهام توهين، 
بيان اتهامات غيرواقعي و خصومت ش��خصي عليه خانواده 
اردوغان به دادگاه ش��كايت كرده است. قليچداراوغلو مدعي 
شده خويشاوندان نزديك اردوغان ميليون ها دالر به شركتي 
در يكي از جزايز ش��ناخته شده به عنوان پناهگاه هاي ايمن 

مالياتي منتقل كرده اند. 

ماكرون ميزبان نيچروان بارزاني
امانوئ��ل ماك��رون رييس جمهوري فرانس��ه، با نيچروان 
بارزاني نخست وزير اقليم كردستان عراق و قباد طالباني پسر 
جالل طالباني رييس جمهور فقيد عراق در كاخ اليزه ديدار 
كرد. به  گزارش سومريه نيوز، اين ديدار در سايه ادامه بحران 
ميان بغداد و اربيل پس از برگزاري همه پرس��ي اس��تقالل 
كردس��تان عراق كه در 25س��پتامبر برگزار ش��د، صورت 
گرفته اس��ت. رسانه هاي تركيه يي پيش تر اعالم كرده بودند 
كه نيچروان بارزان��ي از طريق گذرگاه مرزي ابراهيم خليل 

وارد تركيه شد. 

توقيف اموال ضراب در تركيه
دادستاني اس��تانبول دس��تور توقيف اموال رضا ضراب 
و خان��واده او را در راس��تاي تحقي��ق قضاي��ي در م��ورد 
اي��ن تاجر طال ص��ادر كرده اس��ت. ب��ه گ��زارش آناتولي، 
رضا ضراب از س��وي دادس��تاني اس��تانبول به جاسوس��ي 
 متهم ش��ده اس��ت. عالوه بر دارايي هاي رضا ض��راب اموال

 22 فرد ديگر ازجمله دختر او نيز توقيف خواهد ش��د. رضا 
ضراب با تابعيت ايراني-تركيه يي چهارشنبه در دادگاهي در 
نيويورك اردوغان را به صدور مجوز تراكنش مالي در راستاي 
كم��ك به ايران براي دور زدن تحريم هاي امريكا متهم كرد. 
بينعال��ي ييلديريم نخس��ت وزير تركيه، ه��دف اين پرونده 
قضايي در امريكا را اعمال فشار بر تركيه عنوان كرده است. 

ضراب مارس 2۰1۶ در امريكا بازداشت شد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

مشاور سابق عليه رييس جمهور امريكا شهادت مي دهد؟ 

زنگ خطر فلين در كاخ سفيد

شمشير دو لبه شكوفايي مركز مالي آلمان

»برگزيت« به بازار امالك فرانكفورت رسيد
گروه جهان| طال تسليمي|

تاثيرات خروج بريتاني��ا از اتحاديه اروپا به  تدريج در 
كشورهاي منطقه نمايان مي ش��ود و به نظر مي رسد به 
همان اندازه يي كه لندن زيان مي بيند، فرانكفورت سود 
قاب��ل توجهي از اين تحوالت مي ب��رد. تاكنون 15 بانك 
جهان��ي اع��الم كرده اند كه با خروج بريتاني��ا از اتحاديه 
اروپا در س��ال 2۰19، مراكز عملياتي خود را از لندن به 
فرانكفورت منتقل مي كنند. چشم انداز برگزيت با افزايش 
قابل توجه فعاليت ها در ب��ازار امالك فرانكفورت همراه 
بوده اس��ت؛ چهار برج در مناطق مه��م تجاري در حال 
س��اخت هس��تند و فروش برج تجاري 185 فرانكفورت 
ب��ه مبلغ 775ميليون يورو در زمره بزرگ ترين معامالت 
در قاره اروپا قرار گرفته اس��ت. طولي نمي كشد خيابان 
ماريناستراس در مركز فعاليت هاي مالي فرانكفورت كه 
زماني تحت سلطه خانواده برنتانو بود، به  زودي به مركز 

فعاليت گلدمن ساكس تبديل شود. 

 سود فرانكفورت؛ ضرر لندن
بانك ه��اي بين الملل��ي مدت هاس��ت ك��ه دو طرف 
مذاك��رات برگزيت را به دس��تيابي ب��ه توافقي ترغيب 
مي كنند كه آس��يبي به فعاليت نهادهاي خدمات مالي 
نزند. بريتانيا هنوز از اتحاديه اروپا خارج نشده و بانك ها 
هن��وز كاركنان خود را از لندن ب��ه مركز مالي رقيب در 
آلمان منتقل نكرده اند؛ اما طبق تجربه آژانس هاي امالك 
فرانكفورت، تاثيرات برگزيت تمام و كمال قابل مشاهده 
هستند. به گزارش فايننشال تايمز، بانك  سرمايه گذاري 

امريكايي گلدمن ساكس در ماه اكتبر اعالم كرد فضايي 
به وس��عت 1۰ه��زار مترمربع در س��اختمان 38 طبقه 
مارينت��ورم در نزديكي دويچه بانك را براي انتقال حدود 
8۰۰ كارمن��د خود در نظر گرفته اس��ت. لويد بلنكفين 
مديرعامل گلدمن س��اكس در توييتر نوش��ت: »تازه از 
فرانكفورت برگشته ام. جلسات فوق العاده، هوا عالي، واقعا 
لذت بردم. خوب است، چون در آينده زمان زيادي را در 
آنجا خواهم گذراند.« هش��تگي كه در ادامه اين توييت 

آمده بود »#برگزيت« بود. 
مارك��وس كولم��ان كارش��ناس امالك تج��اري در 
فرانكف��ورت گف��ت: »برگزي��ت قطعا به اينجا رس��يده؛ 
بيش��ترين افزايش تقاضا براي فضاهاي تجاري در چند 
سال گذشته را شاهد هس��تيم.« اين در حالي است كه 
اگ��ر تنها 2درصد از بانك هاي مش��غول به كار در لندن 
به فرانكفورت منتقل شوند، بحران اجاره هاي سرسام آور 
س��اختمان هاي مسكوني در اين ش��هر وخيم تر خواهد 
ش��د. فرانكفورت اگرچه مركز مال��ي بزرگ ترين اقتصاد 
اتحاديه اروپا محس��وب مي ش��ود، اما از بسياري جهات 
يك مركز استاني اس��ت تا يك كالن شهر. جمعيت اين 
ش��هر كمت��ر از يك ميليون نفر اس��ت و مي توان با يك 
ساعت پياده روي در امتداد رودخانه اصلي جاري در شهر 
از يك س��و به س��وي ديگر آن رس��يد. در حقيقت همه 
برنامه هاي اصلي فرهنگي آلمان در برلين يا كلن برگزار 
مي شوند. با اين حال فرانكفورت ميزبان برخي بزرگ ترين 
نام ه��ا در عرص��ه فعاليت هاي مالي بوده اس��ت. خاندان 
راث چايلد يك امپراتور بانكداري در اين ش��هر تاس��يس 

كرده ان��د و مقر اصل��ي چهار بانك ب��زرگ وام دهنده در 
آلمان يعني دويچه بان��ك، كامرزبانك، دي زي و كا  اف ِو 
نيز در فرانكفورت است. بازار سهام آلمان، بانك مركزي 
اروپا و بوندسبانك )بانك مركزي آلمان( نيز در اين شهر 
واقع هستند. اكنون در پي تصميم بريتانيايي ها به خروج 
از اتحاديه اروپا، بانك هاي اصلي ژاپن، امريكا و بس��ياري 
از ديگر كش��ورها از برنامه خود براي انتقال شمار زيادي 
از كاركنان از لندن ب��ه فرانكفورت خبر داده اند. جي پي  
مورگان، يو  اس بانك از آخرين بانك هايي بودند كه اواخر 
ماه گذش��ته اعالم كردند؛ فضايي را در فرانكفورت براي 
حدود 2۰۰كارمند خود اجاره مي كنند. روز پنج شنبه نيز 
ش��ركت دكا ايموبيلين برج 185، بزرگ ترين ساختمان 
تجاري فرانكفورت را به مبلغ 775ميليون يورو خريداري 
كرد. ويكتور اش��تولتنبورگ رييس مالكيت و فروش در 
آلمان در دكا ايموبيلين گفت: »برگزيت نقش مهمي در 

تصميم شركت براي خريد اين برج داشت.«

 تيغ دولبه شكوفايي بازار 
ب��ا وجود س��رعت تغيير و تحوالت، ام��الك تجاري 
همچنان مبحث جذابي در معامالت محسوب مي شوند. 
اج��اره دفاتر تجاري در فرانكفورت حدودا متري 4۰يورو 
است كه با وجود افزايش حدودا 5درصدي از سال 2۰1۰ 
تاكنون همچن��ان 4۰درصد كمتر از پاريس و 7۰درصد 
كمتر از لندن اس��ت. اما كمبود امالك مسكوني به ويژه 
براي افرادي با حقوق متوس��ط شديدا احساس مي شود. 
ساختمان هاي مسكوني از س��ال 2۰11 به بعد به شدت 

گران ش��دند و اين حتي پيش از پيش بيني رونق امالك 
تجاري در نتيجه برگزيت بود. نرخ پايين بهره و افزايش 
توجه س��رمايه گذاران خارجي در افزايش قيمت امالك 
مس��كوني فرانكفورت نقش اساسي داشتند. از سه ماهه 
پاياني سال 2۰۰9 تاكنون اجاره آپارتمان ها از 1۰.5يورو 
براي هر مترمربع به 15يورو افزايش يافته است و اكنون 
اي��ن نگراني وجود دارد ك��ه برگزيت به افزايش غيرقابل 

كنترل قيمت ها در اين بازار منجر شود. 
رولف جانسن مديرعامل سازمان محافظت از حقوق 
مستاجران دي ام بي هشدار داد؛ خانوارهاي طبقه متوسط 
ب��ا درآمد خالص حدود 25۰۰ي��ورو در ماه، همين حاال 
نيز براي يافتن آپارتماني ك��ه از پس اجاره آن برآيند با 
مشكل مواجه هستند: »اگر تنها 2درصد از آنهايي كه در 

بخش بانكداري لندن شاغل هستند )حدود 15هزار نفر( 
به فرانكفورت نقل مكان كنند، شرايط به شدت وخيم تر 
خواهد ش��د.« به گفته محققان امالك در سال هاي آتي 
چندي��ن برج حدودا 2۰ طبقه مس��كوني در فرانكفورت 
ساخته خواهد شد. اما بيشتر آپارتمان ها لوكس و اسكان 

در آنها تنها براي افراد ثروتمند ممكن خواهد بود. 
در پنج س��ه ماهه منته��ي ب��ه راي برگزيت، قيمت 
خريد امالك مس��كوني در فرانكفورت 25۰ يورو در هر 
مترمربع افزايش يافت و به حدود 455۰ يورو رسيد. در 
پنج سه ماهه بعدي، قيمت خريد حدود ۶۰۰ يورو در هر 
مترمربع افزايش يافت و به 515۰ يورو رس��يد. در حال 
حاضر قيمت يك خانه دوخوابه در يك منطقه خوب در 

فرانكفورت به حدود ۶۰۰ هزار دالر مي رسد. 

گروه جهان|
مايكل فلين مش��اور پيش��ين امنيت ملي دونالد 
ترام��پ پذيرفته كه به مام��وران پليس فدرال امريكا 
دروغ گفته اس��ت. اعتراف اين مقام سابق كاخ سفيد 
مي توان��د اهرم تاثيرگذاري ب��راي رابرت مولر بازرس 
ويژه مسوول تحقيق درباره ادعاي دخالت روسيه در 
انتخابات اياالت متحده باش��د تا اتهام هاي جدي تري 
را عليه نزدي��كان رييس جمهوري امريكا مطرح كند. 
برخي رس��انه ها چون ديلي تلگ��راف از اين نيز فراتر 
رفته و نوش��ته اند كه فلين خ��ود را آماده مي كند تا 

عليه ترامپ در دادگاه شهادت دهد. 
ب��ه گزارش بلومبرگ، مايكل فلين در مداركي كه 
ب��ه دادگاه ارائه كرده يك عض��و بلندپايه تيم انتقالي 
دول��ت ترامپ را متهم ك��رده كه ب��ه او گفته بود با 
دولت هاي خارجي از جمله روسيه تماس برقرار كند. 
رس��انه هاي امريكايي مي گويند اين عض��و بلندپايه، 
جرد كوشنر همسر ايوانكا ترامپ است. فلين تنها سه 
هفت��ه پس از آغاز به كار در كاخ  س��فيد ناچار ش��د 
از س��مت خود اس��تعفا دهد. او در پي افشاي اينكه 
پيش از آغاز رياست جمهوري ترامپ، در مورد آينده 
تحريم هاي امريكا عليه روسيه با سفير اين كشور در 
واشنگتن گفت وگوهاي بي مجوز داشته و در اين باره 
به مايك پنس معاون ترامپ، واقعيت را نگفته بركنار 
شد. كاخ سفيد اعالم كرده پذيرش دروغگويي و اتهام 
وارده از س��وي فلين فرد ديگري را درگير نمي كند و 
به خود او مربوط اس��ت. مايكل فلين پس از اقرار به 
دروغگويي تصريح كرده نه مجبور به اقرار ش��ده و نه 
وعده تخفيف مجازات خاصي به او داده شده است. او 
با اش��اره به همكاري با دادگاه گفته اين تصميم را به 
دليل منافع خانواده و كشورش اتخاذ كرده، مسووليت 
هم��ه كارهايي را ك��ه انجام داده مي پذي��رد. پس از 
انتشار گزارش ها مبني بر اعتراف فلين به دروغگويي 
به اف بي آي بازارهاي سهام وال استريت متالطم شد. 
سي ان بي سي گزارش داده، ميانگين شاخص داوجونز 
ب��ه يك باره 35۰.45 واحد س��قوط ك��رد و در پايان 
روز جمعه 4۰.7۶واحد پايين تر بس��ته شد. شاخص 
اس اندپي 5۰۰ ه��م ۰.2درصد افت كرد و در نهايت 
با سقوط 1.4درصدي در رقم 2۶42.22 واحد بسته 
شد و كامپوزيت نزدك سقوط 1.99درصدي را تجربه 
كرد. جرمي كلين استراتژيست ارشد بازار در شركت 
اوراق اف بي ان، با اش��اره به شرايط وال استريت گفته: 

»اگر باور داش��ته باشيد كه در 13 ماه گذشته بازارها 
به عل��ت وجود ترامپ به طور متوالي س��ود كرده اند، 
اين گزارش همه آن رش��ته ها را پنبه مي كند. بازارها 
از وضعيت نامشخص خوششان نمي آيد و اين نهايت 

نامعيني است.«

 20سال محكوميت 
ب��ه اعتق��اد كارشناس��ان، اين اعت��راف وضعيت 
دش��واري براي ش��خص ترامپ به وجود آورده است 
زيرا كاخ س��فيد اكنون نمي داند ك��ه آيا فلين در اين 
همكاري درباره ش��خص رييس جمهوري نيز شهادت 

خواهد داد يا خير. 
فلين نخس��تين ف��رد در دولت ترام��پ بود كه از 
س��وي رابرت مولر ب��ازرس ويژه و مس��وول تحقيق 
درباره ادعاي دخالت روسيه در انتخابات امريكا مورد 
بازجويي قرار گرفت. تروي اسالتن وكيل امور جنايي 
در ارتباط با اقرار فلين به س��ي ان ان گفته: »هر مورد 

دروغ به اف بي آي حداقل پنج س��ال حبس در زندان 
فدرال در پي دارد و در اين قضيه تا آنجايي كه مطلع 
هس��تيم فلين در چهار مورد به اف بي آي دروغ گفته 
در نتيجه با 2۰س��ال حبس بالق��وه در زندان فدرال 
مواجه اس��ت. او مشاور امنيت ملي بوده، يعني فردي 
ك��ه روزانه ن��زد رييس جمهوري رفت و آمد داش��ته 
و آخرين تحوالت را به اطالع او مي رس��انده اس��ت. 
فلي��ن در واقع در هر دو م��ورد، مبارزات انتخاباتي و 
هم در آغاز كار ترامپ به ش��دت دخيل بوده و او يك 
فرد بس��يار مهم براي مولر به ش��مار مي رود بنابراين 

چنانچه همكاري كند مي تواند بسيار مخرب باشد.«

 روسيه و اسراييل
به گفته ديپلمات ها، روسيه تنها كشوري نبوده 
كه فلين و جرد كوش��نر مش��اور رييس جمهوري 
امري��كا، درب��اره آن اعمال نفوذ كردن��د. رويترز با 
اشاره به اعتراف فلين در خصوص قطعنامه شوراي 

امنيت در خصوص شهرك س��ازي اسراييل نوشته 
فلين س��اعاتي پيش از راي گيري ش��وراي امنيت 
در 23 دس��امبر 2۰1۶ ب��ا نماين��دگان اروگوئه و 
مالزي در س��ازمان ملل متحد و كيم داروچ سفير 
بريتانيا در امريكا تماس گرفته است. اين تماس ها 
ب��راي اعمال نفوذ بر اين كش��ورها براي خودداري 
از راي گيري س��ازمان ملل درباره شهرك سازي ها 
ظاه��را در دوراني پي��ش از روي كار آمدن ترامپ 
بوده كه در كمپين انتخاباتي اش از تل آويو حمايت 
كرد. بر اس��اس اسناد دادگاه يك عضو تيم انتقالي 
ترام��پ كه بعده��ا برخ��ي منابع وي را كوش��نر 
معرف��ي كردند، به فلين دس��تور داده با مقام هاي 
دولت هاي خارجي از جمله روس��يه تماس بگيرد 
و آنها را متقاعد كند تا راي گيري درباره اس��راييل 
را به تعويق بيندازند ي��ا چنين قطعنامه يي را وتو 
كنن��د. گفته ش��ده، ترامپ نيز ي��ك روز پيش از 
راي گيري ش��وراي امنيت با عبدالفتاح السيس��ي 

رييس جمهوري مص��ر تماس گرفت��ه و توافق دو 
طرف اين دو باعث شد مصر همان روز پيش نويس 
قطعنام��ه خود درباره راي گيري را پس بگيرد. اين 
در حالي اس��ت كه طبق قانون موس��وم به لوگان 
1799 امريكا، شهروندان امريكايي )ترامپ، فلين و 
كوشنر( اجازه ندارند با دولت هاي خارجي مذاكره 

كنند. 

 ترامپ، نگران تر از هميشه 
بلومبرگ در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا فلين 
دادستان ها را به ترامپ مي رساند يا خير، نوشته: »به 
ياد داشته باشيد، ترامپ پس از اينكه نتوانست جيمز 
كومي را قانع كند ك��ه اتهامات عليه فلين را متوقف 
كند او را اخراج كرد. اين مس��اله و تالش هاي ناموفق 
ترام��پ براي توق��ف تحقيقات اين تردي��د را تقويت 
كرده كه او ش��خصا تالش دارد ت��ا مانع از تحقيقات 
ش��ود. همچنين اگر مشخص شود كه ترامپ افرادي 
را هدايت كرده كه به آژانس هاي فدرال دروغ بگويند 
مي ت��وان اتهامات��ي قانوني را علي��ه وي مطرح كرد. 
همچني��ن اگر تاييد ش��ود كه فلين قان��ون لوگان را 
نقض كرده هر كس��ي كه به او دستور اين كار را داده 

باشد نيز مي تواند متهم شود.«
اينديپندنت نوشته، جيمز كومي دبير سابق پليس 
فدرال امريكا، ش��نبه در واكنش ب��ه اعتراف فلين به 
دروغگويي در دادگاه گفت��ه عدالت در حال پيروزي 
اس��ت. كومي كه ترامپ او را مجبور به اس��تعفا كرد 
در توييتي نوشته است: »اجازه دهيد عدالت همچون 

نهري روان جريان داشته باشد.«
پايگاه اينترنتي وكس نيز نوش��ته ك��ه با امضاي 
اسناد دادگاه توس��ط فلين، حاال ترامپ بايد به شدت 
نگران باشد. در اين مطلب آمده است: »اعتراف فلين 
بزرگ ترين پيش��رفت در تحقيقات مربوط به دخالت 
روس��يه در انتخابات امريكاس��ت كه ح��اال تهديدي 
مس��تقيم ب��راي رياس��ت جمهوري ترامپ به ش��مار 
مي رود. گرچه برخي اعضاي كاخ س��فيد به س��رعت 
تالش كردن��د تا از اهمي��ت اين مس��اله بكاهند اما 
تهديد جدي اس��ت به ويژه اينك��ه پيش تر نيز جورج 
پاپادوپولوس يكي از مشاوران انتخاباتي ترامپ نيز به 
دروغگويي اعتراف كرده اس��ت. فلين البته به عنوان 
فردي كه رابطه خاصي با كمپين ترامپ و كاخ سفيد 

داشته اظهاراتش بسيار مهم است.«
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پرونده8
   واردات برنج 

تا كي ممنوع است؟ 
 در پي واردات بيش از يك ميليون تني برنج در س��ال جاري 
و اع��ام ممنوعيت واردات آن، معاون وزير كش��اورزي گفت: اين 
ممنوعيت به معني وارد نش��دن برنج تا پايان س��ال نيس��ت بلكه 
ت��ا زمان بررس��ي هاي الزم و تامين و تنظيم بازار ادام��ه دارد.  در 
5 ماهه نخست امس��ال واردات برنج از يك ميليون تن به ارزشي 
بالغ بر ۹۶۳ميليون دالر به كش��ور وارد شد كه بيش از نياز حدود 
۸۰۰ هزار تني هر ساله است چراكه به نظر مسووالن وزارت جهاد 
كشاورزي ساالنه حدود ۳ميليون تن برنج در كشور نياز داريم كه 
توليد امسال به گفته عباس كشاورز، معاون وزير جهاد كشاورزي به 
حدود 2ميليون و ۳۰۰هزار تن رسيد.  البته از اواخر مرداد تا ابتداي 
آذر ماه، واردات برنج مانند هر س��اله ممنوع بود تا برداش��ت برنج 
در ش��اليزارهاي كشور به پايان برسد. اما محمود حجتي با ارسال 
نامه يي به وزير صنعت، معدن و تج��ارت تا اطاع ثانوي واردات و 
ثبت س��فارش برنج را ممنوع اعام كرد.  حجتي گفته كه واردات 
برنج در 4ماهه اول امسال بيش از اندازه و به گونه يي بوده كه برنج 

داخلي روي دست كشاورز مانده است. 
در اي��ن باره ني��ز علي اكبر مهرفرد، معاون توس��عه بازرگاني و 
صنايع تبديلي وزير جهاد كش��اورزي در گفت وگو با ايسنا توضيح 
داد و گفت: اعام ممنوعيت ثبت سفارش برنج از سوي وزير جهاد 
كش��اورزي به معني وارد نش��دن آن تا پايان امس��ال نيست اما از 
آنجا كه ميزان واردات اين محصول استراتژيك در چهار- پنج ماهه 
نخس��ت امسال بيش از حد بوده اس��ت، اين ممنوعيت اعام شد 
تا مورد بررس��ي بيشتر قرار گيرد چراكه بايد ميزان واردات، توليد 
و موجودي برنج را ارزيابي كنيم.  وي در پاس��خ به س��والي مبني 
بر اينكه اگر واردات برنج در 5 ماهه نخس��ت امس��ال بيش از حد 
بوده، چرا بايد مجددا واردات آن در س��ال جاري آزاد شود؟ اظهار 
كرد: عامل تعيين كننده براي ادامه يافتن يا نيافتن اين ممنوعيت، 
تامين و تنظيم بازار داخلي به نفع مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
است؛ به گونه يي كه اگر برنج هاي وارد شده، كافي باشند و قيمت 
اين محصول مش��كلي نداشته باش��د، نيازي به واردات آن نداريم 
و ثب��ت س��فارش واردات ديرتر آزاد مي ش��ود. در غير اين صورت 
زودتر ثبت س��فارش براي واردات برنج صورت مي گيرد.  البته در 
اين وضعيت وزارت جهاد كش��اورزي و ديگر دستگاه هاي متولي و 
نظارتي بايد هوشيار باشند تا برخي كه فقط به دنبال واردات برنج 
براي سودجويي و كسب منافع شخصي هستند، نتوانند با بازار برنج 
بازي كرده و وزارت جهاد كشاورزي را براي آزاد كردن واردات اين 

محصول مجاب كنند. 

   هشدار نسبت به 
تغيير كاربري اراضي

فعاالن محيط زيست مي گويند قانون برنامه ششم توسعه اجازه 
مي دهد 5۰۰ هزار هكتار از اراضي شيب دار كشور به باغ بدل شود 

كه عواقب جبران ناپذير و وسيعي خواهد داشت. 
يك فعال محيط زيست در گفت وگو با مهر گفت: با وجود آنكه 
در برنامه شش��م توسعه گفته ش��ده به علت كم آبي كشور نبايد 
افزايش س��طح كشت اتفاق بيفتد و بارگذاري جديدي روي منابع 
آبي كشور صورت بپذيرد جاي ديگري از آن گفته شده، بخشي از 
اراضي ديم آن هم به ميزان 5۰۰ هزار هكتار از اراضي كه شيب دار 
هستند كه بارش هاي حول و حوش ۳۰۰ميلي متر را دارند، تبديل 
به باغ بكنند.  مسعود اميرزاده تاكيد كرد: اين محتواي بند ج يكي 
از بندهاي برنامه توس��عه اس��ت و اصطاحا هم ب��ه آن بند جيم 
مي گويند. برنامه ششم توسعه اشكاالت عديد ه ي دارد و حتي يكي 
مثل آقاي كانتري كه خودش توسعه گراست و نقدهاي جدي به 
او داريم، مي گويد اين برنامه ششم توسعه ۱5۰ميليارد مترمكعب 
آب مي خواهد درحالي كه ۸۷ميليارد مترمكعب آب بيشتر نداريم. 
يعني اينقدر اش��كاالت در اين برنامه فاحش است. حال برنامه در 
اين مورد خاص گفته كه 5۰۰ هزار هكتار از اراضي منابع طبيعي 
كه حالت شيب دار دارند و بارش ساالنه بااليي دارند در اختيار مردم 
قرار بدهيم. البته نه اينكه مالكيت آن را واگذار كنند ولي به صورت 
اجاره يي در اختيارشان قرار بگيرد و آن را به باغ تبديل كنند.  وي 
تش��ريح كرد: اين كار از ابعاد خيلي مختلفي مشكل ساز است. اول 
از همه اينكه اول به صورت قانون است و بعد بايد در بدنه اجرايي 
مربوطه اش بيايد كه وزارت جهاد كش��اورزي و سازمان جنگل ها و 
منابع طبيعي اس��ت و روي آن دستورالعمل صادر شود. اين ماده 
قانوني يك چيز كلي اس��ت اما دستورالعمل ها مي تواند دامنه اين 

تصميم را گسترش بدهد. 
اي��ن فع��ال محيط زيس��ت افزود: ه��دف از اين طرح ش��ايد 
اش��تغال زايي بوده يا ش��ايد ممانعت از فرس��ايش خاك بوده و در 
عبارت اوليه يك برنامه ريزي اوليه بوده كه اين كار را انجام بدهند. 
ولي تجربه طرح هاي مش��ابهي كه مثل طرح طوبي، طرح هادي و 
طرح گرمسيري كه در كشور اجرا مي شوند، نشان داده اين طرح ها 
در دس��تورالعمل هايي كه برايش صادر مي شود، بسط و گسترش 
داده مي ش��وند. يعني دامنه آنها از آن چيزي كه ممكن است ماده 

قانوني برايشان لحاظ كرده باشد، فراتر مي رود. 
اميرزاده تصريح كرد: اين اتفاق منجر به زمين خواري، انتظار 
بي��ش از اندازه از بدنه اكولوژيك س��رزمين و تغيير كاربري هاي 
غيرمج��از ش��ده چون متاس��فانه گاهي اين طرح ه��ا در اجرا به 
فس��اد آميخته اند و گاهي هم در دستورالعمل ها ابهاماتي هست 
كه زمينه را براي اين فس��اد آماده مي كند.  وي ادامه داد: غير از 
همه اين مس��ائل در خود اين طرح هم مش��كل بزرگ اين است 
ك��ه اگر بگوييم، باغ��ات را به صورت ديم آبياري كنيم عما يك 
روياپردازي اس��ت و اين اتفاق نمي افتد و اينها باز مجبورند يا به 
منابع آب س��طحي متكي شوند يا به منابع آب زيرزميني يعني 
دوباره يك بارگذاري روي منابع آبي اتفاق مي افتد كه همين االن 
هم وضعيت بسيار شكننده يي دارند و جوابگوي همان چيزهايي 
كه ما داريم چه باغات و چه اراضي كش��اورزي نيست.  اين فعال 
محيط زيس��ت تاكيد كرد: در برخي نقاط كشور كه بارش سال 
گذشته ما ۷۰۰ ميلي متر بوده باغ هايي داريم كه حالت ديم دارند 
اما همان باغ هاي ديم با همين بارش ۷۰۰ميلي متر هم متوسل به 
پمپ هستند كه از رودخانه و جاهاي ديگر آب بكشند.  اميرزاده 
هشدار داد: مشكل ديگر آن است ابهاماتي كه چه در قانون و چه 
در دس��تورالعمل ها وجود دارد منشأ تفاسير مختلف خواهد بود 
و حتي ممكن اس��ت آن زمين به باغ بدل نش��ود و مسائلي مثل 
تغيير كاربري و س��اخت و سازها اتفاق بيفتد.  وي يادآوري كرد: 
اين طرح با روح قانون برنامه ششم توسعه كه مبنايش اين است 
كه منابع آبي كشور كم است و نبايد افزايش سطح كشت بدهيم، 
مغايرت دارد.  اين فعال محيط زيست افزود: خود اين قانون چه 
بند قانوني و چه دس��تورالعملش ابهام دارد. 5۰۰ هزار هكتار هم 
عدد بسيار عجيبي اس��ت. كل طرح اصاحات ارضي كشاورزي 
قبل از انقاب در مرحله اولش ۳۷هزار هكتار بوده است. آن طرح 
بدون مطالعه با همين ميزان زمين جهت كش��اورزي ما را عوض 
كرد. آن وقت 5۰۰ هزار هكتار زمين را بر مبناي يك ماده قانوني 
مبهم و دستورالعمل هاي مبهم تغيير كاربري بدهيم چه اتفاقي 
مي افتد؟ قطعا چنين طرحي پيامدهاي سنگيني دارد.  اميرزاده 
تاكيد كرد: در سازمان جنگل ها پيرو همين طرح يك بخش نامه 
دادند و تمام قيودات آن از نظر ش��يب زمين و محدوديت سطح 
و ميزان بارش ها را برداش��ته بودند كه ميليون ها هكتار از اراضي 
كشور را مي توانستند با اين بخش نامه جديد واگذار كنند. يعني 
يك چنين موارد قانوني عاوه بر اشكاالتي كه در خودشان نهفته 
است در تفاسير دامنه شان اينقدر گسترده مي شود كه مي تواند، 

كل اراضي منابع طبيعي كشور را شامل مي شود.  

كشاورزي

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از تنبلي حمل و نقل جاده اي در كشور

كاميون ها فرسوده؛ سفرها كم 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي آثار و تبعات 
حمل و نقل جاده يي كش��ور پرداخت. بر اساس اين گزارش عمر 
مفيد كاميون هاي ايران سه برابر عمر مفيد كاميون ها و تريلي هاي 
اروپايي اس��ت و تعداد سفرهاي آنها – ۷۳ سفر در سال - تقريبا 
يك س��وم سفرهاي هدف است. از اين رو بنا بر گزارش اين مركز 
متوس��ط ۷۳ س��فر در طول س��ال، از خواب بي��ش از حد انتظار 

كاميون در طول سال و پايين بودن كارآيي آن حكايت دارد. 
اين نهاد پژوهش��ي در گزارش خود با اشاره به موضوع مبادله 
مي نويسد كه مبادله، مراوده و جابه جايي ازجمله نيازهاي ضروري 
و اوليه جوامع بش��ري اس��ت. امر مبادل��ه و جابه جايي موكول به 
وجود بستر مناسب عبور و نيز تسهيات الزم جهت جابه جايي ها 
است. در حمل ونقل جاده اي، امروزه وجود انواع راه ها و نيز وسايل 
نقليه مناس��ب، تحقق اين جابه جايي را آس��ان كرده اس��ت.  در 
حمل ونق��ل، تامين ناوگان ب��ا حجم و مي��زان جابه جايي و بطور 
كلي با تقاضاي موجود، رابطه مستقيم دارد بطوري كه با افزايش 
ميزان تقاضا، ميزان و تعداد ناوگان و به عبارت ديگر ظرفيت الزم 
براي جابه جايي ها، افزايش مي يابد. البته با تامين ناوگان، مديريت 
بهره ب��رداري و كارآيي ناوگان ني��ز مطرح مي گردد كه اين امر در 
سرمايه گذاري و جذب سرمايه به منظور افزايش ظرفيت ناوگان و 
همخوان��ي آن با ميزان تقاضا تاثير زيادي دارد. اگرچه حمل ونقل 
در ش��يوه هاي سه گانه حمل ونقل زميني، دريايي و هوايي عينيت 
پي��دا مي كن��د، ام��ا در اين گ��زارش تنها به حمل ونق��ل كاال در 
جاده هاي كش��ور و به عبارت ديگر به حمل ونقل عمومي جاده يي 
كاال پرداخته شده است. در اين رابطه ابتدا جابه جايي در جاده ها 
و سپس ناوگان حمل ونقل عمومي جاده يي كاال از نظر مي گذرد. 

  جابه جايي كاال در جاده هاي كشور
مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اين نكته كه در جابه جايي 
كاال در جاده هاي كش��ور اطاعات موجود نش��ان مي دهدكه كل 
كاالهاي قابل جابه جايي در كشور در نبود حمل ونقل رودخانه يي 
و نيز مي��زان ناچيز حمل ونقل هوايي بار )كه به چند ده هزار تن 
مي رس��د( عموما از طريق حمل ونقل زميني يعني جاده و راه آهن 
جابه جا مي ش��وند مي افزايد: در اين رابط��ه كل كاالهاي جابه جا 
ش��ده در حمل ونقل زميني )جاده و راه آه��ن( كه درواقع كل بار 
قاب��ل جابه جايي در كش��ور محس��وب مي گردد در س��ال ۱۳۹4 
مع��ادل 54۳/۶ ميلي��ون تن بوده كه مع��ادل ۹۳/5 درصد آن از 
طري��ق جاده ها و تنها ۶/5درصد آن از طريق راه آهن حمل و نقل 
شده اند، در سال ۱۳۹۳ نيز كل كاالي جابه جا شده در حمل ونقل 
زميني )بدون احتس��اب بار جابه جا ش��ده در حمل ونقل هوايي( 
معادل 5۷۷/۹ ميليون تن بوده كه معادل ۹4 درصد آن از طريق 
جاده ها و بقيه توس��ط راه آهن جابه جا ش��ده اند. جابه جايي ۹۳/5 
درصدي يا جابه جايي ۹4 درصدي بار قابل جابه جايي كش��ور در 
س��ال هاي ۱۳۹4 و ۱۳۹۳ از نقش غال��ب حمل ونقل جاده يي در 
جابه جايي كل كاالهاي قابل جابه جايي كشور حكايت دارد ضمن 
اينكه ميزان كل كاالهاي قابل جابه جايي در س��ال ۱۳۹4 نسبت 
ب��ه س��ال ۱۳۹۳ كاهش يافته ك��ه اين امر مش��خصا به وضعيت 
اقتصادي كش��ور و ميزان كااله��اي توليدي در داخل و نيز حجم 
واردات كاال مربوط مي ش��ود كه در س��ال ۱۳۹4 در هر دو زمينه 

نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش وجود داشته است. 

  حمل ونقل عمومي جاده اي كشور
اين نهاد پژوهشي در ادامه مي افزايد: در ارتباط با جابه جايي كاال از 
طريق جاده هاي كشور دو آمار توسط سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده يي كه متولي حمل ونقل عمومي جاده يي كشور است در سالنامه 

آماري اين سازمان ارائه مي شود. عنوان دو آمار عبارتند از: 
- ميزان كل كاالي جابه جا شده در سطح كشور، 

- ميزان كاالي جابه جا شده در سطح كشور با بارنامه. 
نگاهي به دو عنوان مذكور نش��ان مي ده��د كه همه كاالهاي 
قابل جابه جايي در جاده هاي كش��ور با بارنامه جابه جا نمي شوند. 
در اين رابطه شايان ذكر است كه جابه جايي هاي بدون استفاده از 
بارنامه عموما در بنگاه هاي باربري )گاراژهاي س��ابق( كه كماكان 
فعال هستند انجام مي گيرد. باربري هايي كه در پايانه هاي كاالي 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي مستقر نيستند و خود رأسا 

به جابه جايي كاال، اقدام مي كنند. 
اطاعات موجود نشان مي دهد كه ميزان كل كاالهاي جابه جا 
شده در حمل ونقل عمومي جاده يي كشور در سال ۱۳۹4 معادل 
5۰۸ ميلي��ون تن ب��وده كه ۳۶۰ ميليون تن ي��ا ۷۰/۹درصد آن 
حمل با بارنامه بوده اس��ت. در س��ال ۱۳۹۳ نيز ميزان كل كاالي 
جابه جا شده در حمل و نقل عمومي جاده يي معادل 5۷۰ ميليون 
تن بوده ك��ه ۳۸5ميليون تن يا ۶۷/5درص��د آن حمل با بارنامه 
بوده اس��ت. حمل ونقل كاال بدون بارنام��ه در حمل ونقل عمومي 
جاده يي اگرچ��ه خطراتي براي صاحب كاال دارد، ولي بطوري كه 
ماحظه مي شود هنوز نزديك به ۳۰ درصد از كاالهاي قابل حمل 
در حمل ونقل عمومي جاده اي، خارج از پايانه هاي كاالي سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده يي كش��ور و توسط بنگاه هاي باربري، 
در س��طح كشور جابه جا مي شوند. پوشش بارنامه بر كل كاالهاي 
قابل حمل و برخورداري از مزاياي آن ايجاب مي كند تا نسبت به 
تعيي��ن وضعيت بنگاه هاي باربري موجود اقدام الزم صورت گيرد 
و چنانچ��ه كماكان اين بنگاه ها به فعاليت خود ادامه مي دهند در 
جابه جايي كاال ملزم به اس��تفاده از بارنامه باشند تا هرچه بيشتر 
خطرات ناشي از جابه جايي كاهش يافته و كاال تا حد امكان ايمن 

به مقصد رسانده شود. 

  سهم بخش هاي فعال در حمل ونقل كاال در جاده ها
اين مركز در ادامه تحليل خود مي نويسد: با حاكميت سه گانه 
بخش ه��اي دولت��ي، تعاوني و خصوص��ي در اقتصاد كش��ور، در 
حمل ونقل عمومي جاده يي كاال در كش��ور نيز سه بخش دولتي، 
تعاون��ي و خصوصي در جابه جايي كاال مش��اركت دارند. اطاعات 
موجود نش��ان مي دهد كه س��هم بخش دولتي در حمل ونقل كاال 
در جاده هاي كشور در سال ۱۳۹4 ناچيز بوده در صورتيكه سهم 
بخش تعاوني در اين جابه جايي ها معادل ۸ درصد و س��هم بخش 
خصوصي معادل ۹2 درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ نيز در اين 
جابه جايي ه��ا س��هم بخش دولتي حدود 4 درصد و س��هم بخش 
تعاوني معادل ۸ درصد و سهم بخش خصوصي نيز ۸۸ درصد بوده 
است. وجود سهم ۹2 درصدي بخش خصوصي در جابه جايي كاال 
در جاده هاي كش��ور در سال ۱۳۹4 و س��هم ۸۸ درصدي آن در 
سال ۱۳۹۳ از نقش غالب بخش خصوصي در اين رشته از فعاليت 
حكاي��ت دارد. ضمن اينكه س��هم بخش دولتي در س��ال ۱۳۹4 
نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش يافته و سهم بخش خصوصي از ۸۸ 
درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹2 درصد در سال ۱۳۹4 افزايش يافته 
كه اين امر مي تواند ناشي از اجراي سياست واگذاري فعاليت هاي 

تصدي گرايانه دولت به بخش خصوصي باشد. 

 تركيب كاالهاي جابه جا شده
مركز پژوهش ها سپس تحليل مي كند كه كاالهاي حمل شده 
در حمل ونقل عمومي جاده يي كش��ور در سالنامه آماري سازمان 

راه��داري و حمل ونقل جاده يي بطور كلي به ۹ دس��ته تقس��يم 
ش��ده اس��ت. اطاعات موجود نش��ان مي دهد كه در سال ۱۳۹4 
از مجموع ۳۶۰ ميليون تن كاالي حمل ش��ده با بارنامه در سطح 
كشور سهم هريك از اين ۹ دسته كاالها به شرح زير بوده است. 

كاالهاي معدني و 
ساختماني

 ۱22۸۸۶ تن 
و معادل

۳4/۱ درصد 
از كل

24/4 درصد ۸۷۸۰۳ تن و معادلكاالهاي كشاورزي و دامي 
از كل

۱5/۷ درصد 5۶42۸ تن و معادل كاالهاي شيميايي
از كل

۱۱/۱ درصد 4۰۰4۷ تن و معادلكاالهاي فلزي
از كل

5 درصد از كل۱۸۰4۰ تن و معادلكاالهاي صنايع سبك

4/۱ درصد ۱4۷5۱ تن و معادل كاالهاي ماشين آالت
از كل

2/۷ درصد ۹۸۳۰ تن و معادلكاالهاي كاغذ و چوب
از كل

۰/۸ درصد 2۹۷۷ تن و معادلكاالهاي چرم و پوشاك
از كل

2 درصد از كل۷۱۹۳ تن و معادلكاالهاي متفرقه و خرده بار

آنچ��ه از دس��ته بندي مذكور به دس��ت مي آيد اين اس��ت كه 
كااله��اي مذكور چ��ه از محل واردات و از مبادي ورودي كش��ور 
و چ��ه از مح��ل توليد داخلي جهت تامين نيازه��اي بازار مصرف 
داخل��ي، از مراكز توليد ي��ا دروازه هاي ورودي ب��ه مراكز مصرف 
داخل��ي از طري��ق حمل ونق��ل جاده ي��ي جابه جا ش��ده اند. اين 
بازاره��اي مصرف مي توانند فاصله هاي گوناگون )كوتاه، متوس��ط 
و بلن��د( با مراكز عرضه )توليد داخلي و واردات( داش��ته باش��ند. 
مديريت مطلوب در جابه جايي كاالها در حمل ونقل زميني ايجاب 
مي كند ت��ا حمل ونقل كاال در مس��افت هاي كوتاه و متوس��ط از 
طريق حمل ونقل جاده يي و جابه جايي ها در مس��افت هاي بلند با 

حمل ونقل ريلي صورت گيرد. 
ام��ا ع��دم رعايت اين اصل ي��ا ضعف مديري��ت در حمل ونقل 
زميني )جاده يي و ريلي( موجب ش��ده عما در مسافت هاي بلند 
نيز از ناوگان جاده يي در حمل ونقل كاال استفاده شود. روشي كه 
با منطق مديريت حمل ونقل با شيوه ها و در شاخه هاي حمل ونقل 

چندان سازگاري ندارد. 

 متوسط مسافت طي شده كاال
مركز پژوهش ها با اش��اره به اين نكته كه در حمل كاال، ش��يوه 
يا ش��اخه حمل ونقل توسط صاحب كاال تعيين و انتخاب مي گردد 
ادامه مي دهد: از آنجا كه كاالهاي قابل جابه جايي در كش��ور عموما 
از طري��ق جاده ي��ا راه آهن حمل ونقل مي ش��وند، بنابراين صاحب 
كاال در حم��ل كاالي خ��ود ناگزير از انتخاب جاده يا ريل در حمل 
خواهد بود. نگاهي به سهم هريك از شاخه هاي حمل ونقل جاده يي 
و ريلي در جابه جايي كاال در كش��ور نش��ان مي دهد كه در س��ال 
۱۳۹4 بيش از ۹۳ درصد كاال از طريق جاده ها جابه جا شده اند كه 
اين س��هم در سال ۱۳۹۳ هم معادل ۹4 درصد بوده است. بطوري 
ك��ه ماحظه مي ش��ود در حمل ونق��ل كاال در كش��ور، حمل ونقل 
جاده يي نقش غالب را دارد. در اين رابطه گفته مي شود كه از منظر 
صاحب كاال، حمل ونقل كاال از طريق جاده با مزيتي همراه اس��ت 
و در حمل ونق��ل كاال از طريق ناوگان جاده اي، صاحب كاال آرامش 
بيش��تري احس��اس مي كند. از نظر صاح��ب كاال، حمل ونقل بار با 
كاميون اوال حمل ونقلي يك سره است. به اين معنا كه كاال از مبدأ 
تا مقصد بدون تخليه و بارگي��ري مجدد، حمل مي گردد. تخليه و 
بارگيري كه هزينه و خسارت ناشي از تخليه و بارگيري را به صاحب 

كاال تحميل مي كند. 
ثانيا موقعيت، زمان حركت و زمان رس��يدن به مقصد، آسان تر 
توس��ط صاحب كاال قابل پيگيري اس��ت. ثالثا حمل يكسره و نبود 
تخلي��ه و بارگيري، طول مدت رس��يدن كاال به مقص��د را كوتاه تر 
مي كند. رابعا در صورت بروز خس��ارت، صاح��ب كاال گرفتار روال 
پردردس��ر اداري نخواهد ش��د. ام��ا با وجود مزاياي ف��وق، همواره 
انتظار اين بوده كه در حمل ونقل كاال تقسيم كاري بين حمل ونقل 
جاده يي و حمل ونقل ريلي وجود داشته باشد و مديريت حمل ونقل 
كش��ور، به خصوص مديريت حمل ونقل زميني بر آن نظارت داشته 
باش��د. بطوري كه حمل كاال در مس��افت هاي كوتاه و نيز درصدي 
از مس��افت هاي متوسط به ناوگان حمل ونقل جاده يي و حمل كاال 
در مس��افت هاي بلند و طوالني به حمل ونقل ريلي س��پرده شود، 
انتظ��اري كه با منطق حمل ونقل و رس��الت هريك از ش��اخه هاي 

حمل ونقل، منطبق باشد. 
در ارتب��اط با متوس��ط مس��افت طي ش��ده كاال در حمل ونقل 
جاده يي اطاعات موجود نش��ان مي دهد كه متوسط مسافت طي 
ش��ده در هر س��فر در انواع كاميون در سال ۱۳۹4 در سطح كشور 
معادل 4۹۹ كيلومتر بوده اس��ت. در س��ال ۱۳۹۳ نيز اين متوسط 
مسافت طي شده معادل 5۰۳ كيلومتر بوده است. اگرچه در جنوب 
و نيز شرق كشور، استان ها در فاصله زياد از هم قرار دارند كه تامين 
تقاض��اي حمل ونقل و نيز نيازهاي بازار اين اس��تان ها، حمل ونقل 
كاال در فواصل زياد را به همراه خواهد داش��ت، ولي معموال تامين 

نيازهاي بازار در داخل اس��تان، منطقه يي )اس��تان هاي همجوار( و 
در سطح كش��وري مي تواند برنامه ريزي شود. در همين رابطه هم 
س��ازمان راهداري و حمل ونقل ج��اده اي، جابه جايي كاال از طريق 
جاده ه��ا را در قالب جابه جايي هاي درون اس��تاني و برون اس��تاني 
دس��ته بندي كرده اس��ت. در اي��ن رابطه اطاعات موجود نش��ان 
مي دهد كه در س��ال ۱۳۹4 متوسط مسافت طي شده كاال در هر 
سفر درون اس��تاني معادل ۱4۱ كيلومتر و در هر سفر برون استاني 
معادل ۶4۳ كيلومتر بوده اس��ت. اگرچه متوسط مسافت طي شده 
كاال در هر س��فر داخل اس��تاني با توجه به شرايط و مقصد حمل، 
مي تواند مطلوب و سازگار ارزيابي گردد )با توجه به ظرفيت كاميون 
و طول م��دت رانندگي( ولي ورود ن��اوگان حمل ونقل جاده يي به 
جابه جايي كاال در برون اس��تاني و آن هم با متوس��ط مسافت طي 
ش��ده ۶4۳ كيلومتر، نشان از آن دارد كه عما حمل ونقل جاده يي 
در جذب كاالهاي قابل جابه جايي كه بيشتر بار ريلي گفته مي شود 
نيز قدم برداشته است، در صورتيكه حمل ونقل ريلي مشخصا براي 

جابه جايي هايي با حجم و مسافت باال طراحي و احداث شد ه اند. 
ورود حمل ونقل جاده يي به بازار حمل با متوسط مسافت بيش 
از ۶۰۰ كيلومتر كه بازار حمل ونقل ريلي محس��وب مي گردد وقتي 
معنادار اس��ت كه به متوس��ط حم��ل كاال در حمل ونقل ريلي نيز 
نگاهي داش��ته باش��يم. اطاعات موجود نشان مي دهد كه متوسط 
مس��افت طي ش��ده كاال در حمل ونقل ريلي در سال ۱۳۹4 حدود 
۶۰۰ كيلومتر يعني كمتر از متوسط مسافت طي شده در حمل ونقل 

جاده يي برون استاني در اين سال بوده است. 
اين گ��زارش ادامه مي ده��د كه بطوري كه ماحظه مي ش��ود 
بخش��ي از بازار حمل ونقل برون اس��تاني با متوسط مسافت حمل 
كاال ت��ا ۶4۳ كيلومتر، به خاطر عدم حضور حمل ونقل ريلي در اين 
بازار، توسط حمل ونقل جاده يي انجام مي شود. در اهميت اين بازار 
همين بس كه گفته شود از كل ۳۶۰ ميليون تن كاالي حمل شده 
با بارنامه از طريق جاده ها در س��ال ۱۳۹4 معادل 2۸ درصد آن در 
حمل ونق��ل جاده يي درون اس��تاني و ۷2 درص��د آن يعني معادل 
25۹ ميليون تن در حمل ونقل جاده يي برون اس��تاني در اين سال 

جابه جا شده است. 

 جمع بندي 
مركز پژوهش، گزارش خود را چنين جمع بندي مي كند: 

- در سال ۱۳۹4 معادل ۹۳/5درصد از كاالهاي قابل جابه جايي 
در كشور از طريق جاده ها جابه جا شده اند. 

- از مجموع كاالهاي جابه جا ش��ده در جاده هاي كشور در سال 
۱۳۹4 مع��ادل ۷۰/۹ درصد آن با بارنام��ه و 2۹/۱درصد آن بدون 
بارنامه حمل ش��ده اس��ت كه اين امر از حمل ونقل نزديك به ۳۰ 
درص��د از كاالها، خ��ارج از پايانه هاي كاالي س��ازمان راهداري و 

حمل ونقل جاده يي در اين سال حكايت دارد. 
- از مجم��وع كاالهاي جابه جا ش��ده در حمل ونقل جاده يي در 
س��ال ۱۳۹4، س��هم بخش خصوصي در اين جابه جايي معادل ۹2 
درصد و سهم بخش تعاوني معادل ۸ درصد بوده است. سهم بخش 

دولتي در اين سال در جابه جايي كاال ناچيز گزارش شده است. 
- از كل كااله��اي حمل ش��ده از طريق جاده در س��ال ۱۳۹4 
مع��ادل 2۸ درصد آن جابه جاي��ي درون اس��تاني و ۷2 درصد آن 
جابه جايي برون استاني بوده است. در همين رابطه متوسط مسافت 
طي ش��ده كاال در هر سفر استاني معادل ۱4۱ كيلومتر و در سفر 
برون اس��تاني مع��ادل ۶4۳ كيلومتر بوده اس��ت. طول س��فر ۶4۳ 
كيلومتري كاال در س��فر برون استاني وقتي معنادار است كه بدانيم 
متوسط مس��افت طي ش��ده كاال در حمل ونقل ريلي در اين سال 

معادل ۶۰۰ كيلومتر بوده است. 
- از مجموع كاميون هاي دردس��ت بهره برداري در سال ۱۳۹4 
مع��ادل ۶۰/۹درص��د آنها، بارگي��ر ثابت و ۳۹/۱درص��د آن بارگير 
غيرثاب��ت ب��وده كه اين امر حكاي��ت از آن دارد كه ناوگان عمومي 
حمل ونقل جاده يي بيش��تر براي طي مسافت هاي كوتاه و متوسط 
تدارك گرديده در صورتي كه از اين ناوگان در مس��افت هاي بلند تا 

۶4۳ كيلومتر هم استفاده شده است. 
- متوس��ط طول عمر ناوگان عمومي حمل ونقل جاده يي بار در 
س��ال ۱۳۹4 معادل ۱۶/۱۱درصد گزارش ش��ده در صورتي كه اين 
متوسط طول عمر در كشورهاي اروپايي تا 5 سال و در جهان تا ۱۰ 
سال برآورد شده است. بطوري كه ماحظه مي شود طول عمر باالي 
ناوگان باري جاده يي در كشور از فرسوده بودن اين ناوگان حكايت 

دارد كه مي بايست بازسازي و نوسازي اين ناوگان تسريع گردد. 
- بررسي وضعيت ناوگان در دست بهره برداري از نظر مالكيت، 
نش��ان مي دهد كه در سال ۱۳۹4 معادل ۸2/2 درصد اين ناوگان، 
ملكي راننده، 4/2 درصد آن ملكي ش��ركت ياموسسه باري و بقيه 
ملكي شراكتي يا ملكي شخص ديگر بوده كه اين امر از ناچيز بودن 
سهم شركت ها يا موسسات حمل ونقلي و نقش غالب خودمالكي در 
تدارك ناوگان، حكايت دارد. ناچيز بودن سهم شركت ها و موسسات 
حمل ونقل در مالكيت ناوگان به معناي نبود زمينه فعاليت شركت ها 
و موسسات شناسنامه دار در حمل ونقل جاده يي كاال و تن دادن به 

نارسايي ها، مشكات و بي نظمي در اين عرصه است. 
- از مجموع س��فر انواع كاميون ها در حم��ل كاال در جاده هاي 
كش��ور در س��ال ۱۳۹4 معادل 2۸ درصد آن مربوط به س��فرهاي 
استاني و ۷2 درصد آن مربوط به سفرهاي برون استاني بوده است. 
- با توجه به كل س��فرهاي انجام شده توس��ط انواع كاميون ها 
در س��ال ۱۳۹4، متوسط تعداد س��فر هريك از انواع كاميون ها در 
اين س��ال معادل ۷۳ سفر بوده كه اين امر از كارآيي پايين ناوگان 

حمل ونقل جاده يي كاال در اين سال حكايت دارد. 

نقاط آسيب حمل و نقل 
- كل بار جابه جا شده در كشور در سال ۱۳۹4 معادل 54۳/۶ ميليون تن بوده كه ۹۳/5درصد آن از طريق جاده ها و ۶/5درصد 

آن از طريق راه آهن حمل شده اند. 
- كاالهاي حمل ش��ده در حمل ونقل عمومي جاده يي كش��ور در س��ال ۱۳۹4 معادل 5۰۸ ميليون تن بوده كه ۳۶۰ميليون تن 
ب��ا ۷۰/۹درصد آن حمل با بارنامه بوده اس��ت. به طوري كه ماحظه مي ش��ود نزديك به ۳۰درص��د از كاالهاي قابل جابه جايي در 
حمل ونقل عمومي جاده يي كشور بدون بارنامه و توسط بنگاه هاي باربري، خارج از پايانه هاي كاالي سازمان راهداري و حمل ونقل 

جاده يي كشور، جابه جا مي شوند. 
- در س��ال ۱۳۹4 س��هم بخش خصوصي در جابه جايي كاال در جاده هاي كش��ور معادل ۹2درصد و سهم بخش تعاوني معادل 

۸درصد بوده و بخش دولتي سهم ناچيزي در اين جابه جايي در اين سال داشته است. 
- متوس��ط مس��افت طي شده در هر س��فر در انواع كاميون ها در سال ۱۳۹4 معادل 4۹۹ كيلومتر بوده كه اين متوسط مسافت 
در س��فرهاي اس��تاني معادل ۱4۱كيلومتر و در سفرهاي برون اس��تاني معادل ۶4۳كيلومتر بوده است. ورود حمل ونقل جاده يي به 
ب��ازار حمل با متوس��ط بي��ش از ۶۰۰ كيلومتر حكايت از آن دارد كه عدم حضور تاثيرگ��ذار حمل ونقل ريلي در جابه جايي كاال در 

مسافت هاي باال، ميدان را براي حمل ونقل عمومي جاده اي، خالي گذاشته است. 
- جابه جايي 5۰۸ ميليون تن كاال در حمل ونقل عمومي جاده يي در سال ۱۳۹4 توسط ۳5۳ هزار و 4۱۷دستگاه انواع كاميون ها 

انجام شده كه ۶۰/۹درصد آن بارگيرهاي غيرثابت بوده است. 
- با سهمي كه تعداد بارگيرهاي ثابت از كل ناوگان عمومي باري جاده يي كشور داشته اند ماحظه مي شود كه اين ناوگان بيشتر 

براي حمل در مسافت هاي كوتاه و متوسط تدارك گرديده تا حمل كاال در مسافت هاي بلند. 
- متوس��ط طول عمر ناوگان عمومي باري جاده يي كش��ور در س��ال ۱۳۹4 معادل ۱۶/۱ سال بوده كه اين امر با توجه به اينكه 
همين متوس��ط طول عمر در كش��ورهاي اروپايي تا 5 سال اس��ت از طول عمر باال و فرسودگي ناوگان عمومي حمل ونقل جاده يي 

در اين سال حكايت دارد. 
- نبايد فراموش كرد كه باال بودن متوسط طول عمر، مصرف بيشتر سوخت، خطر تصادف در جاده ها و ايمن نبودن حمل ونقل 

جاده يي را به دنبال دارد. 
- نگاه��ي ب��ه وضعي��ت مالكيت در ن��اوگان عمومي ب��اري حمل ونقل جاده يي حكاي��ت از آن دارد كه در س��ال ۱۳۹4 معادل 
۸2/2درصد كاميون ها، ملكي راننده )خودمالكي( بوده تنها 4/2درصد آن ملكي شركت يا موسسه، باربري جاده يي و بقيه هم ملكي 

شراكتي يا ملكي شخص ديگر بوده است. 
- وجود س��هم باالي خودمالكي در ناوگان حمل ونقل عمومي جاده يي و س��هم ناچيز ش��ركت ها و موسس��ات باربري از وجود 

مشكات در ايجاد شركت هاي مسووليت پذير و شناسنامه دار در حمل ونقل عمومي جاده يي كشور حكايت دارد. 
- تعداد س��فر انواع كاميون هاي حامل كاال در كش��ور، در مجموع، 25 ميليون و ۷۸4 هزار سفر بوده كه 2۸درصد آن مربوط به 

سفرهاي درون استاني و ۷2درصد آن مربوط به سفرهاي برون استاني بوده است. 
- باتوج��ه ب��ه اينك��ه س��فرهاي انج��ام ش��ده در س��ال ۱۳۹4 توس��ط ۳5۳ ه��زار و 4۱۷ دس��تگاه ان��واع كاميون ه��اي 
ب��ه س��ال  اي��ن  در  بهره ب��رداري  ح��ال  در  كاميون ه��اي  ان��واع  از  هري��ك  س��فر  متوس��ط  اس��ت  ش��ده  انج��ام   موج��ود 

 ۷۳ سفر در سال مي رسد. در سال ۱۳۹۳ هم متوسط تعداد اين سفرها معادل ۶5 سفر در سال براي انواع كاميون هاي در دست 
بهره برداري در اين س��ال بوده اس��ت. به طوري كه ماحظه مي ش��ود در طول ۳۶5 روز از سال به طور متوسط تنها ۷۳ سفر توسط 

انواع كاميون صورت گرفته كه با عملكرد مورد انتظار كاميون كه مي تواند بيش از 2۰۰ سفر در سال باشد بسيار فاصله دارد. 
- متوسط ۷۳ سفر در طول سال، از خواب بيش از حد انتظار كاميون در طول سال و پايين بودن كارآيي آن حكايت دارد. 

- از عوامل موثر در خواب بيش از اندازه كاميون در طول سال مي توان به باال بودن سهم خودمالكي در ناوگان و طول عمر باال 
و فرس��ودگي كاميون هاي در دس��ت بهره برداري اشاره كرد كه خروج از اين وضعيت تامين بستر ايجاد شركت هاي شناسنامه دار و 

نوسازي ناوگان و روزآمد كردن آن را طلب مي كند. 
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13آذر روز بيمه؛ ايران بيش از كشورهاي ديگر نيازمند بيمه است

بيمه گري، تنها حق بيمه و خسارت نيست 
ضعف آموزش و تفكر سنتي فروش حضوري بايد برطرف شود و رضايت مشتري و نظارت قوي بر عملكرد نمايندگان مورد توجه قرار گيرد

»تعادل« اثر تغييرات فضاي كسب و كار بر عملكرد بيمه را بررسي مي كند 

رنسانس و تغييرات صنعت بيمه در راه است
 گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري  

مهم ترين ويژگ��ي عصر حاضر تغيير اس��ت و در 
جهان امروزي هيچ چيز پايدار نيست جز تغيير. رشد 
فزاينده استفاده از دنياي مجازي در فرآيندهاي كسب 
و كارها، استفاده از هوش مصنوعي براي شبيه سازي 
آينده، كوتاه ش��دن چرخه عم��ر محصوالت، افزايش 
آگاهي مشتريان و پيچيدگي نيازهاي آنها تنها بخشي 
از اين تغييرات هستند. اين تغييرات در عرصه خدمات 
مالي نيز همانند ساير بخش هاي خدمات و صنايع آثار 
خود را گذاش��ته اس��ت و صنعت بيمه نيز دير يازود 
بايد اين تغييرات و تحوالت بزرگ را بپذيرد. از اين رو 
كارشناسان بيمه معتقدند كه رنساني يا دوران تغيير 
صنعت بيمه فرا رس��يده و بيمه گ��ران چه بخواهند و 
چه نخواهند بايد خود را وفق دهند و مش��تريان خود 
را ب��ا عرضه محصوالت، بازاريابي، فناوري و روش هاي 

جديد حفظ كنند. 
به گ��زارش »تع��ادل« اخيرا صنع��ت بيمه دچار 
چالشي عميق شده و با وجود مديران سنتي و مقاومت 
آنها در برابر تغييرات، خود را درگير آينده كرده است 
به طوري كه برگزاري كنفرانس هاي كانورجنس 2017 
و انش��ورتك كانك��ت InsurTech Connect، با 
انبوهي از ش��ركت كنندگان، نش��انه دهنده اين است 
ك��ه بيمه گران با تحوالت و تعهدات آتي خود دس��ت 
و پنج��ه ن��رم مي كنن��د و از آنجا كه روش ه��ا و نياز 

مشتريان در آينده تغيير مي كند، اين موضوع صنعتي 
را كه تاريخچه سرشار دارد را دچار چالش كرده است 
و بيمه گ��ران از هر رده يي در صنعت بيمه با تحوالت 
مستمر در رفتار مشتريان، انتظارات كارمندان، تغيير 
سريع در فناوري اطالعات و رنسانس در فضاي كسب 

و كار مواجه هستند. 
در قلب تغيير و تحوالت يا به اعتقاد كارشناس��ان، 
رنس��انس بيمه، مش��تري نهفت��ه اس��ت و انتظارات 
مش��تريان بيم��ه به دلي��ل حضور صنايع همس��و و 
حتي نامرتبط، در حال تغيير ش��كل اس��ت. نوآوران 
كه بس��ياري از آنان از بخش فن��اوري بيمه مي آيند، 
محص��والت و خدمات بيمه جديد و تركيبي طراحي 
مي كنن��د و مش��تري محوري را ب��راي خ��ود ارزش 
مي دانن��د. در نهايت اينكه رقابت بس��يار تنگاتنگ بر 
عكس العمل مثبت مشتريان نسبت به الگوهاي جديد 
كسب و كار و محصوالت جديد در بازار بنا شده است. 
فرصت ها به طور فزاينده يي بايد كش��ف شوند زيرا 
فناوري به تنهايي يك راهكار اس��ت. همچنين، يك 
اليه فناوري نمي تواند جبران زيرس��اختي بنيادين را 
كند، چه اين زيرس��اخت در الگوي كسب و كار باشد 
يا محصول فرهنگ، فناوري، مرزهاي بازار يا مشتريان. 
تغيير بر بيمه گران تحميل شده است چه آنها بخواهند 

يا نخواهند. 
تمام اين مسائل در حال رخ دادن است و اين همه 

بر دوش مسووالن است كه آيا انتخاب مي كنند يا توان 
آغاز بازي را ندارند. 

پژوهش شركت ماجس��كو نشان مي دهد در سال 
گذش��ته بس��ياري از فعاالن بيمه يي اين تغييرات و 

انتظارات را اولويت هاي راهبردي دانستند
 در اين پژوهش كه با عنوان اولويت هاي راهبردي 
دانستن در برابر عمل كردن نام دارد، نشان مي دهد كه 
فاصله بين آنچه بسياري از بيمه گران درباره تحوالت 
پيرامون خود مي دانند با ميزان عمل آنها بس��يار زياد 
اس��ت و وضعيت صنعت در افزايش فاصله بين علم و 
عم��ل نياز فزاينده به راهب��رد و طراحي عملگرا براي 
آين��ده دارد. ام��ا پژوهش ها خب��ر از افقي كوتاه مدت 
 Harvard براي طراحي راهب��ردي مي دهند. مجله
Business Review در گ��زارش اخي��ر خود اعالم 
كرده است كه تمركز بر دفاع از الگوهاي كسب و كار 
به جاي بررس��ي الگوهاي جديدخسارت عمده يي در 

گزينه هاي آتي برجاي خواهد گذاشت. 
همچني��ن در گزارش��ي تحت عن��وان بيمه ها در 
عص��ر ديجيتال دچ��ار تحول ش��ده اند، آمده اس��ت 
 س��رمايه گذاران ش��ركت هاي S&P 500 ك��ه تنه��ا

8 بيمه گر 5 درصد را شامل مي شود اميد به رشد آتي را 
بسيار ناچيز مي بينند. اين نشان مي دهد كه كوته بيني، 
سبب كاهش رشد و ارزش پايين در بلندمدت مي شود. 
بنابراي��ن بيمه گران براي تغيير آماده مي ش��وند و 

در رنسانس��ي كه به س��رعت در حال گسترش است 
مشاركت مي كنند

به عنوان نقط��ه آغاز تغيير، بيمه گران بايد قبل از 
هرچيز حتي فناوري به مشتريان نگاه كنند. بيمه گران 
بايد كسب و كار فعلي خود را مدرنيته و بهينه سازي 
كنند تا با مشتريان فعلي همسو باشند زيرا اين سبب 
تامي��ن مالي تجارت آتي آنان خواهد ش��د. در جهان 
امروز جايگزيني نظام هاي سنتي تنها زمين بازي است. 
بيمه گران بايد الگوهاي كسب و كار جديد تدوين 
كنن��د تا با نيازها و انتظ��ارات عصر ديجيتال تطبيق 
داش��ته باش��د و جزو اص��ول كس��ب و كار آتي آنها 
محسوب شود. امروزه بيمه گذاران دسترسي بيشتري 

به ش��ركت هاي بيمه و خدمات متنوع آنها داشته و از 
حق انتخاب بيش��تري برخوردارند. نيازهاي جديدي 
براي مشتريان به وجود آمده كه به دنبال پوشش هاي 
بيمه يي براي آنها هستند. آينده نامطمئن مشتريان را 
نيز به فكر فرو برده تا با اس��تفاده از برنامه ريزي مالي 
بتوانند بر اي��ن نااطميناني غلبه كنند. چنين فضايي 
از كس��ب و كار نيازمن��د مدي��ران خ��الق، كاركنان 
متهور و روش هاي جديد كاري است. ديگر رويه هاي 
بروكراتيك پاسخگوي شركت هاي بيمه امروزي براي 
اداره كردن نيس��ت و بازآفريني كس��ب و كار بيمه از 
الزامات آن شده است. با اينحال هنوزمشخص نيست 

كه آنسوي چنين بازآفريني چه خواهد شد. 

گروه بانك و بيمه 
اميد اژدري  كارشناس بيمه 

در آس��تانه 13 آذر و روز بيمه، و برگزاري همايش 
ساالنه بيمه و توسعه كه با هدف ترويج، فرهنگ سازي 
و آگاه سازي جامعه از ريسك و زيان هاي ناشي از وقوع 
ريسك برگزار مي شود، ضرورت دارد با ارائه راه كارهاي 
مناسب افكار عمومي را نس��بت به موضوع ريسك و 
مديريت ريسك حساس تر كنيم وهمچنين چالش ها و 
ضعف عملكردهاي صنعت بيمه به صورت دلسوزانه و 

كارشناسي مورد و بررسي قرار گيرد. 
به گ��زارش »تع��ادل«، ضرورت توجه بيش��تر به 
موضوع ريس��ك و مديريت ريسك در كشور ما از اين 
رو با اهميت اس��ت كه اي��ران از نظر حوادث طبيعي 
يك كشور حادثه خيز است و از آنجا كه وقوع حوادث 
طبيعي فراواتي را در كش��ور شاهد هستيم مي بايد از 
ظرفيت گس��ترده همه بخش هاي دولت و مجلس و 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي براي ترويج و آگاه سازي 
جامعه از ريسك و بيمه بهره بگيريم و افكار عمومي را 

به اهميت ريسك حساس تر كنيم.
هم اكنون ش��اهديم كه مردم نسبت به مراجعه به 
دفتر نمايندگان بيمه يي مقاومت و عدم تمايل نشان 
مي دهن��د كه بهتر اس��ت اين موض��وع را تبديل به 
فرصتي كنيم كه راه هاي دسترسي به بازارهاي هدف 
و بيمه گ��ذاران در جهت احترام به حقوق مش��تري 
از طريق ارائه محص��والت بيمه يي از طريق آپ ها ي 
رسمي و با برند اختصاصي و نه پراكنده براي استفاده و 
انتخاب موثر و رقابت سالم در بين شركت هاي بيمه يي 

را ايجاد كنيم.
ع��دم نظ��ارت قاطع بيم��ه مركزي ب��ر عملكرد 
ش��بكه هاي ف��روش هرمي و باينري اي��ن ضرورت را 
ايج��اد كرده كه با ايجاد س��اختار در عرضه ديجيتال 
محصوالت بيمه يي و تدوين چارچوب مدون براي لزوم 
ايجاد اين گرايش با اس��تفاده از موازين معين فضاي 
مجازي جايگاهي قابل اعتماد و برتر براي تشويق مردم 
به اس��تفاده و انتخابي صحيح با توجه به نياز مشتري 

را ايجاد نمايند.
نداش��تن اموزش آكادميك در صنعت بيمه باعث 
گمراه��ي نماين��ده در ارائه محص��ول را دربرخواهد 
داش��ت كه در نتيجه باعث عدم رضايت مش��تري در 
ميان مدت و سبب بروز اختالف و شكايت از آنها و در 
نتيجه برندهاي بيمه يي خواهد بود و تضعيف فرهنگ 

بيمه يي را در جامعه رقم خواهد زد.
ضعف آموزش و برچيده ش��دن تفكر و روش هاي 

س��نتي فروش حضوري ضرورت توجه ش��ركت ها به 
انتظ��ارات نوين مردم بيش از پي��ش مورد توجه قرار 
مي دهد كه بايد استفاده بيشتر از شبكه هاي اجتماعي 
مد نظر باش��د بطور مثال پايين آمدن تيراژ روزنامه ها 
و عدم تمايل مردم به مراجعه به گيش��ه هاي روزنامه 
فروشي و تمايل مردم به مطلع شدن از وقايع روزمره 
از طريق رس��انه هاي ديجيتال و شبكه هاي اجتماعي 
تاكي��دي بر موضوع فوق اس��ت. ب��ا توجه به كيفيت 
حضور رس��انه هاي ديجيتال و شبكه هاي اجتماعي و 
انتخاب و اولويت نخس��ت مردم به استفاده از آپ هاي 
موبايلي و مرور سايت هاي خبري يا استفاده از سيستم 
آپ در تاكس��يراني همانند اس��نپ و... و پش��ت سر 
گذاشتن سيس��تم تاكسي سرويس و آژانس در مدت 
زمان كوتاه كه باعث متضرر شدن قشر تاكسيرانان شد 
و آنها مجبور به تن دادن به رويكرد جديد و ديجيتالي 
شدند شركت هاي بيمه يي نيز بايد تغيير و تحول خود 
را براي تغيير چهره و كس��ب س��هم حداكثري بازار 
مش��تريان به كار گيرند و نظارت هاي شفاف و قوي را 
به كار بگيرند كه رش��د فن��اوري باعث بهبود كيفيت 

و رضايت مش��تريان و همكاري ش��ركت هاي بيمه با 
سازمان هاي اقتصادي شود. 

با ايجاد ف��روش اينترنتي بيمه مي ت��وان آفرهاي 
واقع��ي برندها را بهترمعرفي كردو مش��تري انتخابي 
اصلح با توجه به نياز واقعي خود خواهد داش��ت و در 
اين بين اس��ير حركت غير اصولي نماينده يا كارگزار 
نخواهد ش��د و مش��تري مي تواند بررس��ي آسان تر و 
بهتري در بين برندهاي بيمه يي با توجه به نياز خود از 
طريق فروش و استعالم اينترنتي كسب كند همچنين 
صرفه جويي در زمان و دسترسي در هر مكان با توجه 
به ضرورت نياز. مورد بهره برداري بيمه گذار مي گردد.

سناريوي تله گذاري براي مشتري و ختم فروش 
اجب��اري با توجه به فقر فرهنگ بيمه از بين خواهد 
رفت و تبليغات شركت هاي بيمه يي هدفمند خواهد 
شد همچنين هزينه هاي اداري شركت ها به حداقل 
مي رس��د و اين مهم باعث رش��د س��ود مشاركت و 
تاثير گ��ذاري در توانگري ش��ركت ها خواهد ش��دو 
اينگون��ه ديگ��ر ش��اهد افزايش حج��م نمايندگان 
اجاره ي��ي و بازاريابان غي��ر حرفه يي نخواهيم بود و 

كيفيت محصوالت برند ه��اي بيمه افزايش مي يابد 
و هزينه ه��اي آموزش و جذب بازاري��اب و نماينده 

كاهش وضريب نفوذ بيمه افزايش مي يابد.

 مديريت ريسك 
يكي از ابعاد مهم ارزيابي نقش سازمان ها و بنگاه ها 
در اقتصاد كشور، همسويي با مغايرت همه يا بخشي 
از فعاليت آنها با منافع ملي اس��ت. در اصل، قوانين و 
مقررات حاكم بر فضاي كسب وكار بايد چنان باشد كه 
برآيند فعاليت هاي متكثر اقتصادي به حفظ و ارتقاي 
منافع ملي بينجامد، اما گاهي عوام گرايي حكمرانان، 
زياده خواهي مالكان يا كم داني مديران، باعث تعارض 
برخي از عملكردهاي سازمان ها و بنگاه ها با منافع ملي 

مي شود. 
در اي��ن رابطه، يك عامل مه��م اثرگذاري فعاليت 
ش��ركت هاي بيمه بر منافع مل��ي، چگونگي مديريت 
ريسك هاي تحت پوشش در هر رشته بيمه است كه 
مستلزم دو اقدام اساسي است: نخست، ارزيابي كامل 
ريسك و تعيين دقيق نرخ و شرايط بيمه  متناسب با 

آن به نحوي كه حق بيمه اخذشده منطقي و منصفانه 
باشد و بيمه گذار بداند هرچه خطري كه خوف خسارت 
آن را دارد خفيف ت��ر باش��د ن��رخ حق بيمه اش كمتر 
خواهد بود، دوم، ارتقاي ايمني ريسك تحت پوشش و 
بهبود اقدام هاي پيشگيري و ايمني بيمه گذار چنان كه 
تواتر و شدت حوادث احتمالي ثابت بماند يا تقليل يابد 
و امكان كاهش تدريجي نرخ حق بيمه فراهم شود. با 
اين وجود، موارد سه گانه زير كه مربوط به بخش عمده 
پرتفوي صنعت بيمه اس��ت مان��ع مديريت اثربخش 

ريسك هاي تحت پوشش شركت هاي بيمه  مي شود: 
يكي از كاستي هاي مهم فعاليت شركت هاي بيمه، 
فقدان مديريت ريس��ك و نبود پيش��گيري و ايمني 
در بيمه هاي مس��ووليت و بيمه هاي اشخاص به ويژه 
بيمه درمان است. پوشش هاي كامل و بدون فرانشيز 
قراردادهاي بيمه درمان باعث مي ش��ود بيمه شدگان 
كمتر به فكر حفظ سالمتي خود باشند و هزينه هاي 
درماني آنها افزاي��ش يابد. همچنين، توجه نكردن به 
بهداشت محيط كار بيمه شدگان براي ارزيابي ريسك 
آنها و عدم نظارت الزم بر عملكرد مراكز درماني طرف 
قرارداد، زمينه افزايش خس��ارت و تحميل هزينه هاي 
غيرضروري درماني به شركت بيمه را فراهم مي كند. 
در اين رابطه، چنانچه  بخشي از هزينه هاي درماني كه 
روال زندگي بيمه شده را مختل نكند به عهده خودش 
گذاشته شود، وضعيت ايمني و بهداشتي محيط كار 
بيمه ش��دگان در تعيين حق بيمه موثر باشد و صنعت 
بيمه بطور منس��جم بر عملكرد مراكز درماني نظارت 
كند، خس��ارت هاي ناشي از بيماري كاهش  مي يابد و 

لطمه كمتري به منافع ملي كشور وارد مي شود.
ش��ركت هاي بيمه به دليل مسابقه مخرب كاهش 
حق بيم��ه، توانمندي تخصيص هزينه   ب��راي ارزيابي 
دقيق ريسك، مطالعات آكچوئري و نظارت بر وضعيت 
پيش��گيري و ايمني بيمه گذار را ندارند. در نتيجه، به 
علت كاستي و سستي بيمه گر، اهميت امر پيشگيري 
و ايمني نزد بيمه گذار تضعيف مي ش��ود و با افزايش 
خسارت هاي عادي و عمدي، س��رمايه هاي انساني و 
مالي بيش��تري از بين مي رود. يك فرض آن است كه 
اگر به جاي بيش از 30 شركت بيمه، حدود 10 شركت 
بيمه هم در كش��ور فعاليت مي كردند توسعه صنعت 
بيمه تفاوتي نمي كرد اما رقابت در بازار بيمه سالم تر و 
سازنده تر بود و شركت هاي بزرگ بيمه مي توانستند با 
تخصيص بودجه براي مديريت ريسك تحت پوشش 
و نظارت بر زيرمجموعه ها باعث جلوگيري از آس��يب 

بيشتربه منافع ملي شوند. 

 گروه بانك وبيمه  
در حالي كه بس��ياري از كارشناس��ان و بانك ها 
و موسس��ات جهاني، نس��بت به پول هاي مجازي و 
بيت كوين و رشد سرس��ام آور آن هشدار مي دهند، 
برخي كشورها از ورود پول مجازي به داليل متعدد 
استقبال كرده اندو همچنان ديدگاه هاي متناقضي در 
مورد مزايا و معايب اين سيستم پولي مطرح مي شود. 
به گزارش تعادل،  اخيرا نيز، مدير بانك فرانس��ه 
درباره سرمايه گذاري در ارز مجازي »بيت كوين« به 
مردم و شهروندان هشدار داد و اظهار كرد كه ارزش 

اين ارز رمزنگاري شده واقعي نيست. 
به گزارش وب س��ايت fortune، اين روزها بازار 
ارز مجازي و رمزنگاري ش��ده موس��وم به بيت كوين 
بس��يار داغ شده است و همه جا خبر از ارزش باالي 
اين ارز و س��رمايه گذاري هاي متعدد در آن ش��نيده 
مي شود. دولت هاي بسياري نيز درباره سرمايه گذاري 
در اين ارز مجازي كه در اصل واقعيت ندارد، به مردم 
و ش��هروندان خود اخطار داده اند و همواره از ارزش 

پوچ و حبابي شكل آن سخن گفته اند. 
فرانس��يس ويل��روي دگاال - مديرعام��ل بانك 
فرانس��ه - در جريان كنفرانسي در شهر پكن چين 
عنوان كرد: »ارزش بيت كوين به هيچ عنوان واقعيت 
ندارد و بهاي آن نيز تنها تحت تاثير رش��د ناگهاني 

تقاضاي مردم در سراسر جهان بوده است وگرنه اين 
ارز مجازي، در هيچ كجاي جهان ثبت نش��ده است 

بنابراين ارزش واقعي نيز ندارد«. 
وي در ادامه تاكيد كرد: »هر كس��ي كه به دنبال 
خريد و فروش يا سرمايه گذاري در بيت كوين است، 
بايد تمامي خط��رات و احتماالت را در نظر بگيرد و 
با پذيرش مس��ووليت خود، اقدام به سرمايه گذاري 
در اي��ن ارز مجازي و ديجيتال��ي كند چراكه دولت 
فرانسه به هيچ عنوان مسووليتي در قبال آن نخواهد 

پذيرفت.« 
بيت كوي��ن طي س��ال ج��اري، پ��س از افزايش 
تقاضاهاي سازمان دهي شده براي استفاده از ارزهاي 
رمزگذاري شده و توسعه مصرف اصلي و مالي از آن، 

بيش از ۹00 درصد افزايش قيمت داشته است. 
وي ادامه داد: »بيت كوين به هيچ وجه به عنوان 
يك ارز ش��ناخته نمي ش��ود و ارزش آن نيز تنها به 
صورت يك حباب اس��ت و ارزش مالي و اقتصادي 
ندارد، بنابراين ممكن اس��ت ه��ر لحظه اين حباب 
بترك��د و ارزش و س��رمايه گذاري ها همگ��ي بر باد 

برود.« 
طي سال هاي اخير، ارز مجازي بيت كوين توانسته 
است ارزش بسيار بااليي را براي خود ثبت كند و در 
آخرين مبادالت بازار جهاني، بيت كوين با رسيدن به 

رقم 11 هزار دالر ركورد جديدي را ثبت كند. 
البته كارشناسان و تحليلگران پيشتر هم برآورد 
كرده بودند كه تا پايان س��ال جاري ميالدي قيمت 
اي��ن ارز از م��رز 10 ه��زار دالرعبور مي كن��د اما به 
نظرمي رسد روند افزايشي بهاي بيت كوين سرعت و 
ش��تاب بيش��تري گرفت و با وجود باقي بودن بيش 
از ي��ك ماه به پايان س��ال ج��اري هم اكنون قيمت 

بيت كوين به 11هزار دالر رسيده است. 
وي تصريح كرد: مساله قيمت هاي نسبي و حفظ 
ارزش پ��ول ك��ه بانك هاي مركزي ب��ه دنبال حفظ 
آن بودن��د، ديگر از دس��ت حاكميت خ��ارج خواهد 
ش��د و به دست خلق كنندگان پول مجازي مي افتد. 
همچنين خلق پول به جاي اينكه در دست بانك هاي 
مركزي باشد، در اختيار توليدكنندگان پول مجازي 
قرار مي گيرد. ممكن اس��ت بگويي��م عده يي از اين 
افراد از اليه هاي مردم هس��تند اما با توجه به اينكه 
الگوريتم هاي رياض��ي محدوديت هاي خاص خود را 
دارند، تنها عده خاصي مرجعيت توليد پول مجازي 
را به دست مي آورند. بنابراين مرجعيت از بانك هاي 
مرك��زي به مهندس��ان فضاي مج��ازي انتقال پيدا 

خواهدكرد. 
پيغامي گفت: س��وال اين است آن عده كه خلق 
پ��ول مجازي مي كنن��د، يكي از اج��زاي حاكميت 

سياس��ي و نهادهاي قدرت كشور ها خواهند ماند يا 
خير. اگر اينها برگردند و جزئي از حاكميت ش��وند، 
شايد تغييري در چارچوب حكمران پولي رخ ندهد 
و فقط از مديران بانكي به مهندسان فضاي مجازي 
تغيير كند. اگر پول مجازي و مراجع خلق كننده آن 
با نهاد ق��درت ارتباط مناس��ب را نگيرند، در اينجا 
چالش هاي جديد به وجود مي آيد و در عمل شاهد 
حاكميت ها و قدرت ه��اي جديدي در دنيا خواهيم 
بود مانند همين اتفاقي كه در حوزه رسانه رخ داده 
است يا اتفاقاتي كه در بخش آموزش به وجود آمده 

است. 
وي با بيان اينكه اين مس��اله يك مدل جديدي 
از حاكميت را ش��كل خواهند داد، افزود: اما آيا اين 
مساله يك تهديد اس��ت يا فرصت. بطور طبيعي ما 
در جري��ان بين المللي با تحري��م مواجه بوديم و اگر 
در دوره گ��ذار تا مادامي كه مراجع خلق كننده پول 
مجازي ب��ا جريانات قدرت و حكمرانان پولي ارتباط 
نگرفته باشند، براي كشورهاي تحريم شده كه دچار 
محدوديت شدند، يك فضاي جديدي ايجاد خواهد 
ش��د. البته پول مجازي هم تهديد مي تواند باش��د و 
هم فرصت. اما در دوره گذار مي توانيم از اين فضاي 

جديد استفاده كنيم. 
اين كارشناس اقتصاد پول و بانكداري تاكيد كرد: 
اما همانطور كه اغلب كشورهاي دنيا امروزه از ظهور 
پول هاي مجازي اظهار نگراني كرده اند، در داخل هم 
بانك مركزي ايران از اينكه بخشي از مديريت پولي 
كشور را به پول هاي مجازي واگذار كند، نگران است، 
بنابراين وجه نگراني موضوع زياد است البته بايد هر 

چ��ه زودتر در اين حوزه سياس��ت گذاري كنيم تا از 
فرصت هاي آن استفاده كرده و تهديدها را به حداقل 

برسانيم. 
وي تصري��ح كرد: به همي��ن دليل بانك مركزي 
اعالم كرده در حال مطالعه پول هاي مجازي اس��ت 
ام��ا امكان مداخله مس��تقيم قطعا نخواهد داش��ت 
و نمي تواند سياس��ت هاي باال به پايين يا مس��تقيم 
وض��ع كن��د. محدوديت هاي��ي در كوتاه مدت وضع 
مي ش��ود مانند اينكه به صرافي ها اعالم كرده اند كه 
مبادله بيت كوين قانوني نيست اما اين محدوديت ها 

نمي تواند هميشگي باشد. 

 ريسك خريداري و معامله بيت كوين 
وي ب��ا بيان اينكه بيت كوين يك نوع از ريس��ك 
را به اقتص��اد خانوارها و بنگاه ها منتقل خواهد كرد 
كه آن ريس��ك امكان تضمي��ن ضمانت و صيانت از 
دارايي هاي مجازي اس��ت، اظهارداش��ت: احتمال از 
دس��ت رفتن دارايي در معامالت بي��ت كوين براي 
خانوارها و بنگاه ها وجود دارد مخصوصا براي كشوري 
مانند اي��ران كه قوانين حق��وق مالكيت معنوي به 
درستي رعايت نمي شود يا اينكه برخي نرم افزارها و 
اپليكيشن ها براي ما تحريم شده است. ممكن است 
فردي بيت كوين خريده باش��د اما آن الگوريتم براي 
ايران قابل انتقال نباشد و در اين شرايط فرد دارايي 

خود را از دست مي دهد. 
پيغامي تاكيد ك��رد: بنابراين اف��راد بايد مراقب 
باشند و بي محابا سرمايه هاي خود را در اين حوزه به 

كار نگيرند چون ريسك آن بسيار باالست. 

هشداربانك ها و كارشناسان به رشد نفوذ پول مجازي 

بيت كوين نظارت حكومت ها و بانك هاي مركزي را تضعيف مي كند

ادغام بانك ها براي افزايش 
توانگري مالي

گ�روه بان�ك و بيمه  هدف از ادغ��ام بانك ها 
افزايش توانگري مالي اعالم شد. 

س��يف در گفت وگو با برنا گفت: ممكن اس��ت 
برخي بانك ها به اين نتيجه برسند كه ترجيح شان 
باش��د تا ادغام ش��وند و بانك مرك��زي هم آنها را 

تشويق خواهد كرد. 
وي درب��اره ادغ��ام بانك ه��ا ب��راي افزاي��ش 
توانگري مالي اظهار داش��ت: اص��الح نظام بانكي 
ي��ك پروژه ج��دي نه تنها در بان��ك مركزي بلكه 
بقي��ه دس��تگاه هاي ذي ربط مث��ل وزارت اقتصاد 
و س��ازمان برنام��ه و بودج��ه، ج��زو اولويت هاي 
ماس��ت. م��ا معيارهايي را براي بانك ها مش��خص 
 مي كنيم كه اينها معيارهاي حداقلي اس��ت و بايد

به آن برسند. 

 اجراي بانكداري ديجيتال
در انتظار سياستگذاري

گ�روه بانك و بيمه  زيرس��اخت هاي فناوري 
و زيرس��اختي اج��راي بانكداري ديجيت��ال آماده 
شده و اجرايي ش��دن اين نوع بانكداري در انتظار 

سياست گذاري بانك مركزي است. 
مدير گ��روه بانكداري الكترونيك پژوهش��كده 
پول��ي و بانك��ي با اش��اره به كاه��ش قيمت تمام 
ش��ده پول در بانك��داري ديجيتال گف��ت: در اين 
نوع بانكداري بايد هزينه هاي ش��عبه و نرخ س��ود 

تسهيالت كمتر از بانكداري با شعبه باشد. 
 ب��ه گزارش»تع��ادل« نيم��ا اميرش��كاري در 
تش��ريح مزاياي بانكداري بدون شعبه و بانكداري 
ديجيتال به سابقه ش��كل گيري اين نوع بانكداري 
در دنيا اش��اره كرد و اف��زود: يك دوره يي اين نوع 
بانك��داري به نام بانك��داري مجازي آغ��از به كار 
ك��رد تا خدمات بانكي به ص��ورت غيرحضوري به 
مشتريان ارائه ش��ود؛ بر همين اساس وضعيت به 
 گونه يي ش��د تا بانكي كامال جدا با خدماتي منفك

شكل گيرد. 
 وي با بيان اينكه در بانكداري ديجيتال قيمت 
تمام ش��ده كاه��ش مي يابد، اف��زود: همچنين در 
اين ن��وع بانكداري هزينه هاي ش��عب، كارمندان، 
تجهيزات ش��عبه، به روزرس��اني اي��ن تجهيزات و 
تمام��ي هزينه ه��اي مربوط به بانكداري با ش��عبه 

كاهش پيدا مي كند. 
 اميرش��كاري با اش��اره به اينك��ه در بانكداري 
بدون ش��عبه مش��تري خود تمامي ام��ور بانكي را 
انجام مي دهد و سرويس هاي بانكي در قالب سلف 
 س��رويس به وي ارائه مي شوند، گفت: در اين نوع 
بانكداري كاهش قيمت تمام شده منجر به كاهش 

نرخ سود و بهره وام مي شود. 
 مدي��ر گروه بانكداري الكترونيك پژوهش��كده 
پولي و بانكي درخصوص اقدامات بانك هاي داخلي 
در مس��ير بانك��داري بدون ش��عبه تصري��ح كرد: 
بانك ه��اي داخلي نيز حركت هايي را آغاز كرده اند 
ول��ي بخش اساس��ي اين كار ناقص اس��ت چراكه 
بانك��داري بدون ش��عبه اگر با هم��ان هزينه هاي 

بانكداري با شعبه باشد، فايده يي ندارد. 
 وي ادام��ه داد: در صورت��ي ك��ه در بانكداري 
بدون ش��عبه، قيمت تمام شده و ساير هزينه هاي 
بانك، كماكان باال باش��د، مش��تري اث��ر اين نوع 
بانكداري را حس نمي كند ب��راي مثال زماني بود 
كه اگر مشتري قبض را به جاي شعبه در خدمات 
غيرحضوري)تلف��ن بانك و بانكداري اينترنتي و...( 

پرداخت مي كرد، كارمزدي به بانك نمي داد. 
 مدي��ر گروه بانكداري الكترونيك پژوهش��كده 
پولي و بانكي همچني��ن تصريح كرد: هم اكنون با 
مش��اهده وضعيت سپرده ها و سود تسهيالت اثري 
از اجراي واقع��ي بانكداري ديجيتال را مش��اهده 

نمي كنيم. 
 ب��ه گفته وي، طي س��ال هاي گذش��ته بانك 
مرك��زي مجوز بانك هاي مج��ازي را صادر كرد تا 
در حقيق��ت بانكداري ديجيتال در كش��ور آغاز به 
كار كند ولي بايد مدل كس��ب وكار اين بانكداري 
با بانكداري با شعبه متفاوت باشد همچنين قيمت 

تمام شده پول در اين بانكداري بايد كم باشد. 
 اميرشكاري تاكيد كرد: از اين رو بانك مركزي 
باي��د حمايت را به نحوي انجام دهد كه سيس��تم 
بانكي به س��مت بانكداري ديجيتال س��وق يابد و 
هزينه هاي بانكداري بي شعبه با بانكداري با شعبه 

تفاوت داشته باشد. 
همچنين وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
از آمادگي زيرس��اخت هاي فناوري و زيرس��اختي 
اجراي بانكداري ديجيتال خبر داد و گفت: اجرايي 
ش��دن اين نوع بانكداري در انتظار سياست گذاري 

بانك مركزي است. 
ب��ه گزارش س��تاد خب��ري هفتمي��ن همايش 
س��االنه بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت، 
اج��راي  درب��اره  آذري جهرم��ي«  »محمدج��واد 
بانك��داري ديجيت��ال و ب��دون ش��عبه در كش��ور 
اظهار ك��رد: وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
مس��ووليت فراهم كردن زيرساخت ها براي اجراي 
بانك��داري ديجيت��ال را بر عه��ده دارد و تا جايي 
كه در حيطه وظيفه اين وزارتخانه اس��ت، تمامي 

شرايط مهيا شده است. 
وي ادام��ه داد: آمادگ��ي الزم ب��راي اج��راي 
بانك��داري ديجيتال و ب��دون ش��عبه از نظر ديتا 
س��نتر، زيرساخت ها و فناوري هاي روز دنيا، شبكه 
مل��ي اطالعات و ديگر ش��رايط الزم ك��ه برعهده 
وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات بوده، فراهم 

شده است. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات با تاكيد بر 
اينكه تنها بخش��ي از اجراي بانك��داري ديجيتال 
برعه��ده وزارت ارتباطات اس��ت و مابقي اقدامات 
و سياس��ت گذاري ها برعهده بانك مركزي اس��ت، 
اظه��ار ك��رد: بايد منتظ��ر ماند تا بان��ك مركزي 
برنامه ها و شاخصه هاي اجراي بانكداري ديجيتال 

و بدون شعبه را مشخص و اعالم كند. 
 ي��ادآور مي ش��ود، هفتمي��ن همايش س��االنه 
بانك��داري الكتروني��ك و نظام ه��اي پرداخ��ت با 
موض��وع »ن��وآوري، بازيگ��ران جدي��د و كارايي 
در كس��ب وكار مال��ي« دوم و س��وم بهم��ن ماه 
س��ال جاري توسط پژوهش��كده پولي و بانكي در 
 مرك��ز همايش هاي بين المللي ب��رج ميالد برگزار

مي شود. 

اخبار
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دانشوفن10

رجيستري گوشي هاي قانوني در ابهام
فارس|

 اگرچه وزير ارتباطات گفته: پيش از آغاز روز ۱۴ 
آذر همه گوشي ها حتي اپل مجاز شناخته مي شود، 
اما پيش از اين نمونه هايي از آيفون ايكس غيرقانوني 
رجيس��تر نش��ده و پيغام مهلت اس��تفاده ۳۰ روزه 

دريافت كرده اند. 
 ف��از دوم طرح رجيس��تري )ثبت مش��خصات( 
گوش��ي موبايل با اعم��ال محدودي��ت روي تمامي 

محصوالت اپل ش��امل گوشي و تبلت از ۱۴ آذر آغاز 
مي شود. 

محمدج��واد آذري جهرم��ي وزي��ر ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات گفته: م��ردم ت��ا ۱۴ آذر ماه هر 
گوش��ي كه خري��داري كنند، حتي اگ��ر از برند اپل 
باش��د، با مشكلي مواجه نمي شوند و به عبارت ديگر 

هر مدلي از هر گوشي مجاز شناخته مي شود. 
ب��ه گفت��ه وي، از آغ��از روز ۱۴ آذر، تمام��ي 

گوش��ي هايي كه خريداري مي ش��ود، بايد از مبادي 
رس��مي گمرك وارد كشور شده باش��د، در غير اين 
صورت امكان س��رويس دهي به آنها وجود ندارد. در 
حالي كه وزير ارتباط��ات تاكيد مي كند كه پيش از 
۱۴ آذر هر مدلي از هر گوشي مجاز شناخته مي شود، 
اما پيش از اين طبق گفته اهالي بازار و مصداق هاي 
منتش��ر ش��ده در فض��اي مج��ازي، نمونه هاي��ي از 
 آيفون ه��اي ايك��س غيرقانوني پ��س از فعال كردن 
س��يم كارت، پيغام عدم ثبت در سامانه رجيستري و 

مهلت ۳۰ روزه براي استفاده را دريافت مي كردند. 
بنابراين با وجود گفته وزير، درخصوص اجرايي 

شدن رجيستري از ۱۴ آذرماه هنوز نقص  هايي در 
اين طرح وجود دارد. طرح رجيستري گوشي تلفن 
همراه پس از مدت زيادي بررسي و آزمون و خطا، 
وارد مراح��ل جدي عملياتي ش��ده و در اين مدت 
دول��ت تمام تالش خود را براي كاهش تبعات و به 
حداقل رس��اندن سختي هاي اين طرح براي مردم 
به كار گرفته اس��ت. در اين چند روز باقي مانده تا 
اجراي طرح بهتر اس��ت مردم ب��راي جلوگيري از 
مواجه با ش��رايط پيش بيني نش��ده جانب احتياط 
را رعايت كنند، تا به خاطر مقداري سود احتمالي 

دچار خسارت نشوند.

كاربر

پيامك ٢٥ ساله شد
تلگراف| برنامه نويس انگليس��ي و خال��ق پيامك براي 
بيست و پنجمين سالگرد اختراع آن در سال ۱٩٩٢ پيام سال 

نو مبارك را با ايموجي ارسال كرد. 
نيل پاپورث برنامه نويس انگليسي كه نخستين پيامك را 
در ۱٩٩٢ ميالدي فرس��تاد، به طور نمادين پيام كريسمس 
مبارك خود را با ايموجي ارس��ال كرد. پاپورث ٢٢ س��اله در 
س��وم دسامبر ۱٩٩٢ نخس��تين پيامك را از يك رايانه براي 

همكارش ارسال كرد. 

انگشتري كه به دستگاه هاي 
هوشمند دستور مي دهد

نيواطلس| محققان انگشتري س��اخته اند كه با رديابي 
حركات چرخش انگشتان، به دستگاه هاي هوشمند دستور 
مي دهد. محققان دانش��گاه جورجيا تك انگشتر هوشمندي 
س��اخته اند كه به كارب��ر اجازه مي دهد به طور نامحس��وس 

دستوراتي براي دستگاه هاي هوشمند اطراف صادر كند. 
 اين انگش��تر ك��ه Fingersound نام گرفته مجهز به 
ميكروفون و ژيروس��كوپ است و كاربر با كمك آن مي تواند 
دس��توراتي بدهد يا اطالعاتي را به دس��تگاه هاي متصل به 
آن ارس��ال كند. در هر حال گجت با اس��تفاده از ميكروفون 
و ژيروس��كوپ هاي كوچك موقعيت خود را مي سنجد و به 

صداي متمايز چرخش انگشت شست گوش مي دهد. 
انگش��تر با چرخش انگش��ت شس��ت دس��ت دور بقيه 
انگشتان فعال مي ش��ود و كاراكترهايي از پيش تعيين شده 
)مانند خطوط، ح��روف و اعداد( را رصد مي كند تا اطالعات 
يا دس��تورات را وارد كند. اطالعات صوتي و حركتي از چند 
فيلتر رد مي شوند تا اصوات و حركات بي ربط را حذف كنند. 

خداحافظي اپل با برنامه هاي 
قديمي تا يك ماه ديگر

 فايومك| شركت اپل قصد دارد جلوي اجراي برنامه هاي 
قديمي ۳٢ بيتي را روي رايانه هاي مك بگيرد و اين برنامه ها 
از اول ژانويه ٢۰۱۸ روي اين رايانه ها قابل اجرا نخواهند بود. 
اپل رس��ما اعالم ك��رده كه با آغاز س��ال ميالدي جديد 
برنامه هاي مك ۳٢ بيتي براي نصب روي رايانه هاي توليدي 
اين شركت قابل پذيرش نخواهند بود. پيش از اين سيستم 
عامل آيفون نيز با برنامه هاي ۳٢ بيتي خداحافظي كرده بود. 
بنا بر اعالم اپل برنامه هاي مذكور قابل نصب روي سيس��تم 
عامل iOS۱۱ به بعد نيس��تند. اپل در همان زمان هش��دار 
 macOS داده بود كه اين ممنوعيت را براي سيستم عامل
High Sierra ب��ه اجرا درخواهد آورد. بنابراين از اول ژانويه 
سال ٢۰۱۸ برنامه هاي ارائه شده به فروشگاه آپ مك بايد از 
معماري ۶۴ بيتي پش��تيباني كنند و برنامه هاي موجود نيز 

بايد تا ژوئن سال ٢۰۱۸ با معماري ۶۴ بيتي سازگار شوند.

پهپادي كه درشرايط اضطراري 
تخريب مي شود

 انگج�ت| تولي��د پهپاد ب��راي تحويل هواي��ي كاال در 
شهرهاي شلوغ پديده جديدي نيست، اما توليد پهپادهايي 
كه بتوانند خود را در شرايط اضطراري نابود كنند، تحولي تازه 

در اين عرصه محسوب مي شود. 
ش��ركت آمازون اختراعي را به ثبت رس��انده كه نش��ان 
مي دهد اين شركت به فناوري نابودسازي پهپادهاي توليدي 
خود در ش��رايط اضطراري و به ش��يوه يي ايمن دست يافته 
اس��ت. سيس��تم هاي كنترل كننده پهپادهايي ك��ه به اين 
شيوه توليد مي ش��وند با تحليل مسير پرواز، شرايط موجود 
 و فاصله با س��طح زمين و موانع محيطي مي توانند بهترين و 

كم هزينه ترين راه نابودي اين ابزار را مشخص و اجرا كنند. 
در نتيجه اگر وضعيت نامناسبي به وجود  آيد يا مشخص 
شود پهپاد به هر علت قادر به تكميل ماموريت خود نيست، 
دس��تگاه به شيوه يي ايمن به چند تكه تقسيم مي شود تا از 
برخ��ورد با موانع يا وارد آمدن آس��يب و جراحت به ديگران 
جلوگيري ش��ود. پيش از اين آمازون پهپادهايي توليد كرده 
بود كه مي توانند با دقت و ايمني باال بس��ته هاي كاال را روي 
زمين پرت كنند. البته هنوز مشخص نيست اين نوع پهپادها 

چه زماني در عمل به كار گرفته مي شوند.

ممنوعيت استفاده از 
كاسپرسكي در انگليس

رامبل�ر| مرك��ز امني��ت مل��ي بريتانيا اس��تفاده از 
محصوالت ش��ركت كاسپرس��كي روس��يه را در نهادهاي 
دولت��ي ممنوع كرد. در بخش��نامه يي رس��مي به تمامي 
وزارتخانه ه��ا و ش��ركت هاي دولتي انگليس اعالم ش��ده 
اس��ت كه نرم افزارهاي كاسپرس��كي ح��اوي بدافزارهاي 
جاسوسي اس��ت كه مي تواند امنيت ملي اين كشور را به 

خطر بيندازد. 
پيش ت��ر دول��ت انگليس ش��ركت كاسپرس��كي را به 
جاسوسي براي دولت روسيه متهم كرده بود، با اين حال 
اين كمپاني روس��ي ادعاهاي مطرح ش��ده بر ضد خود را 

شديدا تكذيب كرده است. 
آنتي ويروس كاسپرسكي يكي از محبوب ترين نرم افزاهاي 

حفاظتي در ميان كاربران سراسر جهان است.

پرداخت جريمه 137 ميليون 
دالري بلك بري به نوكيا

انگجت| بلك بري پس از منازعات حقوق طوالني 
ب��ا نوكيا موظف به پرداخت ۱۳7 ميليون دالر جريمه 
به اين ش��ركت ش��د تا اختالفات دو طرف بر سر يك 

قرارداد تجاري حل و فصل شود. 
نوكي��ا، بلك بري را به ع��دم پرداخت مبالغ تفاهم 
ش��ده در مورد استفاده اين ش��ركت از حق اختراعات 
 ثب��ت ش��ده نوكي��ا متهم ك��رده ب��ود. پ��س از آنكه 
بلك بري پرداخت اين مبلغ را رد كرد، موضوع به اتاق 
بين المللي بازرگاني امريكا ارجاع داده شد و در نهايت 

حكمي به نفع نوكيا صادر شد. 
البت��ه صدور اي��ن حكم به معن��اي پايان درگيري 
دوطرف بر س��ر حق اختراعات ثبت ش��ده نيس��ت و 
منازع��ات حقوقي مش��ابهي در دادگاه ه��اي امريكا و 

آلمان بر سر همين موضوع در جريان است. 
بلك بري هم به طور مقابل مدعي اس��تفاده بدون 
اجازه نوكيا از حق اختراعات ثبت ش��ده خود است و 
قصد دارد شكايت طرح شده خود را با قدرت در آلمان 
و امريكا پيگيري كند. درگيري دو طرف در اين زمينه 
در ش��رايطي ادامه دارد كه اين روزها هيچ يك از اين 
دو ش��ركت س��هم قابل توجهي در دنياي گوشي هاي 

هوشمند نداشته و كامال به حاشيه رانده شده اند.

اخبار

با توجه به مصوبه رگوالتوري از امروز اجرايي مي شود

 الزام اپراتورها به فروش اينترنت غيرحجمي
گروه دانش و فن|

فروش تعرفه حجمي اينترنت از اين پس قابل قبول 
 نيس��ت و اپراتورها بايد به س��مت ف��روش غيرحجمي

بر اساس مدل جديد قيمت گذاري بروند. 
 معاون وزير ارتباط��ات ابهامات موجود در خصوص 
نرخ هاي جديد اينترنت را تش��ريح كرد و گفت: مصوبه 

جديد اينترنت از امروز قابل اجراست. 
حس��ين ف��الح جوش��قاني، جزئيات مصوب��ه ٢۶۶ 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه هاي 
جديد اينترنت ثابت غيرحجمي و توقف فروش اينترنت 
حجم��ي را تش��ريح كرد. وي ب��ا بيان اينك��ه اين مدل 
تعرفه گذاري بر مبناي مطالعات تطبيقي در كش��ورهاي 
مختل��ف و بر مبن��اي س��رعت اينترن��ت روي مصرف 
مش��تركان در نظر گرفته شده است، گفت: در اين مدل 
تعرفه يي مشترك مي تواند بر مبناي سرعتي كه انتخاب 
مي كن��د و نيز آس��تانه مصرفي كه اپرات��ور براي حجم 
اينترنت پيشنهاد مي دهد از سرويس استفاده كند و در 
صورت اتمام حجم س��رعت مشترك به پايين ترين حد 
ممكن مي رس��د. از س��وي ديگر مي تواند در صورتي كه 
حجم مصرف منصفانه به پايان رسيد گيگ اضافه بخرد 
ك��ه در اين مصوبه به ازاي هر گي��گ دو هزار تومان در 
نظر گرفته ش��ده است. رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي با اش��اره به اينكه نرخ هاي اعالم شده 
ب��راي اينترنت براي يك بازه زماني در نظر گرفته ش��ده 
است، افزود: اپراتورها مي توانند اين سرويس را به صورت 
ماهانه، سه ماهه، ش��ش ماهه يا يك ساله به مشتركان 
ارائ��ه دهند و پيش بيني اين اس��ت كه بر مبناي فضاي 
رقابتي ايجاد ش��ده و نيز نياز بازار ارائه اين سرويس ها به 

نفع مشترك باشد. 

 اشتباهي كه اپراتورها انجام دادند
معاون وزير ارتباطات در مورد يكي از بندهاي مصوبه 
تعرف��ه اينترنت ثابت مبني بر تعيين حجم اس��تفاده از 
ترافيك س��ايت هاي داخلي و سايت هاي خارجي گفت: 
برخي اپراتورها تفس��ير اش��تباهي از بندهاي مصوبه در 
اين خصوص داشته اند كه ما در جلسه يي با شفاف سازي 
صورت گرفته اين موض��وع را بار ديگر تاكيد كرديم كه 
بايد در اين مدل از تركيب حجم مصرف داخلي و خارجي 
استفاده شود يا اينكه ميزان مصرف به صورت دو به يك 

براي محتواي خارجي نسبت به داخلي محاسبه شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه برآوردمان اين اس��ت كه ميزان 
مصرف س��ايت ها و محتواي داخلي نسبت به خارجي در 
ايران ۴۰ به ۶۰ درصد اس��ت، گفت: اپراتورها بايد ميزان 
مصرف مش��تركان را به گونه يي محاسبه كنند كه براي 
مثال در صورتي كه مش��ترك ۵۰ گيگ اينترنت داخلي 
اس��تفاده كرد، ٢۵ گيگ اينترنت بين الملل استفاده كند 
ي��ا اينكه تركيبي به صورت دو ب��ه يك براي مصرف وي 
محاس��به ش��ود. فالح جوشقاني با اش��اره به برآورد بازار 
از وضعيت اس��تفاده كارب��ران ايران��ي از اينترنت گفت: 

برآوردهاي س��ال ٩۵ نشان مي دهد كه ميانگين مصرف 
كاربران اينترنت چيزي حدود ۸ گيگابايت حجم اينترنت 
در يك ماه است. اين در حالي است كه در مصوبه جديد 
اپراتورهاي اينترنتي طبق جدولي كه ارائه كرده اند حجم 
بسيار بيش��تري از اين ميزان را در اختيار مشتركان قرار 
داده اند. وي با بيان اينكه برخي فضاسازي ها در شبكه هاي 
اجتماع��ي اين مصوبه را زير س��وال برده اس��ت، به مهر 
گفت: تا زماني كه مصوبه به صورت كامل اجرايي نش��ده 
و بازخوردي از آن نگرفته ايم نبايد به پيش��واز نارضايتي 
برويم. وي با بيان اينكه در اين مصوبه در كوتاه مدت شاهد 
كاهش درآمد اپراتورها خواهيم بود، افزود: اين مصوبه به 
نفع مشتركان اينترنت است. معاون وزير ارتباطات توضيح 
داد: در گذشته تفاوتي بين سرعت ۵۱٢ كيلوبيت بر ثانيه 
نس��بت به سرعت دو مگابيت بر ثانيه نبود افزود: چرا كه 
اپراتورها حداقل و حداكثر س��رعت براي هر س��رويس را 
اعالم مي كردند و براي هر خط ضريب اش��تراك در نظر 
گرفته مي ش��د اما هم اكنون در اين مصوبه رقابت بر سر 
كيفيت و سرعت است و اپراتور در اين بازار رقابتي با يك 
قيمت واحد و يك سرويس باكيفيت اينترنت را در اختيار 

مصرف كننده قرار مي دهد. 

 الزام به اپراتورها براي دايري 1٢ ساعته سرويس
رييس س��ازمان تنظيم مقررات از برگزاري جلس��ه با 
حض��ور اپراتورهاي اينترنت براي آغ��از اجراي اين مصوبه 
خبر داد و گفت: در اين جلسه به اپراتورها الزام شده است 

كه ظرف ۱٢ س��اعت كاري از زمان درخواس��ت مشترك 
يا ٢۴ س��اعت معمولي نس��بت به راه اندازي س��رويس با 
تعرفه هاي جديد اقدام كنند. وي گفت: در گذش��ته رانژه 
كردن س��رويس مخابرات بيش از 7٢ ساعت زمان مي برد 
و تغيير يك اپراتور براي مش��ترك با مشكالتي همراه بود 
كه ما به اپراتورها و مخابرات الزام كرده ايم كه ظرف مدت 
۱٢ س��اعت نس��بت به درخواس��ت راه اندازي مشترك يا 
تغيير اپراتور وي اقدام كند. وي از مش��تركان خواست در 
صورتي كه در اين زمينه با مش��كلي مواجه شدند آن را به 
رگوالتوري منعكس كنند و ش��ديدا با اين موضوع برخورد 
خواهد ش��د. وي همچنين از تذكر به دو اپراتور كه برخي 
تعرفه هاي مصوبه جديد را اشتباه اعالم كرده بودند خبر داد 
و گفت: اين اپراتورها موظف ش��دند كه تعرفه هاي خود را 
اصالح كنند. وي تصريح كرد: فروش تعرفه حجمي اينترنت 
از اي��ن پس قابل قبول نيس��ت و اپراتورها بايد به س��مت 
فروش غيرحجمي بر اس��اس مدل جدي��د قيمت گذاري 
بروند. وي گفت: مدل فروش اينترنت غيرحجمي به دليل 
محدوديت هاي فركانسي در حوزه موبايل ممكن نيست اما 
در بخش اينترنت ثابت به دليل امكان تضمين سرعت روي 

خط تلفن فروش غيرحجمي كامال مرسوم است. 

 راه اندازي سامانه اندازه گيري سرعت اينترنت 
معاون وزير ارتباطات همچنين از راه اندازي س��امانه 
ارزيابي سرويس دريافتي مشترك از سوي اپراتورها ظرف 
٢۰ روز آينده خبر داد و گفت: اين س��امانه كه توس��ط 

رگوالتوري راه اندازي مي ش��ود ام��كان مديريت دريافت 
سرويس را براي مشترك فراهم مي كند و مشترك اطالع 
مي يابد كه آيا اپراتور مطابق با سرويس درخواستي به وي 
خدم��ات ارائه مي دهد يا خير و با اين وجود ديگر ابهامي 
در مي��زان مصرف خود نخواهد داش��ت. وي تاكيد كرد: 
اپراتورها بايد به صورت ش��فاف به كاربران توضيح دهند 
كه چه ميزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتي 
را مطابق با امكانات فني در اختيار مشترك قرار داده اند. 
فالح جوش��قاني خاطرنش��ان ك��رد: در همين حال 
اپراتوره��ا ملزم هس��تند از طريق اپليكيش��ن، پيامك 
يا هر نوع اطالع رس��اني ميزان مص��رف روزانه و در طي 
ماه مش��تركان را قبل از پايان محدوديت حجم مصرفي 
به وي اعالم كنند تا مش��ترك بتواند نس��بت به مصرف 
خود مديريت داش��ته باش��د. همچنين اپراتورها موظف 
هس��تند ميزان اطالعات و آگاهي مراكز پاس��خگويي به 
تماس مشتركان را افزايش دهند تا اپراتورهاي پاسخگو 
بتوانند كاربران را به درستي راهنمايي كنند و در صورت 
بروز مشكل اطالع رساني درس��تي صورت گيرد. در اين 
زمينه به اپراتورهايي كه عمدا از اطالع رس��اني شفاف به 

مشتركان طفره مي رفتند تذكر داده ايم. 

 نارضايتي كاربران از قيمت 
رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات همچنين در مورد 
نارضايتي برخي مشتركان از قيمت سرعت ۱۶ مگابيت 
توضي��ح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفيت س��يم 

مس��ي در كشور به طور متوس��ط يك خط تلفن حدود 
۴ مگابيت بر ثانيه پاس��خگوي س��رعت اينترنت است و 
اينكه بسياري از مشتركان انتقاداتي به قيمت سرعت ۱۶ 

مگابيت بر ثانيه دارند غيرمنطقي است. 
وي گفت: ظرفيت س��يم مسي از مركز مخابراتي تا 
خانه مش��ترك حدود ۵ كيلومتر است كه در سرويس 
ADSL روي اي��ن خ��ط مش��ترك مي توان��د به طور 
 متوس��ط دو تا چه��ار مگابيت اينترن��ت دريافت كند. 
ب��ر اس��اس آماري ك��ه گرفته اي��م ح��دود ۵۰ درصد 
مشتركان در بهترين حالت ممكن از نظر فني سرعت 
بيشتر از چهار مگابيت بر ثانيه نمي توانند دريافت كنند. 
وي گفت: راهكار ارتقا اين س��رويس حركت به سمت 
تكنولوژي VDSL به جاي ADSL است كه با افزايش 
طول خط و تركيبي از فيبر و س��يم مسي امكان ارائه 
س��رعت روي خطوط تلفن را ت��ا ۱۶ مگابيت بر ثانيه 
فراهم مي كند كه پيش بيني مان اين است تا سال آينده 
ش��بكه هاي ارتباطي به اين سمت حركت كنند اما در 
حال حاضر در بهترين حالت ممكن سرعت ۴ مگابيت 
بر ثانيه را براي مشتركان پيش بيني مي كنيم. در همين 
حال برآورد اين اس��ت كه بالغ بر ٩۵ درصد س��رويس 
اينترنت ADSL در كشور با سرعت دو تا ۴ مگابيت بر 

ثانيه فعال خواهد شد. 

 ميانگين هزينه اينترنت 1٥ تا 3۰ هزار تومان 
مع��اون وزير ارتباطات گفت: بر مبناي برآورد صورت 
گرفته براي س��رعت دو مگابيت بر ثاني��ه و باالتر از آن 
ميانگين هزينه يي كه مشتركان در ماه بايد پرداخت كنند 
چيزي در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود. 

وي در مورد جدول مقايسه يي اعالم شده و ابهامات 
مربوط به آن توضيح داد و گفت: اين مقايسه با مصوبه 
قبلي رگوالتوري بوده اس��ت كه اجرايي نش��د. چرا كه 
نمي ت��وان روش فروش حجمي را كه در گذش��ته بوده 
ب��ا قيمت هاي جديد كه به ص��ورت فروش غيرحجمي 
اس��ت مقايس��ه كرد به همين دليل جدول مقايسه يي 
مرب��وط به مصوبه اينترنت غيرحجمي بوده كه به دليل 
نارضايتي كاربران اجرايي نش��د. وي تاكيد كرد: برآورد 
كلي از كاهش هزينه ها در اجراي مصوبات جديد نداريم 
و كاهش ۳۰ درصدي هزينه ها يك برآورد كلي اس��ت 
كه دقيق نيس��ت. اما مي توانيم پ��س از اجراي طرح و 
بازخ��ورد آن ب��رآوردي از كاهش قيم��ت و نيز كاهش 
درآم��د اپراتوره��ا اعالم كني��م. وي با تاكي��د بر اينكه 
اپراتوره��ا از روزگذش��ته و با اع��الم جدول هاي فروش 
جديد اينترنت سرويس دهي خود را آغاز مي كنند ادامه 
داد: تا ش��ش ماه ديگر و با بازخوردي كه از اين مصوبه 
داش��ته ايم ممكن است روش را اصالح يا كامل تر كنيم 
ام��ا در حال حاضر فكر مي كنيم اين مدل تعرفه گذاري 
مناس��ب ترين نوع تعرفه يي اس��ت ك��ه مي تواند هم به 
تقوي��ت محتواي داخ��ل هم به رضايت مش��تركان در 

كيفيت سرويس كمك كند. 

 ورج|
محقق��ان با اس��تفاده از پرينتر س��ه 
بع��دي توانس��ته اند پروت��زي از صدف 
داخلي گوش بس��ازند كه شنوايي را در 

ناشنوايان احيا مي كند. 
به كمك فناوري پرينت س��ه بعدي 
مي توان ش��نوايي را در افراد ناشنوا احيا 
كرد. محقق��ان اكنون مي توانند با كمك 

اين فناوري جايگزيني براي اس��تخوان هاي ظريف گوش به نام صدف بسازند كه امواج 
صوتي خارجي را به سمت اعصاب گوش هدايت كنند. 

محققان دانشگاه مريلند در بالتيمور ايده اوليه اين دستگاه را ارائه كرده اند. دستگاه 
مذكور با استفاده از سي تي اسكن گوش بيمار، يك پروتز سه بعدي پرينت مي كند. 

درحال حاضر جراحان اين پروتز را در اتاق عمل مي س��ازند. اما بيش��تر اوقات آنها 
ناكارآمد هستند زيرا اندازه آنها مناسب نيست. 

درهرحال محققان با كمك تصويربرداري سي تي اسكن، توانستند به طور دقيق گوش 
داخلي فرد را اندازه گيري كنند، سپس با يك پرينتر سه بعدي استاندارد استخوان هاي 
مصنوعي مذكور را بس��ازند. محققان اميدوارند اين پرينت هاي شخصي س��ازي شده به 

زودي جايگزين سمعك شوند.

اينديپندنت|
پيام رسان واتس آپ در قابليتي جديد، به كاربران خود در گروه هاي واتس آپ اين امكان 
را مي دهد كه تنها ادمين گروه، اقدام به ارسال مطالب كند و ديگران نتوانند در گروه پست 
بگذارند. اپليكيش��ن پيام رس��ان واتس آپ، مدتي است كه در رقابت با ساير پيام رسان هاي 
محبوب و قدرتمند، به افزودن قابليت هاي جديد اقدام كرده اس��ت. هم اكنون نيز با اضافه 
شدن اين قابليت و امكان جديد، كاربراني كه ادمين گروه هاي مكالمه و چت در واتس آپ 
باش��ند، از اين پس قادر خواهند بود تنها خود پس��ت گذاشته و ديگر اعضاي گروه ديگر 
نتوانند مطلبي ارسال كنند. به عبارتي ديگر، اين قابليت جديد بسيار شبيه به كانال هاي 
اپليكيش��ن پيام رسان تلگرام است چراكه ادمين گروه تنها قادر است مطلب ارسال كند و 

ديگران هم فقط قادرند آن مطالب را بخوانند. 
اي��ن قابليت جديد به نام Restricted Groups ب��وده و تنها در صورتي كه ادمين 
گ��روه مذكور، فقط يك نفر باش��د، قابل اجرا خواهد بود. بدين ترتي��ب، ادمين گروه قادر 
خواهد بود مطالب را ارس��ال و منتش��ر كند تا ديگر اعضاي گروه آنها را بخوانند. الزم به 

ذكر است كه ساير اعضاي گروه نمي توانند پست ارسال كرده يا حتي اظهارنظر كنند. 

 ورج|
شركت فناوري كوالكوم در تالش است 
تا فروش گوش��ي آيفون ايك��س و برخي 
مدل ه��اي ديگ��ر اين گوش��ي را در خاك 

امريكا ممنوع كند. 
كوالكوم س��ه ش��كايت را از اپل تقديم 
دادگاه كرده و مدعي شده اپل بدون كسب 
اجازه و رضايت كوالكوم از ۱۶ حق اختراع 

ثبت ش��ده آن در آيفون هاي 7، ۸ و ايكس و همين طور مدل هاي پالس همين گوش��ي ها 
استفاده كرده است. بخش عمده فناوري هاي مورد استفاده اپل در گوشي هاي يادشده براي 
افزايش ش��ارژ باتري آنها به كار گفته ش��ده و برخي از آنها هم مرتبط با فناوري هايي براي 
ارتقاي عملكرد سخت افزاري تلفن هاي همراه هستند. اگر كوالكوم بتواند ادعاهاي خود را در 

دادگاه ثابت كند ممكن است اپل با چالش جدي مواجه شود. 
كوالكوم بابت اين تخلف اپل خواس��تار پرداخت مبلغي به عنوان جريمه شده كه البته رقم آن 
اعالم نشده است. همچنين اپل بايد استفاده از فناوري هاي يادشده را در توليدات خود متوقف كند و 
اين امر معنايي جز ممنوعيت فروش چندين مدل آيفون نخواهد داشت. اين شركت افزوده كه رابط 
كاربري چندكاره آيفون ايكس شباهت هايي با رابط كاربري سيستم عامل وب او اس دارد كه توسط 

كوالكوم مورد استفاده قرار مي گيرد و اين نيز از جمله تخلفات اپل محسوب مي شود.

ديجيتال ترندز|
 اس��تفاده از شبكه اجتماعي به اش��تراك گذاري عكس اينستاگرام براي پيشبرد كسب و 
كارها و مش��اغل مختلف روز به روز در حال افزايش است و به تازگي ركورد جديدي در اين 

زمينه به ثبت رسيده است. 
در حال حاضر ٢۵ ميليون كس��ب و كار در اينس��تاگرام در حال فعاليت اس��ت و انتظار 
مي رود اين روند در ماه هاي آينده س��رعت بيش��تري بگيرد. اينستاگرام پيش بيني كرده كه 
تعداد كاربرانش تا س��ال آينده ميالدي يعني س��ال ٢۰۱۸ به بيش از يك ميليارد نفر برسد. 
اينستاگرام در مالكيت فيس بوك است كه تعداد كاربران خود اين شبكه اجتماعي نيز به حدود 

دو ميليارد نفر مي رسد. 
اينستاگرام مي گويد براي جشن گرفتن ثبت ركورد فعاليت ٢۵ ميليون كسب و كار در اين 
شبكه اجتماعي قصد دارد امكانات تازه يي را ظرف چند هفته آينده در اختيار صاحبان مشاغل 
قرار دهد. تا ش��ش ماه قبل تعداد مشاغل فعال در اينستاگرام كمتر از ۱۰ ميليون مورد بود 
كه در ماه جوالي به ۱۵ ميليون مورد و حاال به ٢۵ ميليون مورد افزايش يافته است. بخش 

عمده مشاغلي كه در اينستاگرام صفحه دارند را كسب و كارهاي كوچك تشكيل مي دهند. 

ديجيتال ترندز|
 در چند س��ال گذشته ش��اهد استفاده از 
پهپادهاي براي فيلمبرداري از رويدادهاي مهم 
هنري بوده ايم، اما مدتي است از اين پرنده ها 
ب��راي خلق صحنه هاي بدي��ع و زيبا در پهنه 
آسمان استفاده مي شود. تعدادي از هنرمندان 
در كشور هلند با همكاري شركت بي ام و يك 
نمايش هنري زيبا را با استفاده از پهپادها در 

فستيوال Art Basel در سواحل ميامي امريكا به اجرا گذارده اند. اين پهپادها با پرواز و استقرار در 
آسمان مجسمه هاي هنري زيبايي را از موجودات مختلف خلق كرده اند و تغيير رنگ مكرر پهپادها 

به اين مجسمه هاي هوايي جلوه يي زيباتر بخشيده است. 
براي شكل دادن به مجسمه هاي مذكور صدها پهپاد به پرواز درآمدند. پرواز هماهنگ اين تعداد 

پهپاد براي ايجاد يك اثر هنري در فضاي باز تا به حال كمتر سابقه داشته است. 
بخش عمده اين نمايش به بازس��ازي و شبيه س��ازي پرواز پرنده هاي مختلف در هوا به اشكال 
مختلف اختصاص يافت تا بر اهميت مفهوم آزادي تاكيد شود. براي هماهنگ سازي حداكثري پرواز 

خودكار پهپادها نيز از يك الگوريتم ويژه هوش مصنوعي استفاده شد. 
قرار است اين نمايش هوايي در آينده با طراحي الگوريتم هاي متفاوتي ادامه يابد تا در هر نمايش 

صدها پهپاد با خلق صحنه هاي بديع و هماهنگ ديگري به پرواز درآيند.

انگجت|
 يك شبكه اجتماعي نسخه جديدي از اپليكيشن خود را عرضه كرده كه در مرورگر وب 
باز مي شود و داراي ويژگي هايي است كه مصرف اينترنت آن ۵۰ درصد كمتر از نسخه فعلي 
اس��ت.  شبكه اجتماعي توييتر نس��خه جديد اپليكيشن اصلي خود را در ٢۴ كشور از جمله 
نپال، بنگالدش، بوليوي، شيلي، كلمبيا، كاستاريكا، اكوادور، مصر، برزيل و الجزيره عرضه كرده 
اس��ت. نكته جالب توجه نسخه جديد اپليكيشن كاهش بيش از ۵۰ درصد مصرف اينترنت 

در آن است. 
حجم نسخه جديد كه Lite Twitter نام گرفته حدود ۳مگابايت است و به طور آفالين 
نيز فعال مي ش��ود تا از مصرف اينترنت كاربر بكاهد. عالوه بر آن نسخه جديد به كاربر اجازه 
مي دهد تا به طور انتخابي توييت ها، تصاوير و ويدئوها را دانلود كند. به اين ترتيب تمام محتواي 

اپليكيشن دانلود نمي شود و از مصرف حجم اينترنت كاربر نيز كاسته مي شود. 
نسخه جديد پس از دو ماه آزمايش موفقيت آميز در فيليپين عرضه مي شود. كارشناسان 
معتقدند ويژگي هايTwitter Liteس��بب محبوبيت بيشتر اپليكيشن خواهد شد. توييتر 

اليت در مرورگر وب فعال مي شود اما ظاهر آن با نسخه موبايل تفاوتي ندارد. 

چاپ صدف داخلي گوش با پرينتر سه بعدي 

راه اندازي قابليت جديد واتس آپ

احتمال ممنوعيت فروش آيفون ايكس در امريكا

فعاليت ۲۵ ميليون كسب و كار در اينستاگرام 

پرواز پهپادها براي طراحي مجسمه هاي هنري

مصرف كمتر اينترنت با نسخه جديد توييتر

رويداد

زاويه

بازار

اپليكيشن

فضا

دريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 پيام شهردار ساري به مناسبت هفته وحدت- 
س�اري| مهدي عبوري، شهردار س��اري در پيامي سالروز 
ميالد حضرت رس��ول، امام جعفر صادق و هفته وحدت را 
تبريك گفت.در بخشي از اين پيام آمده است:»ميالد پيامبر 
رحم��ت و مهرباني حضرت محمد  مصطفي)ص(؛ جش��ن 
با شكوه جهان اس��الم، يادآور درخشش ستاره يي است كه 

جهاني را به انوار معرفت، صلح و آرامش منور ساخت. 
اين اتفاق مبارك، نقطه عطفي در رس��الت انبيا و آغاز 
تحولي شگرف در جامعه بشريت بود چراكه جنس اعجاز اين 
ِّك الِّذي خلق،  رسول الهي كتابي آسماني بود و اْقرأْ بِاْسِم رب
خوانش نخستين كالم وحي براي نبي اكرم)ص( جهاني نو 
را نويد داد كه پاياني بود بر ظلمت و تاريكي ها و انوار هدايت 

جهان را به نور توحيد متبلور ساخت. 
 اينجان��ب فرا رس��يدن والدت خجس��ته و پرميمنت 
ختم المرسلين، فخر عالم، پيام آور عزت، رحمت و سعادت 
بش��ر، حضرت محمد مصطفي)ص( و هفت��ه وحدت و نيز 
والدت فرخنده پيش��واي راس��تين صالحي��ن و صديقين، 
حضرت امام جعفر صادق)ع( را به همه امت اسالمي به ويژه 
شهروندان شريف ساروي تبريك و تهنيت عرض مي كنم«.

  مديرعامل گاز مازندران در راس�تاي ترويج و 
توسعه فرهنگ نماز تقدير ويژه شد

 ب��ا حض��ور آيت اهلل طبرس��ي، نماينده ول��ي فقيه در 
اس��تان مازندران و استاندار مازندران، مديرعامل گاز استان 
در راس��تاي ترويج و توسعه فرهنگ نماز مورد تقدير ويژه 
قرار گرفت. جعفر احمدپور، مديرعامل شركت گاز مازندران 
در س��ومين اجالسيه استاني نماز در مازندران كه با حضور 
نماينده ولي فقيه در استان، استاندار مازندران، مديران كل و 
دبيران ستاد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي استان مازندران 

برگزار شد مورد تقدير ويژه قرار گرفت. 
ب��ر پايه اي��ن گ��زارش در متن تقدير محمد اس��المي 
استاندار مازندران خطاب به مديرعامل شركت گاز مازندران 
آمده اس��ت: در راس��تاي تحقق رهنموده��اي مقام معظم 
رهبري)مدظله العالي( در امر ترويج و توسعه فرهنگ نوراني 
نماز و در اجراي برنامه هاي ابالغي ستاد اقامه نماز در سال 
1395 اقدام نموده ايد بدين وس��يله از مساعي جنابعالي در 
جهت نش��ر و ترويج فرهنگ نماز اين فريضه الهي كه ثمره 
حكومت صالحان و سرلوحه حكم موالي متقيان به واليان 
اس��ت به مصداق بيان»من لم يش��كر المخلوق لم يش��كر 
الخالق« شايس��ته تقدير ويژه اس��ت. توفيق روزافزون براي 
جنابعال��ي و همكاران ارجمندتان را از درگاه خداوند متعال 

مسالت مي نماييم. 
 توليد 217 تن گوش�ت ش�تر مرغ در خراسان 
 جنوبي-بيرجن�د| ريي��س س��ازمان جهاد كش��اورزي 
خراس��ان جنوبي گفت: طي 7ماهه امسال 217تن گوشت 
شتر مرغ در خراسان جنوبي توليد شد. هاشم ولي پور مطلق 
ديروز در جمع خبرنگاران گفت: طي 7ماهه امس��ال ميزان 
217تن گوشت توليد شده و 6200 قطعه شترمرغ كشتار 
شده است. وي درخصوص ارزش اين مقدار گوشت و اينكه 
در چند واحد پرورشي توليد ش��ده  است، افزود: ارزش اين 
مقدار گوشت 72ميليارد و در 16واحد پرورشي  توليد شده 
است. ولي پورمطلق افزود: 30درصد مصرف گوشت شترمرغ 
در داخل اس��تان خراس��ان جنوبي و 70درصد آن به خارج 
استان صادر كه بيشتر به تهران و ديگر استان هاي همجوار 
صادر مي شود. وي با بيان اينكه شمار بهره برداران در استان 
17نفر است، اظهار كرد: در مدت 7ماهه امسال 4200عدد 
تخم ش��ترمرغ در خراسان جنوبي توليد شده كه همه تخم 

توليد شده در داخل استان مصرف مي شود. 
 40 درص�د مدارس روس�تايي »باش�ت« فاقد 
سيستم گرمايش�ي اس�تاندارد - مدير اداره آموزش و 
پرورش شهرستان باشت گفت: 40درصد مدارس روستاهاي 
اين شهرستان سيستم گرمايشي استاندارد ندارند. محمود 
نظري افزود: بيش��ترين جمعيت دانش آم��وزي در مدارس 
شهري شهرس��تان باش��ت قرار دارد. وي خاطرنشان كرد: 
100درصد مدارس ش��هري شهرستان باشت داراي وسايل 

گرمايشي استاندارد هستند. 
مدير اداره آموزش و پرورش شهرس��تان باشت تصريح 
كرد: 60 درصد مدارس روس��تاهاي شهرس��تان باشت نيز 
از وسايل گرمايش��ي استاندارد اس��تفاده مي كنند. نظري 
خاطرنشان كرد: 30 باب از مدارس باشت به  علت قرار گرفتن 
در مناطق صعب العبور از وسايل گرمايشي استاندارد بهره مند 
نيستند. وي ادامه داد: در شهرستان باشت 3800دانش آموز 

در مقاطع تحصيلي مشغول به تحصيل هستند. 
 برداشت بيش از 12 هزار تن انواع سبزيجات 
برگي از مزارع طبس- مدير جهاد كشاورزي طبس 
گفت: برداشت س��بزيجات برگي از سطح 440هكتار 
مزارع زير كشت اين محصول در شهرستان طبس آغاز 
شده و پيش بيني مي شود از اين سطح بالغ بر 12هزار 
و 320تن انواع سبزيجات برگي برداشت شود. بخشايي 
متوسط عملكرد سبزيجات برگي در شهرستان طبس 
را 28تن در هكتار اعالم كرد و افزود: شهرستان طبس 
مقام نخست سطح زير كشت و توليد سبزيجات برگي 
استان خراس��ان جنوبي را دارد. بخشايي اظهار كرد: با 
توجه به ش��رايط اقليمي مناس��ب اين شهرستان در 
همه فصول سال كشت انواع مختلف سبزيجات انجام 
مي ش��ود و محصول توليدي منطق��ه از عطر، طعم و 
كيفيت خاصي برخوردار است. وي ادامه داد: سبزيجات 
برگي اين شهرستان شامل اسفناج، جعفري، شنبليله، 
شويد، شاهي، گشنيز، ريحان، نعنا، تره، تربچه، پيازچه، 

مرزه و كاهو است.
 ص�ادرات كي�وي  با كيفيت گي�ان براي حفظ 
بازارهاي هدف- رش�ت|  مع��اون بهبود توليدات گياهي 
سازمان جهادكش��اورزي گيالن گفت: براي حفظ بازارهاي 
هدف و افزايش صادرات كيوي هاي گيالن، ارتقاي كيفيت 
گيالن راهكار اصلي محس��وب مي ش��ود.  حبيب جهانساز 
گف��ت: برداش��ت كيوي در گي��الن درحال انجام اس��ت و 
توليد امسال اين محصول در استان نسبت به سال گذشته 
وضعيت بهتري دارد. وي افزود: س��ال گذشته 130هزار تن 
كيوي در گيالن توليد شد، اين درحالي است كه پيش بيني 

مي شود امسال توليد اين محصول به 141هزار تن برسد. 
جهانس��از با اشاره به اينكه كشورهايي چون آذربايجان، 
روس��يه، عراق، تركيه و هندوس��تان ازجمله مشتري هاي 
كيوي گيالن محسوب مي شوند، ادامه داد: براي حفظ اين 
بازارها بايد كيوي با كيفيت بسيار مناسب وارد اين كشورها 
ش��ود از اين رو به كيوي كاران توصيه كرديم تا از برداشت 
زودرس كيوي از باغات خودداري كنند و خوش��بختانه اين 

هدف مهم تحقق يافت. 

اخبارشهرستانها

يكروزدرمناطقزلزلهزده

تشريح دستاوردهاي برگزيدگان جايزه مصطفي)ص(

ادامه از صفحه اول|
 سكانس اول؛ ماجراي يك سفر غيرمترقبه

ماج��راي بازدي��د خبرن��گاران ح��وزه دولت 
از مناط��ق زلزل��ه زده ب��ه جلس��ات هفتگ��ي 
ب��ا س��خنگوي دول��ت بازمي گ��ردد؛ زماني كه 
خبرنگاران بالفاصله پ��س از وقوع زمين لرزه از 
س��خنگوي دولت خواستند تا زمينه حضور آنان 
در مناطق آسيب ديده را فراهم كنند تا تصويري 
از برنامه ريزي ه��اي حمايتي نهادهاي مس��وول 
در اين زمينه داش��ته باش��ند. محمدباقر نوبخت 
هم كه معموال از ش��فافيت و اطالع رساني جامع 
حمايت مي كند به اين درخواس��ت ها پاسخ داد 
و از خبرنگاران خواس��ت تا چش��م بينا و گوش 
ش��نواي دولت براي بررس��ي ابعاد رسيدگي به 

آسيب ديدگان باشند. 
بعد از هماهنگي الزم س��رانجام راس ساعت 
6صبح روز 10آذرماه تيم رس��انه يي متش��كل از 
خبرنگاران حوزه دولت، نماينده س��ازمان هالل 
احمر و... به س��مت كرمانش��اه پرواز كردند تا از 
نزدي��ك در جريان گفت وگوهاي ميداني با مردم 
آس��يبب ديده و بازديد از مجموعه فعاليت ها قرار 
بگيرند. بالفاصله پس از ورود به كرمانشاه، برنامه 
س��فر به شهرستان سرپل ذهاب هماهنگ شد و 
خبرنگاران همراه با هل��ي كوپتر جمعيت هالل 
احمر استان كرمانشاه راهي سرپل ذهاب شدند. 
 زلزل��ه تراژي��ك كرمانش��اه ك��ه ب��ه اعتقاد 
بس��ياري از مردم محلي بع��د از جنگ تحميلي 
و محروميت هاي اس��تاني، تلخ تري��ن لحظات را 
براي مردم اين ش��هر س��اخته، غم س��نگيني را 
در ش��هر به وجود آورده است. مردمي كه كمتر 
از يك م��اه قبل هر كدام برنامه يي براي رش��د، 
پيشرفت و توس��عه خانواده و شهرشان داشتند، 
ناگهان با پديده يي مواجه شدند كه تمام برنامه ها 
و روياه��اي آنان را با اخ��الل مواجه كرده بود و 
كيست كه نداند در يك چنين شرايطي بازگشت 
به وضعيت طبيعي بس��يار دشوار و طاقت فرسا 
است. تصاويري كه از باال از شهر مشاهده مي شد 
نش��ان مي داد كه غمي س��نگيني بر شانه مردم 
سرپل ذهاب س��نگيني مي كند، اما نكته جالب 
توج��ه تالش م��ردم براي بازگش��ت به وضعيت 

عادي در زندگي است. 

 سكانس دوم؛ صبحانه اي در كنار مردم 
سرپل ذهاب 

شهرستان سرپل ذهاب يكي از شهرستان هاي 
استان كرمانشاه است كه از شمال با شهرستان 
ث��الث بابا جان��ي؛ از غرب به شهرس��تان قصر 
ش��يرين؛ از جنوب با گيالنغ��رب و از غرب هم 
با كشور عراق و شهرستان قصر شيرين همجوار 
اس��ت؛ هرچند قبل از وقوه زلزله، صنايع دستي 

شهرستان سرپل ذهاب را قالي، گليم و جاجيم 
كه محصوالت آنها ب��ا نقش هاي زيبا و مرغوب 
تزيين داده مي ش��وند تشكيل مي دادند، اما بعد 
از اين حادثه بيشتر زيرساخت هاي كسب و كار 
و فعاليت هاي اقتصادي ش��هر يا از بين رفته يا 

اينكه در وضعيت نامناسبي قرار گرفته است. 
حوالي ساعت 9صبح بود كه به سرپل ذهاب 
رس��يديم، ابتدا هلي كوپتر ه��الل احمر در تنها 
ورزشگاه ش��هر به زمين نشست و بالفاصله بعد 
از آن به محالت آس��يب ديده منطقه سركشي 
 كردي��م. البته جوانان س��رپل ذه��اب از اينكه 
هلي كوپتر در تنها زمين فوتبال ش��هر به زمين 
نشس��ته و بازي آنها با پيشكسوتان استقالل را 
مختل ك��رده، اعالم نارضايت��ي مي كردند اما با 

توضيحاتي كه به آنها داده شد، راضي شدند. 
 وضعيت مردم آسيب ديده در چادرها هرچند 
ناگوار بود اما مردم نسبت به آينده اميدوار بودند 
و ت��الش مي كردند كه به م��ا بفهمانند كه بايد 
براي كس��ب و كار و معيش��ت آنها فكري شود. 
منطقه فوالدي نخستين منطقه يي بود كه براي 
گفت وگو ب��ا مردمي ك��ه در چادرهاي امدادي 

حضور داشتند راهي آن شديم. 
م��ردم ش��هر و بازمانده ه��اي زلزل��ه مهيب 
كرمانش��اه ب��ا بيل و كلنگ و حتي دس��ت هاي 
خالي س��عي مي كردند تا خانه هاي ويران شده 
خ��ود را مهياي بازس��ازي و تعميرات كنند، اما 

در بس��ياري از خانه ها ب��ه خصوص در كوچه ها 
و خيابان ه��اي منته��ي به پروژه مس��كن مهر 
س��رپل ذهاب تلفات مناطق مسكوني به حدي 
بود كه ديگر كس��ي اميدي به بازس��ازي دوباره 

آنها نداشت. 

 سكانس سوم؛ مطالبات مردم
از تيم رس��انه يي ج��دا مي ش��وم و همراه با 
پيرم��ردي ك��ه خ��ود را ش��مس اهلل نظري 81 
س��اله معرفي مي كند به خرابه ه��اي خانه يي پا 
مي گذارم كه بنا به گفته شمس اهلل روزي محل 
س��كونت او و خانواده پرجمعيتش را تش��كيل 
مي داد. نظري از همسايه هايش صحبت مي كند 
كه ديگر زندگي نمي كنند و در قبرس��تان شهر 
به خاك سپرده شده اند. دستم را مي گيرد؛ ابتدا 
يك ويرانه را نش��ان مي ده��د و مي گويد: اينجا 
همس��ايه ام همراه با همس��رش زير آوار ماندند؛ 
نمونه هايي از اين دس��ت بس��يار زي��اد در اين 
منطقه وجود دارد و در هر خانه يي يك نشانه يي 
از مرگ جا مانده اس��ت. بالفاصله همسايه هاي 
ديگر هم به گفت وگوي ما اضافه مي شوند و هر 
ك��دام روايتي از مصائب زلزله را بازگو مي كنند. 
معم��وال از نيروهاي س��پاه و ارتش به نيكي ياد 
مي كنند و از نيروهاي هالل احمر هم به خاطر 
هماهنگي هاي��ي كه در اين زمينه انجام داده اند 

قدرداني مي كنند. 

مردم س��رپل ذه��اب ب��راي عب��ور از همه 
لحظه هاي غم انگيزشان كه هزينه هاي سنگيني 
براي آنها داده اند، به گوش هايي براي ش��نيدن 
درددل هايشان نيازدارند، هزينه هايي كه هر يك 
از آنها به تنهايي مي تواند كمر يك شهر را بشكند 
اما مردم اين شهر، مانند دوران جنگ تحميلي 
خم به ابرو نياورده و ايس��تاده اند، از عزم ش��ان 
براي س��اختن ش��هر مي گويند و به آينده اميد 
دارند، تنها درخواستشان از مسووالن اين است 
كه آنها را در غم هاي عميق ش��ان تنها نگذارند. 
و امروز هر چند بغض س��نگيني راه گلويش��ان 
را گرفته اس��ت اما در صب��ح روز 10آذر ماه به 
افق خورشيدي مي نگرند كه نور خيره كننده اش 
تمام ش��هر را در بر گرفته است. بهزاد يادگاري 
36 س��اله كه كارمند يكي از ادارات دولتي شهر 
اس��ت از مشكالت معيشتي و معضالت كسب و 
كار مي گويد كه بعد از زلزله با آن مواجه ش��ده 
است. از مس��ووالن مي خواهد كه در اين زمينه 

كمك كنند.
كيومرث نظامي يكي ديگر از اعضاي خانواده 
ش��مس اهلل اس��ت كه قبال يك نانوايي داش��ته 
كه بعد از زلزله تخريب ش��ده اس��ت و اميدوار 
اس��ت كه با حمايت مسووالن دوباره بر پا شود. 
ويرانه هايي كه بر اثر س��وءمديريت هاي مسكن 
مهر ايجاد ش��ده بود مهم ترين تصاويري بود كه 

از اين زمين لرزه درذهن ها مانده است. 

 سكانس چهارم؛ ظهر در ثاث باباجاني
مالقات و گفت وگو با هر كدام از شهرستان هاي 
آسيب ديده نشان مي داد كه مردم در اين مناطق 
با ويژگي هاي اخالقي متفاوت و مطالبات متنوع 
تفاوت ه��اي عمده يي با هم دارن��د. مردم ثالث 
باباجان��ي دلنگراني هاي بيش��تري از مس��ووالن 
داش��تند و احس��اس مي كردند كه مسووالن به 

اندازه كافي به آنها رسيدگي نكرده اند. 
انوش��يروان يكي از جواناني اس��ت كه از من 
مي خواه��د به چادرش س��ري بزنم و از وضعيت 
بچ��ه دو ماهه اش اگاه ش��وم. در چادرهاي امداد 
هالل احم��ر و در كنار والوره��اي اهدايي هالل 
احمر مي نشينم و با انوشيروان صحبت مي كنم. 
از گاليه هاي مردم مي گويد و از تمام ايرانياني كه 

به فكر آنها بوده اند قدرداني مي كند. 
موضوع استحمام و فقدان سرويس بهداشتي 
يكي از مهمترين مشكالتي محسوب مي شود كه 
مردم در مناطق مختلف آسيب ديده در گفت وگو 
با »تعادل« به آن اش��اره مي كردند. چالش��ي كه 
بايد هرچه سريع تر براي برون رفت از آن چاره يي 

انديشه شود.
در كن��ار اين مردم ف��ردي كه خود را يكي از 
اعضاي ش��وراي شهر معرفي مي كند توضيحاتي 
را درباره روند رس��يدگي به م��ردم ارائه مي كند. 
اينكه ابزار اهدايي از طريق معتمدان به دس��ت 
مردم مي رس��د و در اين زمين��ه اهمالي صورت 

نگرفته است. 

 سكانس پنجم؛ شب در ميان ويرانه ها
عصر بعد از بازديد از اكثر مناطق زماني كه به 
ساختمان هالل احمر كرمانشاه برگشتيم، خلبان 
هلي كوپتر براي تصويربرداري خبرنگاران از باال، 
شهر سرپل ذهاب و ثالث باباجاني را دور مي زند، 
تصاوير گويا است و نشان دهنده آالمي است كه 

بر سر مردم اين منطقه رفته است. 
به كرمانشاه برگش��تيم و محمدرضا اميريان 
مديرعامل هالل احمر كرمانشاه در اين حين نيز 
نشس��ت خبري براي اع��الم برنامه ها و اقدامات 
انجام ش��ده اي��ن س��ازمان برگزار كرد و ش��ايد 
همين مس��اله فرصتي بود تا گاليه هاي مردم را 
به گوش ايش��ان نيز برسانيم. در پايان اين سفر 
و در حالي كه از مناطق آس��يب ديده به سمت 
فرودگاه بازمي گشتيم هنوز پرسش هاي فراواني 
از رون��د رس��يدگي و امدادرس��اني باقي مانده 
اس��ت كه بايد به آنها پاس��خ داده ش��ود. ما در 
شرايطي با مردم آسيب ديده خداحافظي كرديم 
كه چش��مان نگران آنها همچن��ان در ذهن مان 
باقي مانده بود و ماه كه ش��اهد هميش��گي اين 
ماجراس��ت مي گويد كه اين حادثه و اين روزها 

نيز خواهد گذشت.

قائم مقام مديرعامل همراه اول در جلسه سخنراني برندگان 
جايزه مصطفي )ص(، حماي��ت از اين جايزه را افتخاري براي 

همراه اول دانست. 
ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار 
ايران، جلسه س��خنراني برندگان جايزه مصطفي )ص(، شنبه 
11 آذرماه در دانش��گاه تربيت مدرس برگزار ش��د و برندگان 
اي��ن جايزه »س��امي ارول گلنب��ه« از تركي��ه و »محمدامين 
ش��كراللهي«، درخص��وص فعاليت ه��ا و دس��تاوردهاي خود 
سخنراني كردند. اين نشست با حضور، نصراهلل جهانگرد معاون 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات و رييس س��ازمان فناوري 

اطالعات ايران، اميرحس��ين دوايي معاون فن��اوري و نوآوري 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، حميدرضا نيكوفر قائم مقام 
مديرعامل همراه اول، س��يداحمدرضا ش��رافت مشاور وزير در 
امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، محمدتقي 
احمدي رييس دانشگاه تربيت مدرس و جمعي از دانشجويان 

اين دانشگاه، برگزار شد. 
قائم مقام مديرعامل همراه اول در اين مراسم با بيان اينكه در 
 هفته تولد پيامبر و با يادگار از لقب برگزيده او مصطفي )ص(،

به بزرگداش��ت دانش��مندان مس��لمان عصر خود، نشسته ايم، 
گفت: اقدام ارزنده يي توس��ط دبيرخان��ه جايزه مصطفي )ص( 

و با تامين مالي از طريق وقف، براي توس��عه علمي و پژوهشي 
برنامه ريزي صورت گرفته است. 

نيكوفر ادامه داد: باعث افتخار و بركت براي همراه اول است 
كه به نمايندگي از مشتركين، س��هامداران و كاركنان، حامي 
جايزه مصطفي )ص( و برگزاري اين جلس��ه شده است. همراه 
اول به عنوان يك راهبرد، به دنبال توسعه همكاري هاي علمي 
و پژوهش��ي خود در حوزه ICT اس��ت و اميدواريم با حمايت 
همراه اول و دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تربيت 
م��درس، بتوانيم به م��وازات همكاري مان با دانش��گاه صنعتي 
ش��ريف، فعاليت هاي علمي در حوزه 5G و مجازي س��ازي را 

تقوي��ت كنيم. در اين راه نيازمند ارتب��اط و همكاري با مراكز 
پژوهشي بين المللي و دانشمندان آنها هستيم. 

ش��ايان ذكر است يك شنبه 12 آذرماه، در دومين دوره اين 
مراس��م، نشان عالي علم و فناوري جهان اسالم به دو دانشمند 
حوزه ICT، »پروفسور سامي ارول گلنبي« دانشمند كامپيوتر، 
مهن��دس الكتروني��ك و رياضي��دان كاربردي اه��ل تركيه با 
مدلسازي ارزيابي عملكرد سيستم هاي كامپيوتري و »پروفسور 
محمدامين شكراللهي« دانش��مند و دكتراي علوم كامپيوتر و 
ارتباطات با ارائه اثري در زمينه كدهاي رهرو، در تاالر وحدت 

مورد تقدير قرار مي گيرند.

رييس سازمان جهاد كشاورزي اردبيل 
از امض��اي تفاهمنامه تج��اري بين جهاد 
كشاورزي اردبيل و شركت روسي خبر داد. 
به گزارش تسنيم، عديل سروي ديروز 
در آيين رسمي امضاي تفاهمنامه همكاري 
اقتص��ادي و كش��اورزي س��ازمان جه��اد 
كشاورزي با لئونيد لوژچكو مديرعامل شركت 
ترد اكسپورت كشور روسيه در اردبيل اظهار 
داشت: استان اردبيل ظرفيت ها و توانمندي هاي زيادي در بحث صادرات 
 محصوالت كشاورزي و همكاري هاي تجاري دارد كه بايد از اين ظرفيت ها 
به نحو احس��ن استفاده ش��ود. وي افزود: به مدت 10 سال است كه يك 
مركز تجاري توس��ط بازرگانان استان در كش��ور روسيه راه اندازي شده و 
توانايي الزم براي صادرات محصوالت لبني و كشاورزي و گوشت و طيور 
را داريم چراكه اين استان داراي محصوالت باكيفيتي است كه مي تواند با 

محصوالت خارجي رقابت كند. 
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل گفت: بسترهاي الزم 
براي صادرات محصوالت توليدي به كش��ورهاي خارجي وجود دارد كه 
براي دس��تيابي به اهداف موردنظر نياز اس��ت حمايت هاي الزم در اين 
زمينه انجام ش��ود و نسبت به راه اندازي صنايع تبديلي و تكميلي اقدام 
ش��ود تا مسير رش��د و توسعه اس��تان در آينده يي نزديك فراهم شود. 
مدير عامل ش��ركت ترد اكس��پورت روس��يه، لئونيد لوژچكو نيز در اين 
مراس��م بيان كرد: اميدواريم امضاي اين تفاهمنامه بتواند شروع خوبي 
براي همكاري ها و مراودات بين اين دو كش��ور باشد و تاكنون اقدامات 
مناس��بي در اين زمينه انجام يافته كه تالش مي شود از اين پس نيز به 
همين شكل باشد. لئونيد لوژچكو افزود: دراختيار قرار دادن يك ميليون 
هكتار زمين زراعي براي كارشناس��ان و متخصصان بخش كش��اورزي 
اس��تان اردبيل روسيه از اقداماتي است كه براي گسترش بيش از پيش 

روابط تجاري در زمينه كشاورزي محسوب مي شود. 

امضاي تفاهمنامه تجاري بين جهاد كشاورزي 
اردبيل و شركت روسي

اصفهان|
باتوجه به فرارسيدن فصل سرما و نياز 
ش��ديد هموطنان زلزله زده غرب كشور 
به سرپناه موثر و پيرو درخواست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و مديريت ارشد 
استان از مديرعامل فوالد مباركه، تهيه و 
تحويل 260 كانكس مجهز به مبلغ 20 
ميليارد ري��ال و همچنين اولويت توليد 
ورق موردنياز ساخت تعداد بيشتري از اين كانكس ها براي هموطنان 

زلزله زده در دستور كار اين شركت قرار گرفت. 
مدير روابط عمومي ش��ركت فوالد مباركه ضمن اعالم اين خبر 
گفت: فرآيند توليد در فوالد مباركه براس��اس سفارش است و توليد 
هرگونه محص��ول، نياز به بازه زماني مش��خصي دارد؛ با اين حال با 
تعامل و همكاري صميمانه و ارزش��مند مشتريان تالش خواهد شد 

تا توليد ورق موردنياز كانكس هاي موردنظر با اولويت انجام شود. 
ناظمي ب��ا تاكيد بر اينكه گ��روه فوالد مباركه در نخس��تين 
روزهاي وقوع اين حادثه با ارس��ال كمك هاي غيرنقدي به ارزش 
3 ميليارد ريال خود به ياري هموطنان ش��تافته بود، تصريح كرد: 
در مرحل��ه اول، مديريت و كاركنان گ��روه فوالد مباركه از همان 
لحظات اوليه وقوع اين حادثه دوش��ادوش اقشار مختلف مردم، با 
ارس��ال 5500 تخته پتو، 4هزار ث��وب انواع لباس، 20هزار قوطي 
كنس��رو، 20هزار قرص نان و حدود 15هزار بس��ته آب معدني و 
همچني��ن تامين خودرو ب��راي انتقال كمك هايي كه در س��طح 
اس��تان براي مردم حادثه ديده جمع آوري شده بود، تالش كرد تا 
به مسووليت اجتماعي خود در اين زمينه عمل كند. ضمن اينكه 
مديريت و كاركنان شركت هاي فوالد هرمزگان، فوالد سفيددشت، 
ورق خودرو و مجتمع فوالد س��با نيز با ارس��ال كمك هاي نقدي 

و غيرنقدي خود در اين امر انسان دوستانه مشاركت كرده بودند. 

تامين 2۶0 كانكس به ارزش 20 ميليارد ريال 
براي زلزله زدگان غرب كشور

تهران| 
اس��تاندار تهران معتقد است: ايجاد 
عالقه مندي براي خري��د توليد ملي در 
داخ��ل و ايج��اد مطلوبيت ب��راي خريد 
كاالي ايران��ي در خارج اج��راي اقتصاد 

مقاومتي را نشان مي دهد. 
به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما؛ 
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
به رياس��ت اس��تاندار و با حضور امامي امين مع��اون امور اقتصادي 
اس��تانداري، نعمت اهلل تركي رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
استان و اعضاي ستاد برگزار شد. در ابتداي جلسه محمدحسين مقيمي 
 اس��تاندار تهران در جلس��ه وضعيت صادرات غيرنفتي استان تهران 
در راستاي تحقق اصول اقتصاد مقاومتي با اشاره به گزارش ارائه شده 
از وضعيت صادرات استان تهران گفت: اجراي اصول اقتصاد مقاومتي 
بس��يار مهم است و بايد در اين بخش جدي تر وارد شويم و براساس 

هدف گذاري تعيين شده و تكليف مشخص عمل كنيم. 
او اف��زود: اقتص��اد مقاومتي خود را در صادرات نش��ان مي دهد و 
گزارش ها بايد متناس��ب با تكاليف مش��خص شده براي هر دستگاه 
ارائه شود. استاندار تهران گفت: اگر بتوانيم رغبت خريد كاالي داخلي 
را براي خريدار خارجي بيش��تر كنيم، بخش مهمي از اصول اقتصاد 
مقاومتي اجرا ش��ده اس��ت. مقيمي ادامه داد: براساس هدف گذاري 
مشخص شده سال 96 بايد 16.1ميليارد دالر صادرات استان تهران 
انجام شود و الزم است براساس اين تكليف برنامه ريزي ها انجام شود. 
او گفت: آذر و دي فصل مهمي براي صادرات اس��ت و بايد فعاليت ها 
در اين دو ماه براي صادرات افزايش يابد. استاندار در پايان تاكيد كرد: 
بايد مشكالت سر راه صادرات شناسايي شود و پارامترهايي كه موجب 
شده است تا برخي شركت ها در صادرات موفق تر عمل كنند، به ساير 

شركت هاي داخلي نيز گسترش يابد. 

 اقتصاد مقاومتي خود را در صادرات
نشان مي دهد

تهران|
نخس��تين اجالس بين المللي ش��هر 
پايدار ب��ه همراه كنفران��س جهاني آب 
با مشاركت ش��هردار هاي كشور، وزارت 
راه و شهر س��ازي، س��ازمان حفاظ��ت 
محيط زيس��ت، وزارت صنايع و با حضور 
250 نماينده از 178 كشور جهان از روز 
26 دي ماه سال جاري به مدت دو روز در 

سالن بين المللي اجالس سران برگزار مي شود. 
حسين ثمرقندي دبير اجرايي نخستين اجالس بين المللي شهر 
پايدار و كنفرانس جهان��ي آب با اعالم اين مطلب، هدف از برگزاري 
اين اجالس را تبيين ضرورت توجه به موضوع آب از طريق ايجاد شهر 
پايدار دانس��ت و اظهار داشت: ساالنه حدود 11هزار طرح به توصيه 
سازمان ملل به دبير خانه بنياد جهاني انرژي ارسال مي شود كه پس 
از بررس��ي اين طرح ها درنهايت فقط چند طرح حايز اهميت و اجرا 
شناخته مي شوند و امسال نيز در همايش مزبور به تعداد  150 طرح 

از سوي جايزه بنياد جهاني انرژي اعطا خواهد شد. 
او با اش��اره به اينكه در اين مراس��م ش��خصيت هاي برجسته 
بين الملل��ي از قبي��ل ولف گانگ نئومن موس��س بني��اد جهاني 
انرژي، كوفي عنان دبيركل اسبق سازمان ملل متحد، زين رييس 
جامعه مديريت س��بز اروپا و خانم مانكاگاندهي وزير كش��ور هند 
و عض��و هيات رييس��ه بنياد جهاني ان��رژي، ميخاييل  گورباچف 
رييس جمهور اس��بق جماهير ش��وروي، ادوارد اس آينسو رييس 
هيات بازرسي بانك جهاني و عضو هيات رييسه بنياد جهاني انرژي 
و كريس��توف ليتل رييس اتاق بازرگاني دولت فدرال اتريش عضو 
هيات رييسه بنياد جهاني انرژي حضور دارند، گفت: همچنين بيش 
از يك هزار نفر از اس��اتيد و نخب��گان داخلي در حوزه فناوري هاي 

مديريت شهري نيز حاضر خواهند شد. 

برگزاري نخستين اجاس بين المللي شهر پايدار 
در تهران
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اقتصاد اجتماعي12
طرح هاي جنگلداري به نابودي 

جنگل ها منجر شد
رييس انجمن جنگلباني ايران گفت: طرح هاي جنگلداري 

به نابودي جنگل ها منجر شده است. 
ه��ادي كيادلي��ري در دومي��ن هماي��ش حماي��ت از 
جنگل هاي هيركاني در شهرس��تان قائم ش��هر با بيان اينكه 
س��رزمين مجموعه ي��ي از قصه ها و فرهنگ ها اس��ت كه در 
حال از دس��ت دادن آن هس��تيم و در آينده حسرت زيادي 
خواهيم ديد، گفت: هر جامعه يي كه به محيط زيس��ت خود 
احترام بگذارد آن جامعه از نظر فرهنگي رشد بيشتري دارد 
بنابراين كشورهاي پيشرفته محيط زيست زيباتري دارند و 
به حيوانات خود احترام مي گذارند. رييس انجمن جنگلباني 
اي��ران افزود: دو ميليون هكتار از جنگل هاي زاگرس در طي 
چهار سال خشك شد و خشك شدن ۴۰ ميليون درخت نيز 

هشدار دهنده است. 
كيادلي��ري افزود: در جنگل هاي ش��مال ايران از س��ال 
۱33۴ تاكنون س��االنه با حدود 3هزار هكتار كاهش جنگل 
مواجه بوده ايم. جنگل ها در حال حاضر به يك ميليون و ۶۵۰ 
هكتار رسيده اس��ت و اين موارد را مي توان به شكل بصري 
با ويالس��ازي ها نيز مش��اهده كرد. وي اظهار كرد: برخي ها 
تعطيل��ي كارخانجات صنايع چ��وب را به دليل طرح تنفس 
 مي دانن��د اما بايد عنوان كرد كه اي��ن كارخانجات خود ادعا 
داش��تند كه ۱۰ درصد منابع چوب خ��ود را از جنگل تامين 
مي كردند و حال چرا با قطع شدن اين ۱۰ درصد كارخانجات 
ورشكس��ت ش��د. اين كارخانجات بر اس��اس واردات چوب 
تاسيس شده است اما آنان اساسنامه خود را هم اجرا نكردند. 
كيادليري در پايان گفت: ۴۲ درصد جنگل هاي شمال كشور 
رو به قهقرا اس��ت و از سال ۱3۷۵ تاكنون در حدود 3۰۰ تا 
3۵۰ هكتار توليد آفات و بيماري گزارش ش��ده است. بطور 
مثال گونه شمش��اد كه گونه بومي ايران و به نام بوكس��وس 
هيركانا معروف است در حال حاضر داروي ايدز و ضد سرطان 
را از آن مي گيرن��د و ۴۰ ميليون پايه آن از ميان رفته، بدون 

آنكه مسووالن سخني بگويند و وزرا پاسخي دهند. 

مرگ روزانه 47 نفر در تصادفات
پزش��كي قانوني اعالم كرد كه در ۷ماهه امسال ۱۰هزار 
و ۱۵۵ نف��ر در تصادفات رانندگي جان باخته اند، به عبارتي 

روزانه بطور متوسط ۴۷ نفر قرباني تصادفات شده اند. 
در ۷ماهه امسال ۱۰هزار و ۱۵۵ نفر در تصادفات رانندگي 
جان خود را از دست داده اند، آماري كه گرچه تعداد آن قابل 
توجه اس��ت اما در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار 
تلفات حوادث رانندگي ۱۰هزار و ۲۶3 نفر بودند، كاهش ۱.۱ 
درصدي را نش��ان مي دهد. از كل تلفات حوادث رانندگي در 
۷ماهه امسال ۷9۴۴ نفر را مردان و ۲هزار و ۲۱۱ نفر را زنان 
ش��امل مي شوند. همچنين در اين مدت استان هاي فارس با 
933، تهران با ۷۵۶، خراسان رضوي با ۷3۲ مورد بيشترين 
جانباختگان حوادث رانندگي را ب��ه خود اختصاص دادند و 
در انتهاي اين فهرس��ت نيز اس��تان هاي ايالم با ۷۶، اردبيل 
ب��ا ۱۱۰ و كهگيلويه و بويراحمد با ۱۱3 فوتي كمترين آمار 
را دارا هس��تند. در ۷ماهه امس��ال ۲۱۰ هزار و ۶۵۷ نفر نيز 
در حوادث رانندگي مصدوم ش��ده  و به مراكز پزشكي قانوني 
مراجعه كرده اند كه شمار آنان در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل افزايشي نيم درصدي داشته است. همچنين از اين تعداد 
۱۵۰ هزار و 8۵۲ نفر را مردان و ۵9 هزار و 8۰۵ نفر را زنان 
ش��امل مي شوند. در مهر ماه امس��ال نيز آمار تلفات حوادث 
رانندگي ب��ا كاهش مواجه بود. اين آم��ار از يك هزار و ۴۶۷ 
فوتي در ۷ماهه س��ال گذش��ته به يك هزار و ۴۶۴ فوتي در 
۷ماهه امسال كاهش داشته است، همچنين در اين ماه 3۰ 
هزار و 8۶۲ مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني 
مراجعه كردند كه از اين تعداد هش��ت هزار و ۵۵۵ نفر زن و 

۲۲ هزار و 3۰۷ نفر مرد بودند. 

 فعال شدن كميته هاي نظارت 
بر مصرف دارو در بيمارستان ها

رييس سازمان غذا و دارو و معاون وزير بهداشت با اشاره به 
سياست هاي سازمان متبوع درباره داروهاي وارداتي كه مشابه 
داخلي دارند، گفت: اكنون در حال پيگيري مس��اله مصرف 
منطقي دارو هستيم و تالش مي كنيم كميته هاي نظارت در 

بيمارستان ها فعال شوند. 
غالمرض��ا اصغ��ري درباره سرنوش��ت پوش��ش بيمه يي 
داروهاي وارداتي كه مشابه توليد داخل آنها در كشور موجود 
است نيز، گفت: طي تفاهم نامه يي كه با سازمان هاي بيمه گر 
بسته ايم برخي داروهايي كه وارداتي هستند، اما مشابه توليد 
داخلي آنها هم وجود دارد و بيماران از آنها استفاده مي كنند 
و پزشكان هم آنها را نسخه مي كنند، تا پايان سال همچنان 

تحت پوشش بيمه  هستند. 
او با تاكيد بر اينكه داروهاي توليد داخل هم به ش��رطي 
مج��وز توليد و ورود به بازار را دريافت مي كنند كه كيفيت  و 
اس��تانداردهاي مورد نظر سازمان غذا و دارو را داشته باشند، 
به ايس��نا گفت: ما ب��راي حمايت از توليدكنن��دگان داروي 
داخلي، سياس��ت هايي را پيش مي بريم. به عنوان مثال براي 
داروهاي وارداتي كه مشابه داخلي آنها در كشور وجود دارد، 
س��قف قرار داده ايم و بيش از ۱۰ درصد از حجم بازار دارو را 
به آنها نمي دهيم. بر اين اساس 9۰ درصد اين بازار در اختيار 
توليدكننده داخلي است و با اين روش قدرت صنايع دارويي 
در كشور را تقويت مي شود. البته بايد توجه كرد كه اين كار 
تنها به ش��رطي براي داروهاي توليد داخل انجام مي ش��ود 
كه كيفيت الزم را داش��ته باش��ند. بر اين اساس اگر دارويي 
استانداردهاي مورد نظر ما را نداشته باشد، مجوز ورود به بازار 
نمي گيرد. بنابراين مردم مطمئن باشند كه داروي بي كيفيت 

وارد بازار نخواهد شد. 

توليد محتوا براي آموزش 
زبان هاي آلماني و فرانسوي 

ريي��س س��ازمان پژوه��ش و برنامه ريزي آموزش��ي از 
توليد محت��وا براي آموزش زبان هاي آلماني و فرانس��وي به 

دانش آموزان متقاضي خبر داد. 
محي الدي��ن بهرام محمديان افزود: براي اين منظور ابتدا 
دانشگاه ها بايد معلِم رشته آموزش زبان فرانسوي يا آموزش 
زبان آلماني را تربيت كنند؛ همان گونه كه رشته آموزش زبان 

انگليسي در دانشگاه ها تدريس مي شود. 
مع��اون وزير آم��وزش و پ��رورش در ادامه اظه��ار كرد: 
ان ش��اءهلل دانش��گاه ها اين كار را انجام بدهند و رش��ته هاي 
آموزش زبان هاي مختلف را ايجاد كند، خانواده ها ابراز عالقه 
كنند و سپس در اين زمينه بايد يك آمايش سرزميني انجام 
شود. او افزود: در ادامه، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، وزارت صنايع و ساير دستگاه هايي كه نيازمند 
متخصص زبان آلماني و فرانسه هستند، بايد اعالم نياز كنند 
ت��ا دانش آموزان نيز با اين اميد كه با فراگيري زبان آلماني و 
فرانسوي، در آينده صاحب شغلي مناسب در بازار كار خواهند 

شد، مشتاق يادگيري اين زبان ها شوند. 

اخبار

نگاه »تعادل« به مشكالت، كمبودها و ظرفيت هاي توسعه سيستان وبلوچستان 

كوير امكانات در نقطه صفر مرزي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح كرد 

سياست هاي صدقه اي راه حل كاهش فقر نيست
توانمندسازي به جاي پرداخت پول و صدقه، راه حل كاهش فقر است و 

اين توانمندسازي از طريق اشتغال و كارآفريني امكانپذير است. 
اين هم��ان حرفي بود كه منتقدان سياس��ت هاي دولت نهم و دهم 
مطرح مي كردند، اما دولت اعتقاد به پرداخت صدقه هاي نقدي اندك به 
قشر آسيب پذير داشت؛ سياستي كه منجر به كاهش فقر در كشور نشد. 

وزير رفاه با انتقاد از سياس��ت هاي رفاهي جبراني اظهار كرد: اگر چه 
سياس��ت هاي رفاهي جبراني را نفي نمي كنم، اما بايد در نظر داشت كه 
اين سياس��ت ها تنها راه حل اجرايي براي كاهش فقر نيستند. همچنين 
سياست هاي رفاهي صدقه يي نيز به معناي توزيع پول براي افزايش قدرت 

خريد، راه حل كاهش فقر در جامعه نيستند. 
علي ربيعي از اختصاص ۱۰۰۰ ميليارد تومان بودجه در س��ال جاري 
براي كاهش فاصله حقوق بازنشستگان با نرخ تورم خبر داد و گفت: براي 
رسيدگي به موضوعات رفاه اجتماعي بايد هدفگذاري مشخص انجام داد. 
در س��ال جاري هدفگذاري وزارت رفاه به روي س��المندان قرار داده شده 
اس��ت تا قدرت خريد آنها با افزايش تورم كاهش پيدا نكند. او با اش��اره 
به گس��تردگي حوزه وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي افزود: از منظر 
نظري و تئوري بين كار و رفاه اجتماعي همبس��تگي زيادي وجود دارد. 
برنامه رفاهي، لغو و كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي جامعه كه يكي از 

برنامه هاي اصلي دولت دوازدهم اس��ت با در نظر گرفتن اين همبستگي 
پيگيري مي ش��ود. به گفته او، امروزه در دنيا بر اس��اس برنامه هاي جديد 

سياست هاي رفاهي »توانمندسازي« در هم آميخته هستند. 
وزير كار همچنين با اشاره به مساله اشتغال در جامعه و نگراني مردم 
درباره آمارهاي اعالم ش��ده در اين خصوص اظهار كرد: زماني كه وزارت 
رفاه نرخ بيكاري را اعالم مي كند مجموع نرخ بيكاري را در همه اقش��ار 
جامعه در نظر مي گيرد، بنابراي��ن اگر اين آمار پايين تر از تصور مردم به 
نظر مي رس��د به اين دليل اس��ت كه نرخ بيكاري گروه هاي اجتماعي به 
تفكيك اعالم نشده است. زماني كه نرخ بيكاري جوانان يا تحصيلكردگان 
را بررسي مي كنيم، طبيعتا با ارقام باالتري روبرو مي شويم. اين مساله نبايد 

موجب بي اعتمادي مردم نسبت به آمارها شود. 
او با اشاره به تغيير مفهوم كار در دوره هاي اخير تصريح كرد: در حال 
حاضر رشد نرخ اشتغال تنها از طريق رشد كالسيك امكان پذير نخواهد 
بود. در حال حاضر ديگر با انجام كار توليدي نمي توان به اشتغال رسيد. 
مطالعات نش��ان مي دهند كه با ۱۲ ميلي��ارد هزينه در حوزه نفت، چهار 
ميليارد در حوزه پتروشيمي و يك ميليارد در حوزه فوالد، مشاغل بسيار 
اندكي توليد مي شود. ربيعي با بيان اينكه در حال حاضر كشور در شرايط 
»پنجره جمعيتي« قرار دارد توضيح داد: در حال حاضر جوانان دهه 8۰ 

به سن اشتغال رسيده اند اما شرايط براي حضور آنان در عرصه هاي كاري 
فراهم نشده است. ميزان تحصيلكردگان مقاطع دكتري، كارشناسي ارشد 

و كارشناسي تناسبي با شرايط حال حاضر كشور ندارد. 

 وجود 30 ميليون ترك تحصيل كرده فاقد مهارت براي اشتغال
او با اشاره به اينكه در حال حاضر ۱۰ ميليون جمعيت بيسواد باالي 
۵۰ س��ال و 3۰ ميليون جمعيت ترك تحصيل كرده در كش��ور وجود 
دارد ادامه داد: مش��كل اصلي اين اس��ت كه اين افراد مهارت كافي براي 
اشتغال را نيز ندارند. در عين حال سازمان مهارتي مناسبي نيز در كشور 
موجود نيس��ت. اين شرايط با بحران هايي نظير تحريم نفت و زماني كه 
ايران امكان فروش تنها يك ميليون بشكه نفت را داشت باعث شدند تا 
بنگاه هاي خود بيشتري صدمه را ببينند. وزير كار و رفاه اجتماعي با بيان 
اينكه ظرفيت اقتصاد ايران تنها توليد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ش��غل را با در 
نظر گرفتن ظرفيت رش��د اقتصاد كالسيك دارد، گفت: رشد اقتصادي 
سال هاي گذشته به دليل ظرفيت خالي كه در عرصه ارائه خدمات مانند 
حمل و نقل، گردشگري و... وجود داشت ايجاد شده است، بنابراين نبايد 
انتظار ادامه يافتن اين تداوم اقتصادي را داش��ت. ربيعي كه در برنامه يي 
تلويزيوني صحبت مي كرد با اش��اره به اينكه امروزه بايد اشتغالزايي را از 

كارهاي خانگي آغاز كرد، اف��زود: پيش بيني مي كرديم كارهاي نويني 
مانند خدمات ICT بيش از ۱3۰ تا ۱۴۰ هزار ش��غل توليد كند كه در 
عمل اين ميزان بيش��تر بود. در حال حاضر بايد تالش كنيم تا مشاغل 
خانگ��ي را با بيمه تامين اجتماعي مرتبط كني��م. او با تاكيد بر مفهوم 
اش��تغال فراگير به معناي استفاده از »رس��ته هاي پر كشش اشتغال با 
ظرفيت هاي هر منطقه« توضيح داد: اين مفهوم استفاده از ظرفيت هاي 
هر منطقه در توليد مش��اغل است. يكي از مشكالت حال حاضر مساله 
بازاريابي براي محصوالت توليد ش��ده در مناطق مختلف است. بايد در 
گسترش اين تفكر كه توسعه صرفا توليدات پتروشيمي و فوالد نيست، 
سرمايه گذاري هاي بيشتري صورت بگيرد. به خصوص كه در حال حاضر 
در كشور با مشكالتي نظير كم آبي نيز روبه رو هستيم. او با بيان اينكه در 
حال حاضر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي توسعه اشتغال با در نظر 
گرفتن ظرفيت هاي هر منطقه در نظر گرفته شده است اظهار كرد: دولت 
بايد براي برخي از گروه هايي كه اصال توانمند نخواهد شد مانند معلوالن 
دستمزدهايي را در نظر بگيرند. در حال حاضر به تعداد مددجويان وزارت 
رفاه و تعاون اجتماعي 3.۲ درصد افزوده ش��ده اس��ت. با در نظر گرفتن 
بودجه يي نزديك به ۱۲ هزار ميليارد تومان در تالش هستيم تا بخشي از 

افراد نيمه توانمند را از اين چرخه خارج كنيم. 

سيستان وبلوچستان، استان وسيع ش��رق ايران، روز 
گذشته ميزبان نخستين سفر استاني حسن روحاني پس 
از آغاز به كار دولت دوازدهم بود. سيستان وبلوچستاني ها با 
پالكاردهايي در دست كه حكايت از مشكالت فراوان شان 
داشت به استقبال رييس جمهور آمده بودند تا شايد گوشه 
چش��مي به مسائل ش��ان انداخته ش��ود. اگرچه روحاني 
در س��خنراني خ��ود از آمارهاي��ي از پروژه هاي عمراني و 
برنامه هاي متعددي كه براي توس��عه اين اس��تان درنظر 
گرفته شده است، ارائه داد و برخي كارشناسان معتقدند، 
  راه بهبود وضعيت مردم ش��هرهاي سيستان وبلوچستان 
به نس��بت دولت هاي قبل هموار شده است، اما هنوز هم 
مردم اين استان با انواع مختلفي از فقر دست و پنجه نرم 
مي كنند تا جايي كه براي استقبال از رييس جمهور نوشته 

بودند: »به استان فقر و رنج خوش آمديد.«
با وجود اين روز گذش��ته طرح گازرس��اني به زاهدان 
افتتاح و مش��عل گاز در اين شهر با حضور رييس جمهور 
روش��ن شد و آن طور كه رييس جمهور اعالم كرد تاكنون 
۵۵ طرح از مجموع طرح هاي وعده داده ش��ده در س��فر 
اس��تاني س��ال 93 هيات دولت به سيستان وبلوچستان 
محقق ش��ده اس��ت. جذب ۱۲۰هزار دانش آموز بازمانده 
از تحصيل،  اج��راي ۶۰۰پروژه از مجم��وع ۶۰۰۰ پروژه 
بهداشتي و درماني در حال اجرا در سطح كشور در استان 

سيستان وبلوچستان بخشي از آن است. 

 بدون برق،  بدون آب
ابع��اد  هم��ه  در  زيرس��اخت ها  ضع��ف 
سيستان وبلوچس��تان را تحت تاثير قرار داده اس��ت. 
مهم ترين مس��اله را مي توان كمبود و با نگاه دقيق تر 
نبود آب آشاميدني در برخي شهرها و روستاهاي اين 
استان دانست. در حالي كه از بحران آب در سال هاي 
آينده صحبت مي كنيم، در گوشه يي از ايران،  مردمي 
هستند كه داشتن آب پاكيزه همواره برايشان شرايط 
بحراني داشته و دارد هوا كه گرم مي شود، بي آبي هم 
ش��روع ش��ده و مردم براي گرفتن آب مقابل تانكرها 
صف مي بندند. بنا به گفته حس��ينعلي ش��هرياري، 
نماينده مردم زاهدان در مجلس ش��وراي اسالمي و 
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان، بيش از 3 هزار 
روستا در استان سيستان وبلوچستان با مشكالت تهيه 
آب شرب مواجه هستند كه بايد براي تهيه آب سالم 

براي آنها اقدام جدي صورت بگيرد. 
عليم يارمحمدي، ديگر نماين��ده زاهدان در مجلس 
اس��ت كه از بي توجهي دولت ب��ه تامين آب و برق اهالي 
استان سيستان وبلوچس��تان انتقادكرده و مي گويد: »هر 
دو روز يك بار، اگر ماش��ين خراب نشود به روش سقايي 
۱۵ ليت��ر آب به مردم مي دهند و مردم آب لوله كش��ي و 

بهداشتي ندارند.«
اوافزود: »متاس��فانه مديران اس��تاني و ملي عالقه يي 
به شهرستان هاي حاشيه يي كش��ور ندارند و فقط وقتي 
از مردم اين اس��تان ها رأي مي خواهند ياد آنها مي افتند. 
متاسفانه شبكه ها و زيرساخت ها و پست هاي برق در اين 
استان مشكل دارند لذا برق با ولتاژي ضعيف به خانه هاي 
مردم مي رسد. ولتاژ برق در شهرهاي اين استان به كمتر 
از ۱۱۰ ول��ت مي رس��د و خانه هاي مردم در روش��نايي 

مشكالتي دارند.«

 فقر بر چهره مدارس
 هنوز هم چهره ضعف امكانات آموزش��ي و بهداشتي 
در سيستان وبلوچستان پررنگ بوده و لبخند كودكان در 
اين اس��تان با نااميدي همراه است. كودكاني كه اغلب از 
امكانات اوليه مانند داشتن مدارس استاندارد، مهدكودك 
حتي كفش و وس��ايل بازي هم محروم هس��تند. از سال 
۱38۵، روند بازس��ازي و بهس��ازي مدارس اين اس��تان 
ش��روع ش��د اما هنوز هم فضاي آموزش��ي دانش آموزان 
سيستاني وبلوچستاني تا رسيدن به استاندارد راه درازي در 
پي��ش دارد و هنوز هم تصوير كودكان و نوجواناني كه در 
كپر درس مي خوانند با نام اين استان پيوند خورده است. 
به گفته عليرضا راشكي مديركل نوسازي و تجهيز مدارس 
استان سيستان وبلوچستان تاكنون، ۴ هزار كالس درس 
استان تخريب، بازسازي و مقاوم سازي شد كه اين معادل 
نيمي از كالس هاي درس اس��ت. ح��دود ۶ هزار و ۲۰۰ 
كالس درس ديگر در س��طح استان سيستان وبلوچستان 

تخريبي و ۵9۷ كالس نيز خشتي و گلي است. 
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه كالس هاي درس خش��تي 
و گل��ي عمدت��ا در مناطق روس��تايي و مح��روم از توابع 
س��راوان، راس��ك، س��يب و س��وران، قصرقند و جاسك 
مش��اهده مي شود، گفت: مدارس خش��تي و گلي بعد از 
مدارس كپري نابه س��امان ترين فضاهاي آموزشي استان 
سيستان وبلوچس��تان هستند. يك هزار مدرسه كپري در 
سطح استان وجود داشت كه از سال 8۷ -8۶ و ابتداي 88 
در دستوركار قرار گرفت و موفق شديم آنها را جمع آوري 
و مدارس اس��تاندارد را جايگزين آنها كنيم. اما هم اكنون 
ش��اهد كالس هاي دري كپ��ري هس��تيم به دليل آنكه 
شرايط اقليمي زندگي مردم ايجاب مي كند كه در برخي 
موارد جابه جا ش��وند يا در بعضي روستاها به دليل جذب 
دانش آموزان بازمانده از تحصيل و نبودن فضاي آموزشي 

الزم، كالس درس كپري ايجاد شده است. راشكي با ابراز 
اينكه »كالس هاي درس كپري در توابع فنوج و شهرستان 
مهرستان شناسايي شده و كالس پيش ساخته براي آنها 
فرس��تاده ايم«، مطرح كرد: مهر امسال حدود ۵۰ كالس 
درس كپري به ما گزارش شد كه شكل گيري آنها به دليل 

جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل است. 
او در يك جمع بندي كلي از وضعيت مدارس اس��تان 
سيستان وبلوچس��تان بي��ان كرد: »طبق بازرس��ي هايي 
كه از مدارس مناطق روس��تايي و محروم اس��تان توسط 
كارشناس��ان به عم��ل آمد درحال حاضر ۷۰8 مدرس��ه 
خش��ت وگلي در اس��تان وجود دارد كه به شدت نيازمند 
تخريب وبازس��ازي  اس��ت. همچني��ن ۵۴3 كالس درس 
كانكسي در سيستان وبلوچستان وجود دارد. درحالي كه 
تالش ش��ده تا تعدادي از مدارس فرس��وده كه هر لحظه 
احتمال فروريختن آنها مي رود، تخريب ونوس��ازي شوند 
با وجود اين تنها موفق ش��ديم طي س��ال گذشته 39۰ 
كالس درس خش��تي و گلي را تخريب كرده كه به مرور 
از نو ساخته خواهند شد. با وجود اين با تمام اين اقدامات 
بازهم بايد پنج هزار كالس درس در سيستان وبلوچستان 

ساخته شود.«
استاندارد نبودن مدارس از يك طرف و كمبود نيروي 
انساني از سوي ديگر دانش آموزان سيستان وبلوچستاني 
را در محروميت آموزش��ي نگه داش��ته است. تا جايي كه 
عل��ي كرد نماينده خاش، ميرج��اوه، كورين و نصرت آباد 
در مجلس ش��وراي اسالمي معتقد است وضعيت نيروي 
انساني در استان سيستان وبلوچستان به نسبت روزهاي 
ابتدايي انقالب پس��رفت هم داشته اس��ت. آن طور كه او 
مي گوي��د: »دولت و س��ازمان برنامه و بودجه بايد رديفي 
در بودج��ه اختص��اص داده و در هر مح��ل و منطقه، از 
نيروهاي تحصيلكرده همان منطقه به صورت ويژه معلم 

جذب كنند. پس از 38سال از عمرانقالب، بعد از ۱۰سال 
ب��راي جذب نيروي ۵۰۰نفر به اس��تان مجوز مي دهند و 
باتوجه به آنكه رش��د جمعيت دانش آم��وز وجود دارد اما 
مورد بي مهري كامل قرار گرفته ايم. در بسياري از مناطق 
استان، يك معلم دروس فيزيك، شيمي، رياضي و زيست 

را تدريس مي كند.«
او اف��زود: »۷۰ درصد مدارس ح��وزه انتخابيه خاش، 
ميرجاوه، كورين و نصرت آباد مخصوصا در روستاها، غير 
اس��تاندارد بوده و دانش آموزان در مدارس خشتي، گلي و 
بعضا در م��دارس واگذاري از طرف مردم و در بس��ياري 
از مناط��ق، در س��ياه چادر درس مي خوانن��د. بايد تمام 
خيرين كشور در اين استان سرازير شود و شوراي خيرين 
فعال ش��ده و در بحث س��اخت و س��از، به همراه دولت، 
يك رديف در قانون فقط براي س��اخت فضاي آموزش��ي 

سيستان وبلوچستان اختصاص يابد.«

 كمبود امكانات بهداشتي 
كمبود فضا و غيراس��تاندارد بودن امكانات آموزش��ي 
تنها مشكل اس��تان سيستان وبلوچستان نيست. اگرچه 
در س��ال هاي اخير اقدامات متعددي در زمينه اس��تقرار 
خدمات بهداشتي و درماني در استان سيستان وبلوچستان 

انجام شده اما هنوز كمبود ها بسيار است. 
آن طور كه حس��ن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت 
همزمان با سفر رييس جمهور به استان سيستان وبلوچستان 
اعالم كرد، ۱۱درصد پروژه هاي عمراني كل كشور شامل 
۱۰۴۴ پ��روژه عمراني زيرمجموعه وزارت بهداش��ت در 
 س��طح استان سيستان وبلوچستان در حال احداث است.
  ۱۱ بيمارس��تان در دول��ت يازده��م احداث ش��ده و در

 ۲ س��ال آينده هم 8 بيمارس��تان در اين استان احداث 
مي ش��ود. قاضي زاده هاش��مي معتقد اس��ت امروز همه 

پزش��ك  داراي  بيمارس��تان هاي سيستان وبلوچس��تان 
متخص��ص هس��تند. 38درص��د از مرگ م��ادران باردار 
سيستان وبلوچس��تان كاس��ته ش��ده، 8۵درص��د ب��روز 
 تاالس��مي و ۷۵درص��د ماالريا كاهش يافت��ه و در طول

 3 س��ال گذشته پس از ۴۰ سال هيچ موردي از بيماري 
وبا در اين استان ديده نشده است. 

او همچني��ن اعالم ك��رد،  كلينيك عدال��ت زاهدان 
ب��ا ۱۵ميلي��ارد تومان اعتب��ار، طرح توس��عه و تجهيز 
بيمارستان خاتم االنبياي زاهدان و ۲3 طرح ديگر شامل 
خانه هاي بهداش��ت و مراكز اورژانس از جمله طرح هاي 
توس��عه ش��بكه هاي بهداشتي در اين اس��تان است. اما 
تمامي اين آمار و اطالعات در حالي اس��ت كه به دليل 
خشكس��الي هاي اخير،  سيستان وبلوچس��تان ركورددار 
بيماري هاي تنفس��ي بوده اس��ت. آن طور كه علي اكبر 
نصيري رييس دانش��گاه علوم پزش��كي زابل مي گويد، 
 هر سال به دليل استنشاق ريزگردهاي ناشي از خشك 
شدن بس��تر تاالب هامون، ش��رايط نامساعد اقتصادي 
و معيش��تي در منطقه سيستان، بس��ياري از مردم اين 
منطقه به بيماري هاي تنفس��ي آسم، برونشيت مزمن و 
سل مبتال مي ش��وند. در حالي كه هيچ مركز تخصصي 
ري��وي در اين منطقه وجود نداش��ته و مبتاليان به اين 
بيماري در بخ��ش عمومي بيمارس��تان اميرالمومنين 
ش��هر زابل بستري و درمان مي ش��وند، درحالي كه اين 
بيمارستان هم از فوق تخصص ريه بي بهره است. اگرچه 
در تمام شهرس��تان هاي اس��تان سيستان وبلوچستان، 
كمبود امكانات بهداشتي وجود دارد اما اين ميان،  چابهار 
كه يكي از ش��هرهاي استراتژيك جنوب كشورمحسوب 
مي ش��ود، هنوز هم با داش��تن ۲83 ه��زار نفر جمعيت 
تنها يك بيمارستان ۱8۲ تخت خوابي دارد و نخستين 
 درخواست مردم اين شهر از مسووالن،  احداث بيمارستان

 ۵۴۰ تختخوابي است كه تاكنون پيگيري هاي بسياري 
براي آن انجام شده اما هنوز به نتيجه نرسيده است. 

 چابهار را دريابيم
در حالي كه آمار بيكاري در استان سيستان وبلوچستان 
باالترين رقم را در مقايسه با همه استان هاي كشور دارد، 
اما هنوز هم سهم مردم اين استان در طرح هاي توسعه يي 
كه در چند س��ال اخير در اين اس��تان اجرا شده، چندان 
چش��مگير نيست. اگرچه منطقه آزاد تجاري چابهار تنها 
بندر متصل به اقيانوس در ايران است اما تاكنون استفاده 
مناس��بي از اين ظرفيت نشده است در حالي كه شواهد 
جنگ ايران و عراق نش��ان دهنده آن اس��ت كه اين بندر 
از امنيت بااليي برخوردار اس��ت اما به نس��بت ۷منطقه 
آزاد ديگر، توس��عه كمتري داشته كه تسريع در عملكرد 
احداث راه آهن چابهار به زاهدان ش��ايد عاملي باشد كه 
نه تنها رونق اين منطقه آزادرا به هماره داشته باشد،  بلكه 
از اين طريق بخش��ي از مشكالت بيكاري مردم در استان 
سيستان وبلوچس��تان را هم حل كند. ح��ال آنكه مانند 
بس��ياري از طرح هاي توسعه يي و عمراني افراد غيربومي 
به كار گرفته مي ش��وند و در ش��رايط فعل��ي بيكاري در 
سيستان وبلوچستان ركورد زده است. به گفته حسينعلي 
شهرياري نماينده خاش، ميرجاوه و نصرت آباد در مجلس 
 ش��وراي اس��المي، نرخ بيكاري در اين استان به بيش از

۵۰ درصد رسيده است. 

اداره مراك��ز م��اده ۱۶ ترك اعتياد به بهزيس��تي واگذار ش��ده اما 
بودجه يي براي اداره اين مراكز به بهزيستي ارائه نشده است. از طرفي 
بهزيس��تي بودجه يي ب��راي بازتواني معتاداني ك��ه در اين مراكز ترك 

مي كنند ندارد و بيشتر آنها دوباره به چرخه اعتياد برمي گردند. 
آنگونه كه رييس مركز توس��عه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كش��ور گفته، اگر اعتبارات الزم براي مراكز ماده ۱۶ تامين 

نشود، بايد منتظر تعطيلي اين مراكز باشيم. 
فريد براتي س��ده با اش��اره به معضل اعتياد در جامعه افزود: كارگاه 
امروز يكي از نخستين كارگاه هايي است كه بعد از مدت  زمان طوالني 
تشكيل شده است. بدون شك تعلل بيش از پنج ساله در مورد موضوعي 

با اين اهميت و در خصوص كاركنان بخش )TC( قابل قبول نيست. 
براتي سده با تاكيد بر اينكه )TC( اقدامي است كه توسط بهزيستي 
آغاز و ادامه پيداكرده است، ادامه داد: ناتواني دستگاه و سيستم مديريت 
در س��اماندهي مراكز ماده ۱۶ و اعالم مواردي مبني بر اينكه تنها پنج 
درصد از اين افراد درمان مي ش��وند به معتادان و جامعه س��رايت پيدا 
مي كند. او افزود: بدون شك اين امر سبب خواهد شد معتادان رغبت و 

عالقه چنداني به درمان نداشته باشند. 
رييس مركز توسعه پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كشور بابيان اينكه درمان هاي طوالني مدتي چون TC اثرگذاري خوبي 
خواهد داشت، افزود: ۲9 مركز در 3۰ استان كشور فعال است، اميدواريم 
اين روند درماني در قالب بيمه برده شود. او افزود: اميدوارم با پيگيري 
و تخصيص اعتبار مناسب تعداد اين مراكز در كشور افزايش يابد. مراكز 
TC مي تواند به عنوان قلب اقدامات بهزيستي براي بهبوديافتگان باشد. 
به زودي شاهد راه اندازي دو مركز آموزش TC در كشور خواهيم بود. 

رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور 
در ادامه با اش��اره به وضعيت نامناس��ب مراكز ماده ۱۶ توضيح داد: در 
بحث ماده ۱۶ تمام تالش خود را به كار مي گيريم اما متاس��فانه تنها 
هس��تيم و همچنان وعده هاي مالي محقق نش��ده است. در اين راستا 
تنها ۵۰ درصد اعتبارات توس��ط س��تاد پرداخت شده و اگر اعتبار الزم 

تخصيص پيدا نكند اين مراكز به تعطيلي كشانده مي شود. 
رييس مركز توسعه پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كشور در حاشيه مراسم آشنايي با مولفه هاي اجتماع درمان مدار اعتياد 
از فعاليت ۲9 مركز TC در كشور خبر داد. فريد براتي سده اظهار كرد: 
اجتم��اع درمان مدار يكي از انواع درمان هاي اعتياد اس��ت كه طي آن 
افراد بعد از س��م زدايي به مراكز TC ارجاع داده مي شوند. او ادامه داد: 
در اين مراكز تغيير رفتار، شخصيت و آموزش مهارت زندگي توسط تيم 

متخصص روان پزشك و پزشك به مددجويان ارائه مي شود. 
برات��ي افزود: در كنار اين موارد، در اين مراكز ش��اهد آموزش هاي 

حرفه يي و مهارت زندگي به بهبوديافتگان هستيم. 
رييس مركز توسعه پيش��گيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
ابراز كرد: امروزه مراكز مذكور در كشور توسط بخش مردم نهاد فعاليت 
مي كن��د، در حال حاضر ۲9 مركز فعال در اين ح��وزه وجود دارد كه 
دو مركز از آن اس��تان البرز اس��ت. براتي سده با تاكيد بر اينكه معتقد 
هستيم در مورد درمان اعتياد و كاهش آسيب اعتياد بايد پكيج كاملي 
از درمان ها را در اختيار داش��ته باشيم، تصريح كرد: اگر دسترسي هاي 
الزم نظير تامين منابع مالي به شكل يارانه و بيمه براي افراد و خانواده ها 
فراهم ش��ود مي توان امي��دوار بود تا مددجوي��ان از اين خدمات بهتر 

بهره مند شوند. 

تعطيلي مراكز ماده 16 ترك اعتياد در مرز هشدار
رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي با تاكيد بر حل مشكل 
اش��تغال معلوالن گفت: تعداد ۶۵ هزار و 8۰۰نفر دانش آموز ديرآموز 
در مدارس عادي تحصيل مي كنند. مجيد قدمي اظهار كرد: س��ازمان 
آموزش و پرورش اس��تثنايي هفت گروه دانش آموزان آسيب ديده را 

تحت پوشش قرار مي دهد. 
او اف��زود: اگر معلوليت باعث تفاوت فاحش در وضعيت فرد ش��ود 
اين سازمان بايد او را تحت پوشش قرار دهد. رييس سازمان آموزش و 
پرورش استثنايي كشور گفت: دانش آموزان آسيب ديده ذهني به لحاظ 
بهره هوشي بين ۵۰ تا ۷۰ هستند و دانش آموزان عادي ۱۰۰ هستند. 
براي آنهايي كه در مرز قرار مي گيرند خدمات حمايتي ارائه مي دهيم 

اما آنها را تحت پوشش قرار نمي دهيم. 

 تحصيل 74 هزار دانش آموز در مدارس استثنايي
وي ادام��ه داد: تع��داد ۷۴ هزار و ۱۷۵ نفر در مدارس اس��تثنايي 
تحصيل مي كنند و اگر معلوليت دشوار باشد دانش آموز را در مدارس 

استثنايي ثبت نام مي كنيم. 
قدم��ي ادامه داد: بيش��ترين گروه دانش آموزان تحت پوش��ش 
سازمان آموزش و پرورش استثنايي دانش آموزان آسيب ديده ذهني 
و كمترين آنها نابينايان و طيف اوتيسم هستند. او بيان كرد: تعداد 
۲3هزار و ۵۷۴ نفر نيروي انساني داريم. ۷هزار و 9۴۱ نفر مرد ۱۵ 
هزار و ۴۰ نفر زن هستند. او افزود: تعداد ۱۵هزار نفر داراي مدرك 
ليس��انس، نزديك به ۴هزار نفر نيز فوق ليس��انس هستند. رييس 
سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور گفت: كمترين گروه ما 
دانش آموزان اوتيسم هستند، تعداد ۲ هزار نفر در مدارس تحصيل 

مي كنند. بايد براي دانش آموزان اوتيس��م كار كشوري انجام شود. 
چون شرايطي دارند كه ارگان هاي ديگر بايد برعهده بگيرند. قدمي 
با تاكيد بايد دانش آموزان را به موقع شناسايي كنيم بيان كرد: در 
وزارت آموزش و پرورش از ۵سالگي نيز به صورت اختياري سنجش 
سالمت گذاش��تيم. بايد وزارت بهداشت از هنگام تولد، كودكان با 
نيازهاي ويژه را شناس��ايي كنند. براي مثال، كاشت حلزون باالي 

9۰درصد بايد پيش از ۶ سالگي انجام شود. 
وي با اش��اره به فراگير س��ازي گفت: در دوره يي زندگي مي كنيم 
كه نگاه به معلوليت تغيير يافته اس��ت. آم��وزش فراگير مي گويد اگر 
دانش آموز با نياز ويژه را به سيستم گلخانه يي ببريد با شعار آموزش و 
پرورش كه آماده سازي افراد براي زندگي است، تناقض خواهد داشت. 
كودكان خاص حق دارند در كنار دانش آموزان عادي تحصيل كنند و 

ما بايد شرايط مدارس را براي آنان مهيا كنيم. 
وي افزود: در هر منطقه يي يك مدرسه استثنايي داريم و همچنين 
چند مدرسه عادي داريم كه مدرسه استثنايي پشتيبان مدارس عادي 

مي شوند تا دانش آموز با نياز ويژه را پذيرا باشند. 
قدمي اظهار كرد: كتاب هاي كم توان ذهني با كتب درسي متفاوت 
است و خود براي آنان توليد محتوا مي كنيم. رييس سازمان آموزش و 
پرورش استثنايي كشور گفت: در طول ۴ سال گذشته از ۲۴ ميليارد 
تومان به 9۶ ميليارد تومان رس��يده اس��ت. او افزود: تعداد ۶۵هزار و 
8۰۰نفر دانش آموز ديرآموز تشخيص داده شده اند و در مدارس عادي 
تحصيل مي كنن��د. به تمام مدارس عادي چگونگ��ي تدريس به اين 
دانش آموزان را آموزش داده ايم. وي با اشاره به مشكالت سازمان گفت: 
با پيگيري، پرداخت سنوات ارفاقي از سوي تامين اجتماعي حل شد. 

تحصيل 6۵ هزار ديرآموز در مدارس عادي
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واممسكنتنهاهزينه20مترمربعازيكخانهراپوششميدهد

بي اطالعي مديرعامل بانك مسكن از قيمت ملك 
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

درحال��ي ك��ه تازه ترين آم��ار مربوط ب��ه قيمت 
هرمترمربع واحد مسكوني در پايتخت نشان مي دهد 
كه متوسط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در شهر 
ته��ران 4 ميليون و 890 هزار تومان اس��ت و در اين 
ش��رايط، متقاضي خريد مسكن با دريافت تسهيالت 
صندوق پس اندازمس��كن يك��م )80 ميليون تومان( 
تنه��ا كمتر از 20 مترمربع از يك واحد مس��كوني را 
مي تواند خريداري كند. اما مديرعامل بانك مس��كن 
در گفت وگويي اعالم كرده اس��ت كه س��قف كنوني 
وام مس��كن كه 80 ميليون تومان اس��ت و اين مبلغ 
50 درصد از هزينه يك واحد مسكوني متوسط متراژ 
را جوابگوس��ت. به گفته او، همواره نس��بت پرداخت 
تس��هيالت يك واحد مسكوني متوسط در تهران بايد 

در حد 50 درصد حفظ شود. 
 محمدهاش��م  بت ش��كن در گفت وگو با فارس با 
اشاره به تالش بانك مسكن براي پوشش 50 درصدي 
قيمت مسكن توس��ط تسهيالت مي گويد: برنامه اين 
بان��ك حفظ ارزش 50 درصدي تس��هيالت به ارزش 
واحد مسكوني متوسط در تهران است و بنابراين اگر 
زماني اين تناس��ب از ميان برود خودبه خود اين اتفاق 
خواهد افتاد كه سقف تسهيالت مسكن افزايش يابد. 

اثرگذارياندكتسهيالتدرخريدمسكن
مديرعامل بانك مسكن در ش��رايطي اعالم كرده 
است كه تسهيالت 80 ميليون توماني، نيمي از هزينه 
يك واحد مسكوني متوسط متراژ را در پايتخت تامين 
مي كند كه ب��ا توجه به آمار بان��ك مركزي از قيمت 
هرمترمربع واحد مس��كوني )4 ميلي��ون و 890 هزار 
تومان( و عرف يك خانه متوس��ط متراژ )حداقل 70 
مترمربع(، قيمت متوس��ط يك واحد 70 مترمربعي 
در ته��ران حدود 336 ميليون تومان مي ش��ود كه با 
فرض دريافت تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم 
توس��ط زوجين )160ميليون تومان(،  اين تسهيالت 
كه بيشترين س��قف وام هاي خريد مسكن را به خود 
اختص��اص داده اند، حدود 47.6 درصد از قيمت واحد 

مسكوني مورد نظر را پوشش مي دهد. 
در چنين ش��رايطي مديرعامل بانك مس��كن در 
پاس��خ به اين سوال كه اگر سال آينده قيمت مسكن 
رش��د كند، سقف تس��هيالت خريد مسكن )صندوق 
يكم با س��قف 80ميلي��ون تومان( افزاي��ش مي يابد، 
مي گويد: فعال بانك مس��كن برنامه ي��ي براي افزايش 
سقف تسهيالت ندارد. تاكيد مديرعامل بانك مسكن 
درباره عدم افزايش تس��هيالت بانك مسكن درحالي 
اس��ت كه از مهر ماه سال جاري،  حرف و حديث هاي 
بسياري درباره تغيير در شرايط پرداخت و بازپرداخت 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم بوده در ميان 
اس��ت و حتي عباس آخوندي،  وزير راه و شهرس��ازي 

ه��م در نامه يي ب��ه مديرعامل بانك مركزي بس��ته 
پيش��نهادي درباره تغيير ش��رايط تس��هيالت بانك 
مسكن ارائه داد كه اين بسته از سوي مسووالن بانكي 
كش��ور با استقبال روبه رو نشد. پيش از آن نيز حسن 
روحاني رييس جمهور به هنگام مبارزات انتخاباتي در 
گفت وگوي وي ژه شبكه دوم سيما قول داد كه در دولت 
دوازدهم س��قف 80 ميليون تومان��ي وام خانه اولي ها 
به 100ميليون )200 ميلي��ون تومان براي زوجين( 

افزايش يابد. وعده يي كه تاكنون محقق نشده است. 

عدمتناسبباتواناقتصاديخانوارها
ناگفته نماند كه دريافت كامل تسهيالت صندوق 
پس انداز مسكن يكم يعني وام 160 ميليون توماني به 
معناي پرداخت ماهانه يك ميليون و 480 هزار تومان 
اس��ت كه پرداخت چنين قسطي براي خانواده يي كه 
مستاجر بوده و عالوه بر هزينه خوراك، پوشاك، قبض 
آب، ب��رق،  گاز و تلفن بايد اجاره بها هم پرداخت كند، 
با مش��كالتي همراه اس��ت و از توان اغلب خانوارهاي 

ايراني خارج است. 

استقبالكمازوامخانهاوليها
در اي��ن مي��ان و عالوه ب��ر پوش��ش دهي پايين 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم و اقساط باالي 
اين تس��هيالت، آمار بانك مركزي نشان مي دهد كه 
تعداد كل وام هاي ثبت نام شده از خرداد 94 تا تيرماه 
سال جاري در صندوق پس انداز يكم بيش از 171هزار 
مورد بوده اس��ت و تنها 4.8درصد از ثبت نام كنندگان 
در اين صندوق موفق به دريافت تسهيالت 80 ميليون 

توماني شده اند. 
در واقع با وجود اينكه دو س��ال از اجراي اين طرح 
مي گ��ذرد اما كمتر از 5 درصد از ثبت نام كنندگان در 
صندوق پس انداز مسكن يكم توانسته اند اين تسهيالت 

را دريافت كنند. 
البته بانك مس��كن با حذف برخي شروط دريافت 
تس��هيالت مسكن و كاهش نرخ سود تسهيالت خانه 
اولي ه��ا به 9.5 درصد در ش��رايط معمولي و 8درصد 
دربافت هاي فرس��وده تالش كرد كه ميزان استقبال 
خريداران مس��كن از اين تسهيالت را افزايش دهد اما 
آمار مربوط به ثبت نام كنندگان و دريافت كنندگان وام 
مسكن، حكايت از بي اثر بودن اين تسهيالت دربهبود 

بازار مسكن دارد. 

بازارخانههايپرفروشتهران
در ش��رايطي كه مديرعامل بانك مس��كن مدعي 
اس��ت كه تس��هيالت صندوق پس انداز مسكن يكم 
نيم��ي از هزينه خريد يك واحد مس��كوني را تامين 
مي كند، نگاهي به معامالت واحدهاي 60 تا 70 متري 
ك��ه عنوان پرفروش ترين خانه هاي ته��ران را به خود 

اختصاص داده اند، بيشتر در مناطق مركزي و جنوبي 
تهران انجام ش��ده اس��ت. به گزارش ايسنا، واحدهاي 
مس��كوني 60 تا 70 مترمربع با س��هم 14.8درصد از 
كل معامالت شهر تهران در آبان ماه امسال بيشترين 
فروش را داشتند كه تراكم اين نوع واحدها بيشتر در 
مناطق مركزي و جنوبي شهر است و در نقاط شمال 
تهران كمتر يافت مي شود. به طور مثال يك واحد 65 
متري 20 سال ساخت در دوالب 120ميليون تومان 

فروخته ش��ده در صورتي كه واحدي نوساز با همين 
مت��راژ در آجوداني��ه 863 ميليون توم��ان به فروش 
رس��يده اس��ت. با توجه به اينكه واحدهاي 60 تا 70 
مت��ري پرطرفدارترين واحدها براي خريد و فروش در 
پايتخت هستند، نگاهي به قيمت كل اين واحدها در 
مناطق مختلف تهران )ارزان قيمت،  متوس��ط قيمت و 
گران قيمت( مي تواند در اثبات درس��تي يا نادرس��تي 

گفته هاي مديرعامل بانك مسكن راهگشا باشد. 

اظهارنظ��ر ت��ازه مديرعامل بانك مس��كن درباره 
پوش��ش 50درصدي تس��هيالت صن��دوق پس انداز 
مسكن يكم براي خريد يك خانه متوسط با توجه به 
قيمت مسكن در تهران گواه اين است كه مديرعامل 
بانك مس��كن يا از قيم��ت ملك در ته��ران بي خبر 
اس��ت يا مصلحت اين گونه حك��م مي كند كه چنين 
گفت وگوهايي را درباره تس��هيالت صندوق پس انداز 

مسكن يكم داشته باشد. 

ساختارتشكيالتي
شهرداريتهرانتغييرميكند

محمدعلي نجفي، ش��هردار ته��ران از احتمال ادغام 
برخي سازمان ها و معاونت ها در شهرداري تهران خبر داد. 
به گزارش ايسنا، نجفي با اشاره به دستور اخيرش درباره 
اصالح س��اختار ش��هرداري تهران با بيان اينكه ساختار 
شهرداري از جهات مختلف داراي اشكاالتي است، گفت: 
يكي از اشكاالت ساختار شهرداري گستردگي بيش از حد 
آن اس��ت؛ به گونه يي كه با اين شهر نبايد اين قدر از نظر 
تعداد مديريت ها، ساختار گسترده يي طراحي مي شد. وي 
افزود: تداخل و استهالك بين بخش هاي مختلف شهرداري 
به وفور ديده مي شود به گونه يي كه موردي داريم كه يك 
موضوع واحد در چند دفتر در شهرداري دنبال مي شود كه 
اين قابل قبول نيست. شهردار تهران با بيان اينكه ساختار 
شهرداري بايد با يك نگاه علمي و جامع انديش مورد توجه 
قرار گيرد، گفت: بر همين اس��اس از معاونت برنامه ريزي 
درخواست كرديم كه شوراي علمي  در اين زمينه تشكيل 
دهد و اس��تاد برجسته يكي از دانشگاه ها را نيز به عنوان 
رييس ش��وراي علمي انتخاب كرديم تا در سه فاز تغيير 

ساختار شهرداري را بررسي كنند.
نجفي با بيان اينكه از اين ش��وراي علمي درخواست 
كردي��م ك��ه در يك فاز 6ماه��ه كليات س��اختار جديد 
ش��هرداري را آماده كنند، تصريح كرد: همچنين در يك 
فرصت يك ساله بايد ساختار نهايي شهرداري شكل بگيرد 
ك��ه در كنار آن يك كار ضربت��ي نيز در خصوص جايگاه 
زن��ان و س��اختار مرتبط با آن در ش��هرداري و همچنين 
موضوع خزانه متمركز نيز در دستور كار قرار گرفته است، 
چراكه بايد اين دو موضوع در شهرداري با فوريت بيشتري 
به نتيجه برس��د و از اين شورا خواسته ايم كه درخصوص 
اين دو موض��وع راه حل هايي ارائه دهند. ش��هردار تهران 
در پاس��خ به اينكه آيا ممكن است برخي از سازمان ها يا 
معاونت هاي شهرداري در ساختار جديد ادغام شود؟ گفت: 
در حال بررسي موضوع تغيير ساختار هستيم و اگر الزم 
باش��د معاونت ها، ادارات كل سازمان ها و شركت ها ادغام 
مي ش��وند اما در حال حاضر اين مس��اله در فاز بررسي و 

مطالعه قرار دارد. 

منعمهندسانازاظهارنظر
دربارهمقاومتساختمانها

معاون مس��كن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در 
نامه يي به سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور دستور 
ممنوعيت اظهارنظر همه اعضاي اس��تاني اين س��ازمان 

درباره زلزله استان كرمانشاه را صادر كرد.
 ب��ه گزارش مهر در پي اظهارنظ��ر تعدادي از اعضاي 
نظام مهندس��ي ساختمان استان كرمانشاه و چند استان 
ديگر در خصوص سازه هاي مسكن مهر در پي زلزله سرپل 
ذه��اب و چند ش��هر ديگر اين اس��تان، حامد مظاهريان 
معاون مس��كن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي طي 
نامه يي به فرج اهلل رجبي، رييس س��ازمان نظام مهندسي 
ساختمان كشور)شوراي مركزي( اعالم كرد اين سازمان 
بايد همه اعضاي نظام هاي مهندس��ي ساختمان كشور را 
از اظهارنظر غيركارشناسي درباره مقاومت ساختمان ها در 
ايران منع كند. معاون وزير راه و شهرسازي همچنين در 
اين نامه خواستار تشكيل كارگروه ويژه يي از كارشناسان 
خبره داراي صالحيت حرفه يي و پايه يك ارشد طراحي از 
ميان اعضاي نظام مهندسي ساختمان شده تا به ارزيابي 
خسارات وارده به ساختمان ها در پي زلزله اخير بپردازند. 

هزينهخدماتفرودگاهنجف
2برابركشورهاياروپايي

رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري گفت: خدمات 
هندلينگ فرودگاه نجف دو برابر كشورهاي اروپايي است 

و اين براي شركت هاي هوايي مقرون به صرفه نيست. 
عل��ي عاب��دزاده  در گفت وگو با ايرن��ا درباره تصميم 
ش��ركت هاي هواي��ي اي��ران در انتق��ال پروازهاي خود 
از ف��رودگاه نجف به بغداد گف��ت: علت اين كار مباحث 
اقتصادي است و هيچ مساله سياسي در اين زمينه وجود 
ندارد. رييس س��ازمان هواپيمايي اضاف��ه كرد: عالوه بر 
خدمات هندلينگ، هزينه س��وخت در نجف باالس��ت و 
تصميم جابه جايي بيشتر از منظر اقتصادي مطرح است. 

ايرانشهر

قرارداد توليد 450 واگن مس��افري ريل باس بين 
راه آهن جمهوري اسالمي، شركت واگن سازي ايريكو و 
شركت روتم كره  جنوبي با حضور وزير راه و شهرسازي 
به امضا رس��يد. به گزارش ايرنا عباس آخوندي، وزير 
راه و شهرس��ازي در مراسم امضاي اين قرارداد گفت: 
اين قرارداد به ارزش 720ميليون يورو به امضا رسيده 
و قرار اس��ت 450 واگن در طول 6 سال و6 ماه توليد 
و به مرحله بهره برداري برس��د. آخوندي با بيان اينكه 
هم اكنون 100دستگاه واگن ريل باس در شبكه فعال 
است، افزود: 150واگن ديگر كه در دست ساخت است 
با اين 450واگن خودكشش��ي شاهد تحوالت بزرگي 
در توس��عه قطارهاي حومه يي خواهيم بود. او با بيان 
اينكه با ورود اين ناوگان به ش��بكه قطار هاي حومه يي 
ساالنه 70ميليون مسافر مي توانند در شبكه حومه يي 
جابه جا ش��وند، گفت: توليد اين واگن ها در ايران براي 
يك هزار نفر اشتغال مستقيم، براي 1700نفر اشتغال 
غيرمستقيم و 2هزار نفر نيز پس از ورود اين ناوگان به 

شبكه ريلي كشور مشغول كار خواهند شد. مديرعامل 
راه آهن هم در حاش��يه امضاي اين قرارداد گفت: اين 
واگن ه��ا در 78ماه براي ش��ركت قطارهاي حومه يي 
راه آهن ساخته مي شود و نخستين سري آن در كمتر 

از 1.5سال آينده تحويل راه آهن مي شود. 
س��عيد محمدزاده اف��زود: مالك اصل��ي اين ريل 
باس ها دولت و راه آهن خواهد بود و بهره برداري از اين 
واگن ها را در شبكه حومه يي به بخش خصوصي واگذار 
مي كنيم. او از نهايي شدن اساسنامه شركت قطارهاي 
حومه يي خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه در ماه جاري 
با امضاي وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان برنامه 
و بودجه، تش��كيل شركت قطارهاي حومه يي زير نظر 
راه آهن نهايي ش��ود. مديرعامل شركت راه آهن اظهار 
كرد: دولت تدبير اميد به توسعه قطارهاي حومه يي در 
اطراف كالن ش��هرها توجه جدي دارد و با امضاي اين 
قرارداد و توليد اين واگن ها ظرفيت بزرگي در قطارهاي 

حومه يي به وجود مي آيد. 

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: در طول 
سال هاي گذشته تالش شد تا با توسعه زيرساخت هاي 
حمل ونقل ريلي، تامين ناوگان شبكه ريلي كشور در 
دس��تور كار ما قرار گيرد و امروز شاهد امضاي قرارداد 
خريد450واگن مس��افري با استفاده از فاينانس مالي 

كره جنوبي در ايران هستيم. 
محمدزاده با بيان اينكه در توليد اين واگن ها سهم 
ايران بيش��تر از شركت روتم كره جنوبي است، گفت: 
هزينه توليد اين واگن ها 720ميليون يورو اس��ت و با 
ورود اين واگن ها، توسعه قطارهاي حومه يي در برنامه 

ششم توسعه وارد مرحله جديدي خواهد شد. 
مديرعامل ش��ركت راه آهن يادآور ش��د: س��ازنده 
تجهيزات اين واگن ها روتم كره جنوبي است و بيشتر 
آنها در ش��ركت ايريكو توليد خواهد شد ضمن اينكه 
اجراي اي��ن قرارداد همراه با انتقال دانش فني خواهد 
بود. مديرعامل شركت هيوندايي روتم كره جنوبي هم 
گفت: با توليد اين واگن ها در شركت ايريكو دانش فني 
و تكنولوژي س��اخت اين واگن ها نيز به اين ش��ركت 

ايراني منتقل مي شود. 

امضايقراردادتوليد450واگنريلباسباكرهجنوبي

موضوعمناقصه

مدتپيمان دورهتضمين مبلغتضمينارجاعكار)به
ريال( مبلغبرآورد)بهريال( موضوع رديف

8 ماه 24 ماه 1/426/000/000 28/509/874/141 لكه گيری و آسفالت محور بهنمير – بابل 1

6 ماه 24 ماه 756/000/000 15/108/729/534 آسفالت لوكوبيتی محور هراز 
)محدوده پلور- آب اسك(

2

4 ماه 24 ماه 201/000/000 4/008/896/680  لكه گيری محورهای روستايی آسفالته 
استان مازندران )تجديد(

3

دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری )حمل و نقل( و با رعايت سقف از سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه ريزی سابق(
مهلت و محل دريافت اسناد: از تاريخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت 7 روز

محل تسليم پاسخ پيمانكاران: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- دبيرخانه اداره
تاريخ تحويل اسناد به دبيرخانه اين اداره كل حداكثر تا پايان وقت اداری مورخه 96/10/2 می باشد.

تاريخ بازگشايی پاكات: 96/10/3
آدرس: ساری خيابان انقالب مقابل استانداری – اداره پيمان و رسيدگی تلفن: 011-33326002

اين آگهی همزمان در سايت iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

ری و حمل و نقل جاده ای  اداره کل راهدا
استان مازندران

آگهیمناقصه
ادارهكلراهداریوحملونقلجادهایاستانمازندران

نوبت دوم

ادارهكلراهداریوحملونقلجادهایاستانمازندران

آگهیمناقصهعمومیيكمرحلهای
خريد،حمل،نظارتبرنصبوراهاندازیدودستگاهچيلرجذبیبهمراهدودستگاهبرج

خنككنندهپروژهبيمارستان۳2تختخوابیثالثباباجانیكرمانشاه-باردوم
دانش��گاه علوم پزش��كی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه در نظر دارد خريد، حمل، نظارت بر نصب و راه اندازی دو 
دستگاه چيلر جذبی DOUBLE EFFECT نوع بخار به ظرفيت هر دستگاه 100 تن تبريد واقعی و دو دستگاه برج 
خنك كننده فايبرگالس متناسب با چيلر مذكور جهت بيمارستان 32 تختخوابی ثالث باباجانی خود، از طريق مناقصه 
عمومی )يك مرحله ای( اقدام نمايد. لذا از كليه ی ش��ركت ها و موسس��ات واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ نشر اين 
آگهی لغايت پايان وقت اداری روز سه ش��نبه به تاريخ 1396/9/14 بابت خريد اس��ناد مناقصه با ارائه فيش واريزی به 
مبلغ 200/000 ريال به حس��اب ش��ماره 2178423705008 بانك ملی به نام درآمد غير بهداشتی و درمانی دانشگاه 
علوم پزش��كی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه به نش��انی كرمانشاه : بلوار شهيد بهشتی، ساختمان شماره ی يك 
دانش��گاه علوم پزش��كی ، طبقه ی اول، اداره ی تداركات ) تلفن: 38375161-083( و يا تهران: خيابان انقالب، چهارراه 
وليعصر، ضلع شرقی پارك دانشجو، خيابان استاد شهريار، پالك 31، طبقه ی اول، دفتر نمايندگی دانشگاه علوم پزشكی 

كرمانشاه )تلفن:66718141( مراجعه نمايند.
1- سپرده شركت در مناقصه 350/000/000ريال )سيصدوپنجاه ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی و يا 
واريز نقدی وجه مذكور به حساب شماره 2007 010417370 بانك صادرات شعبه مدرس ) كرمانشاه( به نام دانشگاه 

علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه مي باشد.
2- آخرين مهلت تحويل پيش��نهادات توس��ط شركت كنندگان در مناقصه تا س��اعت 15 روز شنبه تاريخ 1396/9/25 

مي باشد. 
3- محل تحويل پيش��نهادات كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتی، ساختمان شماره ی يك، طبقه ی سوم ، دبيرخانه محرمانه 

مي باشد.
4( هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه مي باشد.

5( تاريخ بازگش��ايی پيشنهادات واصله روز يكشنبه تاريخ 96/9/26 س��اعت 8:30 صبح در محل كرمانشاه، بلوارشهيد 
بهشتی، ساختمان شماره ی يك دانشگاه علوم پزشكی، طبقه اول، دفتر مديريت پشتيبانی و امور رفاهی مي باشد.

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشكیوخدماتبهداشتیدرمانیكرمانشاه

مظنهقيمتواحدهای۶0تا۷0متردرتهران
طيآبان۱۳۹۶

قيمتسنبنامتراژمحله
)تومان(

120 ميليون20 سال65 متردوالب
142 ميليون14 سال62 مترافسريه
147 ميليون5 سال67 مترجواديه

249 ميليون14 سال65 مترصد دستگاه
289 ميليون3 سال60 مترامامت

294 ميليون14 سال62 مترجنت آباد
شهرك 
355 ميليون7 سال62 مترآزمايش

360 ميليون5 سال69 مترشمس آباد
863 ميليوننوساز65 مترآجودانيه

با توجه به اينكه طرح صندوق پس انداز مسكن يكم در خانه داركردن جامعه 
هدف چندان موفق نبوده اس��ت اما نگاهي به ابزارهاي مختلفي كه دركشورهاي 
ديگر براي خانه داركردن مردم اس��تفاده مي شود، مي تواند كمك كننده باشد، به 
عنوان نمونه در انگليس از س��ال 2010 تاكن��ون 380 هزار خانوار از طريق اين 
ابزارها و طرح ها، صاحب خانه شده اند. دولت انگليس به دليل استقبال روزافزون 
م��ردم از اين برنامه به تن��وع طرح هاي حمايتي خود افزوده اس��ت و هم اكنون 
ابزارهاي حمايتي خود را در قالب 13طرح مختلف براي اقش��ار گوناگون جامعه 
از سالمندان و معلوالن گرفته تا نظاميان ارائه مي دهد. دولت انگليس با همكاري 
نظام بانكي و ساير نهادهاي تامين مالي توانسته است تا 95 درصد از منابع مالي 
م��ورد نياز براي خريد مس��كن را تامين كند. هدف اصل��ي اين برنامه كمك به 
خانه دار شدن آن افرادي است كه پول اوليه الزم براي خريد مسكن را ندارند اما 
از درآمد ماهانه كافي براي پرداخت اقساط وام بهره مند هستند. بدين منظور در 
اجراي اين برنامه ها براي احراز شرايط دريافت تسهيالت سقف مشخصي از درآمد 
ماهانه خانوار ها در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، دولت انگليس با همكاري 
نظام بانكي و ساير نهادهاي تامين مالي توانسته است تا 95 درصد از منابع مالي 
مورد نياز براي خريد مس��كن را تامين كند. اين برنامه طيف وسيع و متنوعي از 

طرح هاي حمايتي در قالب 13طرح مختلف را شامل مي شود كه در اين گزارش 
تنها به يكي از اين ابزارها كه طرح وام - سهام است، اشاره مي شود. 

دول��ت انگليس در ط��رح »وام- س��هام« به ج��اي پرداخت يارانه، روش��ي 
بازگش��ت پذير براي منابع حمايتي از بخش مس��كن انتخاب كرده است. در اين 
روش دولت به ميزان تسهيالت اعطايي در واحد مسكوني خريداري شده سهامدار 
خواهد بود. ماهيت برنامه به صورتي است كه دولت 20درصد از قيمت خانه نوساز 

را به صورت دولتي تامين مي كند. 
75 درصد از مابقي قيمت مسكن از طريق تسهيالت بلندمدت خريد مسكن و 
تنها 5  درصد از طريق آورده نقدي خانوار تامين مي شود و تسهيالت پرداختي به 
خانوارها با توجه به درآمد آنها در نظر گرفته مي شود به طوري كه در نظام بانكي 
بريتانيا، تسهيالت رهني معادل 4.5برابر درآمد ساالنه كل خانوار تعيين مي شود 
در ضمن اقس��اط بازپرداخت تس��هيالت نبايد بي��ش از 45 درصد خالص درآمد 
خانوار باشد. دوره بازپرداخت وام دولتي 25ساله است و در 5 سال اول هيچ گونه 
كارمزدي به آن تعلق نمي گيرد. الزم به ذكر است كه دولت از سال 2016 براي 
پوشش قيمت باالي مسكن در لندن با تغيير در سقف تسهيالت پرداختي، سهم 
وام دولتي را در محدوده لندن بزرگ از 20 درصد به 40 درصد افزايش داده است. 

تجربه انگليس در اعطاي وام مسكن

مسالهامالكنجوميواردفازتازهايميشود؟
افش��ين حبيب زاده، معاون نظارت ش��وراي شهر 
تهران با اش��اره به اينكه س��ازمان امالك و مستغالت 
ش��هرداري در دوره مديريت پيشين بدون مجوز شورا 
امالكي را به افراد و موسس��ات مختل��ف واگذار كرده 
است، گفت: منتظر هستيم؛ اسامي و مشخصات افرادي 
كه اين امالك را دريافت كردند به ش��ورا ارسال شود. 
همچنين مهلتي را مش��خص كرده ايم كه پس از آنكه 
شورا اين اطالعات را دريافت كرد، اين ليست در اختيار 
رسانه ها قرار گيرد. به گزارش ايلنا، افشين حبيب زاده با 
اشاره به مصوبه  شوراي چهارم كه ماهيت نظارتي شورا 
را زير سوال برد، گفت: بر اساس قانون شوراها، وظايف 
نظارتي شوراي اسالمي شهر بسيار مشخص است. ماده 

71 قانون ش��وراها، وظايف اين شورا را مشخص كرده 
است، اين ماده 34 بند دارد و برخي به صورت مشخص 

به عنوان نظارت اختصاص دارد. 
اين عضو شوراي شهر تهران درباره مصوبه شوراي 
چهارم در خصوص تفويض اختيار شورا به شهرداري در 
رابطه با تنظيم اساسنامه موسسات و شركت هاي تابعه 
گفت: بر اس��اس بند 15 ماده 71 قانون »تش��كيالت، 
وظايف و انتخابات ش��وراهاي اسالمي كشور« تصويب 
اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري 
با تاييد و موافقت وزارت كش��ور به عهده شوراي شهر 
اس��ت. اين يكي از اختياراتي اس��ت ك��ه در دوره هاي 
گذشته به شهردار تفويض شده و از نظر شوراي پنجم 

نبايد صورت مي گرفت. او ادامه داد: بر اساس اين مصوبه 
موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري خودشان 
اساسنامه شان را تنظيم كرده و به اجرا مي گذارند. يكي 
از مهم ترين س��ازمان هايي كه خودش اساسنامه اش را 
تنظيم كرده س��ازمان امالك و مس��تغالت شهرداري 
اس��ت كه يكي از بااهميت ترين س��ازمان هاي وابسته 
به ش��هرداري اس��ت و مس��ووليت واگ��ذاري امالك 
ش��هرداري را بر عهده دارد. حبيب زاده با تش��ريح اين 
نكته كه تصويب اساس��نامه و بدون نظارت ش��ورا چه 
تبعات منفي دارد، افزود: س��ازمان امالك و مستغالت 
ش��هرداري  بندي را در آيين نامه گنجانده است كه به 
اين سازمان اجازه مي دهد؛ امالك را بدون مصوبه شورا 

به افراد واگذار كند، در صورتي كه طبق قانون هر ملكي 
كه به اشخاص و موسسات مختلف واگذار مي شود؛ بايد 
مجوز خود را از شوراي شهر بگيرد، اما سازمان امالك 
و مستغالت بدون مجوز ش��ورا امالك را به موسسات 
مختلف واگذار كرده كه تعداد اين واگذاري ها هم قابل 
توجه است. او با اش��اره به اقدامات پيشگيرانه شوراي 
پنجم گفت: اس��امي امالك واگذار شده موجود است 
و به بخش��ي از اين اطالعات در شورا دسترسي داريم. 
منتظر هس��تيم اسامي و مش��خصات افرادي كه اين 
امالك را دريافت كردند به ش��ورا ارسال شود و مهلتي 
را مشخص كرده ايم كه پس از آنكه شورا اين اطالعات 
را دريافت كرد، اين ليس��ت را در اختيار رسانه ها قرار 
دهيم. معاون نظارت ش��وراي شهر در پاسخ به اينكه 
آيا ش��وراي پنجم قصد ندارد، براي نظارت بر فعاليت 
خود اعضاي شوراي شهر هم اقدامي انجام دهد، تصريح 

كرد: مجلس كميته يي را براي نظارت روي فعاليت هاي 
نماين��دگان مجلس مش��خص كرده اس��ت و اعضاي 
اين كميته از بين خود نماينده ها انتخاب مي ش��وند و 
پيش��نهادي تحت همين عنوان در ش��وراي شهر هم 
مطرح ش��د. البته در اين مورد مصوبه يي در ش��وراي 
اول داش��تيم و اعضاي ش��ورا در اين زمينه كميته يي 
را پيشنهاد داده بودند كه در همان زمان تصويب شد. 
او ادام��ه داد: مصوبه ش��وراي اول در اين مورد در 
حال بررسي و بازنگري اس��ت و از شوراي اول به اين 
طرف كه تاكنون اين مصوبه اجرايي نش��ده است. اين 
ش��امل همه  چيز از جمله تخلفات مالي مي شود. اين 
موضوع در ش��وراي پنجم به عنوان يك بحث جديد 
طرح شده است و روي آن كار مي كنيم. مشابه همان 
اقدامي كه مجلس انجام داده است و موضوعاتي كه به 

اعضا برمي گردد را كميته  مورد بررسي قرار مي دهد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
جلوگيري از واردات خودرو 

نيازمند موافقت دولت
خان�ه  ملت   وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
جلوگي��ري از ورود و محدود كردن واردات خودروهاي 
لوكس كه حضور آنها در شرايط فعلي ضروري نيست، 
در ص��ورت موافق��ت دولت به اج��را در مي آيد. محمد 
شريعتمداري درخصوص تداوم بسته بودن سايت ثبت 
سفارش واردات خودرو، اظهار كرد: در حال حاضر نرخ 
 API جديد تعرفه هاي واردات خودرو و همچنين نرخ
آنچه از فعاليت واردات قطعات يدكي منفصله خودرو كه 
به س��اخت داخل منجر مي شود، به منظور ايجاد رقابت 
بيش��تر براي توليد در داخل كشور تقديم هيات دولت 
ش��ده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه 
جلوگي��ري از ورود و محدود كردن واردات خودروهاي 
لوكس كه حضور آنها در ش��رايط فعلي ضروري نيست 
در صورت موافقت دول��ت به اجرا در مي آيد، گفت: در 
6 ماهه اول س��ال جاري به ميزان مشابه سال گذشته 
واردات خودرو صورت گرفته اس��ت. او خاطرنشان كرد: 
اگر دولت تصميم جدي��دي درخصوص واردات خودرو 

داشته باشد به آن عمل مي كنيم. 

فاينانس ها، دولت را بدهكارتر 
مي كند

مه�ر   رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه اس��تفاده 
از فاينانس دولت هاي آينده را بدهكارتر مي كند، گفت: 
سرمايه گذاري مشترك خارجي بهتر از فاينانس است. 

غالمحسين ش��افعي با اش��اره به اعالم آمار جذب 
فاينانس هاي خارجي از س��وي دول��ت در گزارش هاي 
رسمي گفت: نگراني از رفتار دولت درخصوص هدايت 
فاينانس ه��ا ب��ه پروژه ه��اي دولتي كماكان از س��وي 
بخ��ش  خصوصي وج��ود دارد و البته اي��ن دغدغه هم 
 كامال بجاس��ت؛ چراكه در برنامه ششم توسعه، جذب

6۵ ميليارد دالر فاينانس پيش بيني ش��ده كه بتوان از 
تامين مالي خارجي اس��تفاده كرد. ريي��س اتاق ايران 
افزود: اگرچه جذب منابع مالي خارجي از طريق فاينانس 
اكنون نياز اقتصاد ايران است؛ اما اينكه دولت بيشترين 
سهم را از اين فاينانس ها به خود اختصاص دهد، براي 
ما جاي نگراني دارد؛ چراكه اين منابع در شرايط كنوني 
كه اقتصاد ايران با مضيقه هاي مالي فراوان روبه رو است 
بايد صرف پروژه هايي شود كه پاسخگويي الزم را داشته 
باشند؛ تا در آينده دولت ها گرفتار يك بدهكاري بزرگ 
نش��وند. او با اش��اره به حجم باالي بدهي هاي دولت به 
بخش هاي مختلف اقتصادي تصريح كرد: منابع فاينانس 
بايد مورد اس��تفاده بخش خصوصي باش��د و به همين 
دليل نظر ما اين اس��ت بيش از آنكه تكيه بر اس��تفاده 
از فاينانس باش��د بر س��رمايه گذاري مشترك خارجي 
تكيه ش��ود؛ چراكه اگر منابع به صورت سرمايه گذاري 
مشترك باش��د، مديريت، دانش و فناوري براي بخش 
خصوصي ايجاد مي ش��ود. به گفته شافعي؛ دولت بايد 
امكان اس��تفاده بخش  خصوصي از فاينانس ها را فراهم 

كرده و خود كمترين استفاده را از آن داشته باشد. 

افزايش ارزش ضمانتنامه ها
ش�اتا   مديرعام��ل صندوق ضمانت س��رمايه گذاري 
صنايع كوچك گف��ت: ارزش ضمانتنامه ه��اي صادره و 
تمديدي در 7ماه امسال 114درصد افزايش يافته است. 
محمد حسين مقيس��ه اظهار كرد: جمع ضمانتنامه هاي 
ص��ادره و تمديدي در 7ماهه س��ال 96 حدود يك هزار 
و 600 ميلي��ارد ريال بوده كه اين رقم در مدت مش��ابه 
س��ال قبل 726ميليارد ريال بوده است. او با مقايسه نرخ 
رشد در سال هاي 94 تا 96 تصريح كرد: در كل سال 9۵ 
به نسبت س��ال 94 حدود 66 درصد رشد داشته ايم و با 
بررس��ي تك تك ماه ها در سال 96 شاهد هستيم كه از 
ابتداي ارديبهش��ت ماه در تمامي ماه ها نرخ رشد ثابت و 
نزديك به 11۵درصد بوده كه اين اتفاق بيانگر آن اس��ت 
كه نرخ رش��د هم در س��ال 9۵ و هم در 8 ماهه ابتداي 
امسال با ثبات بوده و اميدواريم آن را در سال هاي آينده 
نيز حفظ كنيم. مقيسه با بيان اينكه توزيع اين نرخ رشد 
در تمامي اس��تان ها تقريبا يكس��ان بوده است، گفت: به 
طور مثال در سال گذشته حدود 40درصد از آمار صدور 
ما مربوط به تعرفه هاي توسعه يي بوده و به همين ميزان 
تعرفه ايجادي داشته ايم كه اكنون نيز تركيب همان است 

فقط نرخ در سراسر كشور افزايش يافته است. 
مقيس��ه افزود: هدف گذاري براي س��ال 96 افزايش 
100درصدي بوده كه خوشبختانه توانسته ايم در 7ماهه 
اخير نرخ رش��د 114درصدي را داشته باشيم. او با اشاره 
ب��ه اينكه در ماه هاي پاياني س��ال بر حجم فعاليت ها به  
شدت افزوده مي شود، گفت: در ماه هاي پاياني سال مالي، 
تحرك خاصي وجود دارد و انتظار ما اين است كه در اين 
7ماهه كه نرخ رشد 11۵درصد بوده زماني كه اين ۵ ماه 
نيز به آن افزوده شود در مجموع بتوانيم نرخ رشدي باالتر 
از اين عدد براي سال 96 به نسبت سال 9۵ داشته باشيم. 

 مشكالت صادرات كاال
به عراق 

تس�نيم   دبيركل كانون انجمن صنايع غذايي ايران 
گف��ت: تحقق پيش بيني صادرات ي��ك ميليارد دالري 
لبنيات به عراق با افزايش ۵0 درصدي تعرفه از س��وي 

دولت اين كشور با مشكل مواجه شده است.
كاوه زرگ��ران اف��زود: در 6 م��اه گذش��ته صادرات 
لبنيات به عراق به ۵00 ميليون دالر رسيد و پيش بيني 
مي كرديم تا پايان سال به ركورد يك ميليارد دالر دست 
پيدا كنيم. او ادامه داد: متاسفانه بدليل مشكالت در دو 
ماه گذشته و افزايش تعرفه واردات لبنيات تا ۵0 درصد 
از سوي دولت مركزي، دستيابي به اين ركورد صادراتي 
دشوار شده اس��ت. زرگران با اشاره به ضرورت حل اين 
مشكل از سوي دولت گفت: دولت بايد از طريق سياسي 
و انج��ام رايزني ه��ا در جهت رفع اين مان��ع اقدام كند.  
دبيركل كان��ون انجمن صنايع غذايي ايران همچنين 
با اش��اره به رشد صادرات آرد به كشور عراق افزود: با 
وجود آنكه بيش از 99درصد سهم يك ميليون و ۵0 
ه��زار تني آرد عراق از س��وي تركيه تامين مي ش��ود 
اما با توج��ه به ظرفيت در حوزه گندم ش��ركت هاي 
ايراني گام هاي خوبي را برداشتند. زرگران بازار عراق 
را داراي ظرفيت هاي بسياري برشمرد و تصريح كرد: 
يكي از مش��كالت تجار ايراني مربوط به قوانين عبور 
موقت كاالس��ت كه از س��وي كش��ور ما سخت گيري 
مي ش��ود و به زيان صادرات است. اين مشكل بايد در 
تعامالت بين گمرك و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي 
و صنعت، معدن و تجارت برطرف شود تا شركت هاي 

ايراني بدون دغدغه به صادرات بپردازند.

روي خط خبر 

رييس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به »تعادل« خبر داد

حذف ارز مبادله اي »5441« تعرفه
اعتبار ثبت  سفارش واردات خودرو ۳ ماهه شد

تعادل   
»چ��را تراز تجاري منفي و صادرات دچار افت ش��د؟« 
اگرچه فع��االن اقتصادي م��واردي چون »نوس��انات نرخ 
ارز، بي ثباتي سياس��ت هاي تجاري و مناقش��ات سياسي 
در منطق��ه« را جزو مهم ترين داليل اي��ن موضوع عنوان 
مي كنند اما متولي دستگاه ديپلماسي تجاري روز گذشته 
در جم��ع خبرنگاران از داليل پنهان ديگري كه مس��بب 
منفي ش��دن تراز تجاري و افت صادرات ش��ده، رونمايي 
كرد. از نگاه مجتبي خس��روتاج علت نوس��ان تراز تجاري 
طي ماه هاي اخير »كاهش مهلت اعتبار ثبت س��فارش از 
6 ماه به 3ماه و مهلت تس��ويه كارمزدها ظرف 72ساعت« 
است. او همچنين در توضيح جاماندگي صادرات از برنامه 
مي گويد: هدف گذاري ما رس��يدن به رشد ميانگين ساالنه 
صادرات 21.7درصدي براساس برنامه ششم توسعه است 
اما دس��تيابي به آن منوط به پاسخگويي و تحقق الزامات 
مورد نياز بنگاه ها و واحدهاي توليدي است. متولي تجاري 
كش��ور همچنين در پاسخ به اظهاراتي مبني بر اينكه نرخ 
ارز بايد در راس��تاي حمايت از صادرات افزايش يابد بر اين 
باور بود كه نرخ ارز بايد متناس��ب با تورم س��االنه افزايش 
يابد. البته او، تصور اينكه با افزايش نرخ ارز تاثيري يك باره 
در افزايش صادرات شاهد خواهيم بود را منطقي ندانست. 
خس��روتاج در محور ديگري از س��خنان خود در ارتباط با 
مصوبه جدي��د واردات خ��ودرو نيز اينگون��ه توضيح داد: 
آيين نامه ثبت سفارش خودرو به دولت ارسال شده كه پس 
از بررسي موضوع بودجه سال 97 مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت اما با توجه به اينكه اقتصاد اكنون در شرايط عادي 
نيست و منابع ارزي بايد مديريت شود، اختصاص ۵ درصد 
توليد خودرو داخل به واردات منطقي به نظر مي رس��د. از 
س��وي ديگر دولت كه به  دليل برخي نگراني ها، قصد دارد 
ارز مبادله يي را از گردونه تجارت خارج كند بنا به اظهارات 
خسروتاج براساس اقدامات اصالحي صورت گرفته از 7هزار 
و 700 رديف تعرفه تاكنون ۵ هزار و 441تعرفه از دريافت 
ارز مبادله يي به دريافت ارز آزاد)صادراتي، متقاضي( سوق 
داده ش��ده كه 70درصد واردات كش��ور را در برمي گيرد. 
روش��ي كه به گفته اين مقام دولتي مي تواند اقتصاد را به 
سمت تك نرخي شدن ارز سوق دهد و از اقتصاد رانتي دور 
كند. در عين حال دولت رسما تعداد رديف تعرفه وارداتي 
را از ۵60 ب��ه 368 ردي��ف كاهش و ميزان تعرفه كاالهاي 

مشمول را حدود يك پله يعني ۵ درصد افزايش داد.

 داليل نوسان تراز تجاري 
متولي دستگاه ديپلماسي تجارت كشور روز گذشته 
در جم��ع خبرنگاران حاضر ش��د و به تش��ريح كارنامه 
تجارت خارجي ايران در ماه هاي اخير پرداخت. مجتبي 
خس��روتاج در نشست روز گذشته خود چند محور مهم 
ازجمل��ه »جزييات آماري روند تجارت در 8 ماهه س��ال 
ج��اري، داليل اف��ت صادراتي و مديري��ت واردات، ثبت 
س��فارش كاالها، تغييرات تعرفه يي ط��ي روزهاي آتي، 
مشوق هاي صادراتي، كنترل نوسانات نرخ ارز در راستاي 
افزاي��ش صادرات، بازنگري در اختصاص ارز مبادله يي به 

كاالهاي وارداتي و... « را در دستور كار خود قرار داد. 
»مديريت هدفمند واردات و توس��عه ص��ادرات« دو 
ماموريت اصلي متوليان تجاري كشور به شمار مي رود كه 
در دولت يازدهم از سوي معاون اول رييس جمهوري ابالغ 
شد كه پيگيري اين ماموريت و به سرانجام رسيدن آنها 
در دولت دوازدهم نيز مورد تاكيد قرار گرفت. ماموريتي 
كه با تالش دولتمردان و متوليان تجاري در سال 139۵ 
به ثمر نشست و تراز تجاري مثبت را در كارنامه تجارت 

خارجي ايران رقم زد. 
اما اين تراز تجاري با شروع سال 1396 تداوم نيافت. 
چراكه براس��اس جديدترين آمارها ش��اهد شكاف زياد 
بين صادرات و واردات بوديم كه اختالف با صدرنش��يني 
واردات ب��ه 824 ميليون دالر رس��يد. البته اين اختالف 
در مهر ماه س��ال جاري فاصله كمتري را نشان مي داد؛ 

يعن��ي در مهر ماه 96 اين رقم با افت ۵6 ميليون دالري 
مواجه شده بود. اگرچه فعاالن اقتصادي داليل مختلفي 
ازجمله »نوسانات نرخ ارز، مناقشات سياسي در منطقه و.. 
« را علت افت صادرات مطرح مي كنند. اما متولي دستگاه 
ديپلماسي تجارت در نشست روز گذشته خود در جمع 
خبرنگاران ضمن تشريح پرونده تجارت خارجي به بيان 

داليل پنهان افت صادراتي پرداخت. 
بنابر اظهارات مجتبي خسروتاج در شهريور ماه امسال 
صادرات نسبت به شهريور 9۵ معادل 7.1درصد، در مهر 
ماه امسال نسبت به س��ال قبل 3.6درصد و در آبان ماه 
امس��ال نسبت به سال قبل ۵.8 درصد رشد داشتيم؛ اما 
در ماه هاي اول س��ال به دليل كاهش صادرات غيرنفتي، 
صادرات رش��د تجميعي نداشته است. در مقابل، واردات 
در آبان ماه به 32.۵ميليارد دالر رس��يد كه تراز تجاري 
آن 4ميليارد دالر منفي بوده اس��ت. بنابراين به گفته او، 
محدوديت ه��اي تجاري به اين دليل ب��ود كه بتوان تراز 
تجاري را به س��مت مثبت شدن سوق داد. خسروتاج در 
عين حال علت نوس��ان تراز تجاري كش��ور طي ماه هاي 
اخي��ر را كاهش مهلت اعتبار ثبت س��فارش از 6 ماه به 
3ماه و مهلت تسويه كارمزدها ظرف 72ساعت اعالم كرد 
و گفت: حداكثر دوره اعتبار ثبت سفارش از هفته گذشته 
90روز شده و از 6 ماه به 3ماه كاهش يافته است. از اين 
رو كارمزده��ا هم بايد حداكثر ظرف 72س��اعت از زمان 
تكميل مدارك پرداخت ش��ود. اگر فرد بخواهد از طريق 
شبكه بانكي اعتبار س��فارش كند در چارچوب مقررات 
بانك مركزي بايد عمل كند و اين كار در راستاي كنترل 

نظام واردات صورت گرفته است. 

 مهلت اعتبار ثبت سفارش ۳ ماهه شد
»دس��تورالعمل جدي��د واردات خ��ودرو« محور دوم 
س��خنان متولي دستگاه ديپلماسي تجارت كشور بود كه 
اين مقام مس��وول در مصاحبه روز شنبه خود با »تعادل« 
ضمن پاسخ به گمانه زني ها به تشريح اين موضوع پرداخت. 
خس��روتاج در اين مصاحبه گفته ب��ود: »كماكان منتظر 
مصوبه دولت هس��تيم و هنوز مصوبه يي از س��وي دولت 
مبني بر باز ش��دن ثبت سفارش خودرو دريافت نكرده ايم 
و افزايش تعرفه هاي خودرو تنها گمانه زني است. البته اين 
مقام دولتي در عين حال افزايش تعرفه ها و تغيير پلكاني 
تعرفه واردات خودرو را رد نكرده و آن را منوط به تصميم 

دولت دانست.« موضوعي كه روز گذشته در نشست خبري 
خ��ود نيز بر آن اذعان كرد و گف��ت: آيين نامه يي كه بايد 
واردات خودرو در قالب آن انجام شود به دولت ارسال شده 
كه البته دستورالعمل پس از مدتي دوباره اصالح شد، فكر 
مي كنم پس از بررس��ي بودجه 97 اين دس��تورالعمل در 
دولت مطرح ش��ود و بايد بررسي كرد كه كدام خودروساز 
خارجي براي توليد خودرو در داخل با ما در بخش خودرو 
و قطعات يدكي مشاركت مي كند همچنين بايد صبر كنيم 

كه دولت چه زماني آن را تصويب مي كند. 
او در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به آمار واردات 
خودرو نيز اش��اره كرد و گفت: در 8 ماهه امسال نزديك 
به ۵4 هزار دستگاه از گمركات كشور ترخيص شده كه 
نسبت به 4۵هزار دس��تگاه خودرو وارداتي مدت مشابه 
س��ال گذش��ته نزديك 26درصد افزايش واردات صورت 
گرفت��ه و ارزش واردات آن در 8 ماه��ه هم امس��ال يك 
ميليارد و 460ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 260ميليون دالر ارزش واردات خودرو بيشتر 
ش��ده است. به گفته خسروتاج، واردات كاال به كشور در 
سال گذش��ته نزديك به 42ميليارد دالر بوده و اين رقم 
واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو در 8 ماه منتهي 
به آبان ماه نسبت به واردات كلي كشور رقم بااليي است. 
ح��ال به گفته اين مقام دولتي، ما در ش��رايط عادي 
نيستيم و بايد منابع ارزي كشور را مديريت كنيم و با اين 
شرايط فكر مي كنيم ميزان واردات خودرو ۵درصد ميزان 
توليد داخلي مان باشد، رقم خوبي است. وي با بيان اينكه 
ميزان باالي ثبت سفارش واردات خودرو منجر به بسته 
شدن سايت ثبت س��فارش خودرو شد، گفت: اختيارات 
قانوني به ان��دازه كافي در اين زمينه داريم و اگر انجمن 
واردكنندگان هم ش��كايتي از ما دارد ما براي جلوگيري 
از ثبت س��فارش واردات خودرو مستندات قانوني داريم. 
بنا به اظهارات خس��روتاج، در ۵ ماهه يي كه جلوي ثبت 
س��فارش واردات خودرو گرفته ش��ده 26درصد واردات 
خودرو نس��بت به مدت مشابه سال گذشته بيشتر بوده 
اس��ت.  اما در اين بين، آنچه مورد تاكيد متولي تجاري 
كش��ور قرار گرفت، بهره گي��ري از اب��زار تعرفه يي براي 
مديريت هدفمند واردات بود. البته اين اظهارت درحالي 
مطرح مي ش��ود كه برخي معتقدند باتوجه به سياس��ت 
مبارزه با قاچاق كاال شايد مجبور باشيم، واردات يك كاال 
را به طور كلي ممنوع كنيم؛ چراكه رفتن به سمت نظام 

تعرفه يي ممكن اس��ت كنترل واردات كاالي قاچاق را با 
مش��كل مواجه كند. حال خسروتاج با اشاره به آيين نامه 
ضددامپينگ اظهار كرد كه چنانچه الزم باش��د مي توان 
با استفاده از اين آيين نامه محدوديت هاي مقداري براي 

واردات بگذاريم. 

 ۷۰ درصد واردات با ارز آزاد 
مع��اون وزير صنع��ت در بخش ديگري از س��خنان 
خ��ود از ابالغ جدول طبقات تعرفه يي با 368 رديف طي 
روزهاي آين��ده خبر داد و گفت: برخ��ي اقالم تغييرات 
تعرفه يي آنها آثار تورمي داشت، اما برخي ديگر اين آثار 
تورم��ي را ندارند. به گفته او، تعرفه برخي اقالم كاهش و 
تعرف��ه برخي ديگر افزايش مي يابد كه البته افزايش يك 

پله يي تعرفه يي حداكثر ۵ تا 6درصد است. 
خسروتاج همچنين در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
مبني بر اينكه س��ازمان توس��عه تجارت قصد داشت در 
راس��تاي بازنگري در اختصاص ارز مبادله يي به كاالهاي 
واردات��ي، حدود 30درصد از كل اق��الم را از دريافت ارز 
مبادله ي��ي خارج كند، حال براس��اس اقدامات اصالحي 
صورت گرفته تاكنون چه تعداد رديف تعرفه در فهرست 
كاالهاي وارداتي با ارز متقاضي قرار گرفته اس��ت و آيا تا 
پايان سال برنامه يي براي كاهش اختصاص ارز مبادله يي 
ب��ه كااله��اي وارداتي داري��د؟ گف��ت: 7700 كد تعرفه 
وارداتي تا امروز در كشور وجود دارد و از اين تعداد تا به 
امروز نزديك به ۵441 رديف تعرفه را از ارز مبادله يي به 
س��مت ارز آزاد سوق داده ايم كه اين ۵441 رديف تعرفه 
70 درصد واردات ما را پوش��ش مي ده��د و بنابراين به 
70درصد واردات كش��ور اصال ارز نفتي تعلق نمي گيرد. 
در همين زمينه وزارت جهاد كشاورزي 440 قلم كاال را 
پيشنهاد داده كه مي توان براي آنها به جاي ارز مبادله يي 

از ارز آزاد استفاده كرد. 
خسروتاج تاكيد كرد كه اين روش ما را به تك نرخي 
ك��ردن ارز نزدي��ك و از اقتصاد رانت��ي دور مي كند. به 
گفت��ه او، نظام چند نرخ��ي چه در ح��وزه ارز و چه در 
حوزه ديگري باعث مي ش��ود به نوعي به س��مت فساد و 
رانت خواري پيش رويم و بدين ترتيب پول هايي به جيب 
عده ي��ي خاص ريخته ش��ود.  او در عين ح��ال در مورد 
كنترل نوس��انات نرخ ارز نيز گف��ت: آنچه براي فعاليت 
اقتصادي نياز است ثبات اقتصادي است و نوسانات شديد 

ارز براي فعاليت هاي اقتصادي مفيد نيست و نرخ ارز اگر 
با نرخ تدريجي كه در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 
پيش بيني ش��ده بود اصالح ش��ود، بنابراين صادركننده 
در ش��رايط غيررقابتي قرار نمي گرفت.  خسروتاج عنوان 
ك��رد: تصور اينكه با افزايش ن��رخ ارز تاثيري يك باره در 
افزايش صادرات مي توانيم داشته باشيم، منطقي نيست. 
اي��ن مقام دولتي بر اين باور بود ك��ه افزايش نرخ ارز در 
كوتاه م��دت در برخي محصوالت كش��اورزي آثار تورمي 
دارد. آثار نرخ ارز روي كاالهاي مختلف، متفاوت اس��ت 
و اگر صادركننده نس��بت به كاهش نرخ ارز نگراني دارد، 
براس��اس مصوبه يي كه به صندوق ضمانت صادرات داده 
شده است، صادركننده مي تواند خود را در مقابل نوسانات 

نرخ ارز پوشش دهد. 

 بودجه صادرات پرداخت نشد
خسروتاج در بخش ديگر سخنان خود با انتقاد از اينكه 
هنوز ريالي از بودجه صادراتي پرداخت نشده است، تصريح 
كرد: در بودجه امس��ال 120ميلي��ارد تومان رديف تحت 
عن��وان جايزه و يارانه صادرات��ي و نيز 100ميليارد تومان 
تحت عنوان كمك س��ود وام هاي صادراتي درنظر گرفته 

شده، اما هنوز رقمي پرداخت نشده است. 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت گف��ت: پيش بيني 
اينكه تا پايان س��ال اين رقم پرداخت مي ش��ود يا خير، 
سخت اس��ت؛ چراكه دراختيار سازمان برنامه و بودجه 
است، البته يك ماه و نيم قبل در شوراي عالي صادرات 
تصويب ش��د كه اين رقم پرداخت ش��ود. ب��ه گفته او، 
قرار بر اين اس��ت ك��ه 2300 ميليارد توم��ان منابع از 
صندوق توس��عه ملي و 2300 ميليارد تومان از س��وي 
بانك صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات براي 
پرداخت تس��هيالت با نرخ س��ود ميانگين 13/۵ رصد 

درنظر گرفته شده است. 
خس��روتاج در بخش ديگري از س��خنان خود و در 
توضيح امضاي توافقنامه س��ه جانبه ميان ايران، قطر و 
تركيه، اظهار كرد كه در اين توافق، مقرر شده كه طرف 
قطري، نرخ هاي بنادر را برحسب شرايط رقابتي اصالح 
كند و همچنين در اين يادداش��ت تفاهم درمورد انجام 
حمل و نقل دريايي با تسهيالت بيشتر پيش بيني شده 
ش��رايط را براي تبادل كشتي ها با سايز بزرگ تر فراهم 
كنيم و اين يادداشت تفاهم بستري را فراهم مي كند تا 
بتوانيم از ظرفيت بندرعباس براي انتقال كاال اس��تفاده 
كنيم. به گفته او، درخصوص بانكرينگ نيز تفاهم هايي 
انجام شده كه در سال 2022 هم قرار است جام جهاني 
در قطر برگزار ش��ود و به نظر مي رس��د كه صادرات به 
قط��ر افزايش خواهد يافت و ن��گاه در ارتباطات تجاري 
با اين كش��ور كوتاه مدت نيست. رييس سازمان توسعه 
تجارت در زمينه ب��ازار قطر نيز اذغان كرد كه در چند 
 ماه اخير رشد خوبي در صادرات به قطر داشته ايم كه در
 7 ماه��ه امس��ال ب��ه 140 ميليون دالر ص��ادرات به 
 قطر رس��يده ايم، در حالي كه در س��ال گذش��ته فقط
 90 ميليون دالر صادرات به اين كش��ور صورت گرفته 
بود. خسروتاج با تاكيد بر اينكه به دنبال توسعه صادرات 
به قطر هس��تيم، اي��ن موضوع را نيز مورد اش��اره قرار 
داد ك��ه نمي توان انتظار داش��ت ص��ادرات كاال به قطر 
جهش آنچناني داش��ته باش��د؛ اين در حالي اس��ت كه 
ترك ها به صورت ترانزيت كاال از طريق ايران مي توانند 
به كش��ورهاي اطراف صادر كنند ولي به شيوه تعهدات 

بين المللي كار پيش مي رود. 
او در پايان مناطق آزاد و روند واردات در اين مناطق 
را نيز مورد اش��اره قرار داد و گفت: گرايش مناطق آزاد 
به امر تجارت باعث شده نظام تعرفه يي كاركرد خود را 
از دست دهد. او تاكيد كرد كه لزوم وجود گمركات در 
مبادي ورودي و خروجي اين مناطق به ش��دت در حال 
پيگيري اس��ت و در اليحه جديد مجلس پيشنهاد شده 

كه كاالهاي مسافري را مشمول نكنيم. 

شاتا  
مع��اون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از رش��د 
 12درص��دي پرداخت تس��هيالت به حوزه صنع��ت و معدن در

7 ماهه امسال خبر داد. 
محسن صالحي نيا گفت: در اين مدت 9۵ هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت در كشور به اين حوزه پرداخت شد كه اميدواريم تا 

پايان سال به 1۵0 هزار ميليارد تومان برسد. 
به گفته او، براساس برنامه پيش بيني شده بايد سهم صنعت 
و مع��دن و تجارت از تس��هيالت بانكي به 40 درصد مي رس��يد 
در حال��ي كه هم اكنون اين رقم 30.۵ درصد اس��ت. صالحي نيا 
درباره وضعيت صادرات محصوالت غيرنفتي در 8 ماهه امسال، 
اب��راز كرد: در اين مدت 8.۵ميليون تن كاالي صنعتي و معدني 
ب��ه ارزش 28.۵ميلي��ارد دالر ص��ادر كرديم ك��ه از نظر ارزش 
يك درصد و از نظر حجم 9 تا 10 درصد نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل كاهش داشته است. 
صالحي ني��ا اضافه ك��رد: اميدواري��م تا پايان س��ال باتوجه 
به برنامه هاي اين وزارتخانه و رش��د س��رمايه گذاري ها افزايش 
صادرات نس��بت به ابتداي س��ال در كشور را مش��اهده كنيم. 
صالحي نيا تصري��ح كرد: در بخ��ش واردات كاالهاي صنعتي و 
معدن��ي نيز ش��اهد ارزش واردات غيرنفتي بيش از 32 ميليارد 
دالر با حج��م 23.۵ميليون تن بوده كه عمدتا ش��امل قطعات 
منفصله خودرو، خودرو و كاالهاي س��رمايه يي و ماش��ين آالت 
بوده اس��ت ولي با يكسري سياس��ت هاي تعديلي مي توان اين 

واردات را كاهش و بخشي از آنها را در داخل توليد كرد. 
او ادامه داد: در س��ه ماهه ابتدايي امس��ال نيز ش��اهد رشد 
كااله��اي صادرات��ي ازجمل��ه در صنع��ت ۵.8درص��د، معدن 
3.6درص��د، تج��ارت 8.8 درصد و ترانزي��ت جاده يي 8.4 درصد 

بوده ايم كه اميدواريم تا پايان سال روند رشد ادامه يابد. 
معاون ام��ور صنايع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت درباره 
سياس��ت هاي اين وزارتخان��ه براي حمايت از ص��ادرات گفت: 
در س��ه محور بايد از صادرات حمايت كرد كه نخس��تين محور 

گسترش و حمايت از توليد رقابتي و صادرات گراست. 
صالحي ني��ا دومين مح��ور را كاهش هزينه ه��اي مربوط به 
واحدهاي صادرات گرا اعالم و اضافه كرد: سومين محور، تقويت 

سياس��ت هاي ديپلماس��ي كش��ور در مواردي همچ��ون تامين 
اعتب��ار خريدار و فروش��نده و توافقنامه هاي تج��اري دوجانبه 
براي حمايت از كاالهاي صادراتي و باز ش��دن مسير دريافت و 

پرداخت بين بانك هاي داخل و خارج كشور است. 
او الزمه استمرار توليد را توليد صادرات گرا و رقابتي دانست 
و گفت: براساس دستورالعمل صادر شده ازسوي وزير صنعت به 
سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها نبايد از واحدهاي 
توليدي داراي مش��كل عبور كرده و بايد تا حد ممكن مشكالت 
آنها رفع شود. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب��ه وجود 7 هزار و 200 رديف تعرفه در كش��ور اش��اره كرد و 
افزود: امس��ال درباره س��ه هزار و 200 ردي��ف تعرفه كاال براي 
حمايت از توليد داخلي، واردات آنها با ارز مبادله يي ممنوع شده 
كه اميدواريم اين تعداد تا پايان سال به چهار هزار مورد برسد. 
صالحي نيا با بيان اينكه پايش واردات و مديريت آن مي تواند 
كمك بسيار خوبي به توليد و صادرات كند، يادآور شد: به عنوان 
نمونه در توليد عمده محصوالت غذايي رش��د كرده ايم و حتما 
با پايش واردات و مديريت كردن اين بخش مي توانيم اين رشد 

را تداوم دهيم. 
او همچني��ن بخش هاي��ي را كه هنوز چارچوب مش��خصي 
ندارد تس��هيالت نوسازي و بازسازي و استفاده از تكنولوژي در 
واحد هاي توليدي اعالم ك��رد و گفت: اميدواريم در اين بخش 
ني��ز با هم��كاري بانك ها و واحدهاي دولت��ي چارچوب معيني 

تعريف كنيم. 

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد

رشد پرداخت تسهيالت به صنعت و معدن
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران عنوان كرد

ضرورت رسيدگي به مشكالت بازگشت فرش هاي ايراني
بازگش��ت فرش هاي ايراني صادر ش��ده يا ش��ركت  داده ش��ده در 
نمايشگاه هاي بين المللي دچار مشكل است. عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران معتقد اس��ت پيكر صادرات فرش به غايت ضعيف شده و به نظر 
 مي رسد بهترين تش��بيهي كه از اين وضعيت  مي توان ارائه كرد، زلزله 
اخير غرب كش��ور است. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، سيدرضي 
حاجي آقاميري گفت: مصيبتي نظير زلزله غرب كشور گريبانگير صنعت 
و صادرات فرش ايران ش��ده و اين صنعت، در سرماي قوانين كشور در 
حال مرگ است. چنانچه تدبيري عاجل انديشيده نشود بايد در انتظار 
تلفات گس��ترده يي باشيم كه نهايتا  مي تواند به اضمحالل فرش ايراني 
بينجامد.  او با اش��اره به قانوني كه بازگش��ت فرش هاي توليد ايران به 
كش��ور را نزديك به ناممكن كرده اس��ت، افزود: بازگشت اين فرش ها، 
تنها در شرايطي ممكن است كه پروانه خروجي عينا وجود داشته باشد 
و واردكننده همان صادركننده باش��د. اين مساله مدت هاست با اعضاي 
هيات دولت و كميس��يون هاي مجلس مطرح شده اما همچنان قانون 
پابرجاس��ت و مورد اصالح قرار نگرفته است. تداوم اين شرايط مشكل 
بزرگ��ي را براي صادركنندگاني كه فرش خود را صادر كردند يا به طور 
كلي صادركنندگاني كه پيش تر صادرات فرش داشته و اكنون به دليل 
وجود مشكالت نقل و انتقاالت مالي نمي توانند وجه معامله را دريافت 
كنن��د ايجاد كرده اس��ت. حاجي آقاميري ادام��ه داد: اگر به هر دليلي، 
پروانه هاي گمركي صادرات فرش ها در دس��ترس نباش��د، هنگام ورود 
به گمرك، مشمول پرداخت تعرفه سنگيني  مي شود و اين هزينه چنان 
باالس��ت كه اساسا وصول طلب اينچنيني را براي صادركنندگان فرش 
توجيه ناپذير  مي كند.  اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به 
رايزني هاي متعددي كه براي حل اين مساله، صورت داده است، به پايگاه 
 خبري اتاق تهران گفت: مسووالن درنهايت قانع شده اند كه اين رويه بايد 
م��ورد اصالح قرار گيرد. اما متاس��فانه اصالح اين قان��ون همچنان در 
مجلس محبوس مانده است. هر چه فرآيند اصالح اين قانون به تعويق 
بيفتد، به ضرر صادركنندگان اس��ت، به وي��ژه در حال حاضر كه روابط 
سياس��ي ايران و امريكا دچار تنش جدي اس��ت و احتماال بس��ياري از 
صادركنن��دگان ايراني به دنبال برگش��ت دادن كاالي خود هس��تند تا 
بتوانند كاالي خود را به مقصد ديگر صادر كنند، اما به دليل وجود اين 
محدوديت امكان بازگشت ندارند.  او در ادامه با بيان اينكه اصالح قانون 
توس��ط نمايندگان مجلس،  مي تواند راه بازگشت فرش هاي ايراني را به 
كشور هموار كند، گفت: در قانون موجود اين مساله وجود دارد كه فرش 

ايراني مستعمل امكان بازگشت ندارد. اين قانون نادرستي است چراكه 
بخ��ش قابل توجهي از صادرات ايران ش��امل فرش هاي قديمي و كهنه 
است. ضمن اينكه ما خود معتقديم فرش يك كاالي سرمايه يي است و 
در تبليغات خود براي بازار هدف، روي اين واقعيت مانور بسيار  مي دهيم 
كه ارزش فرش كهنه بيشتر است. حال آنكه امكان ورود فرش مستعمل 
به كش��ور وجود ندارد كه به نوعي نقض غرض است. در نتيجه ورود يا 
بازگشت هرگونه فرش ايراني به كشور بايد مجاز شمرده شود و البته نياز 
است تا كارشناسان در گمرك، ايراني بودن كاال را محرز و تاييد كنند. 

 صادرات فرش به صورت فروش اماني 
ميري س��پس ب��ه پيامدهاي اين محدودي��ت در حوزه صادرات 
فرش اشاره كرد و افزود: اين مساله دو نوع محدوديت براي صادرات 
ايجاد  مي كند. نخس��ت نگراني از اين بابت كه فرش نفروخته ش��ده 
را چگون��ه بازگرداند. در واقع وقتي يك بازرگان فرش صادر  مي كند 
هنوز قطعي آن را نفروخته اس��ت. در عمده موارد فرش ها به عنوان 
امانت روانه يك ش��ركت ايراني يا خارجي  مي ش��وند. اگر طي مدت 
مشخصي كاال به فروش نرسد، فرش بايد به صادركننده بازگردد كه 
با قانون فعلي عمال اين بازگشت ممكن نخواهد بود. يا هنگامي كه 
فرش هاي ايراني در نمايشگاه هاي بين المللي شركت داده  مي شوند، 
براي بازگش��ت به كش��ور دچار مش��كل  مي ش��وند. او ادامه داد: از 
منظر ديگر هنگامي كه بخشي از بازرگانان نمي توانند فرش هاي به 
فروش نرسيده خود را بازگردانند، به دليل حبس نقدينگي، عمال در 

فعاليت هاي خود دچار مشكل  مي شوند.
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15 نفت و انرژي
 برق رساني به 155

روستاي سيستان و بلوچستان 
پ�اون  وزي��ر نيرو گف��ت: اعتبار در نظ��ر گرفته 
ش��ده براي برق رساني به روس��تاهاي سراوان حدود 
11ميليارد تومان و اعتبار كل طرح براي برق رس��اني 
به 155 روس��تا حدود 39ميليارد تومان است. »رضا 
اردكانيان« صبح ديروز )ش��نبه( در س��فر به استان 
سيس��تان و بلوچس��تان كه به عنوان نماينده هيات 
دولت و رييس جمهوري در شوراي اداري شهرستان 
سراوان حاضر شده بود، اظهار داشت: امروز طرح هايي 
در زمينه صنعت آب و برق به مناس��بت سفر استاني 
رييس جمهوري به اين استان به طور همزمان افتتاح 
خواهد شد كه از جمله آنها مي توان به برق رساني به 
155روس��تا اشاره كرد كه 41 روستاي آن مربوط به 
منطقه سراوان است. وي افزود: اعتبار در نظر گرفته 
شده براي برق رساني به روستاهاي اين منطقه حدود 
11ميليارد تومان و اعتبار كل طرح براي برق رس��اني 
به 155روس��تا حدود 39 ميليارد تومان خواهد بود. 
وي تصري��ح كرد: تعداد روس��تاهاي بدون برق فعلي 
اي��ن منطقه ح��دود 13روستاس��ت ك��ه اميدواريم، 
بتوانيم در فرصت مناسبي همه روستاهاي بدون برق 

اين منطقه را از اين نعمت برخوردار كنيم. 
وزير ني��رو گفت: در موضوع آب ه��اي مرزي نيز 
اميدواريم، بتوانيم برنامه ه��اي بلندمدتي را طراحي 
كنيم تا بتوانيم بخشي از نيازمندي هاي اين استان را 

در زمينه تامين آب برطرف كنيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: ما وظيف��ه داريم مرزداران 
سلحش��ور و پايبند و دلس��وز را حمايت كنيم تا آنها 
ني��ز بتوانند با فراغ بال بيش��تري ب��ه ماموريت خود 
رس��يدگي كنند. وي اضافه كرد: اميدواريم با كمك 
مردم اس��تان بتوانيم بر بسياري از مشكالت موجود 
فائق آييم و سيماي فقر و محروميت را از اين استان 
بزدايي��م. اردكانيان گفت: كش��ور و به  خصوص اين 
منطق��ه، منطقه خش��كي اس��ت، اما خوش��بختانه 
ظرفيت هاي بالقوه وسيعي در اين منطقه وجود دارد 
ك��ه  بايد به ميزان قابل توجهي به فعليت برس��د كه 
يكي از مهم ترين اين ظرفيت ها مساله نيروي انساني 

و توسعه آن است. 

 ضدحمله ترامپ
به قيمت نفت 

تس�نيم  قيمت نفت روز جمع��ه اندكي افزايش 
داش��ت، اما بع��د از اب��راز نگراني رس��انه ها در مورد 
احتمال كش��يده ش��دن پ��اي ترامپ ب��ه تحقيقات 
در مورد دخالت روس��يه در انتخابات س��ال گذشته 
رياست جمهوري امريكا، قيمت ها از باالترين رقم هاي 

ثبت شده در جلسه گذشته پايين تر آمد. 
به گ��زارش رويترز، قيمت هر بش��كه نفت برنت 
دي��روز يعن��ي يك روز بع��د از توافق اوپ��ك و ديگر 
توليد كنن��دگان براي تمديد 9 ماه��ه توافق كاهش 
تولي��د تا رقم 64 دالر و 32 س��نت باال رفت، اما بعد 
از كاهش ش��اخص ها در بورس وال اس��تريت قيمت 
نفت اندكي افت كرد. ش��اخص ها در ب��ورس امريكا 
پس از آن كاهش يافت كه شبكه  اي بي سي با انتشار 
گزارش��ي مدعي شد مايكل فلين، مشاور امنيت ملي 
س��ابق ترامپ خود را آماده مي كند ك��ه به ماموران 
تحقيق بگويد ترامپ قبل از رس��يدن به كاخ س��فيد 
به وي دس��تور داده تا ب��ا روس ها ارتباط برقرار كند. 
رويترز گزارش  اي بي س��ي نيوز را تاييد نكرده اس��ت. 
فلي��ن روز جمعه اعتراف كرد ك��ه به اف بي آي دروغ 
گفته اس��ت. آبهيش��ك كومار تحليلگر ب��ازار انرژي 
در موسس��ه گلوبال گاز آناليتيكس گفت: »به دليل 
انتشار خبرهايي در مورد مايكل فلين كه موجب افت 
ش��اخص ها در بازار بورس شد، قيمت نفت بخشي از 

رشد خود را از دست داده است.«
بر اس��اس اين گزارش قيمت هر بشكه نفت برنت 
در پايان معامالت ديروز با 16 س��نت افزايش به 63 
دالر و 73 سنت رسيد. قيمت نفت خام امريكا نيز در 
پايان معامالت ديروز با 96 س��نت معادل 1.7 درصد 
افزايش به 58 دالر و 36 س��نت رسيد. قيمت هر دو 
ش��اخص نفتي در اين هفته با اف��ت مواجه بود. افت 
قيم��ت نفت برنت كمتر از يك درص��د و افت قيمت 

نفت خام امريكا حدود يك درصد بود. 

NIOC هيات مديره 
هم تراز معاون وزير 

گ�روه ان�رژي  امتي��از ش��غلي اعض��اي موظف 
هيات مديره شركت ملي نفت ايران در سازمان اداري-

استخدامي از اين پس هم تراز امتياز شغلي »معاونان 
وزير« خواه��د بود. طبق مصوبه هيات وزيران كه در 
روز 5 آذر ماه در روزنامه رس��مي جمهوري اسالمي 
ايران به چاپ رسيده است؛ از اين پس اعضاي موظف 
هيات مدي��ره NIOC هم تراز بن��د ه ماده 71 قانون 
مديريت خدمات كشور خواهند بود. اين ماده امتياز 
شغلي مديران دولتي را تشريح مي كند. در اين قانون 
براي روساي س��ه قوه 18 هزار امتياز در نظر گرفته 
شده است و به ترتيب كمترين امتياز شامل معاونان 
وزرا مي ش��ود. امتياز معاونان وزرا 14000 است. در 
ميان اعضاي هيات مديره ش��ركت ملي نفت تاكنون 
فقط مديرعامل اين شركت كه معاون وزير به حساب 
مي آيد از امتياز 14000 بهره مند بوده اس��ت. از اين 
پ��س اما تمام اين نفرات كه ج��ز بيژن زنگنه و علي 
كاردر، 5 نف��ر ديگر را دربرمي گي��رد هم رده معاونان 
وزير محس��وب خواهند ش��د. غالمرضا منوچهري با 
س��مت معاون مديرعامل در امور توسعه و مهندسي، 
اصغر هندي با سمت مشاور حقوقي و بين الملل وزير 
نفت، كريم زبيدي با سمت مدير برنامه ريزي تلفيقي 
شركت ملي نفت ايران، محمود بيلكار با سمت مدير 
امور مالي شركت ملي نفت ايران و سيد صالح هندي 
با سمت مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران اعضاي 
اصلي هيات مديره ش��ركت ملي نفت ايران را تشكيل 

مي دهند. 

تريبون وزير

طالي سياه

تك خبر

الجزيره گزارش مي دهد 

چگونه داعش نقشه نفت عراق را تغيير داد؟

گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي از كاهش 23 درصدي صادرات برق در سال 1395 نشان مي دهد

صادرات برق قرباني عدم تناسب ظرفيت توليد و مصرف
گروه انرژي 

صنعت برق هم��واره به عنوان يكي از صنايعي 
به حس��اب آمده اس��ت كه ارزآوري قابل توجهي 
هم از طريق صادرات برق و هم از طريق صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي برق براي كش��ور دارد. 
ام��ا گزارش جديد معاونت ام��ور اقتصادي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي نش��ان مي دهد كه با توجه 
به رشد مصرف در كش��ور و عدم افزايش ظرفيت 
توليد متناس��ب با اين امر، صادرات برق ايران در 
سال گذشته با كاهش بيش از 23درصدي مواجه 

بوده است.
براساس اين گزارش ميزان صادرات برق ايران 
از س��طح 9879ميليون كيلووات ساعت در سال 
1394 به 7580ميليون كيلووات ساعت طي سال 
1395 رس��يده است. بدين ترتيب در سال گذشته 
كشورهاي عراق، تركيه، افغانستان و پاكستان كه 
مشتريان عمده ايران هستند، برق كمتري از اين 

كشور دريافت كرده اند. 
در مقابل واردات برق كشور در اين بازه زماني 
نس��بت به مدت مشابه س��ال 94 معادل 3درصد 
افزايش يافته و از 4149س��اعت به 4275ميليون 
كيلووات س��اعت رس��يده كه عمده اين واردات از 

كشور تركمنستان صورت گرفته است. 
مقايسه تبادل انرژي برق در سال هاي گذشته 
حاكي از روند كاهشي صادرات و افزايشي واردات 
برق اس��ت. بدين صورت كه خالص صادرات برق 
طي س��ال 1395 در مقايس��ه با س��ال قبل از آن 
حدود 42درص��د كاهش يافته و به 3305ميليون 

كيلووات ساعت رسيده است. 
همانطور كه اش��اره ش��د، افزايش مصرف برق 
اصلي ترين عاملي است كه روند صادرات برق ايران 
را در مسير سقوط قرار داده است. گزارش معاونت 
امور اقتصادي وزارت اقتصاد نشان مي دهد كه كل 
مصرف برق ايران در س��ال 1395 حدود 6 درصد 
افزايش داش��ته و به 241092ميلي��ون كيلووات 

ساعت رس��يده اس��ت. نكته قابل تامل اين است 
ك��ه افزايش 6 درصدي مصرف برق درحالي اتفاق 
مي افتد كه تعداد كل مشتركين در اين بازه زماني 

تنها 3درصد رشد داشته  است. 
در اي��ن ميان بخ��ش خانگي ب��ا 33.2درصد 
باالتري��ن س��هم مص��رف را در مي��ان بخش هاي 
مختل��ف اقتصادي دارد. ميزان رش��د مصرف اين 
بخش در فاصله س��ال هاي 94تا 95 به ميزان 5.2 
درصد بوده است. چنين رشدي حاكي از اين است 
كه هيچ گونه اراده و برنامه مشخصي براي كاهش 
مصرف برق در بخش خانگي كه فاقد ارزش افزوده 

اقتصادي است، وجود ندارد. 
پس از بخش خانگي، مصرف دو بخش صنعت 
و كش��اورزي باالترين سهم را از سبد مصرفي برق 
كش��ور دارد. اين دو بخش با رش��د 6.3 درصدي 
داراي بيش��ترين رش��د مصرف برق)بعد از بخش 
روشنايي معابر با رش��د 8.8درصد( در اين فاصله 
زماني هس��تند. البته چنين رشدي از مصرف برق 
اميدواركننده اس��ت چراكه رش��د مصرف برق در 
بخش صنعت و كشاورزي به معناي بهبود شرايط 

اقتصادي كشور است. 

 رشد كم  رمق توليد برق
معاون��ت امور اقتصادي و دارايي در گزارش��ي 
ب��ا عنوان »عملكرد توليد، مص��رف و تجارت برق 
طي س��ال هاي 94تا 95« بررس��ي خود از بخش 
توليد برق را به دو قسمت قدرت عملي نيروگاه ها 
و تولي��د ناويژه برق اختصاص داده اس��ت. قدرت 
عملي نيروگاه ها بيشترين توان قابل توليد مولد در 
محل نصب آن با در نظر گرفتن ش��رايط محيطي 
اس��ت. بر اين اس��اس قدرت عمل��ي نيروگاه هاي 
كشور در سال 1395 به ميزان 2.9درصد افزايش 
داش��ته و به س��طح 6651 مگاوات رسيده است. 
بيش��ترين افزايش عملي به نيروگاه هاي س��يكل 
تركيب��ي و نيروگاه هاي گازي با رش��د به ترتيب 

4.9و 4.7درصدي اختصاص دارد. 
در بخ��ش تولي��د ب��رق، س��هم نيروگاه ه��اي 
حرارتي شامل نيروگاه هاي بخاري، گازي، سيكل 
تركيب��ي و ديزلي به ميزان 81.1درصد و س��هم 
تجديدپذيرها ش��امل نيروگاه هاي برق آبي، اتمي 
و س��اير تجديدپذيرها به 18.9 رس��يده است. در 
واقع س��هم تجديدپذيرها در فاصله سال 94تا 95 
به ميزان 1.2درصد از س��بد توليد كش��ور كاهش 

پيدا كرده  است. 
تولي��د ناويژه ب��رق نيز از ض��رب قدرت عملي 
نيروگاه ها در ضريب بهره برداري و س��اعات س��ال 
به دس��ت مي آيد. رش��د تولي��د ناويژه ب��رق نيز 
تقريبا مش��ابه رش��د ق��درت عمل��ي نيروگاه ها و 
ح��دود 3درصد اس��ت. يك نكته كلي��دي در اين 
بخش از گزارش معاونت امور اقتصادي به چش��م 
مي خورد. س��هم نيروگاه ه��اي برق آبي از ظرفيت 
عملي نيروگاه هاي كشور حدود 15درصد است اما 
توليد ناويژه آن در سال 1395 تنها 5.5 درصد از 

مجموع كل كشور بوده است. 
البته به طور كلي راندمان نيروگاه هاي كشور در 
سال 1395 با اندكي بهبود مواجه بوده و از 39.8 
ب��ه 41.2درصد افزايش پيدا كرده اس��ت. س��هم 
اصلي اي��ن افزايش راندمان متعلق به نيروگاه هاي 
تجديدپذير است چراكه افزايش راندمان در بخش 
نيروگاه هاي حرارتي ناچيز بوده و راندمان برق در 
اين بخش از 37.4درصد در سال 1394 به 37.9 

در سال 1395 افزايش يافته است. 
مقايس��ه آمار و ارقام توليد و مصرف در س��ال 
1395 ب��ه خوبي نش��ان دهنده علت كاهش بيش 
از 23درصدي صادرات برق در كش��ور است. اين 
درحالي اس��ت كه براساس سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي، افزايش صادرات برق يكي از اصلي ترين 
راهبرده��اي وزارت نيرو اس��ت. هر چند بس��يار 
بعيد اس��ت ك��ه در چنين ش��رايطي اين مهم در 

كوتاه مدت حاصل شود. 

معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد، مشاركت 
بيش��تر بخ��ش خصوصي داخل��ي و اس��تفاده از 
سرمايه گذاري خارجي را خصوصا در زمينه توليد 
ب��رق از انرژي ه��اي تجديدپذير را ب��ه عنوان راه 
اصلي افزايش توان توليد كش��ور معرفي مي كند. 

ام��ا در اين ميان به مهم تري��ن چالش پيش روي 
س��رمايه گذاري بخ��ش ني��ز اش��اره مي كند و آن 
تعرفه هاي پايين برق اس��ت. تعرفه هايي كه سبب 
ع��دم رغبت بخش خصوصي ب��راي حضور در اين 

بازار خواهد شد. 

ترجمه: مهدي نيكوئي    
چند هفته يي اس�ت كه از شكس�ت كامل 
داعش مي گذرد و دس�ت كم مناطقي كه پيش 
از آن در اختي�ار اين دول�ت خودخوانده بود، 
ب�ه بغداد برگردانده ش�ده اس�ت. در اين بين 
خ�روش موقت حكومت اقليم كردس�تان هم 
شكس�ت  خورده ت�ا يكپارچگي ب�ار ديگر به 
عراق بازگردد. با وجود اين، براساس تحليلي 
كه »الجزيره« از شرايط عراق منتشر كرد، اين 
كشور هنوز هم از آثار حيات 3.5ساله داعش 
و همچني�ن غليان روحيه اس�تقالل طلبي در 
كردس�تان عراق متاثر است و محور مشترك 
تمام اين داستان ها هم »نفت« است. در ادامه 

ترجمه گزارش الجزيره را مي خوانيد: 
نقش��ه نفتي عراق، دومي��ن توليدكننده بزرگ 
اوپ��ك در 3س��ال گذش��ته دس��تخوش تغييراتي 
اساسي ش��ده اس��ت. گرد و خاك هايي كه در اين 
م��دت از مب��ارزه نظامي با داعش به پا خاس��ت تا 
چند هفته و چند م��اه ديگر فروكش نخواهد كرد. 
از طرف��ي بازپس گيري منطقه نفت خيز كركوك از 
دست كردهاي استقالل طلب، هنوز نتوانسته است، 

عامل بازگشتن ثبات به اين منطقه شود. 
ام��ا زماني كه بحث به نفت مي رس��د، ش��واهد 
نش��ان مي دهد كه درگيري هاي چند سال گذشته 
باعث ش��ده تا تعدادي از ذي نفعان وضعيت بهتري 
نس��بت به ديگران پيدا كنند. يكي از اين ذي نفعان 

ايران است. 
 

 دوران داعش
دول��ت بغداد براي مقابله ب��ا داعش، عملكردي 
بس��يار ضعيف داش��ت. حتي پيش از آنكه داعش 
تيت��ر ي��ك اخب��ار را با اش��غال موص��ل در ژوئن 
2014 به خود اختص��اص دهد، اقدامات اين گروه 
»تروريستي« به صنعت نفت عراق ضربه زد. حدود 
3 ماه پيش از آن، حمالت داعش باعث ش��ده بود 
تا ص��ادرات نفت از طريق خط لول��ه عراق-تركيه 
به طور كامل متوقف ش��ود؛ از طريق اين خط لوله، 
اغلب روزانه 550هزار بشكه نفت توليدي كركوك 

صادر مي شد. 
نيروه��اي تعميرات��ي صنع��ت نف��ت حت��ي با 
پش��تيباني نيروه��اي نظامي مي ترس��يدند كه به 
مناطق نش��تي خط لول��ه )كه در پ��ي انفجارهاي 
مختلف رخ داده بود(، بروند. بخش��ي از اين هراس 
ب��ه دليل آن بود ك��ه به تازگي داع��ش بر منطقه 
اس��تراتژيك »تورا بورا« در افغانس��تان هم سلطه 
يافت��ه ب��ود كه پي��ش از آن به عن��وان دژ طبيعي 

طالبان و القاعده به شمار مي رفت. 
خس��ارت هاي عراق با اش��غال موصل به وسيله 
داعش افزايش يافت. جنگجويان داعش، ميدان هاي 
نفتي عجيل و حمرين در اس��تان صالح الدين را در 
اختي��ار خود گرفتند و قي��اره و 3 ميدان ديگر در 
اس��تان نينوا را هم تصرف كردن��د. مجموع توليد 
بالق��وه نفت خ��ام اين ميادين در ش��رايط ايده آل، 
72 ه��زار بش��كه در روز ب��ود ك��ه در مقابل آمار 
توليدات كل كش��ور عراق، رقمي بس��يار ناچيز به 
نظر مي رس��د. در آن زمان، صادرات نفت عراق به 

تنهايي به 2.6ميليون بشكه در روز مي رسيد. 
اما ضرب��ه اصلي آن بود كه داعش توانس��ت از 
اين درآمدهاي نفتي براي حركت ماش��ين جنگي 
خود اس��تفاده كند. براس��اس برآوردها، اين گروه 
تروريستي مي توانس��ت ماهانه 45 ميليون دالر از 
ف��روش نفت اي��ن ميادين و چند مي��دان ديگر در 
سوريه، درآمد كس��ب كند. البته تمام اين نفت به 
سادگي قابل فروش نبود و براي حل مشكل، داعش 

نفت را پااليش و آن را از طريق مسيرهاي مختلف 
قاچ��اق مي كرد. اين ثروت بادآورده باعث ش��د كه 
داعش بتواند براي مدتي حقوقي س��خاوتمندانه و 
باالتر از حقوق هاي استاندارد عراق به جنگجويانش 
بدهد و پيكارهاي وحش��يانه خود را براي 3 س��ال 

تمام ادامه دهد. 
اما آثار غيرمستقيم اين جنايات، بسيار عميق تر 
از اي��ن بود و به وي  ��ژه از نظ��ر ژئوپليتيك اهميت 
فراواني داش��ت. در سردرگمي هاي ناشي از سقوط 
موص��ل، پيش��مرگ هاي ك��رد به حكوم��ت اقليم 
كردس��تان )KRG( پيوستند و موفق به تسلط بر 
ميادين نفتي كركوك ش��دند. بزرگ ترين ميادين 
كركوك، افانا و باي حس��ن به س��رعت به سيستم 
توليد نفت حكومت اقليم كردس��تان اضافه ش��د؛ 
در حال��ي كه بقيه ميادين اي��ن منطقه به فعاليت 
خود تحت كنترل بغداد و شركت نفت شمال ادامه 

دادند. 
بغ��داد و دول��ت اقليم كردس��تان در دس��امبر 
2014، توافقي كوتاه مدت امضا كردند كه براساس 
آن قرار شد بغداد در ازاي دريافت 550هزار بشكه 
توليدي روزانه كه شامل 250هزار بشكه از ميادين 
داخ��ل كردس��تان و 300ه��زار بش��كه از ميادين 
كركوك تحت كنترل حكومت اقليم بود، 17درصد 
از بودج��ه ملي خ��ود را به دولت اقليم كردس��تان 
اختصاص دهد. اين توافق تنها چند ماه ادامه يافت 
و در ادام��ه هر دو طرف يكديگ��ر را به كوتاهي از 

تعهدات خود متهم كردند. 
حكومت اقليم كردس��تان ش��روع به استفاده از 
نفت خام كركوك كرد تا مستقل از بغداد، صادرات 
خ��ود را افزايش دهد. تا ج��والي 2015، صادرات 
حكومت اقليم كردستان كه پيش از سقوط موصل، 
125ه��زار بش��كه در روز ب��ود، چهاربرابر ش��د و 
حكوم��ت اقليم را قادر كرد تا 4ميليارد دالر درآمد 
)از مح��ل ص��ادرات نفت( در نيم��ه دوم 2015 به 

دست آورد. 

 سود و زيان هاي نفتي حكومت اقليم
در خاورميانه، نفت تنها سوخت براي ماشين ها 
نيست، بلكه مي تواند سوخت ماشين استقالل هم 

باشد. حكومت اقليم كردس��تان كه جايگاهش به 
واس��ط برخورداري از نفت كركوك تقويت ش��ده 
بود، اطمينان بيش��تري از اي��ن يافت كه مي تواند 
از نظ��ر اقتص��ادي، متكي بر خود باش��د و به اين 
صورت بر خودمختاري خ��ود از بغداد تاكيد كرد. 
كمتر از 2 هفته از اش��غال موصل به وسيله داعش 
)در سال 2014( گذش��ته بود كه مسعود بارزاني، 
رييس حكومت اقليم كردس��تان در مصاحبه يي با 
سي ان ان در 23 ژوئن اعالم كرد: »اكنون زمان آن 
است كه مردم كردستان، فرصت تعيين آينده خود 

را به دست آورند. «
بغداد به اين اظهارنظر واكنش مناس��بي نشان 
نداد و ب��ه نظر، جايگاه حكومت اقليم كردس��تان 
مس��تحكم تر ش��د. در همي��ن ح��ال و در داخل 
كردس��تان، حزب دموكرات كردستان نشانه هايي 
از مخالف��ت و نارضايتي از خ��ود بروز داد؛ چرا كه 
حكومت اقليم تمام اختيارات و ثروت هاي نفتي را 
در دس��ت گرفته و حتي با ساير حزب ها مشورت 
نمي كند. اي��ن تنش ها در س��پتامبر 2016 علني 
ش��د؛ زماني كه اتحاديه ميهن پرس��تان كردستان 
)PUK(، هم��كار كوچك ت��ر حكوم��ت اقليم در 
كنترل بخ��ش زيادي از كرك��وك، حكومت اقليم 
كردستان را تهديد كرد كه جريان هاي نفتي سهم 
خود را قطع خواه��د كرد و توافق صادرات نفت با 
اي��ران را زير پا خواهد گذاش��ت. در ماه هاي بعد، 
اتحاديه ميهن پرستان كردستان باز هم اين تهديد 
را تك��رار كرده و اين بار ق��درت نظامي خود را هم 

به رخ كشيد. 
در ه��ر صورت حكوم��ت اقليم تش��نه پول به 
دنب��ال قرارداده��اي نفت��ي مختلفي ب��ا بازيگران 
خارجي قدرتمند بود ت��ا هم درآمدهاي مورد نياز 
خود را تامي��ن كند و هم در مقاب��ل واكنش هاي 
احتمالي بغداد، ته��ران و آنكارا خود را بيمه كند؛ 
واكنش هايي كه با اعالم اس��تقالل اقليم كردستان 
رخ مي داد و حكوم��ت اقليم بايد جانب احتياط را 

در مورد آنها رعايت مي كرد. 
يكي از طرف هايي كه به اين جنجال ها كشيده 
ش��د )يا با اشتياق به آن ورود كرد(، روسيه بود. از 
آغاز 2017، گزارش ه��اي مختلفي از اين موضوع 

انتشار يافت كه ش��ركت دولتي روسنفت در حال 
مذاك��رات مختلفي ب��ا حكومت اقليم كردس��تان 
اس��ت. از جمله قراردادهايي كه دو طرف در مورد 
آنها مذاكره مي كردند، خريد اكثر س��هام خط لوله 
ص��ادرات نفت حكومت اقليم و همچنين س��اخت 
خ��ط لوله ديگري براي ص��ادرات گاز طبيعي بود. 
مجموعه قراردادهاي روسنفت و حكومت اقليم به 
3.5ميليارد دالر مي رس��د كه 1.3ميليارد دالر آن 
پرداخت شد.  سرمايه گذاري روس ها روي خطوط 
لول��ه، احتماال يكي از سياس��ت هاي هوش��مندانه 
حكوم��ت اقليم كردس��تان بود كه باعث مي ش��د 
بغداد و آنكارا پيش از انجام اقدامات س��ختگيرانه 
ب��راي قطع كردن جريان اين خطوط، لحظه يي در 

تصميم خود تامل كنند. 
براي كساني كه توجهي به اختالف هاي داخلي 
خطرناك كردستان نمي كردند، برگزاري رفراندوم 
استقالل اين منطقه در ماه سپتامبر ممكن بود راه 
خوبي براي تبديل ش��دن آن به جوان ترين كشور 

خاورميانه به نظر برسد. 
اما حكومت اقليم كردستان در محاسبات خود 
اش��تباه كرد. اختالف دولت هاي بغداد و اربيل در 
17 اكتبر به اوج خود رس��يد و كركوك به وسيله 
ارت��ش و نيروهاي مردمي عراق پس گرفته ش��د. 
شايد اگر اتحاديه ميهن پرستان كردستان تصميم 
ب��ه هم��كاري با ع��راق نگرفته و يك ده��ه رابطه 
اس��تراتژيك با حكومت اقليم كردس��تان را از بين 
نب��رده بود، پي��روزي بغداد در اين نب��رد، چندان 
محتمل به نظر نمي رس��يد. در هر صورت، باز هم 
ميادين نفتي پرمناقشه افانا و باي حسن زير كنترل 

بغداد درآمده بود. 
ظ��رف ي��ك ش��ب، نيم��ي از ص��ادرات نفت 
حكوم��ت اقليم كردس��تان ب��ه هوا رف��ت به اين 
صورت برنامه ريزي ها و روياپردازي هاي چند ساله 

استقالل نقش بر آب شد. 

 تولد دوباره بغداد
بغداد تقريب��ا بالفاصله تالش كرد تا صادرات و 
درآمده��اي نفتي خود را افزايش دهد. 2 روز پس 
از آنك��ه ارتش و نيروهاي بس��يج مردمي عراق به 

كركوك قدم گذاشتند، رييس نفت عراق از شركت 
BP درخواس��ت كرد تا به توسعه ميادين كركوك 
كمك كن��د. وزارت نفت عراق، همچنين برنامه يي 
را براي بازس��ازي خطوط نفتي ش��مال اين كشور 
اعالم كرد ك��ه به موجب آن مي ش��د جريان هاي 
نفتي را از خطوط لوله دولت اقليم به سمت جهات 

ديگر تغيير داد. 
كار دشواري اس��ت. براساس برآوردهاي بغداد، 
بازس��ازي و تعمير خطوط لوله به 3 ماه زمان نياز 
دارد. خبرهاي منتشر شده درباره ساخت يك خط 
لول��ه كامال جديد، ش��ايد حكاي��ت از آن دارد كه 

تعميرات به طور كلي عملي نيست. 
بغ��داد هنوز تصمي��م نگرفته كه ب��ا تمام نفت 
كركوك بايد چه كار كند. در اينجاس��ت كه ايران 
وارد مي ش��ود. همسايه ش��رق عراق سال ها شاهد 
مبادالت نفتي حكومت اقلي��م با تركيه بود. عراق 
كه از روي استيصال به دنبال مسيري براي تخليه 
نف��ت كركوك اس��ت، قبول كرده اس��ت تا روزانه 
15هزار بشكه از نفت آن را با كاميون هاي نفتكش 
به پااليش��گاهي در ايران )پااليش��گاه كرمانش��اه( 
بفرس��تد و در عوض در جنوب ع��راق نفت ايراني 

تحويل بگيرد. 
در تمام ماجرايي كه طالي س��ياه در عراق طي 
چند سال اخير از سر گذرانده است، در توليد كل 
نفت اين كشور حتي براي لحظه يي اختالل ايجاد 
نش��د. بغداد صادرات نفتي خ��ود را از ميدان هاي 
جنوبي كشور روزانه به 3.35ميليون بشكه در ماه 
اكتبر رساند تا كسري نفت كركوك را جبران كند. 
فروش نفت هم به 5.5ميليارد دالر )در ماه اكتبر( 
بالغ شد كه باالترين رقم در حدود 3 سال گذشته 

است. 
در اين ميان وضعيت حكومت اقليم كردس��تان 
نيز كام��ال وخيم نيس��ت. اين حكوم��ت هنوز بر 
چندين ميدان نفتي كردستان تسلط دارد و 300 
هزار بش��كه در روز توليد مي كن��د. از اين رو هنوز 
250ه��زار بش��كه از طريق خط لوله كردس��تان-

تركيه صادر مي شود. 
اكنون حدود يك ماه است كه نيروهاي نظامي 
دولت عراق و پيشمرگ هاي كرد در گذرگاه خابور 
مس��تقر شده اند. در اين نقطه مرزي، لوله صادرات 
نفت كردستان وارد تركيه مي شود. بغداد خواهان 
كنت��رل يافتن بر تمام مرزهاس��ت ت��ا بتواند همه 
صادرات مناطق ش��مالي را در دست بگيرد )حتي 
ص��ادرات مياديني كه داخل مرزه��اي بي چون و 
چراي منطقه كردس��تان ق��رار گرفته اند( و به اين 
صورت حكومت اقليم كردستان را به زانو درآورد. 
در اين صورت بغداد موافقت خواهد كرد تا براي 
تامين نيازه��اي مالي حكومت كردس��تان بودجه 
اختصاص دهد. روي كاغذ، دستيابي به يك توافق، 
امكان پذير است. اما خواسته هاي مالي بسيار بيش 
از حق��وق كارمندان دولتي يا هزينه هاي مدارس و 

جاده ها خواهد بود. 
ب��راي حكومت اقلي��م كردس��تان، حفظ يك 
جريان درآمدي مس��تقل از بغداد، مس��اله مرگ و 
زندگي است. فلسفه وجودي اين حكومت، داشتن 
چنين جريان درآمدي است. البته اين سوال مبهم 
هم پيش روي رهب��ران حكومت اقليم وجود دارد 
كه چه اتفاقي بر س��ر وام دهندگان به اين حكومت 

)مانند روسيه( خواهد آمد. 
كش��ورهاي غربي ش��ايد نتوانن��د كار چنداني 
براي بازس��تاني سرمايه گذاري هاي خود بكنند، اما 
مشخص نيس��ت كرملين چه نقشه ها و حربه هايي 
براي بازگرداندن س��رمايه گذاري هاي بدموقع خود 
روي طالي سياه كردستان در پيش خواهد گرفت. 

مصرف برق در بخش هاي مختلف طي سال هاي 95-1394)ميليون كيلووات ساعت(

صادرات و واردات برق طي سال هاي 95-1394)ميليون كيلووات ساعت(
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عكسروز

عكس:مهر مراسمبزرگداشتپيوندعضوباحضورخانوادههایاهداكنندهوگيرنده

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

فرمانآراسراغ»داستانجاويد«ميرود
بهمن فرمان آرا كه به تازگي مراحل فني نهمین س��اخته س��ینمايي اش »حكايت دريا« را به پايان برده اس��ت، قصد دارد 
»داستان جاويد« را بسازد.  رمان »داستان جاويد« يكي از معروف ترين آثار اسماعیل فصیح در حوزه ادبیات داستاني است و 
فرمان آرا قصد دارد اوايل س��ال 97 فیلمبرداري  اين اثر را براي ش��بكه نمايش خانگي آغاز كند. نگارش فیلمنامه اين مجموعه 
تاريخي را بهمن فرمان آرا، ماهان حیدري و مجید حیدري برعهده دارند.  مراحل نهايي نگارش و پیش تولید اين مجموعه در 

ماه هاي پاياني سال 96 به اتمام مي رسد و فیلمبرداري آن در ابتداي سال 97 آغاز خواهد شد. 
»داس��تان جاويد« به تهیه كنندگي مش��ترك بهمن فرمان آرا و ماهان حیدري در 24 قسمت جهت عرضه در شبكه نمايش 

خانگي تولید مي شود. 
فیلم س��ینمايي  »دلم مي خواد« با بازي رضا كیانیان، مهناز افش��ار، محمدرضا گلزار به تازگي پروانه نمايش گرفته اس��ت و 

فیلم آخر فرمان آرا با نام »حكايت دريا« هم پیش بیني مي شود در جشنواره جهاني فجر رونمايي شود. 

چهرهروز

نگاهيبهسهمصنعتگردشگريدرتوليدناخالصداخليكشور

بازگشتايرانبهعرصهگردشگري
گ�روهگوناگونصنعت گردش��گري 
ايران پس از مذاكرات هس��ته يي سال 
2013 بازس��ازي و تحول چشمگیري 
را شاهد بود. در 3سال گذشته، شمار گردشگراني 
كه از كش��ورهاي غربي به ايران س��فر مي كنند با 
افزايش چش��مگیري روبه رو ش��ده است. در واقع 
مي ت��وان گفت پس از لغ��و تحريم هاي اقتصادي 
و بازگش��ايي برخي خطوط هواي��ي كه پروازهاي 
مستقیم به ايران را آغاز كردند، اين كشور دوباره 
به يكي از مقاصد گردشگري در جهان تبديل شد. 
همچنی��ن پس از مذاكرات با بهبود روابط ايران و 
بسیاري از كشورها ش��رايط دريافت ويزا سريع تر 
و راحت تر ش��ده و اين موضوع نیز از عواملي بود 
كه به رونق گردش��گري ايران انجامید. در س��ال 
2017 ايران با 4پله صع��ود به رتبه 93 در میان 
136كشور جهان دس��ت يافته و طبق رتبه بندي 
مجمع جهاني اقتصاد در سال 2017 جايگاه اين 
كش��ور در صنعت گردشگري در میان كشورهاي 

خاورمیانه هشتم است.
اين درحالي اس��ت كه در س��ال 2011 در میان 
139كش��ور، ايران رتبه 114 را ب��ه خود اختصاص 
داده بود. براس��اس گزارش  ش��وراي جهاني س��فر و 
گردش��گري در س��ال 2011 ح��دود 3.29میلیون 

گردشگر به ايران سفر كرده بودند.
برآورد اين ش��ورا از سهم گردش��گري در تولید 
ناخال��ص داخل��ي اي��ران نی��ز در اين س��ال حدود 
35هزارمیلیارد تومان گزارش ش��د كه اين سهم در 
سال 2012 به بیش از 46هزارمیلیارد تومان افزايش 
ياف��ت. همان ط��ور كه گفته ش��د در س��ال 2013 
به دلیل مذاكرات هس��ته يي و تغییر چهره ايران در 
میان ساير كش��ورهاي جهان، صنعت گردشگري با 

رشد قابل  توجهي روبه رو بود. 
در اين سال، ايران در میان 140كشور رتبه 98 را 
در شاخص گردشگري به خود اختصاص داد. آن طور 
ك��ه در اين گزارش گفته ش��ده در اين س��ال بیش 
از 60 هزارمیلی��ارد توم��ان از تولید ناخالص داخلي 
ايران به صنعت گردش��گري مربوط ب��ود. اين مبلغ 
در س��ال 2014 به بی��ش از 77هزارمیلیارد تومان 
رس��ید. در اكتبر 2015 برنامه جامع اقدام مشترك 

به طور رس��مي نافذ شد. در اين س��ال حذف برخي 
تحريم هاي اقتصادي علیه ايران ش��رايط مساعدتري 

براي گردشگري در اين كشور ايجاد كرد. 
طبق آمار منتش��ر شده در س��ال 2015 مجموع 
س��هم گردش��گري در تولید ناخالص داخلي ايران به 
بیش از 88 هزارمیلی��ارد تومان افزايش يافت. طبق 
گزارش ش��وراي جهاني سفر و گردشگري حدود 
5.5 میلیون گردشگر جهاني در سال 2017 وارد 
ايران ش��دند كه در مقايسه با سال 2016 حدود 
11.6درصد افزايش داش��ته است. طبق آمارهاي 
منتشر شده در سال میالدي جاري سهم صنعت 
گردش��گري و توريس��م در تولید ناخالص داخلي 
ايران بیش از 106هزار میلیارد تومان برآورد شده 
است. اين رقم رشد بیش از 9هزارمیلیارد توماني 

را در مقايسه با سال 2016 نشان مي دهد. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده از س��وي س��ازمان 
گردش��گري و صنايع دستي ايران در سال 2016 
س��هم گردش��گري كش��ور 2.9درص��د از تولید 
ناخالص ملي بود. در اين سال يكي از معروف ترين 
رس��انه هاي امريكا، ايران را در فهرست 16كشور 
نخس��ت براي س��فر قرار داد و به مخاطبان خود 
پیش��نهاد ك��رد ت��ا س��ال 2016 به ايران س��فر 

كنند. در همین س��ال در بس��یاري از نش��ريات 
جهاني گردش��گري، مناطق بسیاري براي سفر به 
گردشگران معرفي ش��د كه در اين معرفي، ايران 

رتبه اول را كسب كرد. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده در سال 2016 سهم 
گردش��گري در تولید ناخالص داخلي ايران بیش 

از 97هزارمیلیارد تومان اعالم شد. 
براس��اس گزارش منتشر ش��ده از سوي شوراي 
جهاني س��فر و گردش��گري با توجه به رش��د قابل 
توج��ه گردش��گري اي��ران در چن��د س��ال اخی��ر 
پیش بیني مي ش��ود كه سهم گردش��گري در تولید 
ناخال��ص داخل��ي بیش از دو براب��ر افزايش يافته و 
به رقم��ي معادل 2.8هزار میلیارد تومان در س��ال 
2027 برس��د. اين پیش بیني درحالي اعالم شده 
كه ريیس س��ازمان گردش��گري و صنايع دس��تي 
ايران نیز اعالم كرده كه بايد سهم گردشگري در 
تولید ناخالص داخلي از 2.9درصد در سال 2016 

به 7.5درصد در سال 2027 برسد. 
به گفته او صنعت گردش��گري ابزاري مناسب 
ب��راي ديپلماس��ي عمومي كش��ورها محس��وب 
مي شود و از اين طريق مي توان با فرهنگ و اقوام 
مختلف آشنا شده و ملت ها را به هم نزديك كرد.

آمارنامه

بازارهنر

آغازساختمقبرهجديدپروفسورحسابي
مديركل میراث فرهنگي استان مركزي 
از س��اخت مقبره يي براي پروفسور حسابي 
خب��ر داد. او در اين باره گفت: فاز نخس��ت 
احداث مقبره پروفس��ور محمود حسابي در 
تفرش آغاز مي ش��ود اما براي اجراي كامل 
طرح به همپوش��اني دس��تگاه هاي استان 
نیازمندي��م. ب��ه  گزارش مهر، س��یدمحمد 
حسیني مديركل میراث فرهنگي اين استان 
در جلس��ه هماهنگي اين احداث مجموعه 

مقبره و بنیاد پروفس��ور حس��ابي با اع��الم اين خبر كه 
پنج ش��نبه 9 آذرماه در محل اداره كل برگزار شد، گفت: 
در سال گذشته مبلغ 500 میلیون تومان بودجه به تملك 
حري��م اين مقبره اختصاص يافت و مقداري از اين حريم 
آزاد س��ازي ش��د اما كماكان چند واحد تجاري، خدماتي 
و مس��كوني در اين حري��م وجود دارند ك��ه بايد هرچه 
س��ريع تر تملیك شوند از اين رو در سال جاري نیز مبلغ 
260 میلیون تومان اعتبار صرف اين مساله خواهد شد.  او 
افزود: متاسفانه با توجه به ارزش زمین هاي حريم مقبره، 
مبالغ بیش��تري براي اين مهم الزم اس��ت. درخواس��تي 
كه اداره كل مطرح كرده بود، آن اس��ت ك��ه اداره كل راه 
و شهرس��ازي اس��تان مركزي از زمین هاي دولتي براي 
تهاتر يا معوض استفاده كند اما متاسفانه كارشناسان اين 
اداره كل تفسیر متفاوتي از بند قانوني كه صراحتا به اين 
موضوع اش��اره مي كند، دارند از اين رو تصمیم گرفته ايم 

از واح��د حقوقي نهاد رياس��ت جمهوري و 
ديگر مراجع باالدس��تي اس��تعالم كنیم تا 
تكلیف اين مساله مشخص و هر دستگاهي 
موظف به انجام وظايف خود شود. او اظهار 
كرد: كارشناسان راه وشهرسازي معتقدند كه 
اداره كل میراث فرهنگي بايد زمین هايي را به 
قیم��ت روز از آن اداره خريداري و س��پس 
براي آزادس��ازي حريم از آن به صورت تهاتر 
يا فروش اس��تفاده كند كه اين مهم نه تنها 
هیچ كمكي به احداث بناي يك دانشمند برجسته نیست 
بلكه مسیر دسترس��ي به اين مهم را ثقیل تر مي كند. در 
حالي كه انتظار آن است كه تمام دستگاه ها در خصوص 
مفاخر علمي و فرهنگي استان، گام هاي بلندتري بردارند 
و ياريگر میراث فرهنگي باش��ند. حسیني در ادامه گفت: 
با اين ح��ال احداث مقبره را در صورت اختصاص بودجه 
آغاز خواهیم كرد تا طلس��م سال ها بالتكلیفي و نازيبايي 
اين مقبره شكسته ش��ود و گام در مسیر اجرايي  گذاريم 
با اين امید كه دس��تگاه هاي ديگر نیز همكاري هاي الزم 
ب��راي احداث كامل اين بنا را داش��ته باش��ند.  مديركل 
میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري گفت: سال 
گذشته مس��ابقه يي ملي طراحي مجموعه مقبره و بنیاد 
پروفسور حسابي برگزار و سه طرح نیز برگزيده شدند كه 
از میان اين طرح ها با نظر كارشناسان برداشت هاي الزم 

برداشته و فاز اجرايي را آغاز خواهیم كرد.

»جانسرگردان«درسراسركشور
آلبوم موس��یقي »جان سرگردان« به 
آهنگسازي جمشید صفرزاده به خوانندگي 
س��االر عقیلي در سراسر كش��ور منتشر 
ش��د.  به گزارش فارس، آلبوم موس��یقي 
»جان سرگردان« به آهنگسازي جمشید 
صف��رزاده به خوانندگي س��االر عقیلي به 
تنظیم كنندگ��ي علیرضا دريايي با اجراي 
گروه موس��یقي »سور« از ديروز در كشور 
منتش��ر ش��د و در اختیار عالقه مندان به 

موسیقي قرار گرفت. 
مراس��م رونمايي آلبوم موسیقي »جان سرگردان« 
با حضور س��االر عقیل��ي خواننده، جمش��ید صفرزاده 
آهنگس��از، علیرضا دريايي تنظیم كننده، ديگر عوامل 
اين آلبوم و تعدادي از هنرمندان موس��یقي كش��ور از 
ساعت 14 الي 16 روز شنبه 11 آذرماه در فرهنگسراي 

ارسباران تهران برگزار شد. 
آلبوم موسیقي »جان سرگردان« كه در مايه دشتي 
اس��ت، چهار تصنیف و دو آواز و يك دونوازي كمانچه 
را شامل مي شود كه عبارتند از: تصنیف »غمگساز« با 
شعر ه. الف. سايه، ساز و آواز با شعر سعدي، همنوازان 
آواز: جمشید صفرزاده، علیرضا دريايي، تصنیف »آرزو« 
با شعر ه. الف. سايه، ساز و آواز با شعر سعدي، همنوازان 

آواز: مجید موالنیا و صابر سوري، تصنیف 
»ص��داي اش��ك« با ش��عر ن��وذر پرنگ، 
»ش��بان« دوئ��ت كمانچه ب��ه همراهي 
س��ازهاي كوبه يي ساخته علیرضا دريايي 
و تصنیف »جان سرگردان« با شعر موالنا. 
در اين آلبوم مجی��د موالنیا نوازنده 
تار، جمش��ید صفرزاده نوازنده س��نتور، 
علیرض��ا درياي��ي نوازن��ده كمانچ��ه و 
س��ازهاي زهي، حمید قنب��ري نوازنده 
س��ازهاي كوبه يي، صابر س��وري نوازنده عود، امین 
دادوري نوازن��ده دف، به��زاد حس��ن زاده نوازن��ده 
كمانچه، مه��دي بصیرت منش نوازنده ويولنس��ل و 
مه��رداد ناصحي ب��ه عنوان همخوان ب��ه هنرنمايي 
پرداخته اند.  ضبط اركس��تر آلبوم »جان سرگردان« 
در زمس��تان 1391 توس��ط فربد فروغ��ي و مهدي 
در  به��ار 1392  در  آن  آواز  و ضب��ط  بابادوس��ت 
استوديو پاپ توس��ط كامبیز شاهین مقدم و میكس 
و مس��ترينگ آن نیز توسط فربد فروغي انجام شده 
اس��ت. طراح گرافیك اين اثر را سحر بنیادي، عكاسي 
آن را نینا كبريايي و همچنین خوشنويسي آن را میثم 
ابراهیمي انج��ام داده و مدير اجراي��ي آن نیز برعهده 

مهدي بشكوفه بوده است.

سازهاييكهبرايزلزلهكوكميشوند
آنسامبل آواك نو به سرپرستي ياسمن 
كیمیاوي بار ديگر سیزدهم آذرماه ساعت 
20 در ت��االر رودكي روي صحنه مي رود. 
همچنین كنس��رت آنس��امبل كانتوس 
يازدهم و دوازدهم آذرماه در تاالر رودكی 

روى صحنه مي رود. 
آنسامبل آواك نو متشكل از نوازندگان 
حرفه يي موسیقي كالس��یك، اين بار در 
قالب تريو -ياسمن كیمیاوي نوازنده ابوا، 

ستاره بهشتي نوازنده ويوال و نیلوفر بدريكوهي نوازنده 
 ،Holbrooke ،Mozart پیان��و به اجراي آث��اري از

Blanc و Kauder مي پردازد. 
ياسمن كیمیاوي نوازنده ابوا و سرپرست آنسامبل 
آواك نو در مورد رپرتوار و انتخاب قطعات گفت: كاوش 
و معرفي رپرتوارهاي كمتر ش��ناخته  شده و همچنین 
اجراي قطعات آهنگسازان سرشناس از اهداف آنسامبل 
آواك نو است. اين آنسامبل آثار بسیاري از آهنگسازان 
بزرگ كالس��یك و معاصر را در رپرت��وار اجرايي خود 
دارد. تمركز آنس��امبل آواك نو اين بار هم مشخصا بر 
رپرت��وار اجرايي دوره هاي مختلف به خصوص قرن 19 

و 20 خواه��د بود. آنس��امبل آواك نو از 
س��ال 1394 با هدف گسترش شناخت 
موس��یقي مجلس��ي و تمركز ب��ر اصول 
حرفه يي اجرا فعالیت مي كند.  همچنین 
به گزارش ايلنا، آنسامبل كانتوس نیز براي 
نخس��تین بار قطعاتي از آثار آهنگسازان 
ايران��ی را در تاريخ ه��اي 11 و 12 آذرماه 
س��اعت 20 در ت��االر رودك��ي ب��ه اجرا 

درخواهد آورد. 
در اي��ن كنس��رت قطع��ات؛ خودنگاره اث��ر كاوه 
میرحس��ینی تكنواز آرش اس��دنژاد، گنبد اثر آرمین 
صنايعی تكنواز ارس��الن علیزاده، دگرديس��ی اثر كاوه 
میرحس��ینی تكنواز كامیاب به��رودى، عروج اثر كاوه 
میرحسینی تكنواز علیرضا چهره قانی، صداى موسیقی 
اثر نادر مش��ايخی براى آنس��امبل زهی و تكنواز ويوال 
دانیال جورابچی، اكوپراكس��یا براى آنسامبل زهی اثر 
ارش��یا صمصامي نیا، زنگ رنگی قطعه براى آنسامبل 

زهی اثر سوسن لوالور، نواخته خواهد شد. 
بخشی از عوايد مالی اين اجرا به زلزله زدگان غرب 

كشور تقديم خواهد شد. 

تزلزلجايگاهترامپ
دركاخسفيد

واشنگتنپست:
فلین،  اعت��راف  ديروز 
مهم ترين خبر منتشر شده 
در رس��انه ها بود. بسیاري 
صفح��ه  در  نش��ريات  از 
اول خ��ود به گزارش��ي از 
اعتراف فلین به ارتباط با 
پرونده دخالت روسیه در 
انتخابات امريكا پرداختند. 
اين روزنامه نیز در صفحه 

اول خود نوشت كه اعتراف فلین مي تواند پايان كار 
ترامپ در كاخ س��فید باش��د. به گزارش واشنگتن 
پست »مايكل فلین« مشاور امنیت ملي سابق امريكا 
در اعترافي از ارتباط خود با روسیه در انتخابات اخیر 
رياست جمهوري آن كشور خبر داده است. طبق اين 
گزارش، ژنرال مايكل فلین يكي از عناصر تاثیرگذار 
در تالش ه��اي دونالد ترامپ ب��راي ريیس جمهور 
شدن بود. كار او حمله كردن به هیالري كلینتون، 
نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري بود. 
او اعتراف كرد به اف بي آي دروغ گفته اس��ت و اين 
موضوع سبب شده، تالش هاي كاخ سفید براي كم 
 اهمیت جلوه دادن تحقیقات با دشواري هايي مواجه 
ش��ود. آن طور كه گفته شده، ريیس جمهور امريكا 
پس از اعتراف مش��اور امنیت ملي س��ابق خود به 
دروغ گفت��ن به اف بي آي تاكن��ون در اين باره هیچ 

اظهارنظري نكرده است. 

فايننشالتايمز:
اي��ن روزنام��ه نی��ز در 
صفح��ه اول خ��ود ع��الوه 
ب��ر پرداخت��ن ب��ه موضوع 
اعت��راف فلی��ن، گزارش��ي 
از تصوي��ب ط��رح اص��الح 
جمهوري خواهان  مالیات��ي 
در س��نا منتشر كرده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز 
اين ط��رح با 51 راي موافق 

در براب��ر 49راي مخال��ف در مجلس س��ناي امريكا به 
تصويب رس��ید. براس��اس اين گزارش »ب��اب كوركر« 
سناتور جمهوري خواه در مخالفت با اين طرح به جمع 
راي دهندگان دموكرات پیوست و به آن راي مخالف داد؛ 
تمامي 48نماينده دموكرات به اين طرح راي منفي دادند. 
اين طرح درحالي تصويب ش��د كه در روزهاي گذشته 
نگراني هاي بسیاري براي راي مخالف جمهوري خواهان 
به اصالح مالیاتي وجود داش��ت. كارشناس��ان تصويب 
اين طرح مالیاتي از س��وي جمهوري خواهان را به نفع 
ثروتمندان مي دانند. با اينكه به عقیده جمهوري خواهان 
بنابر اين طرح، میلیون ها امريكايي از آن متنفع خواهند 
ش��د اما دموكرات ها مي گويند اي��ن طرح تنها كاهش 

مالیاتي براي ثروتمندان است. 

الپايس:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود عك��س يادگاري 
پوتین با پله ستاره فوتبال 
برزيل را منتش��ر ك��رده و 
به گزارش��ي از قرعه كشي 
جام جهاني 2018 پرداخته 
اس��ت. به گزارش ال پايس 
دقايق��ي پی��ش از ش��روع 
جام  قرعه كش��ي  مراس��م 

جهاني 2018 روس��یه س��تارگان فوتب��ال دنیا با پله 
عكس يادگاري گرفتند. در اين مراسم كه اول دسامبر 
در س��الن كنسرت كاخ كرملین در شهر مسكو برگزار 
شد، والديمیر پوتین ريیس جمهوري روسیه نیز حضور 
داشت. در ابتداي مراسم والديمیر پوتین، ريیس جمهور 
روسیه و جاني اينفانتینو، ريیس فیفا در جايگاه حاضر 
ش��دند و به ايراد س��خنراني هاي كوتاه��ي پرداختند. 
اجراي اين مراس��م به  عهده گري لینكر، بازيكن سابق 
تیم ملي انگلی��س و ماريا كوماندنايا، مجري روس��ي 
بود و گوي ها نیز توسط ديه گو مارادونا، فابیو كاناوارو، 
كارلوس پويول، لوران ب��الن، گوردون بنكس، نیكیتا 

سیمونیان، كافو و ديه گو فورالن برداشته شد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

سوسكهايزندهياب
دانشمندان »دانشگاه صنعتي 
نانیان��گ« )NTU( براي يافتن 
بازماندگان حوادث، اس��تفاده از 
سوس��ك هاي مجهز ب��ه ردياب 
را پیش��نهاد كرده اند. به گزارش 
روزنامه سان، كوچك ترين گروه 
ام��داد هنگام حوادث به ش��كل 
ابداع  سوسك هاي حامل ردياب 
شد.  اين حش��رات كنترل از راه 

دور مجهز به حسگرهايي هستند كه پشت شان تعبیه شده و كربن دي اكسید را در 
میان س��اختمان هاي فروريخته تشخیص مي دهند. دانشمندان امیدوارند كه بتوانند 
پ��س از وقوع زلزله يا ديگر حوادث اين سوس��ك ها را به مناطق مورد نظر برس��انند. 
اين ردياب ها قادر خواهند بود كس��اني كه كنترل سوس��ك ها را در دس��ت دارند به 
س��وي قربانیاني كه كربن دي اكسید تولید مي كنند راهنمايي كرده و به اين ترتیب 
آنها را پیدا كنند. دانش��مندان فكر مي كنند با وجود اين اختراع، زماني براي حفاري 
در مكان هايي كه در آنها كس��ي زنده نیس��ت، هدر نمي رود و گ��روه نجات مي تواند 
تالش خود را بر بازماندگان متمركز كند. دانش��مندان اين سوسك ها را با استفاده از 
شاخك هايشان هدايت مي كنند. سوسك هاي سايبورگ، ابداع دانشمندان »دانشگاه 
صنعتي نانیانگ«)NTU( هستند. به گزارش ايسنا »هیروتاكا ساتو« استاديار دانشگاه 
NTU گفت: پس از وقوع يك حادثه بس��یاري از بازماندگان زير آوار هس��تند و در 
بیشتر مواقع گروه نجات نمي داند بايد چه مكان هايي را جست وجو كند. ما به ابزارهايي 
نیاز داريم كه بتوانند در میان فضاهاي كوچك، گروه نجات را به سوي افراد گمشده 
هدايت كنند. آنها از سوس��ك هاي »شب رو« استفاده و رايانه يي كوچك را با استفاده 
از موم به پشت شان متصل كردند. اين رايانه ارتعاشاتي را به شاخك هاي حشرات كه 
راهنماي آنهاس��ت، مي فرستد. دانشمندان امیدوارند كه اين حسگرها عالوه بر كربن 
دي اكسید قادر به تشخیص دما و ارتعاشات ناشي از ضربان قلب افراد زير آوار باشند. 
برخي منتقدان معتقدند كه اين اختراع، شكنجه حیوانات است و بايد به جاي سوسك، 
روبات هاي مكانیكي مورد استفاده قرار گیرند. دانشمندان مي گويند كه در اين زمینه 
كامال مراقب هستند و اين حشرات در زمان هايي كه تحت كنترل نیستند، مي توانند 

زندگي طبیعي خود را داشته باشند. 

خطرتخريببااليسرمجموعهتاريخيكالنتر
انجمن  هیات مدي��ره  عضو 
و  حفاظ��ت  متخصص��ان 
و  بافت ه��ا  و  بناه��ا  مرم��ت 
محوطه ه��اي تاريخ��ي اعالم 
تاريخي كالنتر  كرد: مجموعه 
در محله بیالنكوه تبريز بر اثر 
بي توجهي ارگان هاي مربوطه، 
با خط��ر تخريب كامل مواجه 
اس��ت. ناصر هادي دهقاني با 

اشاره به اينكه خانه هاي تاريخي و حمام ها يكي از مهم ترين آثاري هستند 
كه درمعرض تخريب گسترده قرار دارند، گفت: اين آثار نه تنها مورد توجه 
هیچ نهاد و سازماني نیستند، بلكه آن قدر در اين سال ها به آنها بي توجهي 
ش��ده است كه به  راحتي هر صاحب ملكي به خود اجازه  مي دهد كه در آن 
دخ��ل و تصرف كرده و با تخريب آثار، از اين مكان ها به عنوان زباله داني و 

پاركینگ استفاده كند. 
او درباره مجموعه تاريخي كالنتر، اظهار كرد: متاس��فانه امروزه مجموعه 
كالنتر در ش��رق تبري��ز و در محله قديمي بیالنكوه ق��رار دارد و خانه-باغ 
 میرزا ابراهیم خان باغمیش��ه يي ملقب به ش��رف الدوله و مش��هور به كالنتر

)1231-1311 ه.ش( مرب��وط به دوره قاجار به تاريخ 27 مرداد 1382 در 
فهرس��ت آثار ملي با ش��ماره 9712 به ثبت رسیده اس��ت. اين كارشناس 
ارش��د مرمت و احیاي بناها و بافت هاي تاريخي با اش��اره به قس��مت هايي 
كه تاكنون از اين مجموعه شناس��ايي ش��ده اند، به ايس��نا گف��ت: بازارچه 
كالنت��ر، باغ اندروني كالنتر، باغ بیروني كالنتر، حمام عمومي كالنتر، حمام 
اختصاصي كالنتر، مس��جد كالنت��ر، بناهاي اندرون��ي و متعلقات آن و نیز 

كوشك بیروني ازجمله اين بخش هاست. 
او ادام��ه داد: در اي��ن میان قس��مت هايي از ب��اغ اندروني، بخش��ي از 
س��اختمان هاي اندروني، حمام اختصاصي، بخش��ي از باغ بیروني، كوشك 
بیروني و مس��جد كالنتر به صورت نیمه مخروبه در آمده اس��ت و نیارمند 
توجه ارگان هاي ذي ربط، به ويژه س��ازمان میراث فرهنگي كش��ور به عنوان 

متولي حفاظت و مرمت آثار تاريخي است. 

تاريخنگاري

حركت محمدعلي ميرزا به سمت تهران براي سلطنت
دوازده��م آذر 1285، محمدعل��ي می��رزا به 
درخواس��ت پدرش مظفرالدين ش��اه كه در بستر 
مرگ بود، با اعضاي خانواده و نزديكان و همراهي 
400 قزاق مس��لح، تبريز را به مقصد تهران ترك 
كرد. او كه پیش از رس��یدن به س��لطنت به دلیل 
ت��رس از احتم��ال نزديكي مش��روطه خواهان به 
عمويش ظل الس��لطان و نصب او به س��لطنت از 
مش��روطه خواهان حمايت مي كرد، اندكي پس از 
سلطنت نیز به مش��روطه خواهان نزديك بود، اما 
پس از ترور ناكامش در اس��فند 1286، نسبت به 
مشروطه خواهان س��وءظن پیدا كرد و مقابل آنها 

ايستاد. 
محمدعلي میرزا تحت تعلیم و تربیت آموزگار 
روسي خود، س��رگي ماركوويچ شابشال ملقب به 
اديب الس��لطان، زبان و فرهنگ روسي را آموخته 
بود. شابش��ال نف��وذ زيادي ب��ر محمدعلي میرزا 

داشت و او را عالقه مند به روسیه كرد. 

محمدعلي برخالف پدرش روحیه يي خش��ن و 
مستبد داشت. 

او در جري��ان اختالفش با مش��روطه خواهان، 
س��رانجام مجلس را به توپ بس��ت، تع��دادي از 
نمايندگان را دس��تگیر كرد و چند نفر را به قتل 
رساند. اما در فتح تهران به دست مشروطه خواهان 
به س��فارت روس��یه پناه برد. او س��پس از سوي 
مجلس عالي از مقام س��لطنت خل��ع و مجبور به 

ترك ايران شد.
مجلس عالي پس��ر 12س��اله اش احم��د را به 
س��لطنت منصوب كرد و ب��راي محمدعلي میرزا 
نی��ز مقرري برابر 100 توم��ان در هر ماه در نظر 
گرفت. او پ��س از مدتي با كمك روس ها درصدد 
بازگش��ت و انتقام جوي��ي و كس��ب مجدد قدرت 
برآمد كه شكست خورد. وي به اودسا در اوكراين 
كه آن زمان بخش��ي از روس��یه بود، بازگش��ت و 

مقرري اش از سوي دولت ايران نیز قطع شد. 

)هزارميلياردريال(
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