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حسين حقگو|
تحليلگر اقتصادي|

»اين بندگان را به ش��خصي بسپاريد كه دولتخواه 
باش��د، متدين بي طمع باش��د، بي غرض باش��د، 
مستغني باشد، گرسنه نباش��د، مقتدر باشد...اين 
مملكت يكي را مي خواهد ك��ه دلش به احوال مال 
و جان مردم بسوزد ...يك عمارت عالي را كه با خون 
جگر و زحمت هاي زياد ساخته شده به طمع چوب 
و سنگ خراب ننمايد ..«- نامه محمد حسن امين 
الضرب به ناصرالدين ش��اه »...ما طالب ترقي امور 
تجارت و تجار هستيم، و طالب اعتبار تجار و طالب 
ترقي و آسودگي تجار و اينكه احدي نتواند كاله آنها 
را بردارد، يا مالش��ان را بخورد. خودشان بنشينند 
و مجلس مش��ورتي بزرگي منعقد كنند، هر طور 
ببينند اين اراده هاي ما به عمل مي آيد...همانطور 
حكم شود« -پاسخ ناصرالدين ش��اه به نامه امين 
الضرب و ساير تجار  گفت وگوي حكومت و فعاالن 
اقتصادي باالخره نتيجه داد و سرانجام ناصرالدين 
ش��اه در 12 ش��وال 1301 قمري مص��ادف با 14 
مرداد 1263 خورشيدي موافقت خود را با تشكيل 
مجلس وكالي تج��ار ايران اعالم كرد. تاس��يس و 
رشد و توس��عه تش��كل ها و نهادهاي مدني بسيار 
تحت تاثير خواس��ت و رفتار دولت هاست. در واقع 
بسته به فضايي كه دولت ها براي مشاركت تشكل ها 
در سياس��ت گذاري و چانه زني فراه��م مي آورند، 
نهادهاي مدني نيز امكان بازيگ��ري مي يابند. اين 
نيز البته خود به فضاي كالن جامعه بستگي دارد 
كه تا چه حد خردجمعي نسبت به سياست گذاري 
دستوري ارجح شمرده شده باش��د. بديهي است 
گفتار فوق به معناي ناديده گرفتن يا ناچيز شمردن 
خواس��ت و اراده و دان��ش و آگاه��ي و تالش هاي 
فعاالن تشكلي در ايجاد و دوام و بالندگي نهادهاي 
مدني نيست.  از اين منظر و با رجوع به تاريخ، فراز 
و فرود اتاق به عنوان نهادي مدني و نماينده فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي كشور در ربط با تحوالت 
نهاد »دولت« قابل تفس��ير و تحليل است. چنانكه 
به لحاظ تاريخ��ي از موافقت با تش��كيل مجلس 
وكالي تجار تا صدور فرمان مشروطيت و تشكيل 
اولين مجلس ش��وراي ملي و حض��ور نمايندگان 
تاثيرگذار تج��ار و بازرگان��ان در آن تا نهضت ملي 
شدن صنعت نفت و همراهي اصناف و بازرگانان با 
اين حركت و نيز تحوالت دهه چهل و به رسميت 
شناخته شدن بخش خصوصي تا برآمدن انقالب 
اس��المي، حضور رو به تزايد اتاق به عنوان پارلمان 
بخش خصوصي و مش��اور س��ه ق��وه در نهادهاي 
تصميم س��ازي و تصميم گيري در سال هاي پس 
از انقالب اس��المي تا زمان حاضر همواره ش��اهد 
كن��ش و واكن��ش و تاثيرگ��ذاري و تاثيرپذيري 
اين دو نهاد بر و از يكديگ��ر بوده ايم. در اين فرآيند 
هرگاه »دولت« در قالب نهاد سياس��ت، »اتاق« را 

در جايگاه نماينده اقتصاد بخش خصوصي كشور 
و به عن��وان همكار و هم��راه و نه رقي��ب و خصم 
پذيرفته، توفيق اقتصادي و پيش��رفت و توس��عه 
ملي فراهم شده اس��ت و در غير اين صورت نزول 
و انحطاط اقتصادي را ش��اهد بوده ايم.  در نظريات 
مطرح اقتصادي امروز نيز بر اي��ن موضوع تاكيد و 
دو نهاد »سياست« و »اقتصاد« در ربط با يكديگر 
معنا ش��ده اند. به نحوي كه سرنوشت موفقيت يا 
عدم موفقيت و شكس��ت جوامع در گرو چگونگي 
تعامل و رابطه اين دو نهاد تحليل مي شود. چنانكه 
نهادهاي باز و فراگير سياسي و اقتصادي در تعامل 
و هم افزايي با يكديگر امكان و فرصت مش��اركت 
گس��ترده مردم را در فعاليت هاي اقتصادي فراهم 
مي آورند و از اس��تعداد و مهارت هاي آنها بهترين 
بهره ها را نصيب جامعه مي سازند .  مشكل آنجا آغاز 
مي شود كه نهادهاي سياس��ي با باز و فراگير شدن 
نهادهاي اقتصادي سر سازگاري و همراهي نداشته 
و به طرق مختلف در اين مس��ير اخالل مي كنند . 
نهادهاي اقتصادي فراگير براي بقا نيازمند حقوق 
مالكيت و فرصت هاي اقتص��ادي برابر براي همه، 
آزادي انعقاد قراردادها و تب��ادل در بازارها و امكان 
خالقيت و نوآوري و كارآفريني و ... اند . مولفه هايي 
كه بر بنياني شكل مي گيرند كه نهادهاي سياسي 
ايجادشان كرده اند؛ »اين فرآيند سياسي است كه 
كيفيت نهادهاي اقتصادي را مش��خص مي كند و 
.... و اين نهادهاي سياس��ي اند كه تعيين مي كنند 
مردم تح��ت لواي كدامي��ن نهاده��اي اقتصادي 
زندگي كنند و ب��از اين نهادهاي سياس��ي اند كه 
چگونگ��ي كاركرد اي��ن فرايند را رق��م مي زنند« 
)عجم اوغلو – چرا كش��ورها شكست مي خورند(  
135 سال از گفت وگوي دولت و فعاالن اقتصادي 
و تشكيل مجلس تجار به عنوان سلف اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن و كش��اورزي مي گذرد و ش��اهد 
گراميداش��ت اين همكاري در قالب ي��ك جايزه 
اقتصادي به نام بنيانگذار اين تحول تاريخي يعني 
حاج محمد حسن امين الضرب مي باشيم اما چراغ 
رابطه اين دو نهاد چندان روشن و نوراني نيست. هر 
چند از س��وي دولت ارادت و عزت و احترام بسيار 
نس��بت به بخش خصوصي و اتاق ابراز مي ش��ود و 
حتي بغض صميمانه مع��اون رييس جمهوري كه 
همواره پشتيبان بخش خصوصي كشور بوده است 
را در اين مراسم شاهد بوديم، اما نهاد سياست بايد 
پا را بس��يار فراتر از اين تعارفات گذاش��ته و امكان 
نقش آفريني واقعي نهاد اقتصادي بخش خصوصي 
را بيش از پيش فراهم نمايد تا صرفا در گذش��ته و 
تاريخ نمانيم و تجليل گذشته چراغ راه آينده مان 
باشد. پيش از آن و ش��ايد همزمان با آن بنظر الزم 
است نهاد دولت خود را نوسازي كند و باز و فراگير 
شود تا چنانكه گفته شد، نهاد اقتصادي باز و فراگير 

)در اينجا اتاق( نيز امكان وجود داشته باشد !

از امين الضرب تا بغض معاون اول!
فراز جبلي|

مشاور سردبير|
روز گذشته مهم ترين فعاالن اقتصادي ايران در سومين 
س��ال اهداي جوايز امين الضرب كه به يكي از مهم ترين 
برنامه هاي س��اليانه اتاق بازرگاني تهران بدل شده، گرد 
هم آمدند. با وجود نمادين بودن اين مراسم و ديدار ياران 
قديمي اما مي شد ناراحتي و مشكالت اقتصادي را از چهره 
بسياري از اين فعاالن حدس زد. فشارهاي اقتصادي باعث 
شده است بنگاه هايي كه تا سال قبل سودده بودند و حتي 
عنوان هاي مختلفي به دست مي آوردند امسال حتي قادر 
به پرداخت به موقع حقوق پرسنل نباشند. شايد همين 
موضوع باعث ش��د كه معاون اول رييس جمه��ور در اين 
مراس��م بيش از هر چيز به لزوم به روز شدن كارآفرينان 
براي بقا در شرايط جديد اقتصادي تأكيد داشته باشد. اما 
آيا واقعا مساله به روز نبودن كارآفرينان يا تغيير اتمسفر 
اقتصادي اس��ت؟ چه چيز باعث مي ش��ود كه در بعضي 
دهه ها ما شاهد تعداد زيادي كارآفرين باشيم كه بنگاه هاي 
مطرح اقتص��ادي را پايه مي گذارن��د و در مقاطعي حتي 
قدرت حفظ آن بنگاه هاي عظيم را نداشته باشيم. كتاب 
سرگذش��ت پنجاه كنش��گر اقتصادي ايران به بررس��ي 
زندگي برخي از اين فعاالن اقتصادي موفق مي پردازد اما 
نكته مهم اين است كه در برهه هايي خاص تعداد زيادي 
كارآفرين موفق داريم و در بعضي س��ال ها نهايتا ش��اهد 
حضور كارفرماهاي موفق در راس كار هستيم. سوال اين 
اس��ت كه آيا اين موضوع يك اتفاق است كه اكثر فعاالن 
اقتصادي مطرح با يكديگر همدوره بوده اند و نس��ل هاي 
بعد نتوانس��تد جايگزين آنها را تربيت كنند؟ بس��ياري 
كارآفريني را ب��ه توانايي هاي فردي نس��بت مي دهند و 
معتقد هستند كه با وجود تمام مشكالت و سختي ها يك 
كارآفرين مي تواند مسير خود را پيدا كند اما روند تاريخي 
چيز ديگري را نشان مي دهد. شرايط و بستر يك جامعه 
عمال باعث ش��كل گيري كارآفرينان يا حتي نابودي آنها 
مي شود. اكثر افراد روز سه شنبه به نيكي از امين الضرب 
و دستاوردهاي محمدحسن و محمدحسين امين الضرب 
ياد مي كنند اما فراموش كرده اند كه اتفاقا تغيير ش��رايط 
باعث ورشكستگي امين الضربي ش��د كه عمال بنيانگذار 
صنعت برق در ايران و اولين رييس اتاق بازرگاني محسوب 

مي شود. محمدحسين امين الضرب در اواخر عمر مبالغ 
بسياري به بانك اس��تقراضي و بانك شاهي بدهكار بود و 
توان بازپرداخت آن را نداش��ت بط��وري كه مي گويند به 
سفارت روسيه پناهنده شد. در حقيقت يكي از مهم ترين 
چهره هاي كارآفريني تاري��خ ايران نيز با ب��ه هم ريخته 
شدن شرايط سياس��ي - اقتصادي تاب و تحمل پذيرش 
فشارها را نداشت. از سوي ديگر مساله تفاوت شرايط رشد 
اقتصادي با ش��رايط ايجاد بنگاه هاي جديد مطرح است. 
شايد در برهه هايي رشد اقتصادي به نظر مثبت بيايد اما 
فضا براي ايجاد كسب و كارهاي جديد و كارآفريني مهيا 
نباش��د و بلعكس. بس��ياري از بنگاه ه��اي مطرح بخش 
خصوصي زاييده دهه 40 شمسي هس��تند كه به دليل 
ايجاد بنگاه هاي بزرگ دولتي و همچنين افزايش تقاضاي 
مردم امكان شكل گيري بنگاه هاي خصوصي اقماري شكل 
گيرد. ش��رايط اقتصادي مهيا براي كارآفريني مي تواند 
يك تعميركار خودرو را تبديل به موس��س شركت ايران 
ناسيونال تا توليد 150 هزار دستگاه پيكان در سال كند.  
امروز هم مساله شرايط اقتصادي براي ايجاد كسب و كار 
جديد است. نرخ شكست كسب و كارهاي جديد به ويژه 
به دليل موج اس��تارت آپي به راه افتاده بسيار باال است و 
افراد با سرمايه هاي خرد به اميد كسب سود به سراغ ايجاد 
بنگاه هاي جديدي مي روند كه در زمان كوتاهي به شكست 
مي انجامد. دولت هنوز هم بحث حمايت از كارآفريني را با 
مشوق براي كارفرمايان اشتباه مي گيرد و در اعالم وضعيت 
مناسب براي كارآفريني به رشد اقتصادي اشاره مي كند.  
دليل نامساعد بودن شرايط براي كارآفرينان را مي توان در 
هزاران صفحه بررسي كرد. مشخص نبودن حدود مالكيت 
و فس��اد در اقتصاد، س��ود باالي فعاليت هاي غيرمولد در 
مقايسه با ايجاد كس��ب و كار جديد، مشكالت كارگري و 
قانون كار، تكانه هاي ناشي از تصميمات خلق الساعه و ده ها 
دليل ديگر مي تواند موانع اصلي شكل گيري كارآفرينان 
نسل جديد باشد. حتي در حوزه استارت آپ ها هم بسياري 
از كارآفرين��ان ظاهري عمال مدي��ران چهره هاي مطرح 
اقتصادي قديمي يا حتي ش��ركت هاي خارجي هستند. 
در چنين شرايطي عمال پشت آمارهاي اقتصادي پنهان 
مي شويم بدون آنكه بپذيريم نتوانسته ايم نسلي جديد از 

كارآفرينان تشكيل دهيم.

در جست وجوي امين الضرب ها
يادداشتسرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

در جست وجوي 
امين الضرب ها

روز گذش��ته مهم ترين 
فعاالن اقتص��ادي ايران 
در سومين سال اهداي 
جواي��ز امين الضرب كه 
ب��ه يك��ي از مهم ترين 
برنامه هاي ساليانه اتاق 
بازرگان��ي ته��ران بدل 
ش��ده، گرد ه��م آمدند. 
با وجود نمادين بودن اين مراس��م و دي��دار ياران 
قديمي اما مي شد ناراحتي و مشكالت اقتصادي را 
از چهره بسياري از اين فعاالن حدس زد. فشارهاي 
اقتصادي باعث شده است بنگاه هايي كه تا سال قبل 
سودده بودند و حتي عنوان هاي مختلفي به دست 
مي آوردند امس��ال حتي قادر به پرداخت به موقع 
حقوق پرسنل نباشند. شايد همين موضوع باعث 
شد كه معاون اول رييس جمهور در اين مراسم بيش 
از هر چيز به لزوم به روز شدن كارآفرينان براي بقا در 

شرايط جديد اقتصادي تأكيد داشته باشد.

فراز جبلي

مسكن

 10 روند جهاني امالك 
در سال 2019

مجيد اعزازي|
پيش از اين تصور مي ش��د كه س��ال 2019، به 
سالي س��خت براي رش��د اقتصاد جهان تبديل 
ش��ود. اما در پايان ژانويه 2018، دونالد ترامپ، 
رييس جمهور امري��كا، همه چي��ز را تغيير داد. 
او روي طيف گس��ترده اي از كااله��اي وارداتي 
)آلومينيوم، ف��والد، كيف هاي دس��تي( تعرفه 
وضع كرد، البته تعدادي از بخش ها از اين قاعده 
مس��تثني ش��دند. اين تعرفه ها كه از 25 تا50 
درصد متغير بودند، به مدت طوالني متحدان و 
ش��ركاي تجاري امريكا - چين، كانادا، مكزيك 
و اتحاديه اروپا- را ه��دف گرفته اند. اين اقدامات 
تحريك آمي��ز تاكن��ون تاثير عمده اي داش��ته 
است، به گونه اي كه به گزارش رويترز، صندوق 
بين المللي پول پيش بيني رش��د خ��ود را براي 
اواسط سال 2019 از 3.9 به 3.7 درصد كاهش 
داد - اين اولين بار است كه اين اتفاق افتاده است.
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تاكيد جهانگيري بر بازگشت ارز صادراتي : 

»تعادل« درآمدهاي مالياتي دولت در اليحه بودجه 98 را بررسي مي كند 

از اين زمستان سخت اقتصاد گذرخواهيم كرد

مقايسه  بارمالياتي مردم و بنيادها 

حقوق

دادس��تان كل كش��ور گفت: ضوابط نظارتي 
س��وي  از  اينترنت��ي  كاره��اي  و  كس��ب 
وزارتخانه ه��اي صنعت، مع��دن و تجارت و 
كشور تعيين نش��ده اس��ت و دادستان هاي 
اس��تان ها از هرگون��ه برخ��ورد و ممانع��ت 
از كس��ب و كار ش��ركت هاي حم��ل و نقل 
مس��افر و ب��ار اينترنتي خ��ودداري كنند. به 
گزارش دادستاني كل كشور، حجت االسالم 
محمدجعفر منتظري روز سه شنبه با ارسال 
ابالغيه اي به دادستان هاي عمومي و انقالب 
مراك��ز اس��تان ها از آنها خواس��ت ت��ا زمان 
تصويب ضوابط مربوط��ه، از هرگونه برخورد 
و ممانعت از كس��ب  و كار شركت هاي حمل 
و نقل مس��افر و بار اينترنتي به درخواس��ت 
ش��هرداري ها خ��ودداري كنن��د و هرگونه 
تخل��ف صنف��ي اين كس��ب و كاره��ا جهت 
برخورد قانوني به اتحاديه كس��ب و كارهاي 
فضاي مجازي منعكس شود. در اين ابالغيه 
آمده اس��ت: طب��ق تصويب نامه م��ورخ 22 
ارديبهشت س��ال 95 هيات وزيران، نظارت 
بر اين نوع كس��ب و كاره��اي اينترنتي فقط 
بر عهده ش��هرداري ها ق��رار داده ش��ده اما 
تعيين ضوابط نظارتي موك��ول به تصويب و 
ابالغ دستورالعمل مش��ترك وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت كش��ور است كه اين 

دستورالعمل به تصويب نرسيده است.
دادس��تان كل كش��ور افزود: از س��وي ديگر 
واگ��ذاري تعيين تكليف اين كس��ب و كارها 
به نظرات متفاوت و بعضا متضاد ش��هرداري 
شهرهاي مختلف، اسباب بروز اختالف جدي 
و از بين رفت��ن اين نوع كس��ب و كار خواهد 

بود.
منتظري خطاب به دادس��تان ها اعالم كرد: 
مقتضي اس��ت تا تصويب ضواب��ط مربوطه از 
هرگونه برخ��ورد و ممانعت از كس��ب و كار 
اين ش��ركت ها به درخواست ش��هرداري ها 
خ��ودداري ش��ود و هرگونه تخل��ف صنفي 
اين كس��ب و كارها براي برخ��ورد قانوني به 
اتحادي��ه كس��ب و كارهاي فض��اي مجازي 

منعكس شود.
منتظري اضافه كرد: به منظور رعايت مسائل 
امنيتي و زيس��ت محيطي، اتحاديه كس��ب 
و كارهاي فض��اي مجازي موظف اس��ت در 
خصوص الزام��ي كردن اخ��ذ گواهي فقدان 
سوء  س��ابقه براي به كارگيري رانندگان و نيز 
به كارگيري خودروه��اي داراي معاينه فني 

اقدام الزم را انجام دهد.

دادستان كل كشور 
دادستان ها با تاكسي هاي 

اينترنتي برخوردي نداشته باشند

اخبار

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور با يادآوري 
تخصيص ارز 4200 توماني براي كاالهاي اساسي، 
گفت: اقدام فروش��ندگان در محاسبه اين كاالها 
با نرخ ارز در ب��ازار آزاد غيرقابل اس��ت؛ بنابراين 
نظارت ها تشديد مي شود. »محمدباقر نوبخت« 
افزود: دليل اينكه از 21 ميليارد دالر منابع ارزي 
س��ال آتي، 14 ميليارد دالر با ارز 4200 توماني 
براي واردات كاالهاي اساس��ي و خوراكي منظور 
شده اين اس��ت كه اگر قيمت ارز هر نوع نوساني 
داش��ته باش��د، زندگي و مايحتاج مردم از نوسان 
ارز جدا شود. وي تصريح كرد: ارز هر قيمتي پيدا 
كند قيمت كاالهاي اساسي مورد نياز مردم تغيير 
نمي يابد. نوبخت با اشاره به اين نكته كه قيمت ارز 
كاالهاي اساس��ي 4200 تومان است تاكيد كرد: 
گاليه مردم درباره گرانفروشي ها را شنيده ام وي 
ادامه داد: سازوكار الزم براي كنترل بازار از طريق 
سازمان هاي نظارتي تقويت مي ش��ود تا كنترل 
دقيق بر بازار كاالهاي اساسي اعمال شود و نبايد 
اينگونه باش��د كه از يك س��و ارز ارزان اختصاص 
يابد و از س��وي ديگر كاالي گران به دست مردم 
برسد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: 
پيش بيني مي شود ارز با نوسان قابل توجهي روبرو 
نش��ود، زيرا بانك مركزي اقداماتي انج��ام داده و 

ثبات نسبي در بازار ارز ايجاد كرده است.

نوبخت: نظارت بر قيمت 
كاالهاي اساسي تشديد مي شود

جهان

 بانك جهاني
 زمين جديد بازي ترامپ

15 14

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داشت: استخدام و جذب مشاور در بخش هاي مختلف 
سازمان ها و وزارتخانه ها بيشتر از تعدادي كه در چارت 
سازماني و احكام سازمان اداري و استخدامي مشخص 
شده خالف قانون است. عليرضا محجوب درگفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت با اشاره به اخباري در 
خصوص استخدام بيش از 40 مش��اور در چهار وزارت 
دولت گفت: تعداد مش��اوران رس��مي و در استخدام 
وزارت خانه ها مش��خص اس��ت و متجاوز از 5 مشاور 

براي هر وزارتخانه نيس��ت مگر آنكه حقوقي دريافت 
نكنند. نماينده م��ردم تهران ادامه داد: ممكن اس��ت 
وزارتخانه هاي مختلف براي پروژه ه��اي خاص بطور 
مقطعي مشاوراني را جذب كنند يا براي تعدادي مشاور 
به شكل غير رسمي حكم صادر شود و حقوقي از دولت 
دريافت نكنند اما همان طور كه پيش تر گفته شد مشاور 
استخدامي در وزارتخانه ها تعداد مشخصي دارد و ما از 
سازمان اداري و استخدامي پيگير موضوع خواهيم شد 

كه بر اساس چه قانوني 40 مشاور استخدام شده است.

هر  وزارتخانه  مجاز  به استفاده از ۵ مشاور است

مجلس

 همين صفحه  

يادداشت

 از امين الضرب
 تا بغض معاون اول!

»اي��ن بن��دگان را ب��ه 
شخصي بس��پاريد كه 
دولتخواه باشد، متدين 
بي طمع باشد، بي غرض 
باشد، مس��تغني باشد، 
گرسنه نباش��د، مقتدر 
باشد...اين مملكت يكي 
را مي خواهد كه دلش به 
احوال مال و جان مردم بسوزد ...يك عمارت عالي 

را كه با خون جگر و زحمت هاي زياد ساخته شده...

حسين حقگو

انتقال آب از درياچه هاي بسته 
به هيچ وجه انجام نمي شود

سخنگوي كميسيون كش��اورزي، آب، منابع 
طبيع��ي و محيط زيس��ت مجلس ش��وراي 
اس��المي، گفت: جزييات اليحه بودجه 98 در 
نشست روز گذشته كميسيون بررسي و با توجه 
به تبعات زيست محيطي مصوب شد كه انتقال 
آب از درياها و درياچه هاي بس��ته به هيچ وجه 
انجام نش��ود. به گزارش خانه ملت، نورمحمد 
تربتي نژاد درباره جلس��ه عصر روز سه ش��نبه 
كميس��يون كش��اورزي، آب، منابع طبيعي و 
محيط زيست مجلس شوراي اسالمي، افزود: 
در اين جلس��ه جزييات اليحه بودجه سال 98 
با حضور نمايندگان س��ازمان برنامه و بودجه و 
ساير دستگاه ها و ارگان هاي مربوطه برگزار شد.

وي ادامه داد: در اين نشس��ت 3 تبصره اليحه 
بودجه س��ال 98 اعم از تبص��ره 14، 18 و 20 
مورد بررسي قرار گرفت، مهم ترين تبصره مورد 
بررسي قرار گرفته موضوع انتقال آب از حوزه به 
حوزه اي ديگر بود كه با توجه به تبعات زيست 
محيطي مصوب ش��د كه انتقال آب از درياها و 
درياچه هاي بسته به هيچ وجه انجام نشود و با 
مطالعات و تحقيقات گسترده اي موضوع انتقال 

آب عملياتي شود.



روي موج خبر

    تاكيد بر تسريع در انجام توافقات با كشورهاي 
همسايه؛پاد|

جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي ديروز به 
رياس��ت حس��ن روحاني رييس جمهور و با حضور 
رييس مجلس و معاونان قوا تش��كيل ش��د. در اين 
جلسه گزارشي از همكاري هاي اقتصادي با كشورهاي 
همس��ايه و توافق هاي انجام ش��ده براي گسترش 
مبادالت كاال و خدمات و سرمايه گذاري هاي مشترك 
ارايه شد و تسريع در انجام توافقات مورد تأكيد قرار 
گرفت. همچني��ن وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
گزارشي از وضعيت خودروهاي سواري وارداتي كه 
در انبار اماكن گمركي، مناطق آزاد تجاري – صنعتي 
يا مناطق ويژه اقتصادي اند، ارايه داد و شوراي عالي 
با تأكيد ب��ر اجراي مصوبه اخير هيات وزيران در اين 
زمينه، تصميم هاي الزم براي تس��ريع در ترخيص 
خودروهاي مشمول اين مصوبه و رسيدگي قضايي 
به تخلفات و جرايم متخلف��ان در واردات خودرو را 
اتخاذ كرد. در ادامه، رييس كل بانك مركزي گزارشي 
از پيشنهادها و اقدامات در جهت اصالح نظام بانكي 
ارايه كرد و شوراي عالي با هدف سالمت نظام بانكي، 
صيانت از حقوق سپرده گذاران در موسسات اعتباري، 
بهبود مديريت و اصالح اين موسسات و نحوه تقويت 
نظارت بانك مركزي در اين زمينه، تصميم هاي الزم 

را اتخاذ كرد.

    دستور رييس جمهور براي رسيدگي به ادعاي 
خشونت عليه اسماعيل بخشي؛تعادل|

مشاور روحاني از دستور  رييس جمهور براي رسيدگي 
به ادعاي خش��ونت عليه فرد بازداش��تي خبر داد. 
حس��ام الدين آش��نا در كانال تلگرامي خود نوشت: 
با دس��تور صريح رييس جمهور رسيدگي به ادعاي 
خشونت عليه فرد بازداشتي با سرعت و دقت انجام 

خواهد شد.

      تالش ب�راي تدوين اليح�ه جامع حمايت 
از حقوق حيوانات ؛ايسنا|

مع��اون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساس��ي 
معاونت حقوقي رييس جمهور گفت: پيرو جلس��ه 
مبسوطي كه با فعاالن، اعضاي سازمان هاي مردم نهاد 
و  كنش گران عرصه حقوق حيوانات برگزار شد تالش 
خواهيم كرد طي مدت كوتاهي اليحه جامع حمايت از 
حقوق حيوانات را با همكاري صاحب نظران اين عرصه 
تدوين كنيم. علي اكبر گرجي ازندرياني با اعالم اين 
مطلب افزود: به اين منظور با همكاري سازمان هاي 
مردم نهادفعال متن پيش نويس اوليه اي تهيه گرديده 
است اما به منظور جامع سازي و همه جانبه نگري اين 
اليحه الزم است تا تمامي پيشنهادات اين حوزه مورد 
دريافت و بررسي قرار گيرد تا پس از تنقيح، ويرايش 

اوليه اين اليحه تهيه شود.

    دستورالعمل پايش سالمت ايثارگران ابالغ 
شد؛ايلنا|

دستورالعمل پايش سالمت جامعه ايثارگران پس از 
تصويب در كميته سالمت و توانبخشي بنياد شهيد و 
امور ايثارگران توسط شهيدي محالتي نماينده ولي 
فقيه، معاون رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران براي اجرا به مديران كل بنياد در استان ها 
ابالغ شد. يكي از وظايف محوري بنياد شهيد و امور 
ايثارگران ارايه خدمات سالمت ويژه به جامعه ارجمند 
ايثارگري است كه در همين راستا معاونت بهداشت 
و درمان بنياد به عنوان متولي برنامه ريزي و تعيين 
اولويت هاي خدمات بهداشتي، درماني، توان بخشي 
و بازتواني همه آن عزيزان اعم از والدين، همس��ران 
و فرزندان معظم ش��هيدان، جانب��ازان، ايثارگران و 
افراد تحت تكفل آنان و با توجه به شرايط عمومي و 
اختصاصي آنان دستورالعمل »برنامه پايش سالمت« 

را به روز رساني، تدوين و ارايه كرده است.

    هيات رييس�ه تفحص از گمرك مش�خص 
شد؛ تسنيم|

 زهرا سعيدي مباركه سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي از انتخاب اعضاي هيات رييسه 
تحقيق و تفحص از گم��رك خبر داد. او گفت:  طبق 
راي گيري انجام ش��ده در كميسيون نادرقاضي پور 
نماينده اروميه در مجلس رييس اين هيات  تحقيق و 
تفحص شد. سعيدي با بيان اينكه عامركعبي و بنده 
به ترتيب به عنوان نواب اول و دوم اين هيات انتخاب 
ش��ديم، افزود: اس��ماعيلي نيز به عنوان دبير هيات 

تحقيق و تفحص از گمرك انتخاب شد.

    زمان برگزاري جلسات علني مجلس تغيير 
كرد؛ ايلنا|

 يوسف نژاد عضو هيات رييسه مجلس درباره جلسه 
غيررسمي ديروز مجلس شوراي اسالمي گفت: باتوجه 
به اينكه طرح و لوايح زيادي وجود دارد، در جلس��ه 
غيررسمي سه ش��نبه يك رأي گيري استمزاجي از 
نمايندگان گرفته و بنا شد جلسات مجلس شوراي 
اسالمي از روزهاي يك شنبه، سه شنبه و چهارشنبه 
به روزهاي يك ش��نبه، دوشنبه و سه شنبه موكول 
شود. وي ادامه داد: بارأي نمايندگان مقرر شد جلسات 
روزهاي سه ش��نبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر تا 

انتهاي سال در دو نوبت برگزار شود. 

    نماين�دگان از پاس�خ هاي وزي�ر فرهنگ 
درباره تضعيف حقوق انتشارات قانع نشدند؛ 

خانه ملت|
 نمايندگان در جلس��ه علني ديروز مجلس شوراي 
اسالمي در جريان بررسي سوال خود از سيد عباس 
صالحي وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي درباره علت 
تضعيف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ كشور با 96 
رأي موافق، 65 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 
200 نماينده حاضر در جلسه از پاسخ هاي وي قانع 
نشدند. احد آزادي خواه در توضيح روند بررسي سوال 
شهاب نادري نماينده پاوه، از صالحي وزير ارشاد گفت: 
در اجراي ماده )207( آيين نامه داخلي مجلس سوال 
فوق در جلسه 9 مرداد سال جاري در كميسيون و با 
حضور نماينده سوال كننده و وزير فرهنگ مطرح شد.

ايران2

ظريف در حاشيه ديدار با مقام هندي تصريح كرد

منتظراروپانميمانيموباشركايسنتيخودهمكاريميكنيم
ظريف، هند را كشوري خواند كه در شرايط سخت 
كنار ايران بوده و در زمان ه��اي بهتر هم در كنار ما 
خواهد بود. وزير امور خارجه كش��ورمان، اين را در 
فروم اقتصادي اي��ران و هند در دهلي نو گفت؛ آنجا 
كه چندتن از مقام��ات هندي و بخش خصوصي دو 

كشور هم حضور داشتند. 
محمد جواد ظريف كه روز دوشنبه راهي هند شده 
ب��ود، ديروز به دي��دار چند مقام هن��دي رفت و در 
نشس��تي اقتصادي نيز سخنراني كرد. ديدار با وزير 
حمل و نقل و وزير مش��اور در ام��ور خارجه هند و 
سخنراني در فروم اقتصادي ايران و هند برنامه ديروز 

ظريف در دهلي نو بود.
او امروز نيز ديدارهايي خواهد داش��ت كه محوريت 
آن دور زدن تحريم هاي امري��كا با همكاري بخش 
خصوصي و همراهي دولت هند است. همكاري براي 
فروش نفت ايران به هند و حل مش��كل تبادل مالي 
ميان دو طرف و سرمايه گذاري هندي ها در چابهار 

دو اولويت ظريف در اين سفر است.

    امضاي توافق بانكي ايران و هند
 چنانكه وقتي او به دهلي نو رس��يد در گفت وگويي 
تاكيد ك��رد اي��ران و هن��د زمينه هاي زي��ادي در 
گسترش روابط دوجانبه دارند كه يكي از اين حوزه ها 
س��رمايه گذاري در چابهار اس��ت. وزير امور خارجه 
كشورمان همچنين به توافق بانكي با هندي ها اشاره 
كرد كه در پاييز امسال بعد از تحريم ها به امضا رسيد 
و اين امكان را براي ايران فراهم كرد كه هم صادرات 
و واردات و هم ساير نيازها را از اين مسير تامين كند.

ظريف توضيح داد: » uco بانك هند و بانك پاسارگاد 
ايران همكاري خود را در زمينه تجارت آغاز كرده اند 
ما اميدواريم كه با وجود تحريم هاي امريكا، ايران و 
هند در راستاي منافع مردم دو كشور همكاري هاي 

بيشتري داشته باشند«.
»نيتين گادكاري« وزير حمل و نقل هند هم با تاييد 
اعطاي مجوز به بانك پاس��ارگاد گفت كه اين بانك 
با هدف تسهيل در روابط بانكي، شعبه اي در بمبئي 

تاسيس مي كند. 
سرمايه گذاري هند در بندر چابهار از ديگر موضوعات 
مورد اش��اره دو طرف بود. گادكاري پس از ديدار با 
ظريف تاكيد كرد كه »بندر چابهار براي ما خيلي مهم 
است و ما روي اين موضوع بطور جدي كار مي كنيم.

طرف ايراني برخي از مش��كالتي ك��ه وجود دارد را 
حل خواهد كرد و از طرف ما هم فرايند در حال اجرا 

است، من مطمئن هستم كه ما در مقطعي هستيم 
كه چابهار كاركرد كامل خ��ود را هر چه زودتر آغاز 
كند. چنانكه نخستين كش��تي از برزيل در چابهار 

پهلو گرفته است«.
 ظريف هم در پاسخ به سوالي دراين خصوص گفت: 
»ما براي گفت وگو با هند آمادگي داريم تا اينكه آنها 
بتوانند سرمايه گذاري در چابهار از جمله پتروشيمي 

را آغاز كنند.« 

    براي تعامل به شرق آماده ايم
حضور در فروم اقتصادي اي��ران و هند ديگر برنامه 
ديروز ظريف ب��ود. در اين نشس��ت اقتصادي وزير 
مشاور در امور خارجه هند و فعاالن بخش خصوصي 
دو كشور هم حضور داشتند. ظريف در جمع مقامات 
سياس��ي و فعاالن بخش خصوصي دو كشور گفت: 
»ايران و هند تعام��ل بلندمدت و بلكه هزار س��اله 
دارند. حوزه هاي زيادي بين ايران و هند مكمل هم 
هستند. ايران و هند براي چندين قرن با هم زندگي 
و همكاري كرده اند. ريشه هاي عميقي براي جوامع 
تج��اري ما وج��ود دارد. من فكر مي كن��م كه اراده 
سياسي در دو دولت وجود دارد كه مي تواند بر فايق 

آمدن بر چالش ها كمك كند.«
او اضافه كرد: »يك كش��ور، يا يك فرد از كشورهاي 
ديگر مي خواهد كه آن كشورها مفاد قطعنامه شوراي 
امنيت در زمينه عادي سازي روابط با ايران را نقض 
كنند. در امريكا انقالب نشده، بلكه يك دولت عوض 
شده است. اين چالشي است كه ما با آن مواجهيم.«

وزير امور خارجه كش��ورمان خاطرنش��ان كرد: »ما 
اراده سياس��ي و اقتصادي داريم كه ب��ا اين چالش 
مقابله كنيم. كش��اورزان شما به خاطر تحميل هاي 
)اراده( يك شخص، 38 درصد هزينه بيشتر پرداخت 

مي كنند.«
او افزود: »فرصت ها وس��يع هس��تند. اي��ران قابل 
اطمينان ترين شريك است. در ايران ما براي تامين 

امنيت مان بر مردم خودمان تكيه داريم.
ما براي توس��عه علمي و زمينه ه��اي ديگر بر مردم 

خود تكيه داريم.
اين به مفهوم انزواگرايي نيس��ت. م��ا براي تعامل با 
شرق و طرف هاي ديگر آمادگي داريم اين مي تواند 
به شما براي انتخاب شريك كمك كند كه كسي به 

داليل سياسي نيايد و فشار وارد كند.«
به گفته ظري��ف، دو طرف همچنين به دنبال يافتن 
مكمل ها )در زمينه همكاري اقتصادي( هس��تيم. 

وزير امور خارجه كشورمان در اين باره توضيح داد: 
»ما نمايندگان و افراد جواني در زمينه استارتاپ ها 
و زمينه هاي مختلف مانند كش��اورزي، پتروشيمي 
و همه حوزه ها داريم. هي��چ كدام از اين موارد براي 
همكاري غيرقانوني نيستند. تالش براي ايجاد مانع 
در اين زمينه غيرقانوني اس��ت.« ظريف تاكيد كرد: 
»چالش ها پش��ت سرگذاش��ته خواهند شد و راه ها 
پيدا مي شوند. تحريم ها براي ايران جديد نيستند. 
ما حدود 40 سال است كه ذيل تحريم هاي مختلفي 
بوده ايم. ما به بقاي خود ادامه خواهيم داد و همكاري 
با دوستان مان را ادامه خواهيم داد. هند در اين زمان 
و زمان هاي سخت، در كنار ما بوده است و همچنين 

در زمان هاي بهتر هم خواهد بود.«

    تاكيد بر اشتراك امنيتي-اقتصادي
ويجاي كومار س��ينگ، وزير مشاور در امور خارجه 
هند كه ديگر سخنران اين فروم بود، تاكيد كرد كه 
» ايران براي هند فقط يك ش��ريك تجاري نيست 

بلكه همس��ايه اي نزديك اس��ت . ما با اين كش��ور 
حوزه هاي اقتصادي و امنيتي مش��ترك داريم.« او 
افزود: »روابط دو كشور جديد نيست و براي مدت 
زماني طوالني برقرار بوده اس��ت. جوامع تجاري ما 
براي م��دت زمان زيادي يكديگر را مي شناس��ند. 
اقدامات زيادي هس��ت كه مي تواند بين دو كشور 
انجام ش��ود. ما ش��ركايي در حوزه هاي مختلف و 

دغدغه هاي مشابه داريم.«
كومارس��ينگ با بي��ان اينكه فضاي زي��ادي براي 
همكاري اقتصادي دو كشور وجود دارد، تأكيد كرد: 
»بايد زمينه هاي مشترك براي سرمايه گذاري هاي 

دو كشور را پيدا كنيم.
فرصت هاي بزرگي براي افزايش تجارت دو كش��ور 
وج��ود دارد و ما نياز به يافتن راه ه��ا و ابزارهاي اين 
موارد داريم.« وزير مشاور در امور خارجه هند اضافه 
كرد: »همه شما مي دانيد كه هند يكي از سريع ترين 
رش��دهاي اقتص��ادي را دارد. م��ا مي توانيم روابط 
اقتصادي خود را با رفع موانع تعميق كنيم. صادرات 

اصلي مواد غذايي ما به ايران، برنج و چاي است. اينكه 
آيا موارد ديگر هم هست بايد آنها را بررسي كنيم.« 
او يادآور شد: »ايران هم توليدات زيادي دارد كه در 
هند مورد نياز است، مثل زعفران؛ عالوه بر اين مواد 

ارگانيك نيز صادر مي كند.« 

      منتظر اروپا نمي مانيم
ظريف در حاشيه ديدارهاي ديروز خود، به سوالي 
درباره تاخير اروپ��ا در راه اندازي س��ازوكار ويژه 
مالي )اس پي وي( هم پاس��خ داد. او با بيان اينكه 
» اروپايي ه��ا تالش كرده اند ام��ا در حد انتظار ما 
نتوانستند پيشرفت كنند«، گفت كه »ما همكاري 
خ��ود را از طريق كانال هاي مختلف همچون هند 
گس��ترش مي دهيم.« رييس دستگاه ديپلماسي 
تاكيد كرد: »ايران به همكاري با اروپا به همكاري 
درباره SPV ادامه مي دهد؛ اما منتظر آنها نمي ماند 
و با ش��ركاي سنتي خود مثل هند، چين و روسيه 
در راستاي منافع مردم ايران همكاري مي كند.«

دادستان تهران خبر داد

فروش 1/2 ميليارد دالر در بازار آزاد با كارت هاي ملي اجاره اي
نشست مشترك دادس��تاني تهران و مسووالن اتاق 
بازرگاني با حضور رييس و اعضاي اتاق تعاون ايران، 
س��ردار لطفي رييس پليس آگاهي ته��ران بزرگ و 
تعدادي از معاونان و بازپرس��ان دادس��راي تهران به 

رياست جعفري دولت آبادي برگزار شد.
نشس��تي كه در جريان آن دورنمايي از فعاليت هاي 
اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور در مواجهه با افرادي 
كه قصد سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني را دارند 
ارايه شد و از مديران تشكل هاي اقتصادي خواسته 
ش��د كه دامنه هاي نظارتي دقيق تري را براي رصد 
 فعاليت ه��اي بازرگان��ي و اقتصادي اعضا داش��ته

 باشند.
دادستان تهران در اين نشست از رييس اتاق بازرگاني 
كشور خواس��ت كه در صدور كارت هاي بازرگاني به 
مي��زان وظيفه اي كه دارد ايف��اي نقش كند و گفت: 
متهمي به ن��ام فرخزاد ك��ه 400 ميلي��ون دالر ارز 
4200 توماني گرفته و اكنون در زندان اس��ت، سواد 

زيادي ندارد.
جعفري دولت آبادي در نشست مشترك دادستاني 
تهران و مس��ووالن اتاق بازرگاني ب��ا حضور رييس و 
اعضاي اتاق تعاون ايران، سردار لطفي رييس پليس 
آگاهي تهران بزرگ و تعدادي از معاونان و بازپرسان 
دادسراي تهران گفت: مفسدان اقتصادي از مدارك 
هويتي و تجاري افراد سوءاس��تفاده كرده و آنها را به 

عنوان بستري براي اقدامات مجرمانه قرار داده اند.

    سوءاستفاده متهمان از مدارك هويتي
دادس��تان تهران با تش��ريح نحوه سوءاس��تفاده از 
مدارك هويتي و تجاري در وقوع فس��اد هاي كالن 
اقتصادي در چند محور ب��ا توجه به نتايج حاصل از 
پرونده هاي اخير، اظهار داشت: بررسي پرونده هاي 
متش��كله در ش��ش ماهه اخير نش��ان مي دهد كه 
مفس��دان اقتصادي از مداركي ك��ه به نوعي هويت 

افراد را نش��ان مي دهد، سوءاس��تفاده كرده و از اين 
مدارك به عنوان بس��تري ب��راي اقدامات مجرمانه 

استفاده كرده اند.
او به سوءاس��تفاده متهمان اقتصادي از كارت هاي 
حساب هاي بانكي به عنوان اولين مصداق اشاره كرد 
و افزود: برخي متهم��ان پرونده هاي ارزي كه اخيرا 
در ش��عب ويژه دادسرا و دادگاه مورد رسيدگي قرار 
گرف��ت، اعتراف كرده اند كه ب��ه ازاي پرداخت وجه 
ماهانه حدود 500 هزار تومان، از كارت هاي حساب 
بانكي ديگران اس��تفاده مي كردند و حس��اب هاي 
بانكي به نام ص��راف يا وارد كنن��ده كاال نبوده بلكه 
به نام افرادي اس��ت ك��ه در فس��اد اقتصادي نقش 

چنداني ندارند.
جعفري دولت آبادي ادامه داد: اگرچه كارت بانكي 
مدرك هويتي محض نيس��ت، ول��ي مي تواند براي 

شكل گيري فس��اد اس��تفاده ش��ود، در اين رابطه 
تع��دادي از دالالن و صرافان كه از كارت هاي بانكي 
ديگران سوءاس��تفاده مي كردند دس��تگير و تحت 

تعقيب قضايي قرار گرفته اند.

    سوءاستفاده از كارت هاي ملي اجاره اي
او سومين مصداق را سوءاس��تفاده از كارت هاي ملي 
اجاره اي دانست و گفت: در پرونده اي كه پليس در رابطه 
با خريد و فروش ارز هاي دولتي تشكيل داد، حداقل يك 
ميليارد و 200 ميليون دالر با استفاده از كارت هاي ملي 
افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون اينكه نقش صرافان 
و عوامل اصلي در سامانه هاي مرتبط با خريد و فروش 

ارز ثبت و ضبط گردد.
دادس��تان تهران مص��داق چهارم را سوءاس��تفاده از 
كارت ه��اي بازرگان��ي اعالم ك��رد و با اش��اره به لزوم 

مسدودسازي منافذ فساد در اين زمينه اظهار داشت: 
يكي از اين منافذ فس��اد سوءاس��تفاده از كارت هاي 
بازرگاني توس��ط متهمان اقتصادي اس��ت. جعفري 
دولت آبادي با طرح اين س��وال كه آيا ب��راي مقابله با 
اقدامات مجرمانه بايد همه امور از جمله صدور كارت 
بازرگاني را تعطيل كرد، خاطرنش��ان ك��رد: مبارزه با 
فساد، الزاماتي دارد كه يكي از آنها بستن منافذ فساد 
است و اين در حالي اس��ت كه در واردات كاال، تجارت 
خارجي، قاچاق كاال و ارز و نظاير آن، نقش افرادي كه 
از كارت هاي اجاره اي يا وكالتي سوءاستفاده مي كنند 

پر رنگ است.
وي نقش ات��اق بازرگاني و وزارت صمت در جلوگيري 
از سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني را مهم توصيف 
كرد و افزود: كارت بازرگان��ي نمادي از هويت تجاري 
افرادي اس��ت كه در حوزه بازرگاني و خدمات مرتبط 
با آن فعاليت مي كنن��د و اهميت اين موضوع تا حدي 
است كه بازرگان در سامانه ثبت سفارش كاال مي تواند 

رأسا اقدام نمايد.
دادستان تهران در اين زمينه به پرونده ثبت سفارش 
خودرو هاي وارداتي اشاره كرد و اظهار داشت: مطابق 
تحقيقات صورت گرفته از متهم��ان اين پرونده، اين 
افراد با اس��تفاده از كارت هاي بازرگان��ي ديگران وارد 
سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات داللي 
اقدامات مجرمانه خود را انجام مي دادند. در واقع دارنده 
كارت بازرگاني نقش مستقيمي ندارد و در قالب استفاده 
از خدمات داللي، كارت بازرگاني خود را در اختيار اين 
افراد قرار مي دهد و پس از وقوع فساد و تشكيل پرونده، 
اولين كسي كه احضار مي شود دارنده كارت بازرگاني 
است و غالبًا ادعا مي كنند كه صرفًا كارت بازرگاني را در 
اختيار فرد ديگري ق��رار داده تا كار ها را انجام و كاال ها 
را ترخيص و تحويل دهد؛ ك��ه در واقع ظاهر اقدامات 

صحيح، اما باطن آن مجرمانه است.
شافعي رييس اتاق بازرگاني كشور با قدرداني از حمايت 

دادستاني تهران نس��بت به طرح مسائل و مشكالت 
اقتصادي، از تش��كيل كارگروه مش��ترك ب��ا وزارت 

دادگستري خبر داد.
او اعالم كرد: وظيفه اصلي اتاق بازرگاني ارايه مشاوره 
به قواي سه گانه كشور اس��ت كه در اين روند در سال 
۱390 كارگروه جديدي بر اساس قانون »بهبود مستمر 
فضاي كسب و كار« )۱390/۱۱/۱6( ايجاد شد و دو نهاد 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با هفت 
وزير و دو نفر از معاونان قوه قضاييه و همچنين كميته 
موضوع ماده ۱2 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كشور با حضور دو معاون قوه قضاييه، دو نفر از روساي 
كميسيون هاي مجلس و دو نفر از دولت تشكيل شده كه 
بررسي قوانين مغاير با كسب و كار و تشخيص خأل هاي 

قانوني از وظايف اين كميته است.
شافعي افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و 
آيين نامه هاي منبعث از آن، كارت هاي بازرگاني را بعد 
از دريافت مدارك و تكميل پرونده صادر مي كند و پس از 
تاييد از سوي وزارت صمت، به متقاضي تحويل مي شود.

در ادامه جلسه، اعضاي اتاق بازرگاني و نمايندگان ساير 
دستگاه ها پيشنهاداتي در اين زمينه ارايه كردند.

    اعط�اي چهارص�د ميلي�ون دالر به فردي 
كم سواد

در نهايت دولت آبادي در جمع بندي اظهاراتش از رييس 
اتاق بازرگاني كشور خواست كه در صدور كارت هاي 
بازرگاني به ميزان وظيفه اي كه دارد ايفاي نقش كند 
و گفت: متهمي به نام فرخزاد ك��ه 400 ميليون دالر 
ارز 4200 توماني گرفته و اكنون در زندان است، سواد 
زيادي ندارد؛ لذا بايد بررسي كرد كه آيا كارت بازرگاني 
داشته است يا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرايط 
كارت بازرگاني اخذ كرده است؛ بنابراين به جاي سلب 
مس��ووليت از خود، در حد وظيفه به رفع مش��كالت 

كمك كنيم.
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 ۱۰۰ اقدام تروريستي در ايران كشف و پيشگيري شد
مع��اون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور 
گفت: در دو س��ال گذش��ته بيش از ۱00 
مورد اقدامات تروريس��تي ك��ه بنا بود در 
ايران ص��ورت گيرد، با اش��راف اطالعاتي 
كشف، خنثي و پيش��گيري شد. حسين 
ذوالفقاري در گفت وگو با تسنيم در حاشيه 
مراسم تكريم و معارفه استانداران فارس 
با بيان اينكه مس��اله ثبات در امنيت كشور يك موضوع مهم است، 
اظهار داش��ت: امروز دش��منان با وارد كردن فشارهاي اقتصادي به 
كشور به دنبال ايجاد نارضايتي و مشكالت در بدنه جامعه هستند. 
دبير شوراي امنيت كشور افزود: امروزه شاهد هستيم كه تحركات 

بسيار زيادي در كشور و خارج از كشور صورت مي گيرد و دشمنان با 
اشكال مختلف به دنبال اين هستند تا افراد را به روش هاي مختلف به 
نافرماني هاي مدني وادار  كنند. ذوالفقاري با ابراز اينكه »اين موضوع 
را مي پذيريم كه گروه هايي از جمله اصناف و ساير اقشار همانند برخي 
كارگران در كشور مشكالتي دارند و مطالبه آنان نيز به حق است«، 
بيان كرد: آنچه ما شاهد هستيم اين است كه جريان بيروني به ويژه 
معاند و همچنين كشورهاي متخاصم با ايران، به دنبال اين هستند 
حتي يك تجمع بسيار كوچك ۱0 تا ۱5 نفره كه مطالبه هاي به حقي 
هم دارند، اينها را پوشش خبري داده و عمليات رواني روي آن انجام 
داده و ديگران را تحريك كنند تا از اين طريق بتوانند در داخل كشور 

مشكالتي را به وجود آورند .

ساز و كار ويژه مالي اروپا به زودي اجرايي مي شود
اتحادي��ه اروپ��ا اعالم كرد ك��ه كماكان 
كار براي اجرايي شدن س��از و كار ويژه 
مالي ادامه دارد و اين ساز و كار به زودي 
اجرايي خواهد شد. به گزارش ايلنا، »مايا 
كوتسيانچيچ« سخنگوي اتحاديه اروپا 
در يك نشس��ت خبري گفت: با توجه به 
اطالعاتي كه در دست ما است، كار ادامه 

دارد و پيشرفت خوبي هم داشته است.
وي گفت كه ساز و كار ويژه مالي به زودي اجرايي مي شود و ما بر 
اين باوريم كه در هفته هاي آينده براي ارتقاي مشروعيت تجارت 
با ايران اين س��از و كار ايجاد خواهد شد. كوتسيانچيچ گفت: اين 

اقدام بخشي از تالش هاي گسترده اتحاديه اروپا براي حفظ توافق 
هس��ته اي با ايران تا زماني كه ايران همچنان به تعهدات مربوط 
به توافق هس��ته اي خود پايبند باشد، است . »فدريكا موگريني« 
۱0 دسامبر در جمع خبرنگاران در بروكسل گفت: اس پي وي تا 
پايان س��ال اجرايي مي ش��ود. انتظار دارم اين ابزار در هفته هاي 
آينده و قبل از پايان س��ال به عنوان راهي براي حفاظت و ترويج 
كسب و كار با ايران اجرايي شود. در همين حال، ايران از اتحاديه 
اروپا براي ناكامي در ايجاد اس پي وي انتقاد كرده اس��ت.   بهرام 
قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران نيز گفت: جمهوري 
اسالمي ايران قطعا اروپا را مسوول عدم اجراي مكانيسم مالي به 

نام اس پي وي مي داند.

چهره ها



اخبار كالن 3 كالن

»تعادل« درآمدهاي مالياتي دولت در اليحه بودجه 98 را بررسي مي كند 

بي اعتنايي بانك مركزي به مصوبه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار

مردم،نهادهاوبنيادهادرسالآيندهچقدرمالياتميدهند

قانون طرف كدام نهاد آماري است

 گاليه هاي بخش خصوصي از مسووالن اقتصادي

گروه كالن|
درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده كه به گفته برخي 
از كارشناسان سخت ترين سال دولت خواهد بود چقدر 
است و از چه محلي تامين مي شود؟ بر اساس بررسي هاي 
تعادل در س��ال آينده درآمدهاي واقعي دولت 208 هزار 
ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به امسال حدود 3.4 
درصد كاهش خواهد داش��ت اما در اين ميان نكته حايز 
اهميت ان است كه درآمدهاي مالياتي دولت با 15هزار 
ميليارد تومان افزايش يا 10 درصد نس��بت به امسال به 
157 هزار ميلي��ارد تومان ك��ه 73.5 درصد درآمدهاي 
دولت است،  خواهد رسيد . اين ميزان درآمدهاي مالياتي 
قرار است از كجا و چه محلي تامين شود؟ نهادها و بنيادها و 
شركت هاي وابسته كه درصد قابل توجهي از توليد ناخالص 
داخلي را در اختيار دارند چقدر ماليات خواهند – هر چند 
به صورت جمعي،  خرجي – پرداخت ؟ گزارش زير كه به 
اين موضوع مي پردازد، نش��ان مي دهد كه آستان قدس 
رضوي در سال آينده 100 هزار تومان و نهادها و بنيادها 
بالغ بر 16ميلي��ارد تومان يا يك صدم در صد درآمدهاي 
مالياتي، ماليات خواهند پرداخ��ت.  بنابر اين گزارش،  از 
نكات قابل توجه اليحه بودجه 98 دولت براي سال آينده 
در برخي درآمدهاي خود كاهش نس��بت به سال جاري 
پيش بيني كرده است از جمله ماليات بر واردات و ماليات 
بر اشخاص حقوقي. دولت البته بار درآمد مالياتي را به دوش 
ماليات بر كاال و خدمات و به ويژه ماليات بر ارزش افزوده 
انداخته است. از نكات ديگر اين بودجه 98 رسيدن ماليات 
شركت هاي زير مجموعه آستان قدس رضوي به 100 هزار 
تومان است. رقمي كه سال جاري 30 ميليارد تومان بوده 
است. گفتني است سال 1396 ماليات شركت هاي اين 
دستگاه با تالش توليت آن مجموعه معافيت گرفتند. البته 
اين بخش با ابهام مواجهه است چراكه به نظر مي رسد اگر 
قرار باشد معافيت مالياتي هم در كار باشد بايد به صورت 
جمعي خرجي در اليحه بودجه ذكر ش��ود و بعيد به نظر 
مي رسد كه در اين نوع محاسبه ماليات شركت هاي آستان 
قدس به 100 هزار تومان رسيده باشد. به گزارش تعادل، 
از مجموع بيش از 153 ه��زار ميليارد تومان درآمدهاي 
مالياتي پيش بيني ش��ده در اليحه بودجه س��ال آينده، 
36 هزار و 966 ميليارد و 499 ميليون تومان آن از محل 
ماليات اشخاص حقوقي تامين مي شود. براي سال جاري 
درآمدهاي اين بخش در بودجه 40 هزار و 632 ميليارد و 
713 ميليون تومان اعالم شده بود كه نشان دهنده كاهش 
حدود 10 درصدي درآمدهاي اين بخش در يكسال آينده 
است. همچنين ميان ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي 
دولتي، كه هر ماه يك دوازدهم آن بايد وصول شود، پنج 
هزار و 424 ميليارد تومان پيش بيني ش��ده است اين در 

حالي است كه در سال گذش��ته ماليات اين گروه 9 هزار 
و 881 ميليارد تومان بوده اس��ت. اين نشان مي دهد كه 
دولت براي ماليات ستاني از اين بخش 50 درصد كمتر از 
سال گذشته اميداور است. و ماليات عملكرد شركت هاي 
دولتي هم كه براي س��ال آينده پيش بيني هفت هزار و 
25 ميليارد توماني دارد در قانون بودجه س��ال گذشته 
7 هزار و 327 ميليارد تومان مصوب ش��ده است. يعني 
براي اين بخش نيز دولت افزاي��ش درآمد ناچيزي براي 
خود پيش بيني كرده است.  يكي از بخش هاي قابل توجه 
در ماليات اش��خاص حقوقي مربوط ب��ه ماليات نهادها و 
بنيادهاي انقالب اس��المي است كه در اليحه بودجه 98 
معادل 16 ميليارد و 500 ميليون تومان پيش بيني شده 
اس��ت. در قانون بودجه س��ال جاري ماليات اين نهادها 
10ميليارد و 763 ميليون تومان بوده است. البته گفتني 
است بنيادها و نهادها از ماليات معاف بوده و ماليات آنها به 
صورت جمعي خرجي محاسبه مي شود )يعني به خودشان 
برمي گردد( كه به گفته مسووالن سازمان امور مالياتي اين 
شيوه صرفا براي شفافيت به كار مي رود. نكته ديگر از زير 
گروه ماليات اش��خاص حقوقي، بخش ماليات شركت ها 
و موسسات وابسته به آس��تان قدس رضوي است كه در 
قانون بودجه امس��ال 30 ميليارد تومان ماليات مصوب 
داشتند و سال 98 به 100 هزار تومان كاهش يافته است. 
شركت  هاي آستان قدس با اصالحيه قانون ماليات هاي 
مستقيم مصوب س��ال 94 از معافيت خارج شدند. با اين 
حال توليت آستان قدس سال گذشته اقدام براي گرفتن 
معافيت آستان قدس رضوي كرد. اكنون مي بينيم كه در 
اليحه يودجه 97 صرفا 100 هزار تومان براي اين بخش 

ماليات در نظر گرفته شده است.

  افزاي�ش پنج هزار ميلي�ارد توماني ماليات 
بردرآمدها

همچني��ن دولت پيش بيني ك��رده از مح��ل ماليات بر 
درآمده��ا 24 هزار و 716 ميلي��ارد تومان درآمد حاصل 
كند. رقم مصوب در قانون بودجه س��ال گذش��ته براي 
اين بخش 19هزار و 395 ميليارد تومان بوده اس��ت كه 
نشان دهنده افزايش 26 درصدي ماليات اين بخش است. 
اين افزايش چشمگير اما با وجود كاهش رشد اقتصادي در 
س��ال جاري و سال آينده، به دست آمده. همچنين تورم 
نيز طبق پيش بيني نهادهاي بين المللي تا پايان امسال 
ممكن اس��ت به باالي 30درصد برسد كه به اين ترتيب 
قدرت خريد خانوار كاهش چشمگيري خواهد يافت. حاال 
بايد ديد استدالل دولتمردان براي چنين تصميمي چه 
بوده است؟ در عين حال ماليات بر حقوق كاركنان بخش 
عمومي در اليحه امس��ال 6 هزار و 900 ميليارد تومان و 

ماليات كاركنان بخش خصوصي 6 هزار و 120 ميليارد 
تومان ارزيابي ش��ده اس��ت. دراين بخش دولت افزايش 
ماليات 8 درصدي پيش بيني كرده اس��ت. با اين حال در 
اليحه بودجه سال آينده حقوق كاركنان بخش خصوصي 
6 هزار و 360 ميليارد تومان پيش بيني ش��ده اس��ت و 
بررسي هاي سال گذشته نشان مي دهد ماليات كاركنان 
بخش خصوصي در قانون بودج��ه 97 معادل پنج هزار و 
729 ميليارد تومان بوده است. اين نشان مي دهد كه دولت 
براي افزايش ماليات از كاركن��ان 10درصد افزايش داده 
است. همچنين ماليات مشاغل در قانون اليحه بودجه سال 
آينده با حدود 50 درصد افزايش نسبت به قانون بودجه 
امسال، به 9 هزار و 850 ميليارد تومان رسيده است و كه 
اين ميزان سال گذشته 6 هزار و 118 ميليارد تومان بوده 
است.  ماليات بر ثروت نيز با افزايش نزديك به 600 ميليارد 
توماني براي اليحه سال آينده به چهار هزار و 95 ميليارد 
تومان رسيده است. در قانون بودجه امسال ميزان مصوب 
ماليات بر ثروت 3490 ميليارد تومان كه نش��ان از رشد 
17 درصدي دارد. مي��زان ماليات بر واردات نيز در قانون 
بودجه امسال 29 هزار و 210 ميليارد تومان بوده و براي 

سال آينده نيز اين رقم با كاهش سه هزار ميليارد توماني 
به 26 هزار و 915 ميليارد تومان رسيده است. تقريبا تمام 
درآمدهاي اين بخش از محل حقوق ورودي ساير كاالها يا 
همان موضوع بند ب ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون امور 
گمركي تامين مي شود. كاهش 11 درصدي ماليات اين 
بخش نشان مي دهد كه احتماال دولت با توجه به تحريم ها 
براي كسب درآمد از محل ماليات بر واردات عدد كمتري 

پيش بيني كرده است. 

  درآمد بيش از دو هزار ميليارد توماني
از محل سيگار

در اليح��ه بودجه 98 ماليات ب��ر كاالها و خدمات نيز 
60 هزار و 881 ميليارد تومان اعالم شده كه حاكي از 
افزايش 11 هزار ميليارد توماني درآمدهاي اين بخش 
ظرف يكسال است. سال گذشته ماليات اين گروه 49 
هزار ميليارد تومان بوده است كه پيش بيني رشد 22 
درصدي را نشان مي دهد. ظاهرا اين بخش جوركش 
ساير بخش هايي خواهد بود كه كاهش درآمد مالياتي 
آنها پيش بيني شده است. همچنين ماليات بر فروش 

فرآورده هاي نفتي يا ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد 
قيمت مصوب فروش پنج هزار و 750 ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده كه سال گذشته 5076 ميليارد تومان 
بوده كه حاكي از رشد 14 درصدي است.  عوارض خروج 
مسافر از مرزهاي كشور نيز براي سال آينده بايد هزار 
و 400 ميليارد تومان منابع درآمدي براي قوه مجريه 
به همراه آورد. ماليات بر فروش سيگار، نقل و انتقاالت 
و شماره گذاري خودرو و ماليات بر ارزش افزوده نيز به 
ترتيب 625 ميليارد تومان، 780 ميليارد تومان، هزار 
و 400 ميليارد تومان و 38 هزار و 606 ميليارد تومان 
درآمدزايي براي دولت خواهد داشت. در بخش ماليات 
ب��ر ارزش افزوده ني��ز دولت براي بودجه س��ال آينده 
38هزار و 606 ميليارد تومان درآمد در نظر گرفته كه 
18 درصد از سال گذشته بيشتر است. به اين معني در 
بخش كاال و خدمات نيز بار افزايش درآمدها به دوش 
ماليات بر ارزش افزوده است. موضوعي كه البته انتقاد 
بخش خصوصي را برانگيخته چرا كه بخش خصوصي 
بارها به قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده و تحميل چند 

مرحله ماليات بر كاال گاليه كرده اند.

گروه اقتصاد كالن |
كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار در مصوبه اي بانك 
مركزي را از فعاليت در زمينه توليد و انتشار آمارهاي توليد 
ناخالص داخلي و شاخص قيمت مصرف كننده منع كرد. 
اين تصميم بر اساس ماده اي قانوني گرفته شده كه در آن 
گفته شده بانك مركزي تنها حق دارد »آمارهاي تخصصي 
مربوط خود« را منتشر كند. اين در حالي است كه بانك 
مركزي هم دقيقا بر اساس همين بند اعالم كرده كه انتشار 
دو آمار مربوطه تخصصي است لذا به كار خود ادامه مي دهد. 
علي ديني تركماني در گفت وگو با »تعادل« مي گويد بايد 
در ايران مانند همه كشورهاي دنيا تنها يك مرجع آماري 
وجود داشته باش��د. اين اقتصاددان معتقد است كه آمار 
رشد و تورم از آمارهاي تخصصي بانك مركزي محسوب 
نمي ش��ود.  به گزارش »تعادل« در جلس��ه كميسيون 
تخصصي شوراي عالي آمار مصوب شد كه مركز آمار ايران 
تنها مرجع توليد آمار تورم و رشد اقتصادي باشد و بانك 
مركزي ديگر اجازه توليد اين آمار را نداش��ته باشد. مركز 
آمار اعالم كرده علت اين تصميم گيري از سوي كميسيون 
پايان دادن به موازي كاري درتوليد و انتشار آمارهاي رسمي 
تورم و رش��د اقتصادي و صرفه جوي��ي ميلياردها تومان 
از اعتبارات دولتي بوده اس��ت.  رياست اين كميسيون بر 
عهده يكي از معاونان مركز آمار است و اعضاي راي دهنده 
آن ش��امل مديركل دفتر برنامه ريزي، پايش عملكرد و 
دبيرخانه شوراي عالي آمار مركز آمار، مديركل دفتر امور 
عمومي سازمان برنامه و بودجه، مديركل دفتر تحقيقات و 
سياست هاي مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مديركل 
دفتر خدمات رايانه اي وزارت كشور، مديركل دفتر آمار و 
فناوري اطالعات وزارت جهاد كشاورزي، مديركل آمار و 
خدمات ماشيني وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مديركل 
آمار و اطالع رساني وزارت صنعت، مديركل دفتر توسعه 
و هماهنگي نظام آماري وزارت بهداشت، مديركل ادارة 

آمارهاي اقتصادي بانك مرك��زي و دو نفر صاحب نظر از 
سازمان هاي غيردولتي )NGO( به انتخاب  انجمنهاي 

صنفي، تخصصي، تحقيقاتي و آموزشي آمار مي شود.
در جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار كه روز 
دوشنبه ١٧ دي ماه برگزار شد، به سه مورد زير راي داده 

شده است: 
١- ح��ذف م��وازي كاري در »توليد و انتش��ار آمارهاي 
رسمي شاخص هاي قيمت و حساب هاي ملي« به اتفاق 

آرا تاييد شد.
٢- ش��اخص هاي قيمت و حس��اب هاي ملي، آمارهاي 
تخصصي بانك مركزي )موضوع بن��د پ ماده ١٠ قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كشور( نيستند و بانك 

مذكور نبايد نسبت به توليد و انتشار آن اقدام كند.
٣- مركزآمار ايران دس��تگاه اجرايي اختصاصي توليد و 
انتشار آمارهاي رسمي شاخص هاي قيمت و حسابهاي 

ملي كشوراست.
در مقاب��ل اي��ن تصميم گي��ري، بانك مرك��زي هم روز 
گذش��ته اعالم كرد كه مبناي فعاليت هاي آماري بانك 
مركزي قانوني اس��ت به همين دليل »اين بانك با قوت 
به فعاليت هاي قانوني خود در زمينه توليد و انتشار آمار و 

پاسخگويي به نيازهاي جامعه ادامه خواهد داد.«
به گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي، مدير اداره آمار 
اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه اين بانك با س��ابقه 
هشتاد س��اله توليد آمارهاي اقتصادي به ويژه نرخ تورم 
با احتساب س��ابقه آماري در بانك ملي به عنوان يكي از 
توليد كننده هاي مهم آمار در كشور همواره ايفاي نقش 
كرده است افزود: در اين مدت عموم مردم، دستگاه هاي 
اجرايي، محققان، دانشگاه ها و مراجع قضايي از آمارهاي 
بانك مركزي استفاده كرده اند. محمود چلويان، مدير اداره 
آمار اقتصادي بانك مركزي در گفت وگو با روابط عمومي 
اين بانك با تاكيد بر اينكه مركز آمار ايران هم در سال هاي 

اخير در كنار بانك مركزي مبادرت به انتش��ار نرخ تورم 
كرده است، گفته اس��ت: طبيعتًا به داليل مختلف نظير 
سال پايه، طرح هاي مربوط به احصاي هزينه هاي خانوار، 
تركيب سبد اقالم و ضرايب آنها و نظام جمع آوري داده ها 
بين نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار تفاوت هايي وجود 
داشته است. در همين راستا، اخيراً بانك مركزي تصميم 
گرفت در جهت انجام بررسي هاي كارشناسي مشترك به 

منظور كاهش اختالفات، موقتا نرخ تورم را منتشر نكند.
به گفته وي متعاقبا تالش ش��د كه جلساتي با مركز آمار 
برگزار شود ليكن اين تالش��ها بي پاسخ ماند و مركز آمار 
تمايلي در اين خصوص نشان نداد و به جاي برگزاري جلسه 
مشترك، موضوع را به جلسه كميسيون تخصصي شوراي 
عالي آمار ارجاع داد. البته بخش مهمي از اعضاي كميسيون 

با طرح اين موضوع در جلسه مذكور موافق نبودند.
 اين مقام مس��وول بانك مركزي با اش��اره به مفاد قانوني 
توليد و انتشار آمار توسط بانك مركزي، اظهار كرده است: 
ذكر اين نكته ضروري است كه بعد از تجربه ناموفق ماده 
54 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار در جهت اصالح 
قانون و تبيين نقش بانك مركزي در توليد نرخ تورم و رشد 
اقتصادي ماده 10 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كش��ور را مصوب و در بند »پ« صراحتا بانك مركزي را 
مكلف به توليد و انتشار آمارهاي مذكور كرد و اعالم داشت 
كه اين آمار، آمار تخصصي رسمي كشور خواهد بود. مدير 
اداره آمار اقتصادي بانك مركزي با تشريح سه نكته در رد 
مصوبه كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار مبني بر عدم 
توليد و انتشار آمار از سوي بانك مركزي، گفته است: اواًل 
كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار نمي تواند خالف 
قانون مذكور مصوبه اي داش��ته باش��د. ثانيًا در مذاكرات 
كميسيون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصويب 
ماده 10 احكام دايمي دليل اصلي وجود بند )پ( اساسا 
موضوع توليد و انتش��ار نرخ تورم و رشد اقتصادي بانك 

مركزي بوده است و البته شرح مذاكرات در اين زمينه نيز 
موجود است و ثالثاً تفسير قوانين در حيطه وظايف مجلس 
محترم ش��وراي اسالمي اس��ت نه كميسيون تخصصي 
شوراي عالي آمار. ماده 10احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كشور مي گويد: »به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و 

رفع موازي كاري در نظام آماري كشور:
 الف . مركز آمار ايران مرجع رس��مي تهيه، اعالم و انتشار 

آمارهاي رسمي كشور است.
ب . مركز آمار ايران با همكاري دستگاه هاي اجرايي نسبت 
به تهيه برنامه ملي آماري كش��ور مبتني بر فناوري هاي 
نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي 
رسمي، اس��تقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه 

مستمر پايگاه اطالعات آماري كشور اقدام كند.
پ . دس��تگاه هاي اجرايي مانند بان��ك مركزي مكلفند 
در حدود وظاي��ف قانوني خ��ود و در چارچوب ضوابط و 
اس��تانداردهاي ش��وراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي 
حوزه ه��اي مربوط به خود را تولي��د و اعالم كنند. دراين 
صورت آمار منتشره آمار تخصصي رسمي است. بنابراين 
اختالف مركزي بي��ن اين دو نهاد رس��مي جمله »آمار 
تخصصي مربوط به خود« و تفس��يرهاي متفاوت از آن 
است. بانك مركزي دو شاخص قيمت مصرف كننده و توليد 
ناخالص داخلي را ج��زو آمارهاي تخصصي خود قلمداد 
مي كند در حالي كه مركز آمار با اين تفسير مخالف است.  
علي ديني تركماني، اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل« 
اظهار مي كند كه آمارهاي تخصصي بانك مركزي بهتر 
است كه همان حوزه هاي پولي، ترازنامه بانك ها و عملكرد 
شبكه بانكي محدود باشد و به نظر مي رسد همين تفسير 
درست باشد.  البته برخي از اقتصاددانان هم به مرجعيت 
بانك مركزي براي نهادهاي بين الملل و تخصص و سابقه 
باالي آن اشاره مي كنند و معتقدند كه در هر صورت بايد از 

بدنه كارشناسي بانك مركزي استفاده شود. 

  اختالف از كجا شروع شد
اختالف بين دو نهاد آماري كشور سال هاست كه بر سر 
موضوعات مختلف علي الخصوص در مواقع تفاوت هاي 
آماري در شاخص هاي قيمت مصرف كننده و جي.دي.

پي بروز مي يابد. در آخرين مورد اين اختالف ها كه به 
تازگي رخ داد موضوع آمار ت��ورم آذر ماه بود كه مركز 
آم��ار نرخ نقطه به نقطه آن را ح��دود 38 درصد اعالم 
كرد. بانك مركزي هم در موعد مقرر آمار تورم آذر را در 
سايت خود منتشر مي كند اما بعد از چند لحظه از روي 
سايت برداشته مي شود. به گزارش خبرگزاري فارس، 
نرخ تورم در پايان آذر ماه توس��ط بانك مركزي 21.2 
درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 42.3 درصد محاسبه 
شده است؛ اما مركز آمار ايران نرخ تورم را 18 درصد و 
نرخ تورم نقطه به نقطه را 37.4 درصد اعالم كرد. اين 
اولين بار نيست كه بانك مركزي پس از باال رفتن سريع 
نرخ تورم و منفي شدن نرخ رشد اقتصادي از ارايه آمار 
نرخ تورم و رش��د اقتصادي منع مي شود. اين در حالي 
است كه در سال هاي گذشته همواره آمار بانك مركزي 
به روز تر و دقيق تر از مركز آمار بوده اس��ت و مركز آمار 
با يك فاصله زماني يك ت��ا دو ماهه به اعداد اعالمي از 
سوي بانك مركزي رسيده است. با اين حال بسياري 
از كارشناسان معتقدند كه در كشور ما هم بايد مانند 
ديگر كشورهاي دنيا تنها يك مرجع آماري وجود دارد. 
علي ديني تركماني در اين زمينه به تعادل مي گويد: بايد 
اين دو نهاد باهم يك كاسه شوند و فرقي هم نمي كند 
كدام يك در ديگر حل مي ش��وند ام��ا ادامه اين روش 
چيزي بيشتر از اتالف هزينه نخواهد بود. به گفته اين 
اقتصاددان ساالنه هر كدام از اين نهادها بيش از 40 تا 50 
ميليارد تومان هزينه مي برند و در حالي كه همين هزينه 
را مي شود براي نوسازي مدارس و تجهزات گرمايشي 

سيستان و بلوچستان هزينه كرد.

                                  تعدادي از اعضاي                                                                مجمع كارآفرينان كشور با وزير اقتصاد 
و معاونان وي دي��دار كردند                                                                                                                                                          . در اين نشس��ت  محمدرضا 
دياني         رييس مجمع كارآفرينان    گفت: مجمع كارآفرينان در 
سال 92 با حضور كارآفرينان در 20 رشته           صنعتي            و توليدي 
تشكيل شد                                      و اعضاي          اين مجمع                  هر كدام                    از بين هزار تا 17 
هزار كارگر در مجموعه توليدي  خود دارند                      ؛ بنابراين نقش 
مهمي    در ايجاد اشتغال و توسعه صادرات غيرنفتي  ايفاد مي 

كنند                                      .  رييس مجمع كارآفرينان همچنين گفت: بايد مساله 
نوسان نرخ ارز و مشكالت صادرات براي توليدكنندگان حل 
شود                                                                                                                                و مفسدان معرفي شوند                                                                                     و همچنين بايد گزارش داده 
شود كه چه كساني  وام هاي كالن از بانك ها دريافت كرده اند 
كه به جاي توليد و كارآفريني              به كار داللي    و فساد پرداختند                                                     ؟

رييس مجمع كارآفرينان با بيان اينكه                                                                                                                                                                                                                                                                               بانك ها براي دادن 

تس��هيالت به واحدهاي توليدي از كمب��ود منابع گاليه 
مي كنن��د، گفت: يك��ي از بانك ها                                       از اول س��ال تاكنون  با 
وجود اينكه مي گويند پول وجود ندارد اما توانسته 27 هزار 
ميليارد تومان  منابع جديد جذب كند و اين نشان مي دهد، 
پول وجود دارد، اما جذب توليد نمي ش��ود                . رييس مجمع 
كارآفرينان  با بيان اينكه عمده منابع بانكي به صنعت    تعلق 
نمي گيرد گفت: در حالي كه سال 1380  حدود 52 درصد 
منابع بانكي به صنعت و 13 درصد به ساير بخش ها اختصاص 
يافته بود، در سال جاري براي صنعت 21 درصد و براي ساير 
بخش ها 73 درصد از منابع بانكي اختصاص يافته اس��ت 
و متأسفانه بانك هاي خصوصي و حتي دولتي 49 درصد 
منابع خود را ب��ه خريد امالك             اختصاص داده اند                                                                                                                ، در حالي 
كه نقدينگي اگر خوب هدايت مي شد، بايد به صنعت تعلق 

مي گرفت، اما بخش صنعت و توليد بهره چنداني از نقدينگي 
نبرده اس��ت. دياني                                                                                                 با بيان اينكه در ده ها جلس��ه بانك ها 
شركت كرده است گفت: متأسفانه                به دليل كمبود  سرمايه 
در گردش كه ناشي از افزايش هزينه مواد اوليه              توليد پيش 
آمده             نتوانستيم سطح توليد را به سال قبل هم برسانيم، چون 
نسبت به سال قبل با همان ميزان توليد نياز نقدينگي 3 تا 4 
برابر شده است. رييس مجمع كارآفرينان اظهار كرد: مشكل 
نقدينگي بانك ها با دستورالعمل حل نمي شود، بلكه بايد 
چاره اي انديشيده شود. بخش توليد و صنعت ساالنه 100 
ميليارد تومان ماليات به دولت مي دهد و از شما خواهش 
مي كنيم، كميته اي بگذاريد و مشكل          مالياتي 100 صنعت 
بزرگ را حل كنيد.                                                      اي��ن كارآفرين بخش خصوصي يكي 
ديگر از مشكالت را                بودجه دولت دانست و گفت   : از وقتي 
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تسويه ۴۵ هزار ميلياردي 
اوراق مالي اسالمي 

مجموع اوراق مالي اسالمي منتشره توسط دولت 
تا پايان آذر ماه 1397 بر اساس مجوزهاي قانوني، 
136 هزار ميليارد تومان بوده است كه 45 هزار 
ميليارد تومان آن تا پايان سال آذر ماه سال جاري 
در سر مواعد مقرر بطور كامل تسويه شده است. 

سازمان برنامه و بودجه كشور اعالم كرد: مجموع 
اوراق مالي اس��المي منتشره توس��ط دولت از 
ابتداي س��ال 1392 تا پايان آذر م��اه 1397 بر 
اساس مجوزهاي قانوني مندرج در قوانين بودجه 
س��نواتي، 136 هزار ميليارد تومان است كه 45 
هزار ميليارد تومان آن تا پايان سال آذر ماه سال 
جاري در س��ر مواعد مقرر و بدون يك روز تاخير 
بطور كامل تسويه شده است و با احتساب ميزان 
تسويه تا پايان سال جاري )14 هزار ميليارد تومان 
ديگر( در مجموع 59 هزار ميليارد تومان از 136 
هزار ميليارد تومان اوراق منتشره در موعد تسويه 
شده است و تنها 77 هزار ميليارد تومان اوراق باقي 
مانده دولت در دست دارندگان اوراق موجود است 
كه مربوط به سررسيد سال هاي 1398-1400 
است كه دولت متعهد با بازپرداخت به موقع آنها 

بوده و خواهد بود.

نحوه توزيع ۶۲ هزار ميليارد 
بين طرح هاي عمراني

ايسنا|بررسي نحوه توزيع منابع عمراني در سال 
آينده نش��ان مي دهد كه از كل 62 هزار ميليارد 
تومان اعتب��ارات عمراني، طرح هاي فصل حمل 
و نقل با اعتبار 7121 ميليارد تومان بيش��ترين 
سهم را دارد و بعد از آن منابع آب با 4146 ميليارد 
توم��ان، ارتباطات و فناوري اطالع��ات با 3041 
ميليارد تومان، كشاورزي با 2068 ميليارد تومان 
و آموزش و پرورش عمومي با 1981 ميليارد تومان 
در رده هاي بعدي قرار دارند. از اعتبارات عمراني 
س��ال 1398 حدود 1154 ميليارد تومان براي 
167 طرح خاتمه يافتني پيش بيني شده است. 
اين در حالي است كه در بين آنها اعتبار طرح هاي 
خاتمه يافتني حمل و نقل با رش��د 46 درصدي 
از 240 ميليارد ب��ه 350 ميليارد تومان افزايش 
دارد. برآوردها اينگونه اس��ت كه با اعتبار موجود 
در اين بخش اح��داث و بهره ب��رداري از حداقل 
1000 كيلومتر انواع راه و بهره برداري از حداقل 
332 كيلومتر راه آهن محقق شود. با اولويت بندي 
انجام شده براي اختصاص منابع به منظور تكميل 
طرح هاي نيمه تمام پيش بيني بر اين اس��ت كه 
در حوزه آب نيز ب��ا اختصاص اعتبار حدود 532 
ميليارد توماني 23 طرح نيمه تمام در سال آينده 
تكميل و به بهره برداري برسد.  همچنين اعتبار 
و س��ازوكارهايي براي تكميل خدمات زيربنايي 
اوليه براي 300 هزار واحد مسكن مهر و تحويل 
300 هزار واحد مسكن مهر در سال 1398 و ادامه 
نوسازي و بازسازي 486 محله در بخش بازآفريني 
بافت ناكارآمد شهري از طريق تامين اعتبار براي 
كمك بالعوض براي تملك اراضي و تامين خدمات 
زيربنايي و روبنايي و پيش بيني وجوه اداره شده 
براي اعطاي تسهيالت وديعه اسكان موقت نيز در 
اليحه بودجه 1398 پيش بيني شده است. اولويت 
طرح هاي فصل آب و فاضالب و تكميل پروژه هاي 
تبديل پس��ماد به انرژي و در مجموع پيش بيني 
اعتب��ار الزم براي خاتمه 23 طرح در بخش آب و 
فاضالب، از ديگر سياست هاي بودجه 1398 براي 

تكميل پروژه هاي نيمه تمام است.

پرداخت ۱۳.۶ هزار ميليارد 
براي يارانه ها از منابع عمومي

فارس|سال 96 براي پرداخت يارانه ها بالغ بر 
13 هزار و 640 ميليارد تومان از منابع عمومي 
بودجه استفاده ش��د و 33 هزار و 350 ميليارد 

تومان هم از محل واريزي شركت ها بود.
طبق بند »ب« تبصره ماده 39 قانون برنامه ششم 
دولت مكلف اس��ت دريافت ه��ا و پرداخت هاي 
قان��ون هدفمند ك��ردن يارانه ه��ا را در جدول 
جداگانه همراه با بودجه به مجلس ارايه كند كه 

از سال 96 اين اتفاق رخ داده است.
در يك گزارش رس��مي با اش��اره به متن حكم 
تبصره ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه آمده 
است: به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، 
دولت مكلف اس��ت دريافت ه��ا و پرداخت هاي 
مرتبط ب��ا قانون هدفمند ك��ردن يارانه ها را در 
جدول جداگان��ه اي حاوي اقالم زي��ر همراه با 
بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسالمي 

تقديم كند: 
1.كل دريافتي ه��اي حاص��ل از اج��راي قانون 

هدفمند كردن يارانه ها؛ 
2.ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن؛ 

3.سهم شركت هاي توليد و توزيع كننده انرژي 
به تفكيك هر شركت؛ 

4.سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها به منظور 
اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به 
خانوارها، كمك به بخش س��المت و حمايت از 
توليد و اشتغال از طريق تامين اعتباارت مربوط به 
اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و قانون 
توسعه و حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت 
گزارش خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي 
از عملكرد اين بند نشان مي دهد از محل واريزي 
شركت ها تا تاريخ 29 اسفند 96 بالغ بر 33.3 هزار 
ميليارد تومان و از محل رديف تبصره هاي بودجه 
نيز 13.6 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است.

طبق اظهارات مسووالن سازمان برنامه و بودجه، 
بخشي از پرداخت يارانه نقدي در سال 96 از محل 
منابع بودجه بوده ولي امسال با شفافيت بيشتر 
تمامي منابع هدفمندي در قالب تبصره 14 قانون 
بودجه 97، كل يارانه نق��دي از محل دريافتي 

شركت ها تامين شده است.

كه بودجه اين شركت ها                              در بودجه كل كشور قرار گرفت، 
                                        هيچ نظارتي   بر شركت هاي دولتي  نشده است.                  امسال از 
كل 1700 هزار ميليارد تومان بودجه كل كش��ور 1200 
هزار ميليارد تومان بودجه شركت هاي دولتي است كه اين 
رقم اصال بررسي نمي ش��ود      و اگر 10 درصد    از اين بودجه 
شركت هاي دولتي   اصالح و صرفه جويي شود،  بيش از كل 

بودجه عمراني دولت در اقتصاد       صرفه جويي خواهد شد.  
همچنين در اين نشست ابوالقاسم شفيعي، يكي از اعضاي 
بخش خصوصي بودجه شركت هاي دولتي را حياط خلوت 
براي فس��اد در دولت دانست و گفت بودجه اين شركت ها 
5-4 برابر                                          كل بودجه دولت اس��ت و به نظر من الزم است  
در مجلس يك كميسيون براي بودجه شركت هاي دولتي 
تشكيل شود و بندهاي اين بودجه با نظرات موافق و مخالف 
يكي يكي تصويب شود                                                               . دژپسند نيز در اين نشست با بيان 
اينكه دولت درصدد است مشكالت بخش خصوصي را حل 
كند، اظهار كرد: ما هم از ثروت كارآفرينان، ميوه اشتغال و 

افزايش سهم اقتصاد و صادرات را مي چينيم. ثروت آفريني 
در جامعه يك امتياز است و از نظر كميت حدي ندارد، آنچه 
كه محدوديت دارد، روش كس��ب ثروت است، اگر قوانين 
را رعايت كنيد، هر چه دوس��ت داريد مي توانيد به توليد 
ثروت بپردازيد، آنچه بد اس��ت، كنز مال و خارج كردن آن 
از چرخه توليد است.  دژپسند همچنين در مورد ماليات 
توليدكنندگان گفت: در مورد موديان مالياتي خوش حساب 
نبايد بدرفتاري شود و دولت به خاطر تنگناي مالي نبايد 
توليدكنندگان را تنبيه كند و بدانيد افزايش نرخ ماليات 
نسبت به رشد جي دي پي اسمي پايين است و نمي خواهيم 
روي موديان خوش حساب فشار وارد كنيم.  وزير اقتصاد 
خطاب به كارآفرينان گفت: كمك كنيد كس��اني كه فرار 
مالياتي دارند را چگونه مي توانيم شناسايي كرده و در تور 
مالياتي بيندازيم، همچنين برخي از معافيت هاي مالياتي 
مانند معافيت مالياتي كشاورزي و زراعت وجود دارد كه يكي 

دو ساله نمي شود، آن را برطرف كرد.



بانك و بيمه4يادداشت

با اضافه شدن 8 ارز جديد، ليست نرخ هاي رسمي بانك مركزي 47 ارزي شد 

بازار متشكل معامالت ارزي به مرحله نهايي رسيد

كاهش نياز به دالر با پيمان پولي دوجانبه 

افزايش نرخ دالر و يورو بانكي 

مقابله با پول شويي با روش هاي جديد احراز هويتطرح »همياران مهر« صف انتظار نيازمندان وام را دور مي زند

پيشنهاد استفاده از پيام رسان مالي جايگزين سوييفت

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
روز سه شنبه 18 دي 97، سامانه نيما نرخ لحظه اي 
دالر را 10900 و ن��رخ ي��ورو را 12750 تومان اعالم 
كرد و براي روز دوشنبه نيز نرخ ميانگين مبادله شده 
را براي دالر 10716، ي��ورو 12562، درهم 2980، 
يوآن 1615، پوند 13782 و لير تركيه 2127 تومان 

اعالم كرده است. 
به گزارش تعادل، در بازار طال و ارز آزاد نيز با اعالم هر 
اونس طال به 1283 دالر، و همچنين افزايش نرخ دالر 
درسامانه س��نا به نرخ 10900 و نرخ 11 هزار تومان 
در ب��ازار آزاد، و همچنين نرخ 10800 تومان در بازار 
هرات، نرخ طال و سكه نيز افزايش يافت و نرخ مظنه 
مثقال طالي 17 عيار به 1 ميليون و 492 هزار تومان، 
گرم 18 عي��ار 344 هزار تومان، س��كه طرح جديد 
3ميليون و 810 هزار تومان، نيم س��كه 1 ميليون و 
950 هزار تومان، ربع س��كه 1 ميلي��ون و 230 هزار 
تومان، س��كه گرمي 660 هزار تومان معامله شد. در 
ب��ازار هرات نيز دره��م 2990 و دالر 10800 تومان 

معامله شده است. 
در صرافي ها و بانك ها نيز نرخ يورو به حدود 13 هزار 
تومان هر لير تركيه 2050 تومان، درهم امارات 3100 
تومان و پوند انگليس 14 هزار تومان اعالم شده است. 

  افزايش قيمت دالر در بانك ها
 همچنين بار ديگر نرخ خريد دالر در بانك ها افزايشي 
شد و به حدود 10 هزار و 801 تومان رسيد. نرخ خريد 
دالر در ش��عب ارزي بانك ها كه مج��وز آن در نيمه 
نخست سال جاري از سوي بانك مركزي به بانك ها 
داده ش��د، روز دوش��نبه 10 هزار و 603 تومان و روز 
سه ش��نبه 18 دي 10801 تومان اعالم ش��د و نرخ 
خريد دالر با حدود 200 تومان افزايش به 10 هزار و 

801 تومان رسيد. 
از سوي ديگر نرخ خريد يورو در بانك ها نيز با افزايش 
همراه بود، به طوري ك��ه قيمت خريد هر يورو در روز 
گذش��ته 12 هزار و 110 تومان بود و ب��ه 12 هزار و 
358 تومان رس��يده اس��ت. هر پون��د انگليس نيز با 
افزايش نسبت به روز گذشته 13 هزار و 784 تومان 

خريداري مي شود. 
ش��عب ارزي بانك هاي تجارت، سامان، ملي، ملت و 
پارسيان همچنين مي توانند ارز مسافرتي را تا سقف 
500 يورو براي كشورهاي همسايه و مشترك المنافع 
و تا س��قف 1000 يورو براي ساير كشورها در صورت 
كامل بودن مدارك مسافران بفروشند. نرخ فروش هر 

يورو مسافرتي در شعب ارزي بانك هاي عامل نيز روز 
سه شنبه 12 هزار و 719 تومان است كه با احتساب 
كارمزد بانك عامل و بانك مركزي به حدود 13 هزار 
تومان مي رسد. همچنين بر اساس اعالم صرافي ها، هر 
لير تركيه 2050 تومان، درهم امارات 3100 تومان و 

پوند انگليس 14 هزار تومان اعالم شده است. 

  ليست نرخ هاي رسمي 47 ارزي شد 
از سوي ديگر، بانك مركزي در اعالم نرخ رسمي ارزها، 
هشت ارز دالر نيوزلند، تاكاي بنگالدش، كيات ميانمار، 
دينار اردن، الري گرجس��تان، روپيه اندونزي، پزوي 
فيليپين و منات تركمنستان را به ليست قبلي اضافه 
كرده و روز سه شنبه نرخ رسمي 47 ارز را اعالم كرد كه 
براساس آن نرخ هر دالر 42 هزار ريال هر پوند انگليس 
با 46 ري��ال افزايش 53 هزار و 594 ريال و هر يورو نيز 

با 43 ريال رشد 48 هزار و 40 ريال ارزش گذاري شد.

  بازار متشكل معامالت ارزي 
 از سوي ديگر، روز سه شنبه 18 دي 97، در جلسه اي 
كه در بانك مركزي با حضور رييس كل بانك مركزي، 
رييس  سازمان بورس و اوراق بهادار، مسووالن بانك 
مركزي و بازار سرمايه برگزار شد، مشورت هاي نهايي 
درخصوص شكل گيري بازار متشكل معامالت ارزي 
انجام ش��د. به اين ترتيب انتظار مي رود كه اقدامات 
اجرايي براي ش��كل گيري اين بازار به زودي انجام و 

بازار ايجاد شود.
چن��دي پيش همت��ي، رييس كل بان��ك مركزي از 
راه اندازي بازار متش��كل ارز ب��راي معامله آزاد اعم از 
نقد و حواله خبر داده و گفته بود: يكي از دغدغه هاي 
بانك مركزي در ماه هاي اخير براي س��اماندهي بازار 
ارز و پاسخ گويي به نيازهاي طبيعي مردم، راه اندازي 
يك بازار متشكل ارزي براي معامله آزاد، اعم از نقد و 
حواله اسعار بين المللي توسط كارگزاران )بانك ها و 

صرافي هاي مجاز( بوده است.
وي با اش��اره به جلسات متعدد با حضور كارشناسان 
و صاحب نظران بازار ارز و سرمايه و به ويژه بانك ها و 
صرافي ها در بانك مركزي، اين را هم گفته بود كه در 
نهايت، در مورد راه ان��دازي بازار معامالت آزاد نقدي 
و حواله ارز، مبتني بر س��ازوكار حراج، با هدف كشف 
قيمت ارز و تس��هيل تأمين نيازهاي خدماتي و خرد 
مردم به جمع بندي رس��يديم و اين بازار با مشاركت 
بانك ها و صرافي هاي مجاز و نظ��ارت و بازارگرداني 
بانك مرك��زي در آينده نزديك به طور گام به گام و با 

تمركز بر معامالت نقدي راه اندازي خواهد شد.
به گفته رييس كل بانك مركزي، صادركنندگان هم 
مي توانند در چارچوب مقررات اعالمي، بخشي از ارز 
صادراتي خود را در اين بازار عرضه كنند كه اين اقدام 
موجب شفافيت شكل گيري نرخ تعادلي ارز مي شود 
و تجربه مفيدي براي معامالت حواله هاي تجاري در 

سامانه نيما خواهد بود.

  حكم استرداد ۵۶۰ هزار يورو به دو بانك
از س��وي ديگر، مديركل تعزيرات حكومتي اس��تان 
تهران، گفت : در رس��يدگي به پرونده دو متهم ارزي 
مقرر ش��د ارز دريافتي ب��ه ميزان 560 ه��زار يورو و 
14ميليون يوآن را به بانك هاي شاكي مسترد كنند.

محمدعلي اسفناني درباره رسيدگي به پرونده دو متهم 
ارزي، اظهار داش��ت: با ش��كايت بانك پارسيان و بانك 
ملي، دو فقره گزارش تخلف ارزي مربوط به دو ش��ركت 

بازرگاني براي رسيدگي به اين اداره كل ارسال شد.
طبق آنچه كه روابط عمومي اداره كل تعزيرات حكومتي 

اس��تان تهران اعالم كرده، وي گف��ت : به موجب راي 
صادره از شعبه 56 تعزيرات حكومتي تهران، دوشركت 
مذكور، به استرداد عين ارز دريافتي در حق خزانه دولت 
و تعليق كارت بازرگاني به مدت يك سال محكوم شدند.

اين دو شركت متعهد بودند در زمان مقرر براي ورود 
كاال به كشور و ترخيص آن از گمرك اقدام كنند كه 
به دليل تخطي از اجراي تعهدات، واردكنندگان ارز 

محكوم شدند.

  دالر عقب نشيني كرد
همچني��ن رويت��رز، در گزارش��ي اعالم ك��رد كه با 
افزايش انتظارات نس��بت به توقف روند افزايش نرخ 
به��ره در امريكا، دالر تضعيف ش��ده اس��ت. حتي با 
وجود انتش��ار آمار خوب از اشتغال زايي ماه دسامبر 
امريكا، تحليل گران معتقدند كه نرخ رشد اقتصادي 
بزرگ ترين اقتصاد جهان در حال كند ش��دن است. 
اظه��ارات اخير ج��روم پاول، ريي��س بانك مركزي 
امريكا نيز ب��ه اين انتظار دامن زده اس��ت كه فدرال 

رزرو چش��م انداز خ��ود را محتاطانه تر كرده اس��ت. 
شاون اوزبورن، استراتژيست ارزي در بانك اسكوشيا 
گفت: اظهارات پاول مبني بر اينكه سياس��ت گذاران 
انعطاف پذير و آماده ش��نيدن صداي بازارهاي مالي 
هستند، اين انتظار را تقويت كرده است كه سياست 
انقباضي بانك مركزي امريكا محدود يا به كلي متوقف 

خواهد شد.
در مبادالت روز سه ش��نبه، شاخص دالر كه متوسط 
برابري اين ارز در مقابل سبدي از ارزهاي ديگر جهاني 
را ان��دازه مي گيرد با 0.4 درص��د كاهش به 95.736 
واحد رس��يد. يورو با 0.6 درصد افزايش در برابر دالر 
در مقايسه با س��اير ارزها عملكرد بهتري داشت و هر 
يورو به 1.1462 دالر رسيد. در برابر ساير ارزهاي مهم 
جهاني، هر پوند به 1.2763 دالر و هر فرانك سوييس 
به 1.0195 دالر رس��يد. همچنين ه��ر دالر امريكا 
به ازاي 69.78 روپيه هند، 1.4016 دالر اس��تراليا، 
1.3308 دالر كانادا، 108.4384 ين ژاپن و 6.8510 

يوآن چين مبادله شد.

ضعيف شدن سرمايه هاي اجتماعي از خطرات طوالني 
شدن بحران هاي اقتصادي اس��ت. در شرايط نامناسب 
اقتصادي ديد وبازديدها كم مي ش��ود؛ مردم كم تر براي 
هم هديه مي خرن��د و از مهماني هاي غيرضروري پرهيز 
مي كنند. از طرفي وضعيت بد اقتصادي و بازار راكد مي تواند 
اعصاب مردم را ضعيف تر كند و به خشونت و بي حوصلگي 
در س��طحي گس��ترده دامن بزند. رقابت براي كاالهاي 
رايگان و عمومي يا كاالهاي ارزان قيمت و يارانه اي از ديگر 

ويژگي هاي اين دوران است.
كمك به ديگران براي تامين مايحتاج ضروري آنان و تالش 
براي برون رفت اقش��ار ضعيف از بحران هاي اقتصادي، 
مي تواند باع��ث تقويت روحيه همدل��ي و جلب اعتماد 

اجتماعي شود. 
بررسي هاي علمي نشان داده است كه كار خير، شركت در 
فعاليت هاي داوطلبانه و بخشندگي باعث افزايش نشاط 
و بهبود روحيه فردي مي شود. اين درست همان چيزي 
اس��ت كه يك جامعه به آن نياز دارد. طبيعي است كه با 
كمك يك يا دو نفر نمي شود مشكالت اقتصادي در ابعاد 
ملي را ريشه كن كرد؛ از اين رو به احياي فرهنگ همدلي و 
مودت در ابعاد ملي نياز داريم. فرهنگي كه رگ وريشه هاي 
آن هنوز در دل مردم وجود دارد. براي اين منظور الزم است 
كه حجم كمك ها آنقدر زياد باشد تا در سرعت گردش پول 

تغييري محسوس ايجاد كند. 
از طرف ديگر، وقتي اين كمك ها به صورت صدقه يا انفاق 
در جامعه ارايه شود، با يك بار مصرف از بين خواهد رفت و 
فردي كه از اين پول براي رفع نيازهاي خود استفاده كرده 
است، شانس ديگري براي تامين مالي بعدي به منظور تهيه 
ساير نيازمندي هاي خود ندارد. بر اين اساس، پول هايي 
كه به شكل صدقه و انفاق جمع آوري مي شود تنها يك بار 
مي تواند مشكالت مالي فرد نيازمند را رفع كند و در نتيجه 
اثرات آن كوتاه مدت خواهد بود و پس از گذشت زمان كمي 

مجددا مشكالت عديده مالي رجوع خواهند كرد.

همچنين معموال حجم پول هاي جذب و تجميع شده، 
پاس��خ نيازهاي خيل زيادي از نيازمندان را نخواهد داد 
و عالوه بر اعمال محدوديت هاي��ي در توزيع كمك هاي 
نقدي خيري��ن، صف هاي طوالني براي پاس��خگويي به 
تقاضاهاي اين قش��ر از جامعه به وج��ود خواهد آمد كه 

نيازمند مديريت است.
براي پاس��خگويي به اين نيازها و تقويت توان مالي براي 
پوشش تقاضاهاي موجود، آن هم به شكل مطلوب، بايد 
راهكارهايي را در نظر گرفت تا عالوه بر تقويت نقدينگي، 
سرعت گردش آن نيز باال برود، تا از اين طريق هم به نياز 
افراد بيش��تري پاسخ مناسب داده ش��ود و هم اصل پول 
براي پوش��ش نيازهاي جديد يا پرداخ��ت به نيازمندان 

جديد باز گردد.
در اين راستا، بانك ق�رض الحسنه مه�ر اي�ران به منظور 
توسعه وگسترش فرهنگ قرض الحسنه و همسو با نيات 
خيرخواهانه هموطنان عزيز، اقدام به تأمين مالي جمعي، 
به منظور حمايت از نيازمندان تحت عنوان »طرح همياران 
مهر« نموده اس��ت. طرحي كه در دل خود، نوع دوستي و 
حركتي به سمت آينده س��ازي دارد؛ روحيه اي كه شايد 
امروز بيش از گذش��ته نيازمند ترويج آن هستيم. در اين 
طرح، متقاضيان مبلغ مورد نظر خ�ود را در ق�الب عق��د 
ص��لح و به ص��ورت بالع��وض در حس����ابي تعري�ف 
شده، ن�زد بان��ك قرض الحسنه مهر ايران واريز مي كنند. 
بانك نيز متعهد مي شود مبالغ اهدا شده از سوي خيرين را، 
به پرداخت تسهيالت به اقشار نيازمند جامعه در زمينه هاي 
اشتغال، تأمين معيشت جوانان، بانوان سرپرست خانوار، 
درمان، تحصيل و همچنين بازسازي و توسعه روستاها و 
مناطق محروم و ... تخصيص دهد. كارمزد وام ها در طرح 

همياران مهر بين صفر تا 2 در صد است.
اين طرح مي تواند به خارج شدن نيازمندان واقعي از صف 
انتظار براي دريافت تسهيالت قرض الحسنه كمك كند 
و با پوشش تعداد بيشتري از افراد واجد شرايط اين صف 

را كوتاه ت��ر كند. از طرف ديگر، اصل پول نيز براي اعطاي 
مجدد تسهيالت به متقاضيان جديد يا پرداخت تسهيالت 
به منظور تامين ساير نيازمندي هاي اين افراد به چرخه 

اوليه باز مي گردد.
تص��ور كنيد، فردي خدايي ناكرده يك��ي از عزيزانش در 
بيمارستان به سر مي برد و براي انجام يك عمل پر هزينه 
بستري است. خانواده او با تالش هاي بسياري بخشي از 
اين هزينه را تامين كرده اند و براي تهيه مابقي هزينه ها 
نيازمند دريافت وام هستند؛ اما براي دريافت وام با توجه به 
تقاضاي باال براي دريافت تسهيالت قرض الحسنه بايد در 
صف متقاضيان قرار بگيرند. اين در حالي است كه بيمار 

نيازمند عمل فوري است و نبايد درنگ كرد.
طرح »همياران مهر« بانك قرض الحس��نه مهرايران با 
كمك و مشاركت خيرين موجب شده است تا اين دسته 
از نيازمن��دان از ص��ف انتظار خارج ش��وند و بدون نوبت 
بتوانند تسهيالت قرض الحسنه آن هم با كارمزد صفر تا 
2 درصد دريافت كنند.كمك به توسعه مناطق محروم از 
طريق پرداخت تسهيالت قرض الحسنه، كمك به رشد 
ش��اخص هاي بهداش��ت، درمان، آموزش و ... در سراسر 
كش��ور، ارتقاي فرهنگ نوع دوس��تي و قرض الحسنه، 
فرهنگ س��ازي خير ابدي و در گردش براي نيازمندان، 
هدفمندس��ازي كمك هاي خيرين به منظ��ور تبديل 
كمك هاي موقت و كوتاه مدت به كمك هاي دايمي و در 
گردش، از جمله اهداف »طرح همياران مهر« بانك قرض 

الحسنه مهرايران است.
اي��ن ط��رح ه��م ب��راي اهداكنن��دگان و ه��م ب��راي 
دريافت كنندگان وام مزايايي مانند به��ره مندي از اجر 
معنوي، كاه��ش ناهنجاري هاي اجتماعي، تس��ريع در 
روند كاهش فاصله طبقاتي، تقويت حس نوع دوستي و... 
دارد. شما با مش��اركت در طرحي خيرخواهانه، »هميار 
مهر« خواهيد بود و به گسترش مهرباني در جامعه كمك 

خواهيد كرد.

يك كارشناس حوزه پرداخت، تجميع اطالعات هويتي و 
بهره گيري ازفناوري بيومتريك را راهكاري جهت اعمال 
احراز هويت قوي براي مقابله با پول شويي دانست وگفت: 
احراز هويت بيومتريك در كارت هوش��مند ملي اجرايي 

شده است.
به گزارش س��تاد خبري هش��تمين همايش بانكداري 
الكترونيك و نظام هاي پرداخت، محس��ن عزيزي، افزود: 
يكي از حوزه هاي امنيت كه كارب��رد فراواني در خدمات 
غيرحضوري بانك ها دارد، تكنولوژي هاي احراز هويت است. 
همچنين يكي از راهكارها به منظور مقابله با پول ش��ويي 

بهره گيري از شيوه هاي احراز هويت قوي است.
وي افزود: امروزه پويايي و امنيت يك سيستم با احراز هويت 
سنجش مي شود. ازاين رو سيستمي كه احراز هويت در آن 
وجود ندارد به عنوان يك سيستم ناامن شناخته مي شود.

اين كارشناس حوزه پرداخت تصريح كرد: احراز هويت بطور 
عمده مبتني برداده و اطالعات است. البته شيوه رايج احراز 
هويت در كشور هنوز سنتي و به صورت حضوري و با تطبيق 
چهره افراد با مدارك شناسايي ازجمله كارت ملي در شعب 
بانكي انجام مي ش��ود.عزيزي تأكيد كرد: داده هاي احراز 
هويت بسيار ارزشمند هستند و درصورتي كه در يك جا 
تجميع، پردازش و تحليل شوند منجر به تسهيل دسترسي 
و انجام عمليات احراز هويت به صورت غيرحضوري در آينده 
مي شود.وي، احراز هويت غيرحضوري را مهم ترين عامل 
در ارايه خدمات غيرحضوري در صنعت مالي عنوان كرد 
و يادآور شد: احراز هويت قوي يكي از مهم ترين عوامل در 
توسعه خدمات غيرحضوري و حركت به سمت بانكداري 
ديجيتال اس��ت كه فناوري بيومتريك نقش موثري در 
اين بخش دارد.عزيزي ادامه داد: احراز هويت بيومتريك 
كه درواقع تأييد هويت افراد ب��ا اندازه گيري ويژگي هاي 
منحصربه فرد بدن انسان اس��ت يكي از انواع احراز هويت 
قوي به شمار مي رود كه آن، به نوع دستگاه ها و الگوريتم هاي 
مورداستفاده بستگي دارد.اين كارشناس حوزه پرداخت 

در پاس��خ به اين پرسش كه بهترين ش��يوه احراز هويت 
قوي به منظور جلوگيري از تقلب و پول شويي با توجه به 
زيرساخت و قوانين كشور چه مي تواند باشد، گفت: بهترين 
شيوه در اين بخش بهره گيري از احراز هويت بيومتريك 
است كه از اين فناوري در تعويض كارت هاي ملي هوشمند 
بهره گرفته شده كه بر اساس آن اسكن اثر انگشت، امضاي 
الكترونيك و عنبيه چشم در كارت ملي هوشمند اجرايي 
واطالعات بيومتريك هر فرد در اين روند در يك س��امانه 
يكپارچه در ثبت احوال ثبت ش��ده است.عزيزي، تجميع 
اطالعات هويتي و بهره گيري از فناوري بيومتريك را يكي 
از بهترين راهكارها جهت اعمال احراز هويت قوي به منظور 
مقابله با پول شويي دانست و گفت: بهره گيري از تشخيص 
چهره يا اثرانگشت كه هم اكنون با توجه به توسعه فناوري 
در تلفن هاي هوشمند اجرايي شده، شيوه اي مناسب و قابل 
پياده سازي در صنعت مالي است كه در همراه بانك برخي 
از موسسات مالي نيز اجرايي ش��ده است.مشاور شركت 
خدمات انفورماتيك در خصوص توسعه فناوري هاي نوين 
و حاكميت داده به عنوان راهكاري براي تشخيص و مقابله 
با تقلب و پول ش��ويي در صنايع مالي، گفت: داده ها منبع 
خوبي براي تحليل نحوه عملكرد مشتريان در رفتارهاي 
تراكنشي است كه در شناس��ايي انواع تقلب كاربرد دارد.

عزيزي خاطرنشان كرد: در شناسايي تقلب و پول شويي 
در صنعت پرداخت كه مبتني بر ابزار كارت است، استفاده 
از داده، تجزيه وتحليل اطالعات رفتاري مش��تريان ابزار 
خوبي براي پيشگيري از تقلب و ارايه هشدارهاي به موقع 
به مش��تري و ش��ركت هاي پرداخت در تشخيص تقلب 
و پول شويي است.اين كارش��ناس حوزه پرداخت افزود: 
الگوريتم هاي به كاررفته در تجزيه وتحليل رفتار مشتري 
نقش موثري در تشخيص تقلب و تراكنش هاي مشكوك 
دارد. البته اطالعات رفتاري مشتريان در صنعت بانكداري 
و پرداخت نه تنها در پيش��گيري از تقل��ب بلكه در بهبود 

مدل هاي كسب وكار نيز موثر است.

س��ازمان برنامه و بودجه براي كاهش اثرات تحريم در 
بخ��ش پولي و بانكي، انعق��اد پيمان هاي پولي جديد 
و اس��تفاده از پيام رس��ان مالي جايگزين سوئيفت را 

پيشنهاد كرد.
به گزارش ف��ارس، س��ازمان برنامه و بودج��ه انعقاد 
پيمان هاي پولي جديد و به  كارگيري سيستم پيام رسان 
مالي جايگزين سوئيفت را براي كاهش اثرات تحريم 
پيش��نهاد كرده اس��ت. اين س��ازمان عالوه بر تكرار 
پيشنهادات قبلي خود در اين زمينه كه در ادامه اشاره 
خواهد شد، دو پيش��نهاد جديد مطرح شده است كه 

عبارتند از: 

در طول سال هاي گذشته سيستم هاي مالي بين المللي 
به دنبال طراحي راهكارها و ابزارهاي جايگزين چرخه 
دالري و نظامات مالي وابس��ته به آن بوده اند تا بدين 
طريق نظارت امري��كا بر عمليات مالي خ��ود را كنار 
بگذارد. در اين راستا كشورهاي مختلف از پيمان هاي 
پولي دوجانبه به عنوان راهكار مهمي براي حذف دالر 

از تجارت استفاده كرده اند.
استفاده از پيام رسان مالي جايگزين سوئيفت كه پيش 
از آن توس��ط كشورهايي نظير روس��يه استفاده شده 
مي تواند به عنوان راهكاري براي تخفيف مشكالت ناشي 

از تحريم هاي بانكي به كار رود.

ساير پيشنهادات سازمان برنامه و بودجه براي مقابله 
با چالش هاي نظام بانكي كش��ور كه قبال مطرح شده 
بود و در گزارش جديد اين سازمان هم تكرار شده اند، 
عبارتست از: متنوع س��ازي ابزارهاي اعمال سياست 
پولي بانك مركزي از طريق ايجاد س��ازوكارهاي الزم 
براي استفاده از عمليات بازار باز - تهيه و اجراي برنامه 
اصالح نظام بانكي كش��ور كه بايد مشتمل بر بازبيني 
ترازنامه و ساير صورت هاي مالي بانك ها در چارچوب 
 )IFRS( اس��تاندارهاي گزارش��گري مالي بين الملل
باشد.- تفكيك بانك هاي داراي نسبت هاي ترازنامه اي 
مناس��ب از بانك هاي داراي نس��بت هاي ترازنامه اي 

نامناس��ب و برخورد با بانك هاي متخلف - راه اندازي 
نظام حل و فصل و فراهم سازي امكان انحالل، توقف، 
ورشكس��تگي و ادغام بانك هاي داراي نس��بت هاي 
ترازنامه اي نامناسب - الزام بانك ها به واگذاري دارايي ها 
و اموال مازاد و سهام خود در شركت هايي كه فعاليت 
غيربانكي انجام مي دهند با توج��ه به افزايش قيمت 
در بازار دارايي ها ۔ اخذ مالي��ات از عايدي اموال مازاد 
ش��بكه بانكي مطابق ماده 17 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور- استقرار سيستم 
اعتبارسنجي قوي كه باعث مي شود بانك در انتخاب 
مشتريان دچار اشتباه كژگزيني نشود. - تداوم اجراي 

برنامه س��اماندهي بازار غيرمتشكل پولي و موسسات 
اعتباري غيرمجاز - ممنوعيت اعطاي تسهيالت بانكي 
به پروژه هاي فاقد توجيه فني، اقتصادي و مالي- تنوع 
ابزارهاي مالي براي پوشش نيازهاي مشتريان- انتشار 
اوراق مالي اسالمي توسط بانك ها بر روي دارايي هاي 
خود )اوراق بهادارسازي دارايي ها( و تبديل به افزايش 
س��رمايه- اجرايي كردن عمليات بازار باز توسط بانك 
مركزي- وام دهي امن بانك مركزي به بانك ها در قبال 
اخذ وثايق- دسته بندي بانك ها و تعيين رفتار متمايز 
با هر دسته متناسب با شاخص هاي سالمت و تبعيت 

از بانك مركزي.
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ابزارهاي تامين در چرخه 
تسويه بدهي

محمد ولي پورپاشا|
افزايش سرمايه، بخشودگي جريمه، سقف بخشودگي 
سود تسهيالت و تس��ويه مطالبات بانك مركزي از 
محل باقيمانده حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص 
دارايي هاي اين بانك، بخش��ي از ابزارها در تسهيل 

چرخه تسويه بدهي كالن است.
با توجه به احكام بخشودگي جرايم بانكي تصريح شده 
در بندهايي از تبصره 16 قانون بودجه سال 97 و تاكيد 
بر وجود ايرادات محتوايي در بندهاي مذكور از يك 
طرف و نيز فرآيند چرخه تسويه بدهي از طرف ديگر، 
كه در يادداشت پيشين اينجانب در ايِبنا منتشر شد، در 
اين يادداشت ابعاد و ابزارهاي تامين در چرخه تسويه 
بدهي مورد بررسي قرار مي گيرد تا دغدغه نهادهاي 
ذيربط به ويژه فعاالن بخش هاي توليدي براي حل 
مشكالت چرخه تسويه بدهي بطور شفاف تبيين شود.

مشكالتي كه بنگاه هاي توليدي با آن مواجه هستند 
بيش از آنكه تاكنون به عدم ثبات نرخ ارز و مس��ائل 
مرتبط با امكان برنامه ريزي براي آينده در كنار افزايش 
قيمت مواد اوليه و الزامات افزايش قيمت محصول 
نهايي و مناسب نبودن فضاي كسب و كار براي توليد 
مرتبط باش��د، تاحدودي به ع��دم اجراي بندهايي 
از تبصره 16 قانون بودجه س��ال 1397 ارتباط پيدا 
مي كرد و طبق قانون مقرر شده بود كه بانك ها نسبت 
به بخشودگي جريمه تس��هيالت دريافتي توسط 
واحدهاي توليدي و محاسبه سود براساس قرارداد 
اوليه تا پايان ش��هريور سال جاري اقدام كنند كه بنا 
به داليلي در اجرا به مشكالتي برخورد كرد. البته در 
كنار اين مسائل به اقداماتي در جهت اعمال ماليات بر 
ارزش افزوده، عدم تعيين تكليف بدهي دولت به بخش 
خصوصي و مطالبات فعاالن اقتصادي در بخش هاي 

مختلف نيز مي توان اشاره كرد.
همچنين، در فضايي كه اليحه بودجه س��ال جاري 
در سال گذش��ته توس��ط دولت به مجلس شوراي 
اسالمي ارايه شد و مجلس پس از بررسي هاي الزم 
قانون بودجه را تصويب كرد، وجود ايرادات محتوايي 
در خصوص بندهايي از تبصره 16 قانون بودجه 97 
باعث ش��د كه ابهاماتي در اجراي قان��ون بودجه در 
س��ال 97 به وجود ايد. ايراد عمده در اجراي بندهاي 
تبصره بخش��ودگي جريمه تس��هيالت دريافتي از 
س��وي واحدهاي توليدي در بخش قرارداد اوليه به 
دليل تغيير شرايط عنوان شده بود و توفيق در اجراي 
آن منوط به رفع ابهامات بندهاي تبصره 16 خوانده 
شد. لذا يكي از ابزارهاي مهم تأمين جهت تسهيل در 
چرخه تسويه بدهي در اقتصاد معافيت هايي است كه 
با ايجاد انگيزه  و از طريق مشوق هاي قانوني ارايه شده 
و در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي گيرند و انتظار 
مي رود حداكثر شفافيت الزم براي تصريح در متن 
قانون به منظور جلوگي��ري از ابهامات احتمالي در 

آينده اعمال شود.
از يك ط��رف، بانك ها با تاكيد بر اينكه تس��هيالت 
دريافتي از سوي واحدهاي توليدي از محل دريافت 
س��پرده و تجهيز مناب��ع در س��مت بدهي صورت 
مي گيرد،  بخشودگي جريمه تاخير در بازپرداخت 
تسهيالت فش��اري مضاعف بر بانك ها وارد خواهد 
كرد. از ط��رف ديگر، با توجه به بن��د )و( تبصره 16 
قانون بودجه س��ال 97 كه در آن تصريح شده است 
به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان، 
بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد 
شده باش��د از تاريخ سررس��يد تا پايان شهريور ماه 
1397 تس��ويه نمايند، بانك ها و موسسات مالي و 
اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد 
اولي��ه و بدون احتس��اب جريمه دريافت و تس��ويه 
نمايند، اصالحيه هاي الزم براي تنظيم دستورالعمل 
بخشودگي جريمه تسهيالت زير 100 ميليون تومان 
از سوي بانك مركزي به منظور تامين سهميه بانك ها، 
امكان اجرايي شدن تبصره هاي مرتبط در اين زمينه 

را فراهم مي كنند.
ابزارهاي تامين در چرخه تس��ويه بدهي واحدهاي 
توليدي به بانك ها نيازمند اصالح بندها و تبصره هاي 
قانون بودجه توس��ط نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي است تا در اين راستا، فرصتي براي واحدهاي 
توليدي بدهكار براي تسويه بدهي ايجاد شود. افزايش 
سرمايه، بخشودگي جريمه، سقف بخشودگي سود 
تسهيالت و تس��ويه مطالبات بانك مركزي از محل 
باقيمانده حس��اب مازاد حاص��ل از ارزيابي خالص 
دارايي هاي بانك مركزي در حال حاضر بخش��ي از 
ابزارهاي موجود براي تسهيل چرخه تسويه بدهي در 
سطح كالن به شمار مي روند. بانك مركزي و مجلس 
شوراي اس��المي به منظور رفع ابهامات و مشكالت 
در خصوص تفسير بندهاي تبصره 16 قانون بودجه 
سال 97 جريمه را معادل مازاد يا مابه التفاوت نرخ وجه 
التزام تاخير تاديه دين با نرخ سود قرارداد )به ميزان 
6 درصد( بيان كردند و تاكيد كردند توليدكنندگاني 
كه بدهي سررسيد شده به هر ميزان اقساط سررسيد 
شده پرداخت نشده تا پايان سال 1396داشته اند اگر 
تا پايان شهريور 1397 آن را تسويه كنند، مشمول 
اين بند قانوني مي شوند و لذا تسويه اقساط سررسيد 
نشده تسهيالت دريافتي از سوي واحدهاي توليدي، 

موضوع اين بند از تبصره 16 قانون بودجه نيست.
از اين رو به نظر مي رسد همكاري دولت، بانك مركزي 
و مجلس شوراي اس��المي در رفع ابهامات بندها و 
تبصره هاي قانون بودجه، امكان بهبود اثربخش��ي 
ابزارهاي تامين چرخه تسويه بدهي در سطح كالن را 
هموارتر خواهد كرد. در اين چارچوب، به نظر مي رسد 
تهيه اصالحيه  و دستورالعمل هاي دقيق براي اصالح 
و تمديد مهلت اج��راي احكام قانوني جهت تبيين 
مولفه هاي ابزار تامين ضروري باشد. در اين يادداشت، 
اشاره مختصري به ابزارهاي تامين چرخه تسويه بدهي 
در سطح كالن شد و در يادداشت آتي تالش مي شود 
مزاياي تبصره هاي ياد شده در چرخه تسويه بدهي به 
منظور كاهش دغدغه هاي فعاالن بخش هاي توليدي 
تبيين شده و در خصوص ايجاد فرصت هاي مشابه در 

اين زمينه بحث و بررسي هاي الزم صورت پذيرد.



نگاه بازار

چند خط خبر

5 بازار سرمايه

معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد

فعاالن زعفران ۳۰ استان در راه بورس كاال
 معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: به دنبال تشويق كليه 
تعاوني هاي روستايي و توليد استاني؛ حداقل ۳۰ استان 
براي حضور در بازار ق��رارداد آتي آماده اند تا به عنوان 
بازوي اجرايي بورس در حوزه ترويج اين نوع از معامالت 
در جامعه كشاورزان همكاري كنند. به گزارش كاالخبر، 
حسين شيرزاد در حاشيه نشست تعاوني هاي تخصصي 
محصولي زنجيره هاي ارزش كش��اورزي با محوريت 
زعفران اظهار كرد: س��ازمان مركزي تعاون روستايي 
كشور با شروع فصل برداش��ت زعفران درسال جاري 
و رصد بازار متوجه ش��د كه قيمت گل روند صعودي 
خوبي داشته اس��ت اما متاسفانه در همين ايام با ورود 
عوامل واسطه و س��ودجو و تباني آنها در بازار، قيمت 
زعفران ظرف مدت كوتاهي با شيب كاهنده روبرو شد 
و در همين راستا با ورود شبكه تعاون روستايي استان 
خراسان رضوي و اتحاديه ملي باغداران به بازار زعفران 
وخريد بي��ش از ۸۰۰ تن گل زعف��ران )معادل ۸ تن 
زعفران خشك( با ۱۷ مركز خريد فعال درفصل برداشت 
و خريد و فروش بيش از ۴ و نيم تن زعفران كه توسط 
اتحاديه تعاوني توليد انجام شد، تعادل نسبي تاحد نسبتًا 
قابل ق بولي در بازار ايجاد شد بطوري كه از روند نزولي 

قيمت زعفران دربازار تا حد زيادي جلوگيري كرديم.
وي ادامه داد: ازس��وي ديگر با پيگيري انجام شده توسط 
اتحاديه هاي تعاوني روس��تايي و اتحادي��ه تعاوني هاي 
روستايي استان ظرفيت ۳ تن تاييد و مراحل نهايي اجرايي 
انباراتحاديه تعاوني توليد استان نيز به ظرفيت ۳ تن درحال 
پيگيري بوده كه در صورت تكميل وتاييد اين انبارها كل 
ظرفيت انبارهاي بورس استان با احتساب ظرفيت شركت 
زرين زعفران مشرق زمين بالغ بر ۱۳ تن خواهدشد؛ اين 
در حالي اس��ت كه تصويب و راه اندازي قراردادهاي آتي 
زعفران نگين و پوشال و مشخصات قرارداد مربوط به آنها 

توسط بورس كاال موفقيت بزرگي براي بازار زعفران بود.
شيرزاد تاكيد كرد: به دنبال تشويق كليه تعاوني هاي 
روستايي و توليد استاني؛ حداقل ۳۰ استان براي حضور 
در اين بازار آماده است تا به عنوان بازوي اجرايي بورس 
در حوزه ترويج اين نوع از معامالت در جامعه كشاورزان 
همكاري كند كما اينكه تاكنون كارگاه هاي آموزشي 
متعددي در ارتباط با اختيار معامله و نقش آن در كاهش 
ريسك و آموزه هاي بورس��ي براي كشاورزان شبكه و 
مديران عامل اتحاديه ها و تعاوني هاي توليد در درون 

سازمان و در استان ها برگزار شده است.
وي يادآور ش��د: براي بازگش��ايي نماد گواهي سپرده 
كااليي نيز اتحاديه تعاون روستايي استان از مبلغ ۷۴ 

ميليارد ريال ضمانتنامه بانكي درخواست شده توسط 
بورس كاال تاكنون مبلغ ۴۴ ميليارد ريال ضمانتنامه 
بانكي به انضم��ام ۲۲۰ ميليارد ري��ال چك به عنوان 
تضمين به بورس كاال ارايه كرده كه باپيگيري هاي انجام 
شده توسط سازمان تعاون استان دردو سه ماهه اخير 
نماد سپرده كااليي اتحاديه كه درسال ۹۶ با ظرفيت 
۱۱۰۰ كيلوگرم فعال ب��وده از تاريخ ۱۲ دي ماه ۹۷ با 
ظرفيت ۳ تن مجدداً بازگش��ايي و كشاورزان استان 
براي تحويل زعفران خودبه اين انبار مراجعه مي كنند.

اين مقام مس��وول ادامه داد: در روش گواهي س��پرده 
كااليي هرشخص حقيقي يا حقوقي با اخذ كد بورس 
مي تواند زعفران خود را بدون واس��طه به انبار پذيرش 
ش��ده از س��وي بورس عرضه كرده ودرصورت تاييد 
خصوصي��ات فيزيكي و ش��يميايي زعفران توس��ط 
آزمايشگاه معتبر، رسيد انبار به نام صاحب كاال و پس 
از يك روز كاري نيز گواهي سپرده كاال براي آن صادر 
مي شود. دارنده اين گواهي تازمان تعيين شده در برگه 
سهام مي تواند باپرداخت هزينه انبارداري زعفران خود 
را در انباربورس نگهداري كرده يا هرزمان كه اراده كند 
با مراجعه به كارگزاري زعفران خود را به فروش برساند.

مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي كشور افزود: 
با عنايت به رفع مشكالت موجود براي اخذ ضمانتنامه 
بانكي و تسهيل روند اخذ تضامين الزم توسط بورس 
و افزايش ظرفيت انبارهاي ب��ورس از ۳ تن به ۱۰ تن، 
شبكه تعاون روستايي استان خراسان رضوي مي تواند 
با دخالت موثر در بازار زعفران، ضمن ايجاد تعادل نسبي 
و جلوگيري از تغييرات غيرمعمول در بازار از يك سو 
و آشنا كردن كشاورزان به بازار هاي جديد ايجاد شده 
درحوزه زعفران نظير س��پرده كاال و معامالت آتي از 
سوي ديگر با فروش زعفران به باالترين قيمت توسط 
خود كشاورز و بهره مندي ازسود واقعي زعفران، بدون 
نياز به حضور مستقيم دولت در بازار زعفران انتظارات 

الزم ازشبكه درتنظيم بازار زعفران را برآورده سازد.
وي در ادامه اين مطلب بيان كرد: بايد بورس سعي كند 
تا ميزان وثايق را در مورد انبارداري بخش كش��اورزي 
تعديل كند. در حال حاضر تجهيز منابع مالي الزم براي 
ورود گسترده تر در بازار زعفران به كمك شبكه تعاون 

روستايي كشور در مرحله نهايي است.
ش��يرزاد اظهار: در استان خراسان جنوبي هم با وجود 
حدود ۳۸ هزار زعفران كار، ميزان توليد زعفران بيش از 
۵۵ تن گزارش شده است كه ميزان بارندگي ها، نوسازي 
اراضي، سرما و شوري آب در افت برداشت زعفران موثر 

بوده اما در راس��تاي خريد توافقي اين محصول، يك 
مركز خريد توافقي زعفران در شهرستان قائنات توسط 
اتحاديه تعاون روستايي اين شهرس��تان راه اندازي و 
اطالع رساني الزم به كشاورزان استان ارايه شد و با وجود 
عدم تمايل كشاورزان استان به فروش محصول زعفران 
در قالب گل و فروش بيش از ۸۰ درصد محصول زعفران 
در سطح استان بصورت دسته كه در دستورالعمل خريد 
زعفران، اين موضوع پيش بيني نشده بود، ميزان بيش 
از ۲۰۰ كيلوگل زعفران توس��ط مركز خريد اتحاديه 

تعاون روستايي شهرستان قائنات خريداري شد.
معاون وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد: در حال حاضر 
متوس��ط قيمت خريد زعفران در سطح اين دو استان 
عبارتس��ت از قيمت س��وپر نگين از قرار هر كيلو ۱۰ 
ميليون تا ۱۱ ميليون و پانصد هزار تومان، قيمت نگين 
از قرار هر كيلو ۹ ميليون تا ۹ ميليون و پانصد هزار تومان، 
قيمت سر گل از قرار هر كيلو ۸ ميليون و ششصد هزار 
تومان، قيمت پوشال مرغوب از قرار هر كيلو ۸ ميليون 

تومان، قيمت پوشال معمولي از قرار كيلو ۷ ميليون تا 
۷ ميليون و هشتصد هزار تومان و قيمت دسته از قرار 
هر كيلو ۶ ميليون و پانصد هزار تومان، در بازار معامله 
مي شود كه با مداخله گري هدفمند سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي به دنبال قيمت ه��اي منصفانه تر و 
عادالنه تر محصول زعفران مي باشيم. طي ماه گذشته 
مراكز خريد و آزمايشگاه ها شناسايي شده اند و به زودي 
با قدرت و منابع بيشتري با استفاده از تجربه سال قبل 

وارد ميدان خواهيم شد.
شيرزاد گفت: سازمان مركزي تعاون روستايي كشور، 
خريد و فروش توافقي محصول زعفران را در دس��تور 
كار خود قرار داده است و سعي دارد كه با آرامي و بدون 
تنش وارد بازار زعفران ش��ود. اما به نظر من اين پديده 
گذرا و مقطعي است و نرخ ارز در آتيه قطعا بازار خارجي 

زعفران را داغ خواهد كرد.
وي اضاف��ه كرد: خري��د توافقي زعفران هم روش��ي 
است كه درمس��ير قانون عرضه و تقاضا در بازار آزاد و 

پيش بيني هاي انجام شده در طرح جامع ساماندهي 
خريد و فروش محصوالت كش��اورزي )نوع، ارزش هر 
كيلوگرم و مقدار وزني معين شده( بر اساس قرارداد هاي 
تنظيم ش��ده فيمابين، صورت گرفته و اقدام به خريد 
و فروش انواع محصول زعفران مي ش��ود ضمناهر نوع 
محصول زعفران داراي استانداردهاي خاص خود بوده 

و رعايت آن براي هر محصول الزامي است.
رييس سازمان مركزي تعاون روستايي گفت: به نظر من 
زمان تاسيس صندوق كااليي زعفران با كمك بورس و 
تعدادي از بانك هاي خصوصي فرا رسيده است. البته همه 
دستگاه ها بايد تالش كنيم كه جهت سهولت صادرات، 
به موازات اين خريده��ا محدوديت هاي تعهدات ارزي 
زعفران برداشته و قاچاق زعفران به موازات آن كنترل 
شود و نبايد بگذاريم تابرخي از كشورهاي همسايه، وارد 
فضاي كاذب رقابتي با كشورمان در اين حوزه شوند من 
اطمينان دارم، به عنوان يك فرصت، نوسان نرخ ارز به 

نفع بازار آتي زعفران رقم خواهد خورد.
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سهم اوراق مالي اسالمي
در اليحه بودجه ۹۸

مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار 
س��رمايه، نوآوري، پويايي، تقويت تدارك وس��يع 
و گس��ترده منابع مالي كوتاه م��دت، ميان مدت و 
بلندم��دت و همچنين در نظرگرفت��ن افق زماني 
سرمايه گذاران و سطح ريسك آنها را مشخصه بارز 
تامين مالي از طريق انتش��ار اوراق بهادار اسالمي 
دانست. به گزارش سنا، غالمرضا ابوترابي گفت: در 
گذشته شركت هاي ايراني عمدتا تامين مالي خود 
را از طريق بازار پول انجام مي دادند؛ اما در سال هاي 
اخير با توجه به توسعه بازار سرمايه بر تامين مالي 
از طريق بازار س��رمايه تاكيد بيشتري شده است. 
وي ادام��ه داد: اما آنچه اوراق بهادار و س��پرده هاي 
بانكي را نسبت به ديگري جذاب تر مي كند، قدرت 
نقدشوندگي آنهاس��ت كه اين قابليت ها در اوراق 
بهادار به نحوي پيش بيني شده و منجر به جذابيت 
اين اوراق ش��ده اس��ت. براي مثال ارزش مجموع 
صكوك منتشره از ابتداي تاسيس شركت تا آذرماه 
۱۳۹۷، بال��غ بر ۲۷۹ هزار ميليارد ريال اس��ت كه 
تاكنون ۲۷ م��ورد آن در مجموع به ارزش ۳۶ هزار 
ميليارد ريال سررسيد ش��ده و ۳۵ مورد مابقي در 
حال معامله است. ابوترابي در خصوص تاثير اليحه 
بودجه سال آينده بر اوراق بدهي و سهم اوراق بهادار 
در بودجه ۹۸ گفت: دولت در اين اليحه، انتشار ۸۹ 
هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالي اس��المي را در 
دس��تور كار قرار داده كه از اين مي��زان، ۷۲ هزار و 
۵۰۰ ميلي��ارد تومان مربوط به تس��ويه بدهي ها و 
اجراي طرح ها و پروژه ها و سه ميليارد دالر مربوط به 
اوراق ارزي مالي اسالمي در نظر گرفته شده است. 
وي توضيح داد: بر اساس پيشنهادهاي مطرح شده 
در اليحه بودجه س��ال ۹۸ كل كشور، دولت مجاز 
است اسناد خزانه اسالمي موضوع رديف درآمدي 
اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا سه 
س��ال صادر كرده و به طلبكاران تا سقف ۱۳۰ هزار 
ميليارد ريال واگذار كند. همچنين بازپرداخت اصل 
اين اسناد در قوانين بودجه هاي سنواتي كل كشور 
پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف 

است نسبت به تسويه آن اقدام كند. 

  رييس هيات مديره كان��ون كارگزاران بورس 
و اوراق به��ادار، از ابقاي روح اهلل ميرصانعي براي 
دوسال آينده به عنوان دبيركل كانون كارگزاران 

خبر داد. 
  داود خاني معاون سازمان خصوصي سازي مي گويد 
ثبت نام جديد از افراد براي توزيع سهام عدالت ميان 

آنها، نيازمند تصويب قانون جديد است. 

تداوم صعود
مروري بر آمار معامالت ديروز بازار سرمايه نشان مي دهد

گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در معامالت روز گذش��ته با افزايش ي��ك هزارو ۶۴۳ 
واحدي همراه شد و در نهايت توانست رقم ۱۶۳ هزارو 
۹۶۷ واحدي را به خود اختصاص دهد. عالوه بر اين، در 
عين حال شاخص بازار اول و بازار دوم هر يك به ترتيب 
ب��ا افزايش يك هزارو ۲۴۹ واحد و ۳ هزارو ۸۸ واحدي 

همراه شدند. افزون بر اين، در عين حال شاخص كل هم 
وزن نيز با ۱۴۹ واحد رشد رقم ۲۸ هزار و ۲۵۵ واحدي را 
تجربه كرد. بر اين اساس، ارزش معامالت بورس تهران 
به رقم ۶۵۹ ميليارد تومان رسيد كه اين رقم ناشي از 
دست به دست شدن بيش از ۲.۴ ميليارد سهم و اوراق 
مالي بود. اين در حالي است كه، تعداد معامالت در اين 

بازار رقم ۱۷۹ هزار و ۹۶۷ را تجربه كرد. از سويي ديگر، 
آيفكس نيز با رش��د ۱۲ واحدي توانست رقم ۱۹۲۲ 
واحدي را تجربه كند و ارزش معامالت فرابورس ايران 
رقم ۳۱۹ ميليارد تومان را به ثبت رس��اند. همچنين 
حجم معامالت اين بازار به رقم ۶۶۷ ميليون س��هم و 

اوراق مالي رسيد.

معاون وزير صنعت تاكيد كرد: وزارت صمت حامي سازوكار شفاف بورس كاال 
معاون وزير صمت در خصوص نقش بورس كاالي ايران در 
توسعه صنعت فوالد گفت: با عرضه محصوالت در بورس 
كاال، شاهد به حداقل رسيدن تفاوت شديد قيمت درب 
كارخانه و بازار بوده ايم؛ همچنين وزارت صمت از ابتداي 
تاسيس بورس كاال پشتوانه اين ساختار شفاف بوده چرا 
كه اين بازار در اين سال ها براي صنايع و توليد كشور بسيار 
راهگشا بوده است. به گزارش كاال خبر، جعفر سرقيني 
گفت: در حال حاضر شرايطي ايجاد شده تا براي عرضه 

تمامي محصوالت كار به نحوي پيش رود كه تفاوت شديد 
قيمت درب كارخانه و بازار به حداقل برسد كه اين اتفاق 
در بورس محقق ش��ده و با واقعي شدن قيمت ها، اكنون 
مي توان شاهد توسعه صنايع باشيم. معاون وزير صنعت 
افزود: با وجود تم��ام چالش هايي كه در بازار وجود دارد، 
بورس كاال با مكانيزم عرضه و تقاضا و كاركرد شفاف، در 
كنار نظارت نهادهاي مرتبط، به راه خودش ادامه مي دهد؛ 
ضمن اينكه در اين بين در نوس��ان اخير هم با همكاري 

بورس كاال و توليدكنندگان، حجم عرضه ها افزايش يافت 
كه همين موضوع موجب تعادل قيمت ها در بازار شد. وي 
تصريح كرد: در ماه هاي اخير قيمت محصوالت فوالدي به 
دليل رشد نرخ ارز افزايش يافت كه با تالش وزارت صنعت، 
امروز شاهد تعادل قيمت ها در بستر بورس كاال هستيم؛ 
در اين ميان وزارت صمت از ابتداي تاسيس بورس كاال 
پشتوانه اين ساختار شفاف بوده چرا كه اين بازار در اين 
سال ها براي صنايع و توليد كشور بسيار راهگشا بوده است.

تاالر نقره اي
توسعه بورس كاال يك ضرورت براي اقتصاد است

يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه وقتي به دنبال 
شفافيت در اقتصاد هستيم، بايد ابزارهاي اين شفافيت را 
ايجاد يا تقويت كنيم. در بازار كاالي كشور پيش از راه اندازي 
بورس كاال هيچ ش��فافيت آماري دقيقي وجود نداشت و 
شرايط براي هر گونه سوءاستفاده فراهم بود، اما امروز حتي 
قبل از انجام معامالت، خريداران از مشخصات كاالي عرضه 
شده در بورس مطلع هستند و با آگاهي كامل اقدام به خريد 
مي كنند. به گزارش كاالخبر، مصطفي بياتي عنوان كرد: 
بورس كاال طي اين سال ها نقش ويژه اي در بهبود شرايط 
صنايع مختلف و توليد كشور داشته و امروز مسووالن نيز به 
اين موضوع اذعان دارند. در اين ميان اتفاق نظري كه پس 
از يك دهه از سپري شدن عمر بورس كاال بايد وجود داشته 
باش��د، عرضه محصوالت زنجيره توليد در اين بازار است 
تا شاهد ش��فافيت حداكثري و تعادل هر چه بيشتر بازار 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه واسطه اي باشيم. وي در ادامه 
با طرح اين پرسش كه چرا توسعه بورس كاال براي كشور يك 
ضرورت است؟ گفت: فعاالن قديمي و بنام صنعت كشور 
شرايط پيش از تاسيس بورس كاال و جوالن واسطه ها و زيان 
توليدكنندگان را به ي��اد دارند. اما با راه اندازي بورس كاال، 
كنار گذاشتن قيمت گذاري دولتي و واقعي شدن قيمت ها، 
سودهاي واقعي به سمت توليد سرازير شد و توسعه صنايع 
در بخش باالدستي و پايين دستي سرعت گرفت. بياتي در 
خصوص شفافيت حاكم بر معامالت بورس كاال نيز اظهار 
داشت: عرضه كننده هر كااليي در بورس از روز قبل اقدام به 
انتشار اطالعيه عرضه كرده و جزييات عرضه را براي عموم 
منتش��ر مي كند. بطور كلي وقتي كااليي در بستر بورس 
كاال قرار است به فروش برسد، نوع، كيفيت، قيمت پايه و 
ساير مشخصات آن كامال براي همه مشخص مي شود كه 
اين اتفاق يك مزيت مهم بورس كاال در حوزه شفاف سازي 

است؛ بايد توجه كرد كه اين حجم شفافيت مربوط به پيش 
از معامالت بوده و در روند دادوستد نيز شفافيت كامل بر 
معامالت حاكم است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: پس 
از عرضه محصول در بورس كاال نيز مصرف كننده در فضايي 
شفاف و كامال آگاهانه، وارد عرصه رقابت مي شود و بر اساس 
اصول بازار آزاد، در صورتي كه تقاضا باال باشد، خريداران به 
رقابت مي پردازند تا قيمت در محيطي قابل رصد و واقعي 
كشف شود. در شرايط عكس نيز وقتي عرضه از تقاضا بيشتر 
باشد، خريدار و فروشنده شاهد كاهش قيمت خواهند بود. 
بياتي اين روند كشف صحيح نرخ كاالها را براساس كاركرد 
بورس كاال دانست و افزود: خارج از چنين فضايي نمي توان 
كش��ف نرخي واقعي و شفاف داش��ت و شاهد معامالت 
زيرزميني و پنهاني خواهيم بود. به گفته اين كارش��ناس 
بازار سرمايه، ۱۵ سال از راه اندازي نخستين بورس كااليي 
در كشور با عنوان بورس فلزات و ۱۱ سال از تاسيس بورس 
كاالي ايران مي گذرد، شك نكنيد كه در صورت نبود بورس 
كاال در اين سال ها، بايد سازمان هاي عريض و طويلي براي 
تعيين قيمت با هزينه هاي بسيار زيادي براي كشور تشكيل 
مي شد كه نه تنها نتايج بورس را به ارمغان نمي آورد، بلكه به 
دليل نبود شفافيت بورس، ابهام هاي زيادي در اين روند به 

وجود مي آمد.

   روش هاي متنوع معامالتي و تامين مالي صنايع
اين كارشناس بورس كاال به انواع معامالت از طريق بورس 
كاال اشاره كرد و گفت: روش هاي معامالتي از طريق بورس 
كاال مش��تمل بر انواع قراردادهاي س��لف، نسيه، نقدي و 
آتي، اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده كااليي، 
صندوق هاي كااليي، صندوق هاي ارزي، قراردادهاي آتي و 
ابزارهاي مشتقه است كه برخي از آنها در حال اجرا و برخي 

ديگر نيز در شرف راه اندازي هستند. وي افزود: تامين مالي 
صنايع از بورس كاال نيز يك مزيت مهم اين بازار است بطوري 
كه شاهد تامين مالي شركت ها از طريق معامالت سلف و 
همچنين انتشار اوراق سلف موازي استاندارد هستيم البته 
اين مسير در ابتداي راه است و بايد با فرهنگ سازي زمينه 
استقبال شركت ها به تامين مالي از بازار سرمايه را مهيا كنيم. 
بياتي عنوان كرد: قراردادهاي سلف روشي براي تأمين نياز 
نقدينگي ش��ركت ها از راه جذب سرمايه گذاري هستند. 
از ديگر كاربردهاي مهم اين اوراق جبران كس��ري بودجه 
دولت ها است. بياتي با اشاره به اينكه در قراردادهاي سلف 
عادي در بورس كاال به عنوان يك��ي از قراردادهاي جذاب 
بورس، ريسك نقدش��وندگي به دليل نبود بازار ثانويه در 
معامالت وجود دارد، گفت: اين در حالي است كه قراردادهاي 
سلف موازي استاندارد به دليل وجود بازار ثانويه، ريسك هاي 
فوق پوشش داده مي ش��ود و اين ابزار رفته رفته جذابيت 

زيادي در ميان صنايع پيدا مي كند. 

   گواهي سپرده كااليي 
اين كارشناس بازار س��رمايه به گواهي سپرده كااليي 
نيز اشاره كرد و افزود: گواهي سپرده كااليي، ابزار مالي 
اس��ت كه هر بنگاهي در بورس كاالي ايران مي تواند با 
تبديل موجودي انبار خود به گواهي سپرده كاال و اوراق 
بهادارسازي آن، بستر الزم براي فروش بيشتر محصوالت 
خود و جذب نقدينگي ايجاد كند. وي تاكيد كرد: اين 
روش، هزينه هاي تأمين مالي در بازار سرمايه را كاهش و 
نقدشوندگي كاال را براي توليدكنندگان افزايش مي دهد. 
همچنين مي توان فروش محصوالت ايراني در بازارهاي 
بين المللي را به پشتوانه گواهي سپرده كااليي صورت 

داد كه اين موضوع نيز در دست بررسي است.



تشكلها6اخبار

رييس اتاق ايران در همايش تجاري هند و ايران در دهلي نو  مطرح كرد

در نشست کميسيون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق ايران مطرح شد

هند تعرفه هاي تبعيض آميز  بر محصوالت  ايراني را حذف كند

نظر برخي تجار درباره حذف صفر از پول ملي

رویکرد دولتی، مانع درآمدزایی ورزش در ایران شده است

سفر محمدجواد ظريف به همراه هيات تجاري به هند در 
شرايطي صورت مي گيرد كه به دليل تحريم ها توجه زيادي 
به اين مساله شده است. مسووليت روابط اقتصادي ايران 
و هند بر اس��اس مصوبه هيات دولت بر عهده وزارت امور 
خارجه است و بر همين اساس هيات تجاري ايران متشكل 
از رييس اتاق ايران، هيات رييسه اتاق ايران و هند و جمعي از 
فعاالن اقتصادي به دهلي سفر كرده اند و در همايش تجاري 

هند و ايران شركت كردند.
در اين همايش غالمحسين شافعي ضمن اشاره به حمايت 
و اراده سياس��ي رهبران ايران و هند براي توس��عه روابط 
تجاري، خطاب به فعاالن اقتصادي دو كشور گفت: »اگر ما 
به عنوان فعاالن اقتصادي نتوانيم روابط اقتصادي غيرقابل 
قبول چند ميلياردي را به چند ده ميليارد دالر برسانيم، بايد 

در مقابل تاريخ و نسل هاي آينده پاسخگو باشيم.«
شافعي همچنين به مشكالت بانكي ايجاد شده از سوي 
دو بانك هندي يوكو بانك و سنترال بانك در مسير روابط 
تج��اري ميان دو طرف اش��اره كرد و خواس��تار رفع اين 
مشكالت ش��د. رييس اتاق ايران با اشاره به همكاري 90 
شركت ايراني با هند در حوزه دارو، خواستار ايجاد يك كانال 

مالي مشخص براي تقويت اين همكاري شد.
 شافعي افزود رشد ش��تابان اقتصادي در تبديل علم به 
ثروت، بازار ميلياردي و جايگاه رفيع هند در اقتصاد جهاني 
از يك طرف و معادن غن��ي، نيروي كارآمد و متخصص، 
نفت و گاز، موقعيت ژئو استراتژيك و ترانزيتي خاص ايران 
از طرف ديگر به تقويت و تحكيم بنيان روابط اقتصادي دو 
كشور كمك مي كند. با اين توانمندي هاي بالقوه و حمايت 
و اراده سياسي رهبران ايران و هند، اگر ما به عنوان فعاالن 
اقتصادي نتوانيم روابط اقتص��ادي غير قابل قبول چند 
ميلياردي را به چند ده ميليارد دالر برسانيم، بايد در مقابل 

تاريخ و نسل هاي آينده پاسخگو باشيم.

  مشكالت تجار ایراني با هند
شافعي در سخنراني خود موارد زير را به عنوان مهم ترين 

مشكالت تجاري-اقتصادي ميان دو كشور بيان كرد.
- موانع گمركي از طريق اعمال تعرفه هاي تبعيض آميز براي 
واردات محصوالت ايراني باالخص محصوالت كشاورزي از 
قبيل سيب، كيوي و زعفران با تعرفه هاي باال سد بزرگي را 
براي حضور توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني در بازار 
هند به وجود آورده است. اين در حالي است كه محصول 
زعفران با تعرفه صفر از ديگر كشورها وارد هند مي شود. 
در مقابل، كاالهاي توليدي هند مانند چاي و برنج بدون 
تعرفه تبعيضي به ايران وارد مي ش��ود. مقامات دو كشور 
بايد براي حل اين مس��اله چاره انديشي كرده و راه را براي 
تدوين و اجرايي نمودن توافقنامه تجارت ترجيحي بين دو 

كشور هموار كنند.
- در حوزه بانكي، بانك هاي هندي اعم از دولتي و خصوصي 
با وجود توافقات به عمل آمده با مقامات بانك هاي ايراني، 
متاسفانه در عمل پايبند به توافقات خود نبوده و مشكالت 

بسياري را براي فعاالن اقتصادي ايران ايجاد كرده اند.

در حال حاضر مش��كل انتقال پول در زمينه دارو بسيار 
مشهود است. اين امر سابقًا از طريق يوكو و سنترال بانك 
انجام مي شد كه امروز با مشكل مواجه شده است. حدود 90 
شركت ايراني در حوزه دارو با كشور هند همكاري مي كنند 
لذا ايجاد يك كانال مالي مشخص براي شركت هاي ايراني 

مي تواند ارتباطات تجاري را گسترش بخشد.
اخبار خوشايندي كه اين روزها در محافل اقتصادي كشور 
مطرح اس��ت، حذف تدريجي دالر از م��راودات تجاري 
و تبادالت مالي هند و ايران اس��ت. ع��الوه بر آن، اعطاي 
معافيت مالياتي بر پرداخت هاي روپيه اي خريد نفت از ايران 
توسط مشتريان هندي، به وصول بدهي هاي ايران خواهد 
انجاميد. به بيان ديگر، وزارت دارايي هند طي دستورالعملي 
هزينه هاي پرداختي با روپيه توسط پااليشگاه هاي اين 

كشور براي خريد نفت از ايران را از ماليات معاف كرد.
- پتانسيل هاي سرمايه گذاري در ايران باالخص در منطقه 
آزاد چابه��ار با دو هدف مهم تامي��ن روز افزون مواد اوليه 
هند و همچنين صادرات مجدد به ب��ازار 500 ميليوني 
پيرامون ايران، مزيت و توجيه سرمايه گذاري مشترك را 
به شدت افزايش مي دهد. بنابراين ايجاد شهرك صنعتي و 
سرمايه گذاري هاي مشترك در چابهار مي تواند اين منطقه 
را به قطب اقتصادي قدرتمند هند تبديل كند با امكانات 
ترانزيتي بس��يار خوب ايران، هند به سادگي مي تواند به 
كريدورهاي شمال و جنوب و همچنين بازار 500 ميليوني 
منطقه اي ايران شامل كشورهاي CIS، آسياي مركزي، 

عراق و افغانستان دست پيدا كند.
- در اهميت راهبردي همكاري هاي ترانزيتي دو كش��ور 
همين نكته ب��س ك��ه ارزش مبادالت تج��اري هند با 
كش��ورهاي حوزه CIS و روسيه طي سال هاي اخير رقم 
قابل توجهي بوده است كه در صورت بهره برداري مطلوب 
از خطوط راه آهن جنوب به شمال، هزينه هاي حمل و نقل 

هند با اين حوزه مهم كاهش قابل توجهي خواهد يافت.

  منتظر اروپا نمي مانيم
همچنين در نخستين روز از سفر هيات اقتصادي و وزير 
امور خارجه اي��ران به هند، محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه كشورمان نيز با نيتين گادكاري، وزير حمل ونقل 

هند ديدار و گفت وگو كرد.
ظريف در حاش��يه اين ديدار، در پاس��خ به سوالي درباره 
س��ازوكار ويژه مالي اروپا با ايران گفت: اروپايي ها تالش 
كرده اند اما در حد انتظار ما نتوانستند پيشرفت كنند. ما نيز 
به همكاري با اروپا درباره سازوكار ويژه مالي )SPV( ادامه 
مي دهيم اما منتظر اروپا نمي مانيم و با شركاي سنتي خود 

براي تأمين منافع مردم ايران رايزني مي كنيم.
او در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره درخواست 
هند براي خريد گاز ارزان تر جه��ت راه اندازي صنايع در 
چابهار نيز اظهار كرد: ما ب��راي گفت وگو با هند آمادگي 
داريم تا آنها بتوانند سرمايه گذاري در اين منطقه را از جمله 

در حوزه پتروشيمي آغاز كنند.
به گفته ظريف در هم��كاري با هند طيفي از موضوعات 

مطرح هس��تند و در حوزه بانكي نيز يوك��و بانك هند و 
بانك پاس��ارگاد ايران همكاري خود را در زمينه تجارت 

آغاز كردند.

  تایيد مجوز تأسيس شعبه بانك ایراني در بمبئي
همچنين نيتي��ن گادكاري، وزير حمل ونقل هند نيز در 
حاش��يه اين ديدار گفت: دولت هند به يك بانك ايراني 
مجوز داده كه شعبه اي طي سه ماه در بمبئي تأسيس كند 

تا تبادل مالي راحت تري صورت گيرد
او با تأكيد بر اهميت بندر چابهار در همكاري دو كش��ور، 
گفت: طرف ايراني برخي از مشكالتي كه وجود دارد را حل 
خواهد كرد و از طرف ما هم فرآيند در حال اجرا است، من 
مطمئن هستم كه ما در جايگاهي هستيم كه چابهار كاركرد 

كامل خود را هر چه زودتر آغاز كند.
گادكاري با اشاره به مذاكراتي كه با ظريف داشته، گفت: 
وزير امور خارجه ايران پيش��نهادهاي زيادي براي آينده 
همكاري ها ارايه كرد، ايران فوالد و موتورهاي لكوموتيو 
نياز دارد و من هم پيش��نهادهاي خود را به دكتر ظريف 

مطرح كردم.

  تفاهمنام�ه ایران و هند براي توس�عه فعاليت 
بخش خصوصي

همچنين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و 
كنفدراسيون صنايع هند به منظور تقويت روابط اقتصادي 

و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي دو كشور، تفاهمنامه 
همكاري امضا كردند.

به موجب اين تفاهمنامه ميان محمدرضا كرباسي معاون 
بين الملل ات��اق ايران و تارون س��اوهني عضو ش��وراي 
بين المللي كنفدراسيون صنعت هند امضا شد، دو طرف 
متعهد ش��دند زمينه هاي همكاري فعاالن اقتصادي دو 

كشور را تسهيل كنند.

  مهم ترین مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر است: 
طرفين موافقت مي كنند تا كلي��ه اطالعات مرتبط با 
بخش هاي اقتص��ادي و صنعتي اي��ران و هند، به ويژه 
بخش ه��اي صنعتي دو كش��ور را در اختي��ار فعاالن 

اقتصادي قرار دهند.
طرفين به منظور گس��ترش و تس��هيل روابط متقابل 
تجاري موافقت مي كنند تا تجارب حرفه اي مرتبط با 

بخش هاي خدماتي را در اختيار يكديگر قرار دهند.
طرفين موافقت مي كنند تا سرمايه گذاري به خصوص 
سرمايه گذاري مشترك و تبادل هيات هاي تجاري را 

فعاالنه در دستور كار خود قرار دهند.
طرفين موافق��ت مي كنند تا از برگزاري س��مينارها، 
كنفرانس ها و رويدادهاي تجاري توسط متخصصان دو 

كشور و همچنين ترويج اين رويدادها حمايت كنند.
طرفين موافقت مي كنند تا در قالب بنگاه هاي كوچك و 

متوسط با يكديگر همكاري كنند.

طرفي��ن موافقت مي كنن��د تا زمينه ه��اي الزم براي 
برگزاري نمايشگاه هاي تجاري در ايران و هند را فراهم 

كنند.
شناسايي و رفع موانع تجاري و به ويژه مشكالت بانكي، 
حمل ونقل، گمرك، مذاكره درب��اره توافق ترجيحي 
ايران و هند و س��رمايه گذاري مشترك در بندر چابهار 
مهم ترين موضوعاتي است كه در سفر وزير امور خارجه 
و رييس پارلمان بخش خصوصي اي��ران به دهلي نو و 
ديدار با مقام هاي اقتصادي اين كش��ور ازجمله رييس 
كنفدراس��يون صنعت هند )CII( و وزير تجارت هند 

بررسي خواهد شد.
بيش از 30 توليدكننده در ح��وزه دارو و مواد دارويي، 
تجهيزات پزش��كي، س��موم دفع آفات نباتي، لوازم و 
قطعات يدكي خودرو، لوازم الكترونيك، مواد پتروشيمي 
و شيميايي، نس��اجي و صنايع وابس��ته، گردشگري 
سالمت و فناوري اطالعات رييس اتاق ايران را در اين 
س��فر همراهي مي كنند و در حاشيه جلسات رسمي 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، فعاالن 
بخش خصوص��ي به مذاكره با همتاي��ان هندي خود 
خواهند پرداخت. عالوه بر اين، ش��ركت در نشس��ت 
ساالنه موس��وم به »گفت وگوي رايسينا« كه در بنياد 
تحقيقاتي آبزرور هند برگزار مي ش��ود، يكي ديگر از 
برنامه هاي سفر وزير امور خارجه كشور و رييس پارلمان 

بخش خصوصي به هند است.

رييس كل بان��ك مركزي اخيرا خبر داد كه اليحه حذف 
چهار صفر از پول ملي به دولت ارايه شده و احتماال در آينده 
نه چندان دور به مرحله اجرا درمي آيد. در اين رابطه برخي 
از تجار و اعضاي اتاق بازرگاني، اجراي اين طرح را در شرايط 

فعلي تاثيرگذار دانسته و برخي نظرات ديگري دارند.
از سال ها قبل و همزمان با كاهش ارزش ريال در بازارهاي 
جهاني و به دنبال آن باال رفتن ن��رخ ارز در اقتصاد ايران، 
بانك مركزي بحث حذف صفر از پول ملي را مطرح كرد 
كه البته تمامي اين طرح ها تاكنون از مرحله اجرا دور مانده 
و عمال نتوانستند تمام جوانب و نظرات كارشناسان را به 
خود جلب كنند. چند ماه پس از آغاز به كار دولت دوازدهم، 
اين بار همتي »رييس كل بانك مركزي« اعالم كرده كه 
بحث حذف صفر از پول ملي را در قالب يك اليحه دنبال 
مي كند و در صورت دريافت موافقت هاي الزم از س��وي 
دولت و مجلس مي توان انتظار داشت كه اين طرح طوالني 

سرانجام به مرحله اجرا برسد. پس از اعالم اين خبر برخي از 
اقتصاددان ها و فعاالن عرصه اقتصادي نظرات خود را ارايه 
كرده اند و به نظر مي رس��د در شرايطي كه هنوز جزييات 
برنامه ريزي بانك مركزي در اين رابطه منتش��ر نش��ده، 
طرح حذف صفر طيف گسترده اي از مخالفان و موافقان 
را با خود همراه مي كند. موضوعي كه به نظر مي رسد در 
اتاق بازرگاني نيز روالي مشابه با ديگر بخش هاي اقتصاد 

ايران دارد.
در اين رابطه يحيي آل اسحاق - از اعضاي اتاق بازرگاني 
تهران - در گفت وگو با ايسنا، معتقد است در صورتي كه 
بانك مركزي بتواند تمام جوانب مورد نياز در اجراي طرح 
حذف صفر از پول ملي را لحاظ كند، مي توان انتظار داشت 

كه اين طرح نتايجي مثبت از خود بر جاي بگذارد.
به گفت��ه وي از س��ال ۱30۸ كه رس��ما جابه جايي نرخ 
از توم��ان به ريال صورت گرفت تاكنون ريال نتوانس��ته 

الاقل در معامالت مردم نقش محوي ايفا كند و همچنان 
بخش قابل توجهي از معامالت اقتصادي به تومان صورت 
مي گيرد. اي��ن فعال اقتصادي ادامه داد: در كنار آن بحث 
كاهش تعداد صفرهاي پول مل��ي مي تواند از نظر جنبه 
رواني نيز تاثيراتي داشته باشد. براي مثال وقتي يك دالر از 
۱0 هزار تومان به ۱0 تومان كاهش ارزش پيدا كند جداي 
از واقعيت ه��اي اقتصادي در عرص��ه بين المللي و جنبه 
رواني مي تواند اثرگذار باشد. آل اسحاق با اشاره به تجربه 
تعدادي از كشورها در زمينه كاهش صفر از پول ملي شان 
تاكيد كرد: آنجا كه اين سياست ها اجرايي شده و موفقيت 
آميز بوده اند به پشتوانه يك برنامه ريزي كالن اقتصادي و 
وحدت رويه صورت گرفته است. اگر اقتصاد ايران در عرصه 
سياستگذاري بتواند جنبه هايي همچون كنترل تورم و 
روابط بين المللي پولي را در راستاي طرح كاهش صفر از 
پول ملي قرار دهد مي توان انتظار داشت كه اين طرح در 

عرصه واقعيت هاي اقتصادي نيز نقشي كليدي ايفا كند. 
به گفته وي قطعا كاهش صف��ر در عرصه هايي همچون 
پايين آمدن هزينه چاپ اسكناس يا ضرب سكه اثر مثبت 
خواهد داشت اما نمي توان طرحي به اين بزرگي را تنها با 
اهداف كوتاه مدت به اجرا رساند بلكه بايد تمام مسائل كالن 
اقتصادي در اين زمينه لحاظ شود تا بتواند انتظار داشت كه 

طرح از خود جنبه اي مثبت نشان دهد.
اما مجيدرضا حريري - نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و چين - نيز در گفت وگو با ايسنا، به بررسي ابعادي از 
طرح جديد بانك مركزي پرداخت و اظهار كرد: از حدود 
۱0 س��ال قبل بحث كاهش صفر از پول ملي مطرح بوده 
و چند بانك مركزي در دولت هاي مختلف در رابطه با آن 
اظهارنظرهايي داشتند. اين در حالي است كه اقتصاد ما در 
طول اين ۱0 سال با اتفاق ها و تغييراتي جدي روبرو بوده 
است. وي ادامه داد: در طول اين مدت ارزش پول ملي ما 

حدودا به يك دهم كاهش يافته، اقتصاد ما دو بار نرخ تورم 
باالي ۴0 درصد و نرخ رشد منفي 5 درصد را تجربه كرده 
است. حاال سوال ما اين است كه اگر همچنان بحث اجراي 
همان طرح ۱0 س��ال قبل مطرح شده آيا تمامي جوانب 
و تغييرات به وجود آمده در اين مدت رصد ش��ده است يا 
خير؟ اين فعال اقتصادي با اشاره به عدم انتشار جزييات 
طرح بانك مركزي در كاهش صفر از پول ملي توضيح داد: 
تا زماني كه جزييات ارايه نشود نمي توان تحليل دقيقي در 
رابطه با اين تصميم داشت اما فعال بايد اين سوال را مطرح 
كنيم كه آيا در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران با مشكالتي 
مواجه بوده و تصوير دقيقي از آينده خود ندارد، مي توان 
به اجراي چنين ط��رح كالني فكر كرد يا باي��د در دوره 
زماني ديگري آن را به مرحله اجرا رساند؟ اقتصاد ما امروز 
نامتعادل است و بايد بيش از هر چيز تالش كنيم كه تعادل 

به اين عرصه بازگردد.

اعضای کميسيون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد 
هنر اتاق ايران در نشستی با حضور دبير شورای راهبردی 
وزارت ورزش و جوانان و عضو کميته ورزش کميسيون 
ملی يونسکو به بررس��ی ابعاد و زوايای خصوصی سازی 
باشگاه های حرفه ای فوتبال در کشور پرداختند. در اين 
نشست همچنين به نتايج حاصل از مطالعات انجام شده 
در اين حوزه اش��اره شد. در اين بين يک پرسش اساسی 
مطرح است مبنی بر اينکه وقتی 70 درصد جامعه هيچ 
ارتباطی با ورزش ندارند و کاالهای ورزشی نمی خرند و 
فقط تماشاگر رقابت های ورزشی هستند، چگونه می توان 
صنعت ورزش را توسعه داد؟ بر اساس مطالعات انجام شده، 
تصورها بر اين بود که پس از امضای برجام گشايش هايی 
در ورزش ايران اتفاق می افتد؛ گرفتن ويزای ورزشکاران 
ايرانی آسان تر می شود، گرفتن ميزبانی رويدادهای معتبر 
و ارتقای انگيزه فدراس��يون های ورزش��ی برای گرفتن 
ميزبانی بيشتر شده و همچنين روند واردات برخی اقالم و 
تجهيزات ورزشی موردنياز ورزشکاران راحت تر و سريع تر 

می شود، اما متأسفانه اين گونه نشد.
اين مطالعات نشان می دهد که اقتصاد ورزش ايران تابعی 
از اقتصاد کل کشور اس��ت و وقتی اقتصاد خانواده ها در 
مخاطره اس��ت، اولين موردی که از س��بد خانوار حذف 
می شود، ورزش است. از سوی ديگر الگوی توسعه ورزش 
ايران نيز با مش��کالتی روبه روست. ورزش های تربيتی، 
همگانی، قهرمانی و حرفه ای از يکديگر جداشده و هرکدام 

به بخشی س��پرده ش��ده اند. اين موضوع ورزش ايران را 
چندتکه کرده اس��ت، درحالی که کشورهای ديگر همه 
اين الگوها يکجا دارا هستند. دولتی بودن ساختار ورزش 
ايران چالش ديگری اس��ت که طبق مطالعات پژوهشی 
انجام شده مانع از پيشرفت آن می شود؛ منابع ارتباطات 
دولتی هس��تند و بخش خصوصی هيچ ارتباطی با اين 
ساختار ندارد. در اينجا بايد وجود ۴ هزار پروژه نيمه تمام 
ورزشی را نيز در نظر گرفت است که در حال حاضر وزارت 
ورزش، مناب��ع مالی کافی برای تمام ک��ردن آنها ندارد. 
گران تر ش��دن روزافزون خدمات ورزشی، شفاف نبودن 
قواني��ن و فرايندهای س��رمايه گذاری بخش خصوصی 
در ورزش، کمبود ش��ديد زيرس��اخت های ورزشی در 
مناطق کمتر توسعه يافته و چالش های خصوصی سازی 
باش��گاه های حرفه ای از ديگر موانع پيش روی توس��عه 

ورزش ايران است.

 راهکار ش�ش گانه برای توس�عه گردش�گری 
ورزشی

بعد از تشريح نتايج به دست آمده از مطالعات انجام شده، 
احمد اصغری قاجاری، رييس کميسيون گردشگری 
اتاق اي��ران ظرفيت های خ��دادادی و طبيعی ايران را 
منبعی با ارزش برای توسعه گردشگری ورزشی و کسب 
درآمد دانست و تصريح کرد: بهره گيری از اين ظرفيت ها 
زمينه مستعدی برای رونق و توسعه تجارت ورزش در 

کشور به ش��مار می آيد. وی به دستاوردهای برزيل در 
مدت يک ماه برگزاری المپيک ريو اشاره کرد و گفت: 
در اين مدت برزيل 9 ميليارد دالر س��ود به دست آورد 
که درآمدی بيش از درآمد يک سال صنعت گردشگری 

کنونی ايران است.
وی يکی از راهکارهای جذب سرمايه گذاری در ورزش را 
کاهش ريسک آن عنوان کرد. به اعتقاد وی هر سرمايه گذار 
داخلی و خارجی برای اينکه وارد حوزه ورزش شود بايد 
تاحدی احس��اس امنيت کرده و به دولت اعتماد کند تا 

بتواند سرمايه اش را در اين حوزه به کار گيرد.
اين فعال اقتصادی ادامه داد: همه کارشناسان اذعان دارند 
حضور بخش خصوصی الزمه رش��د صنع��ت ورزش در 
کشور است. اصغری در ادامه به چند راهکار برای توسعه 
گردشگری ورزشی اشاره کرد  وافزود: تالش در راستای 
خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، سپردن کار به مردم 
و کاهش تصدی گری دولت، لزوم برگزاری نشست ها و 
همايش های مشترک با فدراس��يون های ورزشی برای 
جذب گردشگران ورزشی، برگزاری دوره و کارگاه علمی 
برای تربيت نيرو در راس��تای جذب گردش��گر ورزشی، 
توسعه فرهنگ اکوتوريسم ورزشی، ورزش های همگانی 
و باستانی، توسعه گردشگری دريايی و ورزش های آبی با 
توجه به ظرفيت فوق العاده ايران در اين زمينه و ارتقای 
سطح آگاهی شهروندان از فوايد و اثرات جسمی، روحی 

و مادی ورزش.

   مصایب ورزش دولتی 
کاوه صدقی، عضو کميته ورزش کميسيون ملی يونسکو 
بر اين باور اس��ت که بايد پيش از تصميم برای واگذاری 
باشگاه های ورزشی، اين سئوال را پاسخ دهيم که انگيزه 
کافی و الزم ب��رای اين واگذاری وج��ود دارد يا خير؟ از 
س��وی ديگر الزم اس��ت موضوع پرداخ��ت حق پخش 
به باشگاه ها تعيين تکليف شود؛ ش��ايد اين مبلغ، رقم 
بزرگی نباشد اما در درآمدزايی باشگاه ها اثرگذار است. 
وی وضعيت کس��ب وکار در حوزه ورزش را نامناس��ب 
خواند داد و تصريح کرد: تا زمانی که تمام امور ورزشی در 
اختيار دولت باشد، نمی توان انتظار داشت که توسعه ای 
در اين بخش اتفاق افتد. بنابراين بايد بعد از مهيا کردن 
زيرساخت های واگذاری، به تدريج اين بخش را به دستان 

بخش خصوصی بسپاريم.

  خصوصی س�ازی باش�گاه های ورزش�ی 
زمان بر است

رضا شجيع، دبير شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 
نيز ساختار ورزش کشور را توسعه نيافته خواند و تأکيد 
کرد: به طور متوسط هر 7 سال و 5 ماه، تغييرات ساختاری 
در حوزه ورزش رخ می دهد همچنين تغيير رييس و وزير 
هر دو سال و يک ماه انجام می شود. قانون مربوط به اهداف 
و وظايف سازمان های ورزشی هم از سال ۱350 تا به امروز 

در مجلس باقی مانده و به تصويب نرسيده است.

وی از لزوم تغيير رويکرد دول��ت در نوع برخورد و رفتار 
با ورزش س��خن گفت و تصريح کرد: متأس��فانه دولت 
تأمين کننده اصلی منابع موردنياز اين بخش اس��ت و 
فضای رقابتی وجود ندارد. ظرفيت باش��گاه های ورزش 
کشور بس��يار پايين بوده و وابس��تگی بااليی به دولت 
وجود دارد. البته بايد در نظر داشت که در کشور باشگاه 
ورزشی به معنای واقعی وجود ندارد. زمانی که از باشگاه 
حرف می زنيم منظور اين است که چندين رشته ورزشی 
را شامل ش��وند اما برای مثال باش��گاه های استقالل و 
پرسپوليس فقط شامل فوتبال می شوند. شجيع در بخش 
ديگری از س��خنان خود از بی عالقگی بخش خصوصی 
برای س��رمايه گذاری در حوزه ورزش خبر داد و گفت: 
زمانی که هيچ راهی برای درآمدزايی وجود ندارد و قوانين، 
دست و پاگير هستند، بخش خصوصی وارد اين عرصه 
نخواهد شد. بخش خصوصی در حوزه هايی که نظم حاکم 
نباش��د، کارآيی و قابليت محاسبه، کنترل و پيش بينی 

وجود نداشته باشد، حضور پيدا نخواهد کرد.
به اعتقاد دبير شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان 
در اين وضعيت تنها راه، باز کردن ميدان برای مشارکت 
بخش خصوصی است؛ هرچند برای اين منظور نيز دوران 

گذاری داريم که بين ۱0 تا ۱5 سال به طول می انجامد.
وی تاکيد کرد: خصوصی سازی بايد با پيش فرض های 
مشخصی انجام شود و آن را در قالب يک پروسه در نظر 

بگيريم و نه يک پروژه.
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گراني ربطي به صنوف ندارد
رييس اتاق اصناف ايران ب��ا تاكيد بر اينكه گراني با 
گران فروش��ي فرق دارد، اعالم كرد كه گراني برخي 
محصوالت در بازار هيچ ارتباط��ي با اصناف ندارد و 
مي تواند عوامل مختلفي غير از فروش��نده ها داشته 
باشد. س��عيد ممبيني در جلسه مشترك با رييس 
كميته اقتصادي مجلس ك��ه در محل اتاق اصناف 
ايران برگزار شد، در پاسخ به ايسنا مبني بر اينكه چرا 
هر ساله اتاق اصناف ايران از كمبود بودجه براي نظارت 
و بازرسي بازار انتقاد مي كند و هيچ اتفاقي در راستاي 
اصالح آن از سوي مجلس و دولت نمي افتد، اظهار كرد: 
اتفاقا در جلسه امروز در همين زمينه بحث كرديم و 
مقرر شده تا كميسيون اقتصادي مجلس در اين زمينه 
به ما كمك كن��د اما نبايد از حق بگذريم كه با وجود 
كمبود بودجه و اعتبار هيچ قصوري از سوي اصناف 
صورت نگرفته و نظارت ها و بازرسي ها بطور منظم 
صورت مي گيرد و پرونده هاي بسياري در اين زمينه 
تشكيل شده است. وي افزود: گراني با گران فروشي 
فرق دارد و ممكن اس��ت يك جا، چند واحد صنفي 
به گران فروش��ي اقدام كنند كه قطعا با آنها برخورد 
مي كنيم. او ادامه داد: اما بايد به اين نكته توجه كرد 
كه اصناف تنها توزيع كننده و فروشنده محصوالتي 
هستند كه در بازار عرضه مي شوند و آنها سود قانوني 
و منطقي خود را روي قيمت اين كاالها مي كشند و 
حتي در زمينه برخي كاالهاي اساسي نيز مسووليت 
توزيع به فروش��گاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه و 
تره بار سپرده شده و مي توانيم در صورت توزيع شدن 
در شبكه اصناف بر آنها به دقت نظارت كنيم. رييس 
اتاق اصناف ايران همچنين درباره مبارزه با قاچاق كاال 
وارز گفت: اصناف آمادگي كامل براي مبارزه با قاچاق 
كاال را دارد و خودشان در اين زمينه داوطلب هستند 
چراكه مبارزه با قاچاق كاال مي تواند تقويت توليدهاي 

داخلي از نظر كمي و كيفي را در پي داشته باشد.

افزایش مطالبات قطعه سازان
آرش محبي ن��ژاد دبي��ر انجم��ن صناي��ع همگن 
نيرومحركه و قطعه س��ازان كش��ور در گردهمايي 
قطعه س��ازان خودرو از سراسر كش��ور، با اشاره به 
وضعيت اشتغال در صنعت قطعه سازي گفت: اگرچه 
قطعه سازي، يكي از صنايع اشتغالزاي كشور به شمار 
مي آيد، اما 2۸0 هزار نفر از ابتداي سال تاكنون، بيكار 
شده اند؛ به اين معنا كه از اين تعداد ۱30 هزار نفر با 
تعديل و ۱50 هزار نفر با تعليق قرارداد خود مواجه 
هستند. وي با بيان اينكه از حدود ۱200 قطعه سازي 
فعال در كش��ور، ۴00 واحد تعطيل و نيمه تعطيل 
هستند، افزود: قيمت هاي فروش قطعات، با وجود 
افزاي��ش قيمت هاي مواد اولي��ه و نهاده هاي توليد 
هنوز از سوي خودروس��ازان اصالح نشده است و بر 
همين اساس، قطعه سازان با زيان قابل توجهي روبرو 
هستند؛ ضمن اينكه مجموع مطالبات قطعه سازان 
از خودروس��ازان به بيش از 20 هزار ميليارد تومان 
مي رسد. محبي نژاد گفت: مطالبات معوق سررسيد 
گذشته قطعه س��ازان اكنون به رقمي بالغ بر 5 هزار 
ميليارد تومان رس��يده؛ ضمن اينكه مشكالت حاد 
زنجيره تامين خودروس��ازي كش��ور نيز همچنان 
ادامه دارد. اين در حالي است كه بحران نقدينگي به 
دليل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، افزايش 
چشمگير مواد اوليه و نهاده هاي توليد نخستين مشكل 
است. وي اظهار كرد: مشكل قيمت فروش قطعات 
خودرو بايد حل شود؛ اين در حالي است كه دشواري 
تامين مواد اوليه داخلي و خارجي و تسويه خريد هاي 
اعتباري و ارزي را نيز بايد به مسائل پيش روي صنعت 
قطعه اضافه كرد؛ ضمن اينكه افت تيراژ پايين توليد 
باعث افزايش هزينه هاي س��ربار و ضرر و زيان كالن 
قطعه س��ازي ش��ده اس��ت. او افزود: خودروسازان 
3۱ درصد در س��ال جاري نسبت به سال گذشته و 

60درصد نسبت به برنامه، افت توليد داشته اند.

مشاركت بخش خصوصي در 
رفع مشكالت حوزه پيوند اعضا

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران با 
هدف تاكيد بر اهميت مسووليت اجتماعي فعاالن 
اقتصادي و لزوم مش��اركت آنها در حل مس��ائل و 
چالش هايي كه بخش پيوند اعضاي كش��ور با آنها 
مواجه اس��ت، ميزبان نشس��تي با حض��ور اعضاي 
انجم��ن اهداي عض��و ايرانيان بود. در اين جلس��ه 
عالميرمحمدصادقي، عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران و از فعاالن اقتصادي نامي در امور خيرخواهانه، 
علي نوبخت، ريي��س انجمن اهداي عضو ايرانيان و 
ايرج فاضل پدر پيوند عضو ايران حضور داشتند. بر 
اساس اظهارات علي نوبخت، در بخش پيوند عضو 
فعاليت هاي بسياري انجام شده و ايران از اين منظر 
رتبه خوبي در سطح بين المللي به خود اختصاص داده 
است. نوبخت گفت: البته نگراني هايي در مورد شيوه 
حمايت ها و در دسترس بودن امكانات و تجهيزات 
وجود دارد كه متأسفانه آنچه از دولت براي اين بخش 
هزينه مي شود، كافي نيست. براي همين اتاق ايران 
تصميم گرفته در قالب مسووليت هاي اجتماعي كه به 
عهده دارد، اين نشست را ترتيب دهد و از برنامه ريزي 
براي مشاركت جدي در آن سخن بگويد. وي ادامه 
داد: متأس��فانه محدوديت هاي ناش��ي از تحريم ها 
موجب شده حوزه هاي پزشكي با برخي مشكالت 
و كمبودها روبرو ش��ود. البته اينكه وزارت بهداشت 
اعالم مي كن��د بودجه كافي ن��دارد را نمي پذيريم 
چراكه با مديريت بهتر مي توان با همين بودجه در 
اختيار، حوزه سالمت و پزشكي را زيرپوشش داشت. 
ايرج فاضل، پدر پيوند عضو ايران نيز به همت جامعه 
پزشكي كشور در زمينه ترويج پيوند اعضا و رشد قابل 
قبولي كه در اين بخش اتفاق افتاده اشاره كرد و افزود: 
از زمان دريافت فتواي امام خميني و نظر مثبت ايشان 
در مورد پيوند اعضا تا تصويب قانون مرگ مغزي در 
كشور، پيچيدگي هاي زيادي را پشت سر گذاشتيم. 
در مجلس موانع زيادي جلوي پاي تصويب اين قانون 
گذاشتند تا اينكه در نهايت با نظر رهبري موفق به 

تصويب اين قانون شديم.



نقل قول

جهان

7 انرژي

قيمت نفت در واكنش به خبر كاهش بيش از انتظار صادرات عربستان به روند افزايشي ادامه داد

دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پااليش نفت: 

برخي پااليشگاه هاي ژاپني و هندي خريد نفت ايران را از سر گرفتند

تشكيك سعودي ها در توافق 7 دسامبر

زمان انقالب در صنعت خودروسازي فرا رسيده است

بازگشت نفت ايران به پااليشگاه هاي آسيا 

گروه انرژي|  نادي صبوري- فرداد احمدي |
بهاي نفت خام كه در روزهاي اخير از مثبت شدن 
فضاي مذاكرات تجاري ميان امريكا و چين تاثير 
گرفته بود، روز سه ش�نبه در نخس�تين واكنش 
نسبت به اعالم كاهش بيش از انتظار صادرات نفت 
خام عربستان، افزايش يافت. بهاي معامالت آتي 
در بازار نفت خام نيويورك به دنبال 6 روز رشد پي 
در پي، ديروز 1.6 درصد افزايش يافت كه بيشترين 
دوره افزايشي از جوالي 2017 تاكنون به حساب 
مي آي�د. اعالم كاه�ش بيش از حد توافق ش�ده 
صادرات نفت خام از سوي عربستان، از نظر برخي 
تحليلگران به اين معنا است كه سعودي ها به اين 
نتيجه قطعي رسيده اند كه كاهش عرضه 1 ميليون 
و 200 هزار بشكه اي كه در 7 دسامبر روي آن توافق 

شد، تاثير كافي   روي قيمت ها نخواهد گذاشت. 

به��اي معامالت آتي نف��ت برنت بع��د از اعالم كاهش 
800هزار بش��كه اي نفت خام س��عودي ها، 2.8 درصد 
افزايش يافته و به 58.66 دالر در هر بشكه رسيد. بهاي 
نفت خام دبليو تي اي رش��دي بزرگ تر از برنت را تجربه 
كرده و با افزايش 3.4 درصدي با 49 دالر و 61 سنت در 
هر بشكه معامله ش��د.  اعالم اين در روز دوشنبه توسط 
ويلبر راس وزير بازرگاني امريكا كه احتمال بااليي براي 
يك توافق »منطقي« تجاري ميان چين و امريكا وجود 
دارد، بازار نفت را در روز دوشنبه اميدوار كرد. ده ها مقام 
از چين و امريكا به منظور پايان دادن به اختالف تجاري 
كه بازارهاي جهاني را از سال گذشته به هم ريخته است 

سرگرم مذاكره هستند.
در ادامه وال اس��تريت ژورنال به نق��ل از يك منبع آگاه 
در اوپك نوشت كه عربستان صادرات نفت خام خود را 
بيش از آن چه كه در توافق 6 دسامبر به آن متعهد شده 
است كاهش خواهد داد. اين روزنامه امريكايي نوشت كه 
پادشاهي س��عودي قصد دارد صادرات نفت خام خود را 
روزانه 800 هزار بشكه كاهش داده و تا پايان ژانويه آن را 

به 7.1 ميليون بشكه در روز برساند. 
در اين گزارش ادعا شده است كه قصد عربستان سعودي 
از چنين اقدامي فرستادن قيمت نفت به سطوح باالي 
80 دالر در هر بش��كه اس��ت.  از آخرين باري كه قيمت 
نفت خام باالي 80 دالر در هر بشكه بود، 3 ماه مي گذرد. 
بهاي طالي سياه در ماه اكتبر 2018 و در آستانه نزديك 
شدن ضرب االجل دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
براي خروج از برجام به 85 دالر در هر بشكه نزديك شد. 
در آن زم��ان اين ادعاي دولت ترامپ كه آنها قصد دارند 
صادرات نفت خام ايران را به صفر برسانند، بازار را با ترس 
از بين رفتن حدود 2 ميليون و 500 هزار بشكه نفت خام 
از ميزان عرضه روبرو كرده بود. در ادامه اما معافيت هاي 
اعطا شده به 8 مشتري نفتي ايران ترمز قيمت ها را كشيد. 
ديروز بازارهاي سهام آسيايي با اميدواري سرمايه گذاران 
به اينكه واشنگتن و پكن به نوعي توافق براي پايان دادن 
به اختالفات تجاري خود دست پيدا كنند، روز سه شنبه 

س��ير صعودي پيدا كردند. با وج��ود خوش بيني هايي 
كه پيرام��ون مذاك��رات در پكن وج��ود دارد، برخي از 
تحليلگران هشدار دادند كه روابط ميان واشنگتن و پكن 
روي پايه هاي سستي قرار دارد و تنش ها ممكن است به 

زودي شعله ور شود.
امريكا و چين از اوايل س��ال 2018 وارد جنگ تجاري با 
يكديگر شده و روي واردات يكديگر تعرفه هاي سنگيني 
وضع كردند. اين اختالف چشم انداز رشد اقتصاد جهاني 
را تيره كرده اس��ت. اين نگراني وج��ود دارد كه كندي 
رشد اقتصاد جهاني، باعث كاهش مصرف سوخت شده 
و به كاه��ش قراردادهاي خريد از س��وي صندوق هاي 
سرمايه گذاري منجر شود، اما در بخش عرضه نفت قيمت 
نفت در سال 2019 از كاهش توليد كشورهاي اوپك و 

غيراوپك شامل روسيه تقويت شده است.
ميتون فرناندو، تحليلگر س��رمايه گذاري در ش��ركت 
»ريوكين سكيوريتيز« در اين باره گفت: قيمت هاي نفت 
از كاهش توليد اوپك و ثبات بازارهاي سهام پشتيباني 
شده است. با اين حال افزايش عرضه امريكا كه ناشي از 
رونق صنعت شيل اين كشور است بخشي از تالش هاي 
اوپ��ك را بي نتيجه كرده اس��ت. طبق آمار اع��الم اداره 
اطالعات انرژي امريكا، توليد نفت امريكا سال گذشته 
دو ميليون بشكه در روز افزايش يافته و به ركورد 11.7 

ميليون بشكه در روز رسيد.
براس��اس گزارش رويترز، با باالماندن فعاليت حفاري 
صنعت ش��يل، اكثر تحليلگران انتظار دارند توليد نفت 

امريكا امسال افزايش بيشتري پيدا كند.
بعد از اينكه عربستان از طريق روزنامه وال استريت ژورنال 
تصميم خود را براي كاهش بيش از انتظار صادرات نفت 
خام اعالم كرد، بلومب��رگ به نقل از يك تحليلگر نفتي 
نوشت كه سعودي ها امسال نيز مانند سال گذشته عامل 

تعيين كننده اصلي در بازار نفت خام خواهند بود. 
 طبق آخرين به روز رساني گزارش سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت خام، عربستان سعودي در ماه نوامبر 
سال 2018 روزانه 11 ميليون و 16 هزار بشكه نفت خام 
توليد كرده بود. اين ميزان از توليد كه 377 هزار بشكه 
افزايش نس��بت به ماه اكتبر را نشان مي داد، اين ميزان 
مع��ادل 33.41 درصد از توليد نفت خام اوپك اس��ت. 
سهم عراق كه بعد از عربس��تان سعودي دومين كشور 
توليدكننده نفت خام اوپك محسوب مي شود در اين ماه 
از توليد كل س��ازمان 14 درصد بوده است كه فاصله اي 

قابل توجه با توليدكننده نخست را نشان مي دهد. 
همين حاال نيز داده هاي منتشر شده از سوي رويترز نشان 
مي دهد توليد نفت خام اوپك در ماه دسامبر با كاهشي 
460 هزار بشكه در روز روبرو بوده و به 32 ميليون و 680 

هزار بشكه در روز رسيده است. 
تصميم عربستان براي كاستن 800 هزار بشكه از سطح 
صادرات خود و رس��اندن آن به 7.1 ميليون بش��كه در 
روز از سوي يك تحليلگر در بلومبرگ نشاني از منطقي 
بودن در مقابل بازار برداشت شده و در نتيجه تعبير شده 
است كه اگر چنين روند نگاه منطقي ادامه داشته باشد 

پتانسيل ديدن قيمت هاي باالي 70 دالر در سال جاري 
وجود دارد. در اين ميان اما مشخص نيست واكنش دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا به چنين تصميم و اقدامي 
چه خواهد بود. ترامپ به تازگي در يك اظهارنظر جنجالي 
گفته بود كه او باعث شده است قيمت نفت پايين بيايد. او 
عنوان كرد: »من به اوپكي ها گفتم اجازه بدهيد اين نفت 

لعنتي جريان داشته باشد«. 
پ��س از قت��ل مرم��زو جم��ال خاش��قجي خبرن��گار 
واشنگتن پست در سفارت عربستان در استانبول، ترامپ 
موضعي چندان شديد در مقابل اين قتل كه سي اي اي 
دولتي بودن آن را تاييد كرده بود نگرفت. بسياري اعتقاد 
داش��تند اين اقدام ترامپ براي اين صورت گرفته است 
كه عربستان سعودي مجبور باشد بر ميزان توليد نفت 
خام خود افزوده و به بازار اطمينان دهد كه مي تواند جاي 

كمبود عرضه ناشي از تحريم را بگيرد. 
قيمت باالي 80 دالر قطعا ب��ه مذاق مصرف كنندگان 
بنزي��ن در امريكا، كه ترامپ براي ادام��ه دوران خود به 

حمايتشان نياز دارد خوشايند نخواهد بود. 

   اهداف چيست؟
در حالي وال اس��تريت ژورنال در گزارش عصر دوشنبه 
خود از كاهش »صادرات« نفت خام عربستان سعودي و 
رساندن آن به سطح 7.1 ميليون بشكه در روز خبر داد 
كه اوپكي ها تاكنون همواره ب��راي اينكه در دام قوانين 
ضد كارتلي نيافتند، از كاهش »توليد« و نه »صادرات« 

صحبت مي كردند.  مشخص نيست انتخاب اين كلمات 
براي انتشار اين خبر با چه هدفي صورت گرفته است، از 
سوي ديگر مسائل و پرسش هاي اساسي نيز در مواجهه 
با تصميم عربستان وجود دارد. سعودي ها اعالم كرده اند 
براي اينكه بتوانند مخارج دولتي خود را كه افزايش يافته 
پوش��ش دهند اين كاهش در صادرات را در دستور كار 

قرار داده اند. 
رقم 800 هزار بشكه اي كه در گزارش وال استريت ژورنال 
به عنوان برنامه عربستان براي »كاهش در صادرات« اعالم 
شده است معادل با تمام تعهد اوپك براي كاهش توليد 
است كه 6 دسامبر 2018 در نشست اين سازمان مقرر 
شد. در آن نشس��ت و متعاقب آن نشست با كشورهاي 
غير اوپك كه 7 دسامبر برگزار شد، قرار بر كاهش روزانه 
1 ميليون و 200 هزار بشكه اي عرضه نفت خام شد كه 
سهم اوپك از آن 800 هزار بشكه و سهم غير اوپك 400 

هزار بشكه اعالم شده است. 
مرتض��ي به��روزي فرد كارش��ناس اقتصاد ان��رژي در 
موسس��ه مطالعات انرژي در خصوص اهداف عربستان 
از چنين اقدامي به »تعادل« مي گويد: »عربستان يكي از 
بزرگ ترين توليد كنندگان و بزرگ ترين صادركننده نفت 
است و مسلمأ ضرر و زيان اين كشور از كاهش قيمت نفت 
بيش از هر كشور ديگر عضو اوپك است. اكنون عريستان 
4 الي 5 برابر كشور با متوسط صادرات 2 ميليون بشكه در 
روز نفت دارد و طبيعتأ اين كشور به ازاي هر دالر افزايش 
قيمت نفت، 4 الي 5 برابر كشورهاي ديگر سود مي برد.« 
او ادامه مي دهد: » در نتيجه طبيعي است كه اين كشور 
درصدد افزايش بهاي نفت و رس��يدن قيمت ها به يك 
سطح متعادل باشد. الزم به يادآوري است كه عربستان 
س��عودي در نيمه نخس��ت دهه 80 ميالدي نقش يك 
توليد كننده ش��ناور را ايفا مي كرد و توليد نفت خود را 
متناس��ب با توليد ديگران كم و زياد مي كرد كه بتواند 
قيمت ها را در سطح خاصي نگه دارد و از سال 1986 به 
بعد اين نقش را كنار گذاشت. اما اكنون با توجه به حجم 
صادراتي كه اين كشور دارد و اينكه به پول نيز نياز دارد، 

تبعأ به دنبال افزايش قيمت نفت است.«
اين كارشناس انرژي اعتقاد دارد عربستان به اين نتيجه 
رسيده اس��ت كه رقم كاهش يك ميليون و 200 هزار 
بشكه اي كه كشورهاي عضو اوپك و غير اوپك بر سر آن 
توافق كرده بودند عمأل تأثير زيادي بر بازار نخواهد داشت. 
او در پاسخ به اين پرسش كه روي كاغذ عربستان مي تواند 
با پايين آوردن صادرات تا چه سطحي قيمت ها را باال ببرد 
مي گويد: »اگر عربس��تان تمايل داشته باشد كه قيمت 
نفت را باال ببرد، مي تواند تأثير بسيار زيادي بر آن بگذارد. 
اين كشور 7 الي 8 ميليون بشكه صادرات نفت دارد و به 
راحتي مي تواند بر بازار تأثير بگذارد. عربستان اگر بخواهد 
مي تواند به تنهايي و با كاهش توليد خود قيمت نفت را به 
باالي 80 دالر نيز برساند. ضمنأ بايد اين مساله را نيز در 
نظر گرفت كه اين كشور نفوذ زيادي در كشورهاي عربي 
حاشيه خليج فارس دارد و مي تواند آنها را هم به كاهش 

توليد نفت وادار كند.« 

تسنيم|
مصرف ب��االي بنزين در خودروه��اي پرمصرف داخلي، 
هدررفت منابعي را به دنبال دارد كه امروز موجب از دست 
رفتن فرصت هاي درآمدزايي به همراه آاليندگي بيشتر 
هوا و در آينده موجب از دست رفتن فرصت هاي بي شمار 
توسعه بر پايه منابع انرژي خواهد شد. براي كاهش مصرف 
بنزين نبايد مس��اله را در ساخت پااليشگاه ها دنبال كرد 
بلكه بايد آن را در صنايع خودروسازي جست وجو كرد. اين 

جمله، واكنش بيژن زنگنه، وزير نفت كشورمان در خصوص 
افزايش افسارگسيخته مصرف بنزين در كشور است و به 

مصرف سوخت زياد خودروهاي توليد داخل اشاره دارد.
كم مصرف ترين خودروهاي توليد داخل حدود 9 ليتر در هر 
100 كيلومتر پيمايش درون شهري مصرف بنزين دارند، 
در حالي كه سازندگان خودروهاي روز جهان اين رقم را تا 
حدود 6 تا 7 ليتر در هر 100 كيلومتر پيمايش درون شهري 
كاهش داده اند. به عبارتي اگر صنعت خودروسازي كشور با 

استفاده از تكنولوژي روز اقدام به بهينه سازي سطح مصرف 
سوخت در خودروهاي توليدي كند، بيش از 20 درصد فقط 
با ارتقاي كيفيت توليد خودرو، امكان كاهش مصرف بنزين 

در بخش حمل و نقل وجود دارد.
اگر بر پايه آمار اعالمي دولت در مهرماه، مصرف فعلي بنزين 
كش��ور را حدود 90 ميليون ليتر در روز در نظر بگيريم، 
مي توان حدود 20 ميليون ليتر در روز امكان صرفه جويي 
در مصرف بنزين فقط با ارتقاي سيستم احتراق و موتور 

خودروهاي توليد داخل ايجاد ك��رد كه اگر اين موضوع 
محقق شود و در كنار آن شاهد فرهنگ سازي مناسب براي 
كاهش مصرف بنزين و ارتقاي زيرساخت ها و امكانات در 
بخش حمل ونقل عمومي باشيم، مي توان مصرف بنزين 

كشور را بيش از 30 ميليون ليتر در روز كاهش داد.
ناصر عاشوري دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت 
پااليش نفت نيز با اشاره به خودكفايي ايجاد شده در زمينه 
توليد بنزين و ضرورت صرفه جويي در مصرف بنزين براي 

حفظ فرصت به وجود آمده، گفت: وقت آن رس��يده تا در 
بخش صنعت خودروسازي انقالبي ايجاد شود و خودروهاي 
پرمصرف از رده خارج ش��ده و جاي آن را خودروهاي كم 
مصرف بگيرد. مصرف باالي بنزين در خودروهاي پرمصرف 
داخلي، هدررفت منابعي را به دنبال دارد كه امروز موجب 
از دست رفتن فرصت هاي درآمدزايي به همراه آاليندگي 
بيش��تر هوا و در آينده موجب از دست رفتن فرصت هاي 

بي شمار توسعه بر پايه منابع انرژي خواهد شد.

ايسنا|
زمان��ي كه دونالد ترام��پ، رييس جمه��ور امريكا در 
ارديبهش��ت ماه اعالم كرد كه از تواف��ق برجام خارج 
مي ش��ود و تحريم هاي نفتي عليه تهران را به صورت 
يك جانبه اعمال خواهد كرد، برخي از پااليشگاه هاي 
مش��تري نفت ايران، خريد نفت خود را كاهش داده يا 
متوقف كردند. 4 نوامبر )13 آبان( امريكا تحريم هاي 
خود عليه ايران را رس��مأ از س��ر گرفت، ام��ا براي 8 
كش��ور خريدار نفت ايران معافيت هاي��ي 180 روزه 
در نظر گرفته ش��د. اكن��ون پس از گذش��ت 2 ماه از 
شروع دوباره اين تحريم ها، برخي از اين پااليشگاه ها، 
خواهان استفاده از معافيت 180 روزه كشورهايشان 
از تحريم ها و از س��رگيري خريد نفت ايران شدند كه 
پااليشگاه هندي BPCL و پااليشگاه هاي ژاپن از آن 

جمله هستند. 
در اين راس��تا رييس انجمن نفت ژاپن ب��ه اس اند پي 
گلوبال پالت��س گفت: ما به دنب��ال تمديد معافيت ها 
از تحريم ه��اي امريكا ب��راي ادام��ه واردات نفت ايران 
 هس��تيم. تس��وتومو س��وگيموري ريي��س ش��ركت
م��ادر ش��ركت  ك��ه   JXTG Holdings   

 JXTG Nippon Oil & Energy - بزرگ تري��ن 
پااليشگاه ژاپن- است، اظهار كرد: ما اميدواريم واردات 
نفت ايران را هرچه سريع تر از سر بگيريم. ما ايران را منبع 
نفت مهمي مي دانيم از اين رو قصد داريم بارگيري نفت 
ايران را هرچه س��ريع تر به محض اينكه چنين امكاني 

فراهم شد از سربگيريم.
س��وگيموري در حاشيه مراسم س��ال نو انجمن نفت 
ژاپن در توكيو اظهار كرد: بايد در نظر بگيريم كه پس 
از مهلت 180 روزه مش��خص نيست قادر خواهيم بود 

در مارس نفت ايران را بارگيري كنيم. وي بدون توضيح 
كام��ل در ادامه افزود: ما اميدواري��م بتوانيم بارگيري 
نفت ايران را در ماه ميالدي جاري از س��ر بگيريم اما تا 
روشن شدن موارد مختلف از جمله موارد مالي، امكان 
به تاخير افتادن ازسرگيري خريد نفت ايران از ژانويه 

به فوريه وجود دارد.
تاكاش��ي تس��وكيوكا، رييس انجمن نف��ت ژاپن نيز 
ب��ه خبرن��گاران گفت: صنع��ت نفت ژاپ��ن از دولت 
خواهد خواس��ت تمديد معافيت از 180 روزه فعلي از 

تحريم هاي امريكا را تضمين كند.
يك مقام دولت امريكا كه مايل نبود نامش فاش شود 
در دس��امبر به پالتس گفت: واش��نگتن انتظار دارد 
واردكنندگان در هش��ت كشوري كه براي خريد نفت 
ايران معافيت گرفته اند ميزان خريدش��ان را به ميزان 
قابل توجهي پيش از پنجم مه كاهش دهند. اين مقام 
امريكايي حاضر نش��د درباره اينكه آي��ا امريكا پس از 
مهلت تعيين ش��ده معافيت از تحريم ه��اي ايران را 
تمديد خواهد كرد، اظهارنظر كند. ش��ونيچي تاناكا، 
رييس كاسمو اويل نيز اظهار كرد: نگراني هاي مربوط به 
بيمه محموله رفع شده و اين شركت پيش از سرگيري 
واردات نفت از ايران، در انتظار موافقت نهايي بانك هاي 

ژاپني است.
تاناكا اظهار كرد: براي اينك��ه بارگيري نفت ايران در 
اواخر ژانويه از سرگرفته شود كاسمو اويل اميدوار است 
درباره مبادالت بانكي در هفته جاري چراغ سبز بگيرد.
وي در ادامه افزود: ما به دنبال خريد حدود 1.8 ميليون 
بشكه محموله روي يك نفتكش در پايان ژانويه هستيم. 
پالتس در 27 دس��امبر گزارش كرده ب��ود كه حداقل 
دو پااليش��گاه ژاپني قصد دارند بارگيري نفت ايران را 

كه در اواس��ط س��پتامبر پيش از بازگشت تحريم هاي 
امريكا متوقف ش��ده بود، از اواخر ژانويه با شفافيت در 
خصوص مسائل بيمه محموله از س��ر بگيرند. ژاپن در 
ميان هشت كش��وري قرار دارد كه به مدت 180 روز از 
تحريم هاي امريكا معافيت گرفته اس��ت. اين معافيت 
در ماه مه منقضي مي ش��ود و امريكا انتظ��ار دارد ژاپن 
ت��ا آن زمان خريد خود را به مي��زان قابل توجهي ادامه 
دهد، اما به دليل عدم شفافيت در خصوص بيمه حمل 
محموله، پااليشگاه هاي ژاپني با وجود معافيت دريافتي، 

نتوانستند نفت ايران را براي ژانويه بارگيري كنند.
جديدترين تحوالت در حالي روي داده كه واشنگتن 
اخيرا برخي از نگراني هاي توكيو در خصوص پوشش 
بيمه محموله هاي نفتي ايران را رفع كرده است. ژاپن در 
نوامبر براي نخستين بار از ژوييه سال 2012 نتوانست 
نفت از ايران وارد كند. همچنين رويترز به نقل از منابع 
آگاه خبر داد كه شركت دولتي بهارات پتروليوم هند 
)BPCL( واردات نفت ايران را پس از توقف سه ماهه به 
دليل تحريم هاي امريكا، در فوريه از سرخواهد گرفت. 
در ماه هاي پس از بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران 
بسياري از پااليشگاه هاي دولتي هند به دليل ابهاماتي 
كه درباره امكان ادامه واردات نفت از ايران وجود داشت 
قادر به بارگيري نفت ايران نبودند. بسياري از كشورهاي 
واردكنن��ده نفت ايران پيش از آغ��از تحريم ها با هدف 
دريافت معافيت از تحريم هاي امريكا خريدش��ان را به 
ميزان قابل توجهي كاهش دادند. هند كه دومين مشتري 
بزرگ نفت ايران پس از چين اس��ت، براي واردات نفت 
ايران به ميزان كمتري از ميانگين معمول خود به همراه 
هفت خريدار بزرگ ديگر معافيت گرفته اس��ت. تحت 
اين معافيت كه تا اوايل ماه مه سال 2019 اعتبار دارد، 

هند مي تواند 1.25 ميليون تن يا 9 ميليون بشكه در ماه 
نفت از ايران وارد كند.

منابع صنعتي آگاه به رويترز گفتند: شركت BPCL يك 
ميليون بش��كه نفت ايران را در فوريه خريداري خواهد 
كرد. شركت هندوس��تان پتروليوم )HPCL( كه يك 
پااليش��گاه نفت دولتي ديگر اس��ت نيز قرار است يك 
ميليون بش��كه نفت ايران را در فوري��ه خريداري كند. 
ماه گذش��ته منابع آگاه به رويترز اعالم كرده بودند كه 
شركت HPCL پس از توقف شش ماهه خريد، در ژانويه 
يك ميليون بش��كه نفت ايران را از س��ر خواهد گرفت. 
هندوس��تان پتروليوم در ژوييه خريد نفت از ايران را به 
دنبال امتناع بيمه گرش براي فراهم كردن پوشش بيمه 
براي محموله نفت ايران به دليل نگراني از تحريم هاي 
امريكا، لغو كرد. با وجود بازگشت شركت هاي BPCL و 
HPCL براي خريد نفت ايران، هند محدوديت خريد 

ماهانه 9 ميليون بش��كه نفت از ايران را در فوريه حفظ 
خواهد كرد. اين دو شركت هر كدام يك ميليون بشكه 
نفت ايران را خريداري خواهند كرد در حالي كه شركت 
ايندين اويل پنج ميليون بشكه نفت ايران را وارد خواهد 
كرد و مانگالور پتروكميكال دو ميليون بشكه در فوريه 
خريداري نفت از ايران خريداري خواهد كرد كه كمتر از 

سه ميليون بشكه در ژانويه خواهد بود.
بر اس��اس گزارش اويل پرايس، واردات نفت هند در 
نوامبر به پايين ترين ميزان در يكسال گذشته رسيد 
و به دلي��ل تحريم هاي امريكا 41 درصد نس��بت به 
اكتبر كاهش داشت. جايگاه ايران در ميان بزرگ ترين 
صادركنندگان نفت به هند از چهارم رتبه ششم تنزل 
يافت و تهران سهم بازار خود را به اعضاي اوپك شامل 
عربس��تان س��عودي، عراق و امارات متح��ده عربي 

واگذار كرد.
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تناقض دولت در فروش 
ريالي  نفت در بورس

»شل« غول »آلفا الفين« مي شود 

ايسنا| عضو جامعه حسابداران رسمي ايران درباره 
احتمال فروش نفت در بورس به صورت ريالي، گفت: 
اين موضوع با سياست هاي دولت مبني بر جلوگيري 
از خروج سرمايه از كشور متناقض است، دولت بايد 
سياست واحدي را درباره خروج ارز از كشور در پيش 
گيرد. اگر ارز حاصل از نفت مي تواند به كشور بازنگردد 
ارز ناشي از صادرات ديگر كاالها هم در اين مورد صدق 
مي كند. غالمرضا سالمي در پاسخ به اينكه آيا فروش 
نفت در بورس به صورت كامال ريالي راهكار مناسبي 
براي صادرات اين محصول است؟ اظهار كرد: فروش 
نفت به صورت ريالي با سياست هاي كلي دولت در 
تضاد است، چراكه دولت براي صادرات محصوالت 
كوچك هم تاكيد دارد كه ارز حاصل از بايد به چرخه 
اقتصاد بازگ��ردد. وي تاكيد كرد: اين دو سياس��ت 
متناقض است و بايد فقط به يكي از اين دو سياست 
تمكين كرد؛ يعني يكي از اين دو سياست بايد اصالح 
ش��ود. وقتي گفته مي شود نفت را به ريال مي توانيد 
صادر كنيد، يعني ارز ناش��ي از صادرات مي تواند به 
چرخه اقتصاد بازنگردد. در صورتي كه دولت حتي 
صادركنن��ده اي كه فق��ط 500 هزار دالر در س��ال 
صادرات دارد را اجبار مي كند كه ارز ناشي از صادراتش 
را به چرخه اقتصاد برگرداند. عضو جامعه حسابداران 
رسمي ادامه داد: صادرات نفت مي تواند ريالي شود اما 
به شرطي كه اين قانون براي كاالهاي ديگر هم صدق 
كند و دولت سياست واحدي در اين مورد داشته باشد.

سالمي در پاسخ به اينكه آيا با عرضه نفت در بورس 
بخش خصوصي مي تواند تحريم ها را دور بزند؟ گفت: 
دست بخش خصوصي براي صادرات نفت نسبت به 
دولت بازتر است و بخش خصوصي مي تواند اين كار 
را انجام دهد اما بايد دقت داشته باشيم كه سرنوشت 
اين افراد مانند افرادي كه در گذشته اين كار را كرده اند، 

نشود و فسادي در آن رخ ندهد.

نيپنا| راه اندازي واحد آلفا الفين جديد شل در 
لوئيزيانا اين شركت را به بزرگ ترين توليدكننده 
آلفا الفين جهان تبديل كرد. به گزارش پالتس، 
شركت شل كميكالز روز دوشنبه هفدهم دي ماه 
از راه اندازي واحد آلفا الفين جديد 425 هزار تني 

خود در گيزمر ايالت لوئيزيانا خبر داد.
بر اساس اعالم اين شركت، راه اندازي واحد جديد 
شركت شل را به بزرگ ترين توليدكننده آلفا الفين 
جهان تبديل مي كند. به گفته شل، عمليات توليد 
تجاري در اين واحد از ماه دسامبر سال گذشته 
ميالدي آغاز ش��د. ب��ا راه ان��دازي واحد جديد، 
ظرفيت كل توليد اين محصول در سايت گيزمر 
به رقم يك ميليون و 300 هزار تن در سال رسيد. 
شل كميكالز شاخه پتروشيمي شركت رويال داچ 
شل محسوب مي شود. شل كميكالز به حدود 70 
ش��ركت فعال در حوزه صنايع شيميايي اطالق 
مي ش��ود كه براي شركت شل فعاليت مي كنند 
و در مجموع يكي از بزرگ ترين توليدكننده هاي 
پتروشيمي جهان به شمار مي رود. آلفا الفين يكي 
از م��واد كليدي در توليد رزين هاي پلي اتيلن به 

شمار مي رود. 

درحاشيه

 دستگيري سارق نفت
از پااليشگاه شهر ري

ايلنا| فرمانده انتظامي شرق استان تهران گفت: 
فردي كه با حفر يك تونل تقريبا 70 متري منتهي 
به مسير لوله اصلي انتقال سوخت از پااليشگاه نفتي 
شهر ري به سمت استان مازندران، اقدام به سرقت 
فرآورده هاي نفتي مي كرد، در پاكدشت دستگير 
شد. سردار عبدالرضا ناظري، اظهار داشت: در پي 
اط��الع از فعاليت مخفيانه فردي در زمينه قاچاق 
سوخت در يك زمين محصور شده با ديوار واقع در 
روستاي گلزار از توابع شهرستان پاكدشت بررسي 
دقيق موضوع در دستور كار ماموران اداره مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي قرار گرفت. وي با 
بيان اينكه با تحقيقات مقدماتي پليس، هيچ گونه 
شواهدي مبني بر ورود سوخت به اين زمين محصور 
شده مشاهده نش��د، بلكه بارگيري مقادير زيادي 
سوخت از اين محل قابل تأمل بود، افزود: ماموران با 
هماهنگي مقام قضايي و حضور كارشناسان شركت 
نفت، در بازرس��ي از محل متوجه قاچاق سوختي 
كه با س��رقت عجيبي همراه بود، ش��دند. سردار 
ناظري تصريح كرد: در بازرس��ي از اين مكان، يك 
تونل تقريبا 70 متري منتهي به لوله اصلي انتقال 
فرآورده هاي نفتي كه از پااليشگاه نفتي شهر ري 
به سمت اس��تان مازندران در زير زمين حفر شده 
بود، كشف كردند. وي با بيان اينكه متهم با استفاده 
از شگردهاي خاص و تخصصي با نصب فلكه 450 
اينچي در مس��ير اين خط لوله اقدام به س��رقت و 
قاچاق گازوئيل و ساير فرآورده هاي نفتي مي كرد، 
گفت: اين خط لوله بنا به نياز استان مقصد در هر 
مقطعي سوخت مورد نياز از قبيل نفت، گازوئيل 
و س��اير سوخت ها پمپاژ مي كرد. س��ردار ناظري 
خاطرنشان كرد: متهم در تحقيقات مقدماتي به 
همدستي با 2 نفر ديگر در س��رقت از منابع ملي 
اعتراف كرد و بيان داش��ت كه بي��ش از 4 ماه اين 

فعاليت مجرمانه را انجام داده است.
فرمانده انتظامي ش��رق اس��تان تهران در خاتمه 
با اش��اره به اينكه ارزش ريالي اين سرقت توسط 
كارشناسان در حال محاسبه است، بيان كرد: در 
اين رابطه متهم اصلي دستگير و به مراجع قضايي 

معرفي شد.



دريچه8اخبار كشاورزي

مخمصه اي كه ترامپ در آن گرفتار شده است

آيا نجات دولت ترامپ به دست ايران است

ساماندهي سياست خاورميانه اي، مهم ترين چالش 2019 

محمود خاقاني|
 كارشناس بين المللي انرژي|

پرزيدنت ترامپ و حاميان او متوجه شده اند كه خروج 
امريكا از برجام يك اشتباه بود و اين نگراني در دولت 
ترامپ رو به توسعه است كه مقاومت نظام جمهوري 
اسالمي ايران با وجود تمامي مشكالتي كه با آن دست 
و پنجه نرم مي كند، ادامه متعهد ماندن ايران به برجام 
و مذاكره نكردن با امريكا ممكن است سرنوشت دولت 
ترامپ را شبيه سرنوش��ت دولت كارتر پس از حمله 
نظامي ناكام به طب��س درتاريخ امريكا ثبت نمايد. به 
همين دليل پ��س از اينكه ترامپ اعالم كرد نيروهاي 
امريكاي��ي از س��وريه خارج مي ش��وند و اين تصميم 
يك پيروزي براي جمهوري اس��المي ايران در جهان 
مطرح شد با اعزام جان بولتن مشاور امنيتي و پومپئو 
وزير امور خارجه به منطقه سعي دارد از تصميمي كه 
گرفته برگردد. در همين حال با همراهي نخست وزير 
اسراييل كه اين روزها ماجراي فساد و اختالس خودش 
و همسرش دولت اورا درآستانه فروپاشي قرارداده است 
سعي دارند با افزايش فشار بيشتر و تبليغات منفي عليه 
ايران نشان بدهند كه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران 
كارس��از بوده و ايران را به زانو درآورده است. مثل هر 
دروغگوي ديگري آقاي ترامپ هم كم حافظه است و در 
واقع دولت ترامپ در سال جديد ميالدي ممكن است 

با سقوط و استعفا دست به گريبان شود.

  سال 2019 سال سرنوشت ترامپ؟
مش��اور امنيتي اس��بق پرزيدنت جورج دبيليو بوش 
معتقد است كه سال 2019 ممكن است سال پاياني 
رياست جمهوري پرزيدت ترامپ باشد. آقاي آلن جي 
استينبرگ Alan J. Steinberg كه در دولت آقاي 
بوش عهده دار مسووليت امور حفاظت از محيط زيست 
بود پيش بيني كرده است كه در كنگره امريكا به اندازه 
كافي راي براي استيضاح و بركناري پرزيدنت ترامپ 
جمع نخواهد شد. بنابراين، ترامپ از اين بابت نگراني 
ندارد. اما، ترامپ چاره اي نخواهد داش��ت براي اينكه 
تحت تعقيب قضايي قرار نگيرد شخصا استعفا بدهد و 
كنار برود. با برمال شدن مخفي كاري هاي عدم پرداخت 
ماليات شركت هاي زير مجموعه امپراتوري اقتصادي 
ترامپ، روابط اقتصادي فاسد با برخي از كشورها نظير 
آل سعود در عربستان، مافياهاي اقتصادي در روسيه 
و سايركش��ورها، ارايه گزارش ب��ازرس مولر مرتبط با 
كلك هاي انتخاباتي ترامپ در س��ال 2016 و غيره به 
اعتقاد ناظران آگاه ترامپ را دربن بست سياسي سختي 
قرارداده يا خواهد داد تا در دامي كه براي سرنگوني و 
تغيير نظام جمهوري اسالمي ايران با خروج از برجام و 
تحريم هاي تحميلي اقتصادي به مردم ايران پهن كرده 

است، خودش گرفتار  آيد. 

  ترجمه كتاب هاي منتسب به ترامپ
 به زبان فارسي؟

اخيرا در يك كتاب فروشي خياباني ديدم كه چند كتاب 
تحت عنوان اينكه نويسنده آنها آقاي ترامپ است به 
فارسي ترجمه شده و منتشر شده اند. در اين نوشتار ها 
ترامپ سعي دارد به خواننده تفهيم كند كه او يك مرد 
استثنايي، باهوش، مبتكر، ثروتمند و موفق است ويك 
تاجر معامله گر حرفه اي است. برخي از صاحب نظران 
در امريكا معتقدند كه ترامپ به جايي خواهد رسيد كه 
بايد از تجربه و هنر معامله گري اش براي نجات خودش 
از زندان رفتن استفاده كند و با مقامات قضايي و امنيتي 
امريكا كه وابستگي حزبي ندارند و تعهد آنها به پيروي از 
قانون اساسي و قوانين جاري امريكا است وارد مذاكره 
و معامله ش��ود و آنها را قانع كند كه به ازاء اس��تعفاي 
داوطلبانه و كنار رفتن از س��مت رياس��ت جمهوري 
از تح��ت تعقيب ق��راردادن خودش، خان��واده اش و 

شركت هاي ترامپ صرف نظر كنند. 
مشاور سابق پرزيدنت جورج بوش در مقاله اي كه اخيرا 
در امريكا منتشر شده معتقد است كه ترامپ چاره اي 
جز اينكه با مقامات قضايي و امنيتي امريكا وارد معامله 

ش��ود نخواهد داش��ت. زيرا، با توجه به پيش بيني ها 
اقتصاد امريكا در س��ال 2019 با بحران روبرو خواهد 
شد و بسياري از صاحب نظران تورم در ركود را پيش 
بيني مي كنند. بنابراين، شانس انتخاب ترامپ براي دور 
دوم رياست جمهوري بسيار ضعيف ارزيابي مي شود. 

  سقوط ارزش سهام اپل و كاهش محبوبيت 
ترامپ؟

از زماني كه ترامپ شعار »امريكا اول است« و اولويت 
دارد را داد و ب��ا جه��ان و به ويژه با اي��ران وارد جنگ 
اقتصادي شد تصور نمي كرد كه مردم چين با نخريدن 
تلفن هاي موباي��ل اپل وضعيتي را ايجاد مي كنند كه 
س��هام ش��ركت اپل در بازار هاي بورس شرق و غرب 
سقوط كند و روند آينده اقتصاد امريكا در سال 2019 
را زير سوال ببرد. ترامپ اينك در دامي گرفتار آمده كه 
براي اقتصاد ايران پهن كرد. با اختالف نظر بين دولت 
ترامپ و كنگره امريكا بر س��ر بودجه و تعطيلي دولت 
امري��كا، صاحب نظران معتقدند ك��ه چنانچه  قدرت 
عملكرد كاسبان تحريم كاهش پيدا كند، بطور قطع 
و يقين ترام��پ در نبرد اقتصادي علي��ه ايران بازنده 
خواهد بود. البته برخي هم بر اين عقيده اند كه ترامپ 
و متح��دان اش در منطقه وكاس��بان تحريم در ايران 
ممكن اس��ت براي نجات خودشان دست به عمليات 
احمقانه و درگيري هاي نظامي هم بزنند كه بايد مردم 
ايران به خصوص دراين راستا مراقب و هشيار باشند. 
شايد سفر جان بولتن و پومپئو به منطقه با اين موضوع 

مرتبط باشد. 

  دموكرات ه�ا فعال قصد اس�تيضاح ترامپ 
را ندارند 

خانم نانسي پلوسي كه به رياست مجلس نمايندگان 
)كنگره( امريكا انتخاب شده است در مصاحبه اي روز 
چهارش��نبه چهارم ژانويه 2019 گفت: »براي امريكا 
موض��وع غم انگي��زي خواهد ب��ود و مي تواند جدايي 
جامعه امريكا را دربرداش��ته باش��د اگر قرار باشد كه 
رييس جمهوري اس��تيضاح و بركنار شود.« اما، خانم 
پلوس��ي در همين مصاحبه گفت بگذاريد ببينم كه 
گزارش بازرس مولر درباره نحوه انتخاب آقاي ترامپ 
به رياست جمهوري در سال 2016 چگونه خواهد بود. 

اعترافات آقاي مايكل كوهن وكيل س��ابق ترامپ به 
خاطر اينكه قبال به مجلس نمايندگان امريكا )كنگره( 
درب��اره روابط تجاري ترامپ با ش��ركاء روس��ي اش و 
پرداخت پول كالن براي سكوت به زناني كه با او روابط 
نامشروع داشتند، دروغ گفته به سه سال زندان محكوم 
شد. آقاي جيم آكوستا خبرنگار شبكه سي ان ان گفته 
است كه يكي از نزديكان ترامپ اين واقعيت را پذيرفته 
كه ترامپ به شدت دلواپس است كه مبادا كنگره اورا 
استيضاح و بركنار كند. روز جمعه ششم ژانويه 2019 
ترامپ به خبرنگاران گفت كه فكر نمي كند كنگره او 
را اس��تيضاح كند و درباره دست آوردهاي دولتش در 
دوس��ال اول رياس��ت جمهوري بزرگنمايي كرد و در 
توييتري نوشت: »چگونه مي توانند يك رييس جمهور 
را استيضاح كنند كه بزرگ ترين انتخابات را در تاريخ 
امريكا برنده شده است، هيچ كار غلطي مرتكب نشده 

است )با روس ها زد و بند نداش��ته و اين دموكرات ها 
بودند كه زد و بند داشتند(، موفق ترين دو سال اول كه 
هر رييس جمهوري ممكن است داشته باشد را داشته 
است و بيشترين طرفداران را در حزب جمهوري خواه 
دارد 93 درص��د.« ترام��پ در يك توييت��ر جداگانه 
نوشت: »باالخره موضوعات حل و فصل خواهند شد. 
دموكرات ه��ا مي خواهند مرا اس��تيضاح كنند چون 
مي دانند در انتخابات 2020 ش��انس برنده شدن در 

برابر مرا ندارند، من بسيار موفق هستم.«

  ت�الش ترام�پ ب�راي جل�ب رضاي�ت 
دموكرات ها عليه برجام؟

 ب��ا نيمه تعطيل كردن فعاليت ه��اي دولت فدرال در 
امريكا ترامپ سعي دارد با دموكرات ها كه اكثريت را 
در مجلس نمايندگان به دست آورده اند براي حمايت 
از سياس��ت هاي خارجي اش از جمله خروج از برجام 
توافق كند و فكر مي كند در اين راستا از مهارت مذاكره 
و معامله گري كه مدعي آن اس��ت به��ره خواهد برد. 
بنابراين تخصيص بودجه براي اح��داث ديوار مرزي 
بين امريكا و مكزيك يك بهانه اس��ت وبس. مش��كل 
ترامپ دراين واقعيت نهفته است كه هنوز دموكرات ها 
دربرابر ش��رايط ترامپ براي بازگشايي فعاليت هاي 
دولت فدرال كه از تاريخ 22 دس��امبر 2018 متوقف 
شده اند كوتاه نيامده اند. البته در تاريخ امريكا قبال هم 
در زماني كه كلينت��ون رييس جمهوري امريكا بود و 
اكثريت نمايندگان كنگره از ح��زب جمهوري خواه 
بودند امريكاييان همين تجربه را داشتند و فعاليت هاي 
دولت فدرال درسال هاي 1990 ميالدي براي 21 روز 

تعطيل بود. 
صاحب نظ��ران معتقدند كه اين ب��ار دعواي بين يك 
رييس جمهوري با كنگ��ره عالوه براهدافي كه ترامپ 
دنبال مي كند دليل ديگري هم دارد و درپش��ت پرده 
مذاك��رات براي كناره گيري ترام��پ بطور محترمانه 
درحال شكل گيري اس��ت. زيرا، در طول دو سالي كه 
ترامپ زمام امور امريكا را به دس��ت گرفته است بطور 
غيرقابل قبولي سياست هاي دولت هاي قبل از خودش 
به ويژه رييس جمهور رنگين پوست آقاي اوباما را مورد 
س��ئوال قرارداده و زير اكثر توافقات بين المللي دولت 
امريكا زده اس��ت. امريكا در اروپا به ش��دت نامحبوب 
ش��ده و ترامپ گفته كه براي او اهميتي ندارد كه نظر 
اروپايي ها نسبت به او مثبت باشد يا منفي. مردم چين 
با نخريدن كاال هاي امريكايي نظير تلفن هاي موبايل 
»اپ��ل« و ابتكار چين با بهره برداري از جمعيت بزرگ 

چيني- امريكايي با تعريف ديپلماس��ي مردم با مردم 
كه در داخل امريكا دولت ترامپ را براي توقف جنگ 
تجاري با چين تحت فشار قرارداده اند ازجمله دالئل 
متعددي است كه ناظران آگاه شكست دولت ترامپ را 
قبل از پايان دور اول رياست جمهوري اش پيش بيني 
مي كنند. به همين دليل ترامپ سعي دارد كه ايران را 
بزرگ ترين دشمن و مشكل منافع ملي امريكا معرفي 
كند تا دموكرات ها هم دست از حمايت برجام بردارند 

و ايران را تحت فشار قرار دهند.

  نجات دولت ترامپ در دست مردم ايران 
اخيرا ترامپ ادعا كرد كه ايران از روي ناچاري به دليل 
تحريم ها از امريكا درخواست مذاكره كرده است كه 
وزارت امورخارجه ايران اين موضوع را تكذيب كرد. 

يكي از كارشناسان آشنا به مسائل امريكا در سوييس 
معتقد اس��ت كه هرچه دوران تحري��م طوالني تر و 
مقاومت مردم ايران استوار تر شود اين دولت ترامپ 
خواهد بود كه ناگزير به عقب نش��يني و بازگش��ت 
به برجام خواهد بود. مش��كل ترامپ اين اس��ت كه 
چگونه حفظ ظاهر كند و به عنوان يك قدرت بزرگ 
اقتص��ادي و نظامي طوري به برج��ام برگردد كه به 
اصطالح شرمسار نشده باشد. ايران مي تواند با درنظر 
گرفتن روش هايي به شرح ذيل ديپلماسي مقتضي 
مردم ايران ب��ا مردم امريكا و تامي��ن امنيت انرژي 
براي اقتصاد جهان را تعريف و دربرابر مثلث ترامپ، 
آل سعود، اسراييل و كاسبان تحريم مقاومت كند: 

1- راهبرد )استراتژي( همكاري  منطقه اي
 و فرا منطقه اي انرژي 

  در بودجه سال 98 بايد برنامه هايي مد نظر باشد كه 

هزينه سرمايه گذاري و هزينه توليد نفت، گاز، برق و 
بطوركلي انرژي در ايران كاهش يابد. 

  بايد از تعريف انرژي به عنوان يك كاال )عرضه نفت 
خام، برق و غيره به عنوان يك كاال به بازار( عبور كند و 
به تعريف انرژي به عنوان فراهم آورنده خدمات برسد.

  بايد با رقبا در بازار براساس بهبود در كيفيت رقابت و 
در كاهش هزينه ها همكاري كند.

  باي��د بند ق تبص��ره 2 بودجه س��ال 1393 كه در 
سال 1394 بصورت دايمي در قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در قالب ماده 12 
ابالغ گرديد دربودجه س��ال 98 بطور جدي مطرح و 
اجرايي شود، تا ايران مبتكر يك بازار هوشمند انرژي 

در منطقه و فرا منطقه باشد. 
2- بهره مندي از گاز طبيعي به عنوان يك انرژي 

عبوري به انرژي هاي تجديدپذير 
  ايران مي تواند مبتكر يك بازار جهاني گاز طبيعي با 
همكاري روسيه و قطر در چارچوب مجمع كشورهاي 
صادر كننده گاز و كش��ورهاي وارد كننده گاز طبيعي 

نظير چين و اتحاديه اروپا باشد. 
  پيگي��ري ابتكاراتي كه در معاوض��ه انرژي درحوزه 
درياي خ��زر دردولت هاي قب��ل از دولت نهم تعريف 
شده بود نظير شبكه انرژي خزر، كريدور انرژي شمال 
به جنوب، معاوض��ه گاز طبيعي با ب��رق، تبديل گاز 
طبيعي به ب��رق و صادرات برق و ايج��اد مناطق آزاد 
توليد و صادرات انرژي در نزديكي مرزهاي مشترك 
با كشورهاي همسايه درچارچوب همكاريهاي اقتصاد 

انرژي منطقه اي- اكو
3- انقالب انرژي 

  با توجه به شرايط پيش آمده در عراق، سوريه، يمن 
كه حاكي از شكست سياست هاي مثلث ترامپ، آل 
سعود و اسراييل است درصورت مقاومت مردم ايران 
در برابر فشار هاي تحريم و مقابله با كاسبان تحريم، 
فساد و اختالس در داخل كش��ور، ايران مي تواند در 
چهلمين س��الروز پيروزي انقالب اس��المي مبتكر 
يك انقالب انرژي و تعريف ديپلماسي نوين انرژي و 
ديپلماسي مردم ايران با مردم امريكا درراستاي مقابله 
با تحريم ها در چارچوب انق��الب انرژي براي صلح و 
تامين امينت انرژي مورد نياز اقتصاد جهان باشد كه در 
برگيرنده انرژي هاي تجديد پذير و آب و غذا براي همه 
نيز خواهد بود. نهايتا ايران دروازه طاليي فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در منطقه است و جايگاه ويژه اي در 
اقتصاد جهان ايفا مي كند كه بايد اين جايگاه را بطور 

شفاف تعريف نمايد. 

سفير پيشين ايران در اردن با بيان اينكه »سر و سامان 
دادن به وضعيت سياس��ت خاورميانه اي كشورمان 
مهم ترين چالش سياس��ت خارجي ما است«، گفت: 
سياست خاورميانه اي ما بايد به سمتي برود كه بتوانيم 
هر چه سريعتر بحران ها و مسائل خاورميانه را از طريق 

استراتژي و برنامه ريزي سياسي حل كنيم.
نص��رت اهلل تاجي��ك در گفت وگ��و با ايس��نا درباره 
مهم ترين چالشي كه سياست خارجي ايران در سال 
2019 با آن مواجه خواهد ش��د، اظه��ار كرد: تصور 
مي كنم با توجه به وضعيتي كه ما در صحنه بين المللي 
و تعامالت جهاني، روابط منطقه اي، سياست خارجي 
و مش��كالت و چالش هاي داخلي خودم��ان داريم، 
مهم ترين چالش ما در سياس��ت خارج��ي كه مابه 
ازاي امنيت ملي دارد، سر و سامان دادن به وضعيت 
سياست خاورميانه اي كش��ور باشد، يعني سياست 
خاورميانه اي ما بايد به سمت و سويي برود كه بتوانيم 
هر چ��ه س��ريع تر بحران ها، چالش ها، مش��كالت و 
مسائل خاورميانه را از طريق روند تفكر، استراتژي و 

برنامه ريزي سياسي حل كنيم. 
وي با اش��اره ب��ه داليل س��امان دادن ب��ه وضعيت 
خاورميانه اي در سياس��ت خارجي كشورمان گفت: 
سياس��ت خاورميانه اي ما مزيت نسبي مان است و 
طراحي سياسي خوب اين است كه اين مزيت نسبي 
به مزيت رقابتي تبديل ش��ود و محل��ي براي تامين 
حداكثري منافع ملي باشد. در واقع از اين منظر ما در 
خاورميانه تفوق و برتري نسبي به ساير كشورها داريم 

و اين مساله به دليل عمق استراتژيك ما است، از سوي 
ديگر يك پيوند ناگسستني از منظر ژئوپليتيكي داريم 
و دليل ديگر ميزان سرمايه گذاري مادي و معنوي ما 
در مسائل خاورميانه بعد از انقالب است. به هر صورت 
امتداد سياس��ت  خاورميانه اي به اروپا مي رسد كه از 

تحوالت اين منطقه تاثيرپذير است. 
او خاطرنش��ان كرد: بنابراين از اين منظر سياس��ت 
خاورميان��ه اي م��ا ع��الوه ب��ر اينكه مزيت نس��بي 
كش��ورمان به ش��مار مي رود، اگر درس��ت طراحي 
كنيم مي توان��د حلقه پيوند ما با اروپا هم باش��د و از 
تعامل با اروپا مي توانيم آن را به مزيت رقابتي تبديل 
كنيم. عواملي مهم دس��ت به دس��ت هم مي دهند و 
ضرورتي ب��ه وجود مي آورند كه ما هر چه س��ريع تر 
سياس��ت خاورميانه اي مان را تثبيت و سر و سامان 
دهيم: 1- عواملي كه باعث شده سياست خاورميانه اي 
ما مزيت نسبي يا هس��ته اصلي روابط بين المللي ما 
باشد، 2- تاثير متقابل و ارتباط تنگاتنگ ايران و اروپا، 
3- اهداف و بازي هاي ترامپ تا زماني كه در راس قوه 
مجريه امريكا است. لذا تنها نيرويي كه اميد داريم در 
صحنه بماند اروپايي ها و تا حدودي روس��يه و چين 

هستند كه از اين بحث خارج هستند. 
او تصريح كرد: اما تالش عمده ما بايد اين باشد كه براي 
رويارويي با اقدامات ترامپ، اروپا را در كنار خودمان 
داش��ته باش��يم زيرا اروپا عالوه بر مس��ائل تجاري و 
اقتصادي يا هر مولفه ديگري مي تواند پيوند ما و اروپا 
در حوزه تقويت امنيت ملي ما توس��ط سياست هاي 

خاورميانه  اي ما باشد. 
تاجي��ك ادامه داد: اگر مجموعه اين مس��ائل را كنار 
هم قرار دهيم، از منظر امنيت ملي به دليل مشكالت 
و چالش ه��اي داخلي كه در كش��ور داريم؛ از جمله 
اش��تغال، حجم كم س��رمايه گذاري خارج��ي و ... 
مهم ترين چالشي كه در سياس��ت خارجي براي ما 
وجود خواهد داش��ت سر و س��امان دادن به مسائل 
خاورميانه است. بطور مشخص عمده ترين پروژه اي 
كه در سياست خاورميانه اي ما تعريف شده و اكنون 
آن را مديري��ت مي كنيم زدودن ترس از گس��ترش 
س��ايه داعش بر منطقه مخصوصا در عراق و سوريه 
و همچني��ن از بين بردن تمايالت س��لطه گرايانه از 
س��ر مردم يمن براي اعمال حاكميت بر سرنوش��ت 
خويش است كه خوشبختانه تاكنون در برنامه ريزي 
و سرمايه گذاري مادي و معنوي و مجموعه شرايطي 
كه در دنيا و خاورميانه اتفاق افتاده، ما به نوعي برنده 
اين مسائل هستيم ولي بازي ما از اين به بعد اگر مهم تر 

از گذشته نباشد كم اهميت تر نيست. 
وي يادآور شد: بنابراين ما در س��ر و سامان دادن به 
مس��ائل خاورميانه اي در دو قس��مت عمده بايد كار 
كنيم، يك قس��مت وارد كردن مسائل سوريه و يمن 
در مصالحه سياسي يعني ما روند سياسي و استقرار 
صلح و ثبات را در اين دو كشور جدي بگيريم و بتوانيم 
روندهايي را كه تا االن وجود داش��ته و بيشتر نظامي 
و سمت و سوي خشونت، جنگ و تروريسم داشته را 
به سمت پروسه سياسي سوق دهيم. يعني در سوريه 

و يمن تالش كنيم كه هر چه سريع تر از طريق روند 
سياسي مسائل سر و سامان يابد. 

او بيان كرد: از اين قس��مت ما دو س��ود خواهيم برد، 
نخست ميزان سرمايه گذاري اس��ت كه تا االن آنجا 
انجام داده ايم، مي توانيم به دنبال منافع و سودآوري 
باش��يم و ديگر اينكه هزينه هايي ك��ه تابه حال بر ما 
مترتب بوده به نوعي صرفه جويي ش��ده و به س��اير 

اولويت ها پرداخته شود.
سفير پيشين كشورمان در اردن اظهار كرد: بنابراين 
ما در روند سياسي س��ازي قضاياي اين دو كشور كه 
مصالحه هس��ته اصلي آن و تقويت مشاركت پذيري 
مردم در روند سياس��ي از ابزارهاي اوليه آن اس��ت، 
مي توانيم از سرمايه گذاري قبلي از طريق مشاركت 
در بازسازي منافعي كسب كنيم و از سوي ديگر بازار 
بزرگ اشتغال براي نيروهاي جوان تامين كنيم، البته 
اين بازار مي تواند بازار خوبي براي توليدات ما كه داراي 
مزيت نسبي هستند اعم از مصالح ساختماني، صنعتي 

يا زير ساخت هاي توليد نيز باشد. 
وي همچنين گفت: بطور مثال سوريه در هر صورت 
با اين وضعيتي كه به وجود آمده و آماري كه از سوي 
س��ازمان ملل داده مي ش��ود، اگر با رشد 8 درصدي 
ساخته شود 30 س��ال طول مي كشد، بنابراين يك 
بازار بس��يار بزرگ اس��ت كه بايد با اس��تقرار صلح و 
ثبات، س��رمايه گذاران خارجي مخصوصا اروپايي ها 
و نيز كش��ورهايي كه در ش��خم زدن سوريه دخيل 
بودند و همچنين كشورهاي ثروتمند عرب كه وارد 

سرمايه گذاري مي شوند بتوانيم از اين طريق، منافع 
حاصل از سرمايه گذاري قبلي را كه براي ايجاد صلح 
و ثبات و دوري از خشونت و تروريسم در اين منطقه 

انجام داديم، به كشور برگردانيم. 
تاجيك تاكيد ك��رد: در اين وضعيت م��ا مي توانيم 
سياست خارجي و روابط دو جانبه مان را سر و سامان 
دهيم، يعني يكي از مهم ترين مسائلي كه در حلقه اول 
سر و سامان دادن مسائل خاورميانه عايد ما بايد شود 
اين است كه در قبال مسائل خاورميانه روابط دو جانبه 
يا آنچه در سياس��ت خارجي ما ايجاد ش��ده را سر و 

سامان دهيم. 
او اظهار كرد: در حقيقت اگر بتوانيم مسائل سوريه و 
يمن و وارد كردن آنها به مصالحه سياسي را حل كنيم، 
عمده  مش��كالت ما در روابط دو جانبه با كشورهاي 
عربي چه كش��ورهاي همسايه يا كش��ورهايي كه از 
حلقه همسايگان ما دورتر هستند را اميد داشته باشيم 
حل و فصل  شوند يا حداقل بهانه از دست كشورهاي 
ديگر و مخصوصا اعراب به منظور خوش رقصي براي 
ترامپ گرفته شود! بازي هنرمندانه ما در خاورميانه و 
نگه داشتن اروپا در اردوگاه خود در كنار اميد داشتن 
به مشخص شدن وضعيت مشكالت شخصي ترامپ و 
به نتيجه رسيدن تحقيقات قاضي مولر براي حاكميت 
روندهاي عقاليي در امريكا به عنوان يك قدرت برتر 
اقتصادي در دنيا مي تواند فضاي تنفس��ي بيشتري 
براي سياست خارجي در روابط دوجانبه يا تعامالت 

بين المللي ما باز كند.

  توجه به شرايط پيش آمده در عراق، سوريه، 
يمن كه حاكي از شكست سياست هاي مثلث 
ترامپ، آل سعود و اس�راييل است درصورت 
مقاومت مردم ايران در برابر فشار هاي تحريم 
و مقابله با كاسبان تحريم، فساد و اختالس در 
داخل كشور، ايران مي تواند در چهلمين سالروز 
پيروزي انقالب اسالمي مبتكر يك انقالب انرژي 
و تعريف ديپلماس�ي نوين انرژي و ديپلماسي 
مردم ايران با مردم امريكا درراستاي مقابله با 
تحريم ها در چارچوب انقالب انرژي براي صلح و 
تامين امينت انرژي مورد نياز اقتصاد جهان باشد

برش
  پرزيدنت ترام�پ و حاميان او متوجه 
ش�ده اند كه خروج امري�كا از برجام يك 
اشتباه بود و اين نگراني در دولت ترامپ 
رو به توس�عه اس�ت ك�ه مقاوم�ت نظام 
جمهوري اس�المي ايران با وجود تمامي 
مش�كالتي كه ب�ا آن دس�ت و پنجه نرم 
مي كن�د، ادامه متعه�د ماندن اي�ران به 
برجام و مذاكره نكردن ب�ا امريكا ممكن 
اس�ت سرنوش�ت دولت ترامپ را شبيه 
سرنوشت دولت كارتر پس از حمله نظامي 
ناكام به طبس درتاريخ امريكا ثبت نمايد

برش
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 طرح قيمت تضميني
 و كاهش بودجه دولت

از مزاياي اصلي طرح قيمت تضميني نسبت به طرح 
»خريد تضميني« مي توان به كاهش حجم بودجه 
دولت و همچنين حذف پروس��ه  طوالني پرداخت 

پول كشاورزان اشاره كرد.
تسنيم، با بيان اين مطلب درگزارشي افزود: ماجراي 
تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي براي 
سامان دادن امور كشاورزان به سال 1368 برمي گردد 
كه قانون آن به منظور مواردي چون حمايت از توليد 
محصوالت كشاورزي اساسي، جلوگيري از ضايعات 
محصوالت كش��اورزي، ايجاد تعادل در نظام توليد 
و همچنين جلوگيري از ضرر و زيان كش��اورزان به 

تصويب رسيد.
مطاب��ق قان��ون خري��د تضميني، دول��ت موظف 
شد همه ساله خريد محصوالت اساسي كشاورزي 
ش��امل گندم، برنج، ج��و، ذرت، چغندرقند، پنبه، 
دانه هاي روغني، س��يب زميني، پي��از و حبوبات را 
تضمين و حداقل قيمت خريد را اعالم و نس��بت به 
خري��د آن اقدام كند. با وجود همه اي��ن مزايا اما در 
سال هاي گذشته رفته رفته مشكالت طرح خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي نمايان ش��د؛ تا 
جايي كه سرانجام در تيرماه سال 89 قانون افزايش 
بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در مجلس 
به تصويب رسيد و ماده 33 اين قانون به جايگزيني 
سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي با استفاده از ظرفيت هاي بورس 

كاال تاكيد داشت.
بر اين اساس با فراهم شدن مقدمات اجراي اين قانون، 
در ابتدا سياس��ت قيمت تضميني دو محصول جو 
كرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس كاال به صورت 
آزمايشي جايگزين خريد تضميني شد كه موفقيت 
اجراي اين سياست جديد و رفع بخشي از مشكالت 
طرح خريد تضميني باعث ش��د تا با تصميم هيات 
وزيران از سال 95 ش��اهد معامالت كل جو و ذرت 
كشور در بورس كاال باشيم. در اين زمينه در خصوص 
مزاياي اين طرح بايد گفت در سياس��ت اعمالي در 
قالب قيمت تضميني، كشاورز پس از اعالم قيمت 
تضميني توسط دولت، محصولش را در بورس كاال 
عرضه مي كند و پس از آن در بورس، اگر قيمت كشف 
كاال شده محصول پايين تر از قيمت تضميني اعالمي 
از سوي دولت بود، وجه حاصل از فروش محصوالت 
در بورس ظرف مدت دو روز به حساب كشاورز واريز 
و تفاوت قيمت نيز از سوي دولت پرداخت مي شود. 
ضمن اينكه واريز 70 درصد وجه تنها دو روز پس از 
محصول به جاي زمان چند ماهه در پرداخت خريد 
تضميني، نقطه عطف فروش محصوالت در بورس 
كاال است كه در نهايت اين اتفاق، به افزايش انگيزه 
كشاورزان براي توليد بيشتر، رشد كيفيت محصوالت 
ب��ه دليل عرضه محص��والت در بورس و همچنين 
استقرار نظام انبارداري منجر خواهد شد. همچنين از 
مزاياي اصلي طرح قيمت تضميني مي توان به كاهش 
حجم بودجه دولت در اين بخش و همچنين حذف 
پروسه  طوالني پرداخت پول كشاورزان اشاره كرد. 
بعالوه اينكه كارشناسان معتقدند افزايش كيفيت 
محصوالت كشاورزي، اطمينان بيشتر در بورس كاال، 
شفافيت آماري در بورس و همچنين كاهش ميزان 
دخالت دالالن مزاياي ديگري است كه اجراي طرح 
قيمت تضميني به همراه دارد. افزون بر اين نكته مهم و 
قابل توجه ديگر در زمينه اين طرح اين است كه اجراي 
طرح قيمت تضميني سبب خواهد شد برآورد درستي 
از نياز ساالنه محصوالت كشاورزي در كشور به دست 
آيد و برنامه ريزي مناسبي نيز در اين زمينه داشته 
باشيم. همچنين كشاورزان با عرضه محصول خود 
در بورس به دليل امكان رصد معامالت، پيش بيني 

درستي از نوسانات قيمتي و حذف واسطه ها دارند

توليد 5 تن ماهي خاوياري 
در سال جاري 

رييس سازمان ش��يالت ايران گفت: طرح پرورش 
ماهي خاوياري در 15 اس��تان كشور درحال توسعه 
است و براي سال جاري توليد پنج تن ماهي خاوياري 
پيش بيني شده اس��ت. به گزارش سازمان شيالت 
ايران، حس��ن صالحي رييس سازمان شيالت ايران 
در حاش��يه انعق��اد تفاهم نامه اولي��ن مركز تكثير 
ماهي تيالپيا در استان س��منان ضمن بيان اينكه 
طرح پرورش ماهي خاوياري در 15 اس��تان كشور 
درحال توسعه است، اظهار كرد: با توجه به اقتصادي 
بودن و صادراتي بودن اين نوع محصول آبزي استان 
سمنان نيز مي تواند در طرح توسعه و پرورش ماهي 
خاوياري گام هاي خوبي بردارد. وي با اشاره به اينكه 
در حال حاضر پرورش ماهي خاوياري در 116 مزرعه 
سطح كشور توليد مي شود، افزود: برآوردها حاكي از 
آن است كه براي سال جاري پنج تن ماهي خاوياري 
در ايران توليدش��ده و به مص��رف داخلي و صادرات 
برسد. رييس سازمان شيالت ايران بابيان اينكه يكي 
از طرح هاي شيالت پرورش ماهي در دريا است، اذعان 
داشت: با مطالعات انجام شده براي اجراي اين طرح ها 
مي توان يك ميليون تن ماهي را در قفس هاي دريايي 
توليد كرد. صالحي بابيان اينكه سال گذشته 15 هزار 
تن ماهي در قفس هاي دريايي توليد ش��د، تصريح 
كرد: هدف گذاري امسال شيالت براي توليد اين نوع 
ماهي 30 هزار تن است كه اين روش توليد در شيالت 
كشور پيگيري مي شود. وي با اشاره به اينكه بالغ بر 
137 هزار تن از محصوالت آبزي ايران به كشورهاي 
مختلف ازجمله آس��ياي جنوب شرقي، كشورهاي 
حوزه اوراس��يا، اروپا و حوزه خليج فارس صادرشده 
است، اضافه كرد: ارزش صادرات اين محصوالت 507 
ميليون دالر برآورد مي شود كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 20 درصد رشد را نشان مي دهد صالحي در 
ادامه گفت: در ش��يالت تنها به مقوله پرورش ماهي 
توجه نمي شود بلكه توليد ميگو نيز در دستور كار است 
كه بر اين اساس از توليد 10 هزار تن سال 91 امسال 
بالغ بر 40 هزار تن ميگو در كشور توليد و به كشورهاي 

هدف صادرشده است.
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پيش از اين تصور مي ش��د كه س��ال 2019، به سالي 
س��خت براي رشد اقتصاد جهان تبديل ش��ود. اما در 
پايان ژانوي��ه 2018، دونالد ترام��پ، رييس جمهور 
امريكا، همه چيز را تغيير داد. او روي طيف گسترده اي 
از كاالهاي وارداتي )آلومينيوم، فوالد، كيف هاي دستي( 
تعرفه وضع كرد، البته تعدادي از بخش ها از اين قاعده 

مستثني شدند.
اين تعرفه ها كه از 25 تا50 درصد متغير بودند، به مدت 
طوالني متحدان و شركاي تجاري امريكا - چين، كانادا، 
مكزيك و اتحاديه اروپا- را هدف گرفته اند. اين اقدامات 
تحريك آميز تاكنون تاثير عمده اي داش��ته است، به 
گونه اي كه به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول 
پيش بيني رشد خود را براي اواسط سال 2019 از 3.9 
به 3.7 درصد كاهش داد - اين اولين بار اس��ت كه اين 

اتفاق افتاده است.
چرا ما درباره اين مسائل در گزارشي درباره روندها در 
بازار امالك و مستغالت صحبت مي كنيم؟ پاسخ به اين 
پرسش ساده است. اين تعرفه هاي تهاجمي ظرفيت 
ايجاد اختالل در فعاليت هاي اقتصادي را دارند و روي 
بازار امالك سراسرجهان اثرات شديدي خواهند داشت.

در حال حاضر، چنين اثراتي را در امريكا مي بينيم. در 
اوايل سال 2018، جنرال موتورز به ترامپ هشدار داد 
كه تعرفه هاي مربوط ب��ه فوالد و آلومينيوم را افزايش 
ندهد. در ماه نوامبر، جن��رال موتورز از تعطيلي 4 تا از 
پروژه هاي خودش در اياالت متحده به قيمت از دست 

رفتن فرصت شغلي 14 هزار كارگر خبر داد.
انتظ��ار مي رود، عواق��ب اين جنگ تج��اري جهاني، 
تبعاتي مانند تعطيلي پروژه هاي جنرال موتورز باشد. 
صادركنندگان محصوالت كمتري به امريكا تحويل 
خواهند داد و واردكنندگان براي كاالهاي خود بيشتر 
پرداخت خواهند كرد. با گذش��ت زمان، اين امر باعث 
ايجاد رفاه كمتر براي صاحبان، سهامداران و كارگران 

در هر دو طرف اين جنگ تجاري خواهد شد.
و همين طور، درباره روند بازار امالك ما در سال 2019 
بايد گفت كه بس��ياري از خريداران در سراسر جهان 
به علت جنگ تجاري در س��ال 2019 درآمد كمتر و 
قابل مصرف خواهند داشت. اين امر به كاهش فروش 
مي انجامد و باعث مي ش��ود كه قيمت ها در بازارهاي 

آسيب پذير كاهش يابد.
در ادامه، م��ا در مورد 9 روند ديگر ك��ه انتظار مي رود 
روي ف��روش ملك در س��ال 2019 اثر بگذارند، بحث 

خواهيم كرد. 

   برگزيت در ابهام
با وجود جنگ تجاري، آنچه از فرجام برگزيت حاصل 
شود، شاكله داستان بازار امالك در سال 2019 را شكل 
خواهد داد. در حال حاضر، روز 29 مارس زمان خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا اعالم ش��ده اس��ت، در آن روز، 

بريتانيا، اتحاديه اروپا را ترك خواهد كرد.
ترزا مي، نخس��ت وزير بريتانيا با اتحاديه اروپا بر س��ر 
برگزيت به توافق دست يافته است، اما احتمال تصويب 
اين توافق در پارلمان انگليس بعيد به نظر مي رسد. اين 
مساله، ريسك از دست رفتن توافق برگزيت را افزايش 
داده است. در اين صورت، اختالالت زيادي در زنجيره 
تامين كاالها ايجاد خواهد ش��د كه مي تواند به اخراج 
بخش قابل توجهي از كاركنان كسب و كارها در بريتانيا 

منجر شود.
بر اس��اس نتاي��ج پژوهش ه��اي موسس��ه »كپتال 
اكونوميكز«،  اين مس��اله باعث سقوط 47 درصدي 
قيمت امالك تجاري خواهد ش��د. چشم انداز قيمت 
امالك مس��كوني هم اميدواركننده تر نيس��ت. چرا 
كه اين ب��ازار، در صورت انجام برگزيت منظم و بدون 
حاش��يه، افزون بر افت 7.5 درصدي احتمالي در 18 
ماه آينده، سال به سال كاهش 15 درصدي را تجربه 

مي كند.
اگر چه، ش��رايط اينقدرها هم بد نيس��ت، چرا كه در 
صورتي كه برگزيت سخت و پيچيده شود يا احتمال 
توافق با اروپا از بين برود، ارزش پوند انگليس به شدت 
كاهش مي يابد. اين مساله بي ترديد براي شهروندان 
بريتانيا بد است، اما همزمان مي تواند فرصت منحصر 

به فردي را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم آورد.

  كاهش تورم مسكن، جهش اجاره بها 
2018، س��ال خوبي براي ورود به بازار مسكن اياالت 
متحده بود. رشد اشتغال، كاهش بيكاري طي 50 سال، 
و نرخ ه��اي بهره پايين منجر به افزايش هاي دو رقمي 
قيمت مسكن در بازارهايي مانند سياتل )13 درصد(، 

اورالندو )11درصد( و دنور )10 درصد( شد.
اگر چه به نظر مي رسد كه رشد قيمت مسكن به زودي 
آهسته شود. رش��د توليد ناخالص داخلي پروژه ها در 

بودج��ه كنگره به 2.4 درصد در س��ال 2019 كاهش 
خواهد يافت و فدرال رزرو اعالم كرده است كه نرخ هاي 
بهره را در سال جاري دست كم به 2 برابر افزايش خواهد 
داد. به بحران اقتصاد تعرفه اي ترامپ و امكان پذيري آن، 
اين نكته را هم اضافه كنيد كه رشد قيمت امالك ممكن 
است در آينده اي نزديك متوقف شود يا حتي روندي 

نزولي به خود بگيرد. 
هر چند كه ب��ازار اج��اره امريكا آينده اي درخش��ان 
پيش روي خود دارد. ن��رخ تعداد خانه هاي خالي طي 
چند ساله گذشته در دامنه 7 تا 7.5 درصد گير افتاده 
اس��ت كه از دهه 1970 و نيمه نخس��ت دهه 1980 
كمترين مقدار بوده اس��ت. يعن��ي در دوره هايي كه 
نرخ هاي بهره به شدت نوس��ان داشتند و اغلب باالي 

10 درصد بودند.
بحران مالي محرك عمده افزايش شديد در اجاره بهاي 
س��اختمان هاي اج��اره اي خواهد ب��ود. 50 درصد از 
مستاجران هم اينك بيش از 30 درصد از درآمد خود را 

صرف پرداخت اجاره مسكن مي كنند.

  نرخ هاي بهره باال بازارها را متالطم مي كند
اثرگذاري بزرگ اياالت متحده امريكا روي اقتصاد جهان 
را درك نمي كنيد؟ هر وقت فدرال رزرو نرخ هاي بهره 
را افزايش مي دهد، تنها صاح��ب خانه ها و خريداران 
نيستند كه اين فشار را درك مي كنند، بلكه اين مساله 
فش��ار را بر بس��ياري از بازارهاي خارج��ي نيز اعمال 

مي كند.
به همين دليل است كه كشورهاي بسياري دالر امريكا 
را به عنوان ارز خود پذيرفته اند يا ارز خود را به آن محكم 
كرده اند. هر گاه ف��درال رزرو نرخ هاي بهره را افزايش 
مي ده��د، هزينه اس��تقراض پول در اين كش��ورها را 

افزايش مي دهد.
هنگ كنگ نمونه خوبي است. مس��كن در اين شهر 
به شدت گران است. بطور متوسط يك آپارتمان600 
پاي مربع��ي 928 هزار دالر امريكا قيم��ت دارد. با در 
نظر گرفتن نرخ رهن س��االنه 2.47 درصد اين رقم در 
سال 2019 به 3 درصد افزايش مي يابد. كساني كه در 
سال 2019 آپارتمان خواهند خريد، بايد 4 هزار دالر 
نسبت به كساني كه آپارتماني مشابه را در سال 2018 

خريداري كرده،  بيشتر بپردازند.

  قيمت نفت در روسيه 
بطور فزاين��ده اي، نفت و گاز ظاهرا صنعتي رو به زوال 
هستند. دولت هاي سراسر جهان در حال كاهش فروش 
خودروهاي داراي موتور درون س��وز هستند، صنايع 
انرژي جايگزين رشد فوق العاده اي را تجربه مي كنند، و 
جرياني از عرضه نفت جديد به بازار جهاني از چاه هاي 

نفت امريكا سرريز مي شود.
اي��ن رويداد، خب��ر بدي ب��راي بازارهاي وابس��ته به 
فعاليت هاي نفت و گاز اس��ت. ونزوئال كودك مريض 
بازار نفت و گاز است، اما روسيه نيز به دليل اينكه نفت 
تنها 16 درصد از توليد ناخالص داخلي اش را تشكيل 

مي دهد، رنج بزرگي را تجربه مي كند.
اين مس��اله منجر به توقف رشد قيمت امالك از سال 
2015 شده است. بعد از كاهش 0.5 درصد قيمت ها 
در 2015 و 2016 و يك افزايش يك درصدي در سال 
2017، رشد قيمت ها به صفر نزديك شد. با كاهشي 
ديگر قيمت ه��ا تا 70 دالر در اواس��ط س��ال، به نظر 
مي رسد، 2019 شبيه سال مايوس كننده ديگري براي 

سرمايه گذاران در امالك فدراسيون روسيه هستند.

   بازگشت كارگران اروپاي شرقي
مادامي كه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا سخت باشد 
يا دستيابي به توافقي در اين باره ممكن نباشد، و اين 
شرايط روي اقتصاد اروپا اثر بگذارد، بازارهاي معيني 
در اتحاديه اروپا احتماال منافع كوتاه مدتي را به دست 
مي آورند. بر اس��اس گزارش روزنام��ه گاردين كه در 
نوامبر 2018 منتش��ر ش��د،  بيش از 132 هزار كارگر 
اتحاديه اروپا طي س��ال گذشته كار خود در بريتانيا را 

ترك كرده اند.
اغلب مهاجرت كنندگان از بريتانيا به كشورهايشان، 
 بخش قابل توجهي از ش��هروندان كشورهاي اروپاي 
شرقي و مركزي هستند. با توجه به نااطميناني پيرامون 
سرنوش��ت برگزيت، هم اينك احتماال فرصت بسيار 
مناسبي براي س��رمايه گذاري در بخش اجاره ورشو، 

بخارست يا بوداپست است.

  ليسبون پايتخت سرمايه گذاري اروپا 
موسسه »پرايس واچ هاوس كوپر« با توجه به اقتصاد 
در حال جهش، رونق صنعت توريسم و قيمت هايي كه 
بطور آشكار كمتر از بخش هاي ثروتمندتر اروپا هستند، 
ليسبون را به عنوان پايتخت س��رمايه گذاري اروپا در 

امالك و مس��تغالت معرفي كرده است. چرا ليسبون 
در اين موقعيت عالي قرار گرفته است؟ 600پاي مربع 
آپارتمان حدود 167 هزار دالر قيمت دارد، در حالي كه 
آپارتماني با كيفيت مشابه با قيمت هاي بسيار پايين تر 
در خارج از مراكز ش��هرها در دس��ترس هستند. اما با 
بازده اجاره در دامنه 5.4 ت��ا 6.7 درصد، 2019 زمان 
خريد ملك در ليسبون خواهد بود، چرا كه پيش بيني 
مي شود، قيمت ها به طرز چشمگيري در سال هاي آينده 

افزايش خواهند يافت.

  بازارهاي آسيايي در اوج رشد
همانطور كه پيش از اين عنوان ش��د، قيمت امالك و 
مس��تغالت در هنگ كنگ به سطوح شگفت انگيزي 
رسيده اس��ت. جوانان هنگ كنگي كه سرمايه كافي 
دارند، به جاي ساكن شدن در خانه هاي تابوت مانند، 
تصميم گرفته ان��د، بطور اش��تراكي در كنار يكديگر 

زندگي كنند.
در حال��ي ك��ه اتاق هاي اي��ن آپارتمان ها بر اس��اس 
اس��تانداردهاي امريكايي )100 فوت مربع( كوچك 
هستند، اما همراه با حمام اختصاصي و مبلمان مدرن 
عرضه مي شوند. اتاق هاي نش��يمن و آشپزخانه هاي 
عمومي و مناطق مسكوني بطور مشابه تجهيز شده اند و 
همين مساله اين آپارتمان ها را براي جوانان و مستاجران 

طبقه متوس��ط   جذاب مي كند. در اين مجموعه هاي 
آپارتماني، بي��ن 70 تا 160 اتاق وج��ود دارد و دامنه 
اجاره به��اي آنه��ا از 900 دالر ت��ا 1.750 دالر در ماه 

متغير است.

  بازي سخت اجاره نشيني در سيدني 
بازده اجاره در بس��ياري از بازارهاي مس��كن آسيا – 
اقيانوسيه اخيرا مايوس كننده بوده است. بازده امالك 
و مس��تغالت در ژاپن و هنگ كنگ بطور متوسط در 
محدوده 2 درصد نوسان دارد، اما ركوردهاي بدتري 

در سنگاپور و تايوان )2.5 درصد( نيز يافت مي شود.
در حالي كه قيمت هاي ملك به تازگي در اس��تراليا 
دچار ركود ش��ده اس��ت، اما همچنان بازده اجاره در 
بس��ياري از مراكز، همچنان باال باقي مانده اس��ت. 
واحدهاي اجاره اي در بريزبن و آداليد 5 درصد بازده 
دارند و بازده اجاره در هوبارت حدود 5.5 درصد نوسان 
دارد، اين در حالي اس��ت كه بازده اج��اره در كانبرا و 

داروين فقط كمتر از 6 درصد است.
با توجه به قيمت هاي باالي امالك كه در حال حاضر 
موجب شده خريد واحد مسكوني از دسترس بسياري 
از خريداران بالقوه خارج ش��ود، انتظار مي رود، رش��د 
بازار اجاره در اس��تراليا در سال 2019 همچنان قوي 

و صعودي باشد.

  بازده باال در كيپ تاون
س��قوط قيمت كاالها و سقوط »زوما گپتا«، »رند« را طي 
دهه 2010 تا حد زيادي تضعيف كرده است. در حالي كه اين 
مساله براي مردم محلي دردناك است، اما منجر به معامالت 

باور نكردني براي سرمايه گذاران خارجي شده است.
دو عامل ضعف اقتصاد و ناتواني مالي داخلي به فعاالن حوزه 
سرمايه گذاري در امالك و مستغالت، فرصت هاي عالي 

خريد در منطقه كالن شهر كيپ تاون را ارايه كرده است.

  بازار امالك در كانون توجه جهاني
بازار امالك و مس��تغالت بين المللي در حال حاضر 
مورد توجه عامه مردم اس��ت.در سال 2018 شاهد 
افزاي��ش س��رمايه گذاري در اي��ن بخ��ش بوديم و 
انتظار مي رود اين روند صعودي ت��داوم يابد چرا كه 
سرمايه گذاران بيش��تري براي خريد مستغالت در 
بازاره��اي بين المللي برنامه ري��زي كرده اند. در اين 
ميان، خريد دفاتر و فضاهاي كاري بيشتر مورد توجه 
هستند. واحدهاي مسكوني در مناطق پرتقاضا مانند 
ليس��بون و پرتغال به ش��دت ارزنده و س��ودده تلقي 
مي شوند. در سال 2019 شاهد تداوم اين روندها، به 
ويژه در مورد سرمايه گذاراني كه به دنبال بهشتي براي 

سرمايه گذاري هستند، خواهيم بود.
منبع: اينترنشنال ماني ترنسفرز
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شروط غيرمنصفانه در 
قراردادهاي حمل و نقل هوايي

اين واقعيت انكارناپذير 
است مصرف كنندگان 
از قرارداده��اي با فرم 
و ش��كل اس��تاندارد 
 standard form(
ر  د  ، )contrac t
س��يب  آ قع��ي  ا مو
مي بينند. قراردادهاي 
با ش��كل اس��تاندارد، 
قراردادهايي هستند كه توسط يكي از طرفين 
قرارداد )طرف مقاب��ل مصرف كننده( تهيه و 
تنظيم مي ش��وند و به گون��ه اي به طرف ديگر 
)مصرف كننده( ايجاب مي شوند كه طرف اخير 
به ناچار دو گزينه پي��ش رو دارد: يا بايد آن را 
 take it( قبول كند يا از قبول آن منصرف شود
or leave it( . بدين سان براي مصرف كننده 
گزينه هاي ديگري همچون چانه زني و مذاكره 
براي تغيير و تعديل در ش��روط پيش��نهادي 

وجود ندارد. 
قراردادهاي ميان خطوط هوايي )ايرالين ها( 
و مصرف كنن��دگان، از اين دس��ته قراردادها 
هستند. در استراليا، اگر قرارداد مصرف  از نوع 
قراردادهاي با شكل استاندارد باشد و شرطي 
غيرمنصفانه در اين قرارداد درج ش��ده باشد، 
اين شرط بي اعتبار و بي ارزش تلقي مي شود. از 
منظر حقوق استراليا، زماني شرط غيرمنصفانه 

است كه سه وضعيت در كنارهم جمع شود: 
- در اثر چنين شرطي، عدم تعادل قابل توجهي 
در حقوق و تعهدات طرفين كه از قرارداد ناشي 

مي شود، ايجاد شود؛ 
- ش��رط به منظور حمايت از منافع مش��روع 
شخصي كه از آن شرط منتفع و ممتاز مي شود، 

به شكل منطقي، ضروري يا الزم نباشد، 
- اتكا بر ش��رط يا اعمال آن، شخصي را دچار 

زيان مالي يا غير آن كند. 
در حق��وق كش��ورهاي غرب��ي از جمل��ه 
آلم��ان، اتريش، اس��پانيا، بلژيك و فرانس��ه، 
رويه قضاي��ي در شناس��ايي و اعالم ش��روط 
غيرمنصفان��ه در قرارداده��اي حم��ل و نقل 
هوايي، بس��يار كوش��ا و ُمعين اس��ت. در اين 
كشورها، رويه قضايي گرايش و تمايل زيادي 
به حماي��ت از مصرف كننده نش��ان مي دهد. 
عالوه بر رويه قضايي، سازمان هاي حمايت از 
مصرف كنندگان هم به انحاي مختلف از جمله 
طرح دعوا عليه خط��وط هواپيمايي، از حقوق 
و مناف��ع مصرف كنندگان دف��اع مي كنند. در 
حمل و نق��ل هوايي، براي نمون��ه مي توان به 
نامه  »سازمان اروپايي مصرف كننده« خطاب 
ب��ه »انجمن بين المللي حم��ل و نقل هوايي« 
)ياتا(، اشاره كرد. در اين نامه، سازمان از نگراني 
سازمان هاي مصرف كننده در سراسر اتحاديه 
اروپا نسبت به افزايش شروط غيرمنصفانه در 
قراردادهاي حمل و نقل هوايي، خبر مي دهد. 
عمده نقد »س��ازمان اروپايي مصرف كننده« 
مرب��وط به ش��رايط عمومي حم��ل ياتا )رويه 
پيش��نهادي 1724( اس��ت كه بطور گسترده 
مورد استفاده خطوط هواپيمايي قرار مي گيرد. 
نمونه ه��اي ذيل، بعض��ي از ش��روطي اند كه 
سازمان آنها را غيرمنصفانه مي داند. بي اعتباري 
برخي از اين ش��روط، مورد تاييد دادگاه هاي 

اروپايي قرار گرفته است: 
 code( انعقاد قراردادهاي اش��تراك در كد -
share agreements( )ك��د ش��يرينگ( 
بدون رضايت مس��افر: بر اس��اس قراردادهاي 
كد ش��يرينگ، خط��وط هواي��ي، بليت  هايي 
را براي پروازي مي فروش��ند ك��ه آن پرواز به 
وس��يله متصدي حمل و نق��ل هوايي ديگري 
به انجام مي رس��د. چنين رويه اي را ماده 3. 2 
ش��رايط عمومي حمل ياتا تجويز كرده است. 
دادگاه ه��اي بلژيك و اس��پانيا در آرايي عليه 
موسسه هواپيمايي بروكسل و ايبريا، اين شرط 
را جز در صورت اعطاي رضايت قبلي مس��افر، 
غير منصفانه خوانده اند، زيرا انتقال به متصدي 
ديگر مي تواند تعهدات ق��راردادي را تقليل و 

كاهش دهد. 
- حمل بار مس��افر با پرواز ديگ��ر: بر بنياد اين 
ش��رط، ش��ركت هواپيمايي مي تواند به نحو 
يكجانب��ه تصميم به حمل بار مس��افر با پرواز 
ديگري بگي��رد. اي��ن اختيار ني��ز در ماده 3. 
6. 8 ش��رايط عمومي حمل ياتا تجويز ش��ده 
اس��ت. در اي��ن خص��وص مقرر اس��ت كه بار 
تحويل ش��ده ه��رگاه ممكن باش��د در همان 
هواپيماي مس��افر حمل مي ش��ود، مگر آنكه 
ش��ركت هواپيمايي به داليل ايمني، امنيتي 
يا عملياتي تصميم به حم��ل آن با پرواز ديگر 
بگيرد. ظاهراً غيرمنصفانه بودن اين شرط نيز 
در دعاوي عليه موسسه هواپيمايي بروكسل، 
اسپان اير و ايزي جت، تاييد شده و علت آن هم 

يكجانبه گرايي )Unilateralism( است. 
- انتقال ناپذيري بليت: شرايط عمومي حمل 
ياتا، بلي��ت را غير قابل انتق��ال مي داند )ماده 
2. 1. 3( . در حقيق��ت اي��ن ش��رط مس��افر 
را از انتق��ال بلي��ت به مس��افر ديگ��ر، ممنوع 
مي كن��د. انتق��ال ناپذي��ري بلي��ت، حتي در 
فرضي كه مس��افر با فورس  ماژور روبرو ش��ده 
باش��د، واژگون نمي ش��ود. ياتا اين ممنوعيت 
را از جمل��ه به دليل ض��رورت تامين امنيت و 
جلوگيري از تقلب توجيه مي كند ولي »سازمان 
اروپاي��ي مصرف كننده« بر اين باور اس��ت كه 
انتقال ناپذيري بليت غيرمنصفانه اس��ت، چه 
درحالي كه موسس��ات هواپيمايي مي توانند 
ق��رارداد را ب��ه متصدي حم��ل و نقل ديگري 
منتقل كنن��د )قراردادهاي كد ش��يرينگ(، 

مسافران چنين حقي ندارند.

انتخابات كنگره در پاييز 2018 و انتخابات رياست جمهوري امريكا در سال 2020 در ذهن مردم نقش بسته است. همه مشتاقند در زمان درست خريد و فروش كنند. 
اين در حالي است كه شكست ترامپ در انتخابات مي تواند منجر به سقوط هر دو بازار سهام و مسكن در اياالت متحده امريكا شود. در اين حال، شايد بهترين حدس 

اين است كه ترامپ در رقابتي نزديك انتخابات رياست جمهوري 2020 را مي برد و حمايت از استارت آپ هاي امريكا تداوم مي يابد.
هر چند، آغاز عمليات عمراني ساخت واحدهاي مسكوني در ماه جون تا 12 درصد افت كرد.تعديل سياست ها در تجارت آزاد، نرخ هاي رهن باالتر و نا اطميناني 
اقتصادي، ميزان ساخت و ساز را كاهش خواهد داد. قيمت انواع چوب به مثابه مصالح ساختماني به سرعت كاهش يافته است، با اين حال، پيش بيني مي شود قيمت 

خانه ها افزايش يابد كه خبر خوبي براي فروشندگان به شمار مي رود.
  خالصه تحوالت بازار مسكن

 رشد بازار مسكن اياالت متحده امريكا با افزايش قيمت ها و ساخت و سازهاي جديد ادامه مي يابد و از سوي اقتصاد داخلي ذوباره قدرت يافته حمايت مي شود. 
رياست جمهوري ترامپ به عنوان يكي از گزينه هاي گوناگون قوام بخش به اقتصاد، پيش بيني هاي اقتصادي و بازارهاي امالك امريكا از كاليفرنيا تا تگزاس و فلوريدا 
را رشد خواهد داد. برخالف پيش بيني هاي ناخوشايند از سقوط بازار مسكن در 4 سال گذشته، در حال حاضر، با وجود تقاضاي مستمر براي خريد ملك، بازار مسكن، 

بازاري پررونق براي فروشندگان و عرضه كنندگان واحد مسكوني در سراسر اياالت متحده به شمار مي رود. 
  تداوم افزايش قيمت ها با عرضه اندك

در حال حاضر، اقتصاد پايدار و قوي، نرخ بيكاري پايين، خريداران هزاره سوم و نرخ باالي پس انداز، همراه با نرخ اندك وام مسكن، بازار ملك را براي بسياري از 
خريداران داخلي جذاب كرده است. بر اساس يك پيش بيني قوي اقتصادي، برخالف سقوط احتمالي بازار مسكن چين، بازار مسكن اياالت متحده با ثبات است.

فروش خانه در ماه هاي آوريل تا ژوئن ادامه يافت. با اين حال، در صورتي كه مسائل مربوط به تجارت با اتحاديه اروپا و چين حل و فصل شود، تقاضا براي خريد مسكن، 
قيمت ها را در سال 2019 افزايش مي دهد.

بر اس�اس گزارش موسسه تحقيقاتي »ِزلو«، ارزش يك واحد مسكوني متوس�ط در ماه جون 2018 حدود 217 هزار و 300 دالر بود كه در قياس با ماه مشابه سال 
قبل 8.3 درصد رشد داشته است. همچنين اجاره يك واحد مسكوني متوسط در ماه جون 1440 دالر بوده كه در قياس با دوره مشابه سال قبل، 1.3 درصد رشد را 

تجربه كرده است.
  افزايش 5 درصدي قيمت در 2019 

بر اساس آمارهاي تازه انتشار يافته، قيمت واحدهاي مسكوني در غياب فايل هاي فروش، همچنان روندي صعودي دارد. 35 ماه متوالي فروش مسكن روندي 
نزولي داشته است.

فروشندگان قيمت واحدهاي مسكوني خود را در سطح قيمت هاي معامله شده، پيشنهاد مي دهند، اين در حالي است كه متقاضيان خانه اولي نمي توانند از عهده 
تامين و پرداخت اين قيمت ها و همچنين قيمت سهام واحدهاي در حال ساخت برآيند. در نگاهي مثبت تر اقتصاد امريكا در حال رونق گرفتن است و همين مساله 

است كه قيمت هاي ايجاد شده پيش بيني هاي رشد سال آينده بازار مسكن را تا 5 درصد افزايش مي دهد.
در مجموع، پيش بيني ها و چشم اندازها از بازار مسكن اياالت متحده امريكا مثبت هستند. به دليل اينكه اقتصاد امريكا در بهترين حالت خود در حال فعاليت است، 
با نرخ هاي مالياتي پايين تقويت شده، توافق هاي تجاري بهبود يافته، اعتماد به امريكا، شادي، رفاه و آزادي افزايش يافته و روياي امريكايي دوباره متولد شده است.
 منبع: گوردن كالين
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دانش و فن10اخبار

با وجود كاهش 40 درصدي قيمت خدمات دولت به شركت هاي اينترنتي 

ارايه دهند گان اينترنت تعرفه را افزايش دادند 
گروه دانش و فن   

بس��ياري از كاربران از خدماتي كه از شركت هاي 
خصوص در زمينه اينترنت دريافت مي كنند گاليه 
دارند،  اين مساله بارها و از طرق مختلف بيان شده 
است، به طوريكه برخي از كاربران فعال با حضور در 
صفحه توييتري وزير ارتباطات خواستار رسيدگي 
به اين هزينه ها هس��تند، مس��اله اي كه باعث شد 
تا وزي��ر ارتباطات از س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات راديويي بخواهد تا مدل قيمت گذاري را 
در خصوص اينترنت هم��راه تغيير دهند و با پيش 
نويسي كه به تاييد وزير ارتباطات رسيده است قرار 
اس��ت به زودي اين قيمت گذاري تغيير كند، حال 
به نظر مي رسد شكايت كاربران در خصوص قيمت 
خدمات دريافتي از شركت هاي ارايه دهنده اينترنت 
نيز درست بوده است چرا كه به گفته وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، آمارهاي اين وزارتخانه، رش��د 
100 درصدي در بهبود شاخص هاي كيفي خدمات 
را نمايش مي دهد. از طرفي اگرچه قيمت خدمات 
دولت به ش��ركت هاي اينترنتي با كاهش متوسط 
40 درصدي مواجه بوده، اما در دو ماه اخير تعرفه 
خدمات بخش خصوصي هفت تا 12 درصد رش��د 
داشته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه كاربران در 
قبال اين افزاي��ش قيمت خدمات ويژه يا خاصي را 
دريافت نمي كنند،  بلكه همان خدمات را با قيمت 
باالتر دريافت مي كنند كه به نظر مي رسد ناشي از 

باال رفتن تورم است .
به گ��زارش »تع��ادل«، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در صفحه توييتر خود با طرح اين پرسش 
كه »در يك س��ال اخير در توسعه زيرساخت هاي 
ارتباط��ي و فناوري اطالعات، چه پيش��رفت هايي 
صورت گرفته اس��ت؟«، به بررسي اقداماتي كه در 

اين حوزها انجام شده، پرداخته است.

در زمينه توسعه اليه دسترس��ي، تعداد شهرهاي 
تحت پوشش دسترسي پهن باند سيار نسل سوم در 
شهريورماه سال گذشته، يك هزارو 57 شهر بوده 
كه در شهريور سال جاري به يك هزارو 224 شهر 

رسيده است.
تعداد ش��هرهاي تحت پوشش دسترسي پهن باند 
سيار نسل چهارم نيز در شهريورماه سال گذشته، 
710 شهر بوده كه در شهريور سال جاري به بيش 

از يك هزارو 242 شهر رسيده است.
از سوي ديگر در زمينه توس��عه هسته شبكه ملي 
اطالعات، در حوزه توسعه زيرساخت فيبرنوري بين 
استاني، ميزان فيبر نوري در آذر سال گذشته، 66 
هزارو 381كيلومتر بوده كه در آذرماه سال جاري 

به 68 هزارو 920 كيلومتر رسيده است.
همچنين در حوزه توس��عه ظرفيت بخش هس��ته 
شبكه، در ش��هريورماه س��ال 96، ظرفيت انتقال 
بخش هس��ته 10 ترابيت ب��ر ثانيه ب��وده كه اين 
رقم در آذرماه س��ال جاري ب��ه 24 ترابيت بر ثانيه 

رسيده است.
در ش��هريور 96 ظرفيت IP هس��ته ش��بكه ملي 
اطالع��ات 6.8 ترابيت بر ثانيه ب��وده كه در آذرماه 

سال جاري به 18.5 ترابيت بر ثانيه رسيده است.
در زمين��ه خدمات ابري و ميزباني، رش��د ظرفيت 
ميزباني محت��وا و خدمات داخل��ي در مراكز داده 
عمومي از 1200 رك در ش��هريور ماه سال 96، به 

1600 رك در آذرماه سال جاري رسيده است.
اما در زمينه توسعه اليه خدمات نرم افزاري، نمودار 
تجمعي تعداد برنامه هاي موبايل نشان مي دهد در 
حالي كه تا پيش از س��ال 92 برنامه موبايلي وجود 
نداش��ته، اين عدد به بي��ش از 100 هزار برنامه در 
سال 96 رس��يده و تا آبان ماه سال جاري، بيش از 
200 هزار برنامه موبايلي بومي موجود بوده است.

از اي��ن تع��داد برنامه هاي بومي موج��ود، بيش از 
114 هزار اپليكيشن بومي تنها در سال 97 توليد 

شده است.
همچني��ن اين آم��ار نش��ان مي دهد بيش��ترين 
برنامه هاي توليد شده در اين سال ها در حوزه بازي و 
سرگرمي بوده است.در زمينه منشأ ترافيك مصرفي 
كاربران، مقايسه نرخ رشد ترافيك داخلي و اينترنت 

نشان مي دهد نرخ رشد ترافيك داخلي در آذر 97 
نسبت به شهريور 96 با رشد 317 درصدي مواجه 
بوده و نرخ رشد ترافيك اينترنت در آذر 97 نسبت 
به شهريور 96 با 55 درصد رشد مواجه بوده است.

در پايان هرچند طبق آمار ارايه شده از سوي وزير 
ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات در زمينه كيفيت 
خدمات، آمارها رشد قابل توجهي را نشان مي دهند 

اما در زمينه  قيم��ت خدمات، آمارها براي كاربران 
و اس��تفاده كنندگان از خدمات خوش��ايند نيست 
چراكه باتوجه به كاهش تقريبا 40 درصدي دولت 
به ش��ركت هاي اينترنتي براي ارايه خدمات،  اين 
شركت ها در دوماه اخير قيمت هاي خود را افزايش 
داده اند،  ح��ال اينكه هيچ خدمات وي��ژه يا ارزش 

افزوده اي به كاربران خود ارايه نكرده اند.
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تك رادار| شركت مك آفي فعال قصد دارد با معرفي 
محص��والت جديد خود ب��ه ايمن س��ازي خانه هاي 

هوشمند كاربران كمك كند.
اينترنت اش��يا و شهر هوش��مند عباراتي هستند كه 
اين روزها در فض��اي مجازي زياد به گ��وش كاربران 
مي خورد. بايد گفت كه اينترنت اشيا به كاربران ساكن 
در ش��هرهاي هوش��مند اين ام��كان را مي دهد كه با 
اس��تفاده از دستگاه هاي الكترونيكي و هوشمند خود 
به كارها و فعاليت هاي روزمره خود بپردازند و اين امر 
در زمينه هايي همچ��ون انرژي، حمل و نقل، صنعت، 
بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر هوشمند 

نقش پررنگ و بسزايي ايفا خواهد كرد.
اينترنت اشياء )IoT( به معني يك شبكه جهاني از اشياء 
مرتبط و متصل است كه هر يك داراي آدرس مختص 
به خود بوده و بر اساس قراردادهاي استانداردشده اي 
با يكديگر در ارتباطند.اين سيس��تم جديد كنترل از 
راه دور و كنترل هوشمند اش��ياء و دستگاه ها، امروزه 
در كشورهاي توسعه يافته اي همچون كره جنوبي در 
سيس��تم هاي اداري و همچنين وسايل منزل بسيار 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.حاال شركت مك آفي در 
 CES نخستين روز از برگزاري نمايشگاه علم و فناوري
2019 الس وگاس از برنامه هاي خود براي ايمن سازي 
هرچه بيشتر و بهتر خانه هاي هوشمند با بهره گيري 
از صداي كاربران و ساكنين منازل سخن گفته است. 
اين شركت كه در زمينه امنيت سايبري فعاليت هاي 

گسترده اي دارد، حاال به نظر مي رسد كه مي خواهد در 
زمينه عرضه و ارايه يك پلت فرم ايمن براي خانه هاي 
هوشمند نيز ورود پيدا كرده و به كاربران اجازه دهد با 
بهره گيري از دستورات صوتي و صداي خود به دستيار 
صوتي هوشمند گوگل اسيس��تنت كه در بسياري از 
گجت هاي هوشمند منازل موردنظر وجود دارد، امنيت 
محل سكونت خود را افزايش دهند و ضعف هاي شبكه 
اينترنت، مودم و روترهاي مورد اس��تفاده و همچنين 
ساير دستگاه هاي الكترونيكي خانه خود را بررسي كرده 
و از بين ببرند.پيش تر گزارش هاي متعددي در فضاي 
مجازي منتشر شده بود كه نشان مي داد شركت هاي 
تكنولوژي بسياري در سراسر جهان به دنبال توسعه و 
عرضه گجت هاي هوشمند خانگي براي افزايش امنيت 
منازل شهروندان هستند كه از مهم ترين آنها مي توان 
به درب هاي مجهز به قفل هوشمند و سيستم اليتينگ 
و نورپردازي هوش��مند كه قابليت كنترل از راه دور را 

دارند، اشاره كرد. 

مك آفي ايمني خانه هاي هوشمند  را افزايش مي دهد
بيزن�س اينس�ايدر| بنياد خيري��ه اي كه مارك 
زاكربرگ موس��س فيس��بوك و همسرش تاسيس 
كرده اند قصد دارد با سرمايه گذاري 5 ميليارد دالري، 
موجب پيش��رفت چش��مگير تحقيقات پزشكي تا 

ريشه كن شدن بيماري ها شود.
مارك زاكربرگ موسس فيسبوك و همسر پزشك 
وي پريس��يال چان با اختصاص 5 ميليارد دالر، گام 
بلندپروازانه اي در راه مبارزه با بيماري ها در سراسر 

جهان برداشته اند.
هدف اين بنياد موس��وم به »ابتكار چان زاكربرگ« 
اين اس��ت كه همه بيماري ها را در يك نسل درمان 

كند.
اين زوج قدرتمند با فروش تقريبا 30 ميليون سهم 
خود از فيسبوك، بيش از 5 ميليارد دالر براي كمك 

به تامين مالي اين پروژه تهيه كردند.
يك��ي ديگر از بخش هاي جالب توج��ه در مورد اين 
پروژه اين است كه بر روي توسعه يك دستگاه قابل 

كاشت در مغز متمركز است.
اين پروژه زيست پزشكي وسيع توسط دانشمندان 
برتر دانشگاه هاي استنفورد، يو سي بركلي و يو سي 

سانفرانسيسكو رهبري مي شود.
تيم »چان زاكربرگ« مي گويد: ماموريت ما اين است 
كه اكتش��افات اساس��ي انجام دهيم و فناوري هاي 
جديدي را توس��عه دهيم تا پزش��كان بتوانند تمام 
بيماري ه��اي ك��ودكان ما را درمان، پيش��گيري يا 
مديريت كنند. در طول اين راه، ما با ش��ركاي خود 
كار خواهيم كرد تا نقشه هر سلول از بدن را بكشيم 

و تهديدات سالمتي را به سرعت تشخيص دهيم.
تمركز اصلي اين پروژه بر توس��عه يك دستگاه قابل 
ايمپلنت در اط��راف مدارهاي بي س��يم مغز به نام 
»چوب جادو« است كه مي تواند افكار را به دستورات 

ترجمه كند.
اين دس��تگاه بر روي ميمون ها تس��ت ش��ده است 
و نش��ان داده كه مي تواند در زم��ان واقعي حركت 

ميمون را ضبط، تحريك و مختل كند.اين دستگاه 
را مي توان ب��راي درم��ان افراد مبتال ب��ه صدمات 
نخاعي يا بيماري هاي ديگر كه بر اندام حركتي تاثير 
مي گذارد، به كار گرفت.طبق اطالعات منتشر شده، 
اين دستگاه مي تواند براي درمان بيماري هايي مانند 
صرع يا پاركينسون به عنوان راهي براي جلوگيري 

از تشنج يا ساير حركات خطرناك استفاده شود.
دس��تگاه »چوب جادو« مي تواند همزمان با فراهم 

كردن درمان، مغز را نظارت و كنترل كند.
اين دستگاه حتي بطور خودكار قادر به تغيير رفتار 
پستانداران آزمايش شده بود. »چوب جادو« زماني را 
كه ميمون ها قصد حركت و جنبيدن دارند، احساس 
مي كند و تشخيص مي دهد، سيگنال هاي الكتريكي 
مغز آنه��ا را مي خواند و در صورت ل��زوم حركت را 
متوقف مي كند.قطعا ديدن توس��عه اين تكنولوژي 
توس��ط تيم »چان زاكربرگ« جال��ب خواهد بود و 
اينكه تاثيرات ديگري كه فناوري »چوب جادو« در 
آينده روي بشريت خواهد گذاشت، چه خواهد بود؟

 بس��ياري از كارشناس��ان معتقدن��د اي��ن فناوري 
مي تواند به كمك اين كودكان بيايد و در صورتيكه 
محقق شود مي تواند كمك شاياني به جامعه بكند. 
از س��وي ديگر اين فناوري مي تواند تاييد سالمتي 
براي كودكان باش��د تا پزشكان بتوانند با استفاده از 
آن خدم��ات خود را افزايش دهن��د تا هيچ كودكي 
مش��كل متولد نشود و يا فناوري براي آنها درمان به 

همراه داشته باشد.  

هوش مصنوعي دزد مي گيردسرمايه گذاري ۵ ميليارد دالري زاكربرگ روي »چوب جادو«

انگجت| بلندگوي هاي هوشمند قادر به درك فرامين 
صوتي هستند، اما نمي توانند بر عليه اصوات مشكوك 
وارد عمل شوند، اما يك نرم افزار هوش مصنوعي اين 

وضعيت را تغيير مي دهد.
يك شركت نرم افزاري نوپا به نام سنسوري، برنامه هوش 
 TrulySecure مصنوعي جديدي را ابداع كرده كه
Sound ID  نام دارد و با شناس��ايي و بررسي تمامي 
اصوات محيطي مي تواند در صورت مشكوك تشخيص 
دادن يك صدا براي كاربر پيام هشدار ارسال كند يا حتي 
كليپي از آنچه مي شنود ضبط كند و براي تصميم گيري 
نزد مالك خود بفرستد. فرد بر اساس كليپ يادشده در 
مورد تماس با پليس يا اقداماتي ديگر تصميم مي گيرد.

TrulySecure Sound ID  از توانايي بي نظيري 
براي تمييز دادن انواع اصوات محيطي برخوردار است 
و انواع اصوات مانند پارس سگ، صداي هشدار گوشي 
كه باتري آن در حال تمام شدن است، صداي زنگ در، 
شكسته شدن شيشه و غيره را تشخيص مي دهد. اما در 
اين ميان تنها نسبت به شكسته شدن صداي شيشه 

حساسيت نشان مي دهد.
شركت سازنده مدعي اس��ت اين برنامه هيچ داده اي 
را براي اشخاص ثالث ارس��ال نكرده و امنيت و حريم 
ش��خصي كاربران را نقض نمي كند. برنامه يادشده را 
مي توان به طيف گسترده اي از محصوالت الكترونيك 
افزود و از اين طريق قابليت هاي امنيتي جذابي را براي 
آنها درنظر گرفت. نمونه اوليه اين نرم افزار در نمايشگاه 

سي اي اس 2019 رونمايي خواهد شد.

رويداد

 ارايه آپديت جديد
براي واتس آپ 

ايندپندنت| آپديت جديد واتس آپ به كاربران 
اجازه مي دهد در چ��ت گروهي بطور خصوصي 
براي يكي از اعضا پيام بفرستند و همچنين قابليت 
ارس��ال عكس و ويدئو همراه اس��تيكر را فراهم 
مي كند. جديدترين آپديت اپليكيشن واتس آپ 
ويژگي هاي نويني را براي كاربران فراهم مي كند. 
 آپدي��ت جدي��د از طريق اپ اس��تور اپل براي 
كارب��ران آيفون ش��د. اين آپديت ب��ه كاربران 
امكان مي دهد استيكر به عكس و تصاوير اضافه 
كنند و در چت هاي گروهي، براي يكي از اعضا 
بطور خصوصي پيام ارسال كنند. البته برخي از 
ويژگي هايي كه اكنون براي اپل ارايه ش��ده در 
اندرويد وجود دارد.با كمك اين آپديت جديد 
اف��راد مي توانند عكس، ويدئو ي��ا gif را همراه 
اس��تيكر يا ايموجي هاي موجود در اپليكيشن 
ارسال كنند.از س��وي ديگر قابليت پاسخ دهي 
خصوصي به پيام هاي افراد در چت گروهي نيز 
به وس��يله ضربه روي نام كاربر در چت گروهي 
 فعال مي ش��ود اين پيام رس��ان ماهانه حدود

1.5 ميليون بازديدكننده فعال دارد.

آمازون با ارزش ترين شركت 
جهان شد

س�ي ان بي سي| روز گذش��ته ارزش آمازون 
به 796.8 ميليارد دالر رس��يد و به اين ترتيب با 
پشت سر گذاشتن مايكروسافت، با ارزش ترين 
شركت جهان شد. آمازون با ارزش ترين شركت 
جهان شد. روز گذش��ته ارزش اين شركت 24 
ساله بيشتر از مايكروس��افت شد و در پايان روز 
به 796.8 ميليارد دالر رسيد. اين درحالي است 
كه يك ماه قبل ارزش مايكروس��افت به 783.4 
ميليارد دالر رس��يد و در آن زم��ان به جاي اپل 
با ارزش ترين ش��ركت جهان لقب گرفت.ارزش 
سرمايه گذاري بازاري آمازون در ماه سپتامبر به 
هزار ميليارد دالر رسيد اما فروپاشي بازار سهام 
در اواخر 2018 ميالدي سبب شد ارزش سهام 
شركت ها به شدت سقوط كند. با اين وجود سه 
روز بعد بازار سهام دوباره رونق گرفت.به نوشته 
اين وب سايت خبري سرمايه گذاران به 5 دليل 
براي خريد سهام آمازون اشتياق نشان مي دهند.

نخستين دليل اين امر خدمات ابر آمازون است 
كه با سرعت زيادر در حال رشد است و ميليون ها 
مشترك فعال دارد. در كنار آن آمازون در حوزه 
تجارت الكترونيك نيز عملكرد موفقي داش��ته 
است و حدود 90 درصد درآمد اين شركت از اين 

طريق تامين مي شود.

انگشتري كه رنگ را به صوت 
تبديل مي كند

انگج�ت| در نمايش��گاه محص��والت مصرفي 
الكترونيكي انگشتر پالستيكي نمايش داده شد كه 
رنگ را به صوت تبديل مي كند. شركت »اسفرو« 
)Sphero( توپ هاي رباتيك غلتان مي س��ازد 
و امس��ال نيز در نمايش��گاه محصوالت مصرفي 
الكترونيكي حضور يافته اس��ت. اين ش��ركت در 
نمايشگاه يك انگشتر موزيكال مجهز به بلوتوث 
به نام Specdrums نمايش داد. اين انگش��تر 
پالستيكي جالب با قيمت 65 دالر عرضه مي شود. 
با استفاده از اين حلقه مي توان روي فرش، نقاشي 
يا غذا نوت هاي موسيقي را اجرا كرد. هنگامي كه 
كاربر با استفاده از حلقه به سطحي ضربه مي زند، 
گجت روشن مي شود و با كمك حسگر رنگ سطح 
را رصد مي كند. اطالعات جمع آوري شده به يك 
اپليكيشن موبايل ارس��ال و در آنجا به يك صوت 
تبديل مي شود. اسفرو در س��ال 2018 ميالدي 

شركت Specdrums را خريد. 

نوبت دومآگهي مناقصه عمومي شماره 97/25  
شركت مديريت توليد برق نكا 

)نيروگاه شهيد سليمي(

شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد نسبت به خرید لوله ها و فین های دیواره اواپراتور بویلرهای واحدهای بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط فنی و خصوصی کار پیوست 
اسناد مناقصه اقدام نماید. عالقمندان جهت خرید اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب سیبای شماره 0105692716008 بنام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد 

بانک ملی ایران شعبه نیروگاه به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
1- مدت زمان تحویل کاال: 5 ماه از تاریخ مبادله قرارداد

2- زمان فروش اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز.
3- پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مناقصه تنظیم و حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 97/11/9 به اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا- کیلومتر 25 
جاده زاغمرز- نیروگاه ش�هید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات واصله راس س�اعت 9/30 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. حضور 

پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مناقصه آزاد می باشد.
4- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 416/560/000 ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:

1-4- رسید بانکی وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا
2-4- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما

3-4- ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
5- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- توانایی ارائه ضمانت بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.
7- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سایر اطالعات و جزییات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های www.tender.tavanir.org.ir ، www.npgm.ir مراجعه و براي کسب موارد بازرگاني با شماره تلفن 34622359-011 آقاي سلیماني و کسب اطالعات 

فنی بیشتر با شماره تلفن 09113539568 آقای مهندس شیرزاد  تماس حاصل فرمایید .
اداره روابط عمومی

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای  تامین کاال  069 / ت ک آ ج/97
نوبت اول

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامي خاص(

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذيل را از طريق شرکتهای تامين کننده داخلی خريداری نمايد :
1-شرح مختصر کاالی مورد نياز : 

باطريها بايستی ازبرندSAFT يا ALCAD باشند.
 از فروشندگان معتبر تهيه گردد و دارای يکسال گارانتی باشند.

 ارائه گواهينامه معتبر الزامی است .همراه با کليه اتصاالت و چهار پايه نگهدارنده استاندارد باشد.
BATTERY CELL 1.2 V
NI. CD BATTERY 210 A/H TYPE: H

اطالعات تکميلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال ميگردد.
2- محل تحويل کاال :شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری  اداره تدارکات و امور کاال

3-  نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ -/193/200/000 ريال
4- شرايط متقاضی: توانايی ارائه تضمين شرکت در مناقصه  و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقی / حقوقی ، شماره اقتصادی ، توانايی مالی ، ارائه سوابق کاری و همچنين 

مدارک و گواهينامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه .
متقاضيان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و يا پايگاه اطالع رسانی زير نسبت به تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 14 روز 

پس از انتشار اگهی نوبت دوم جهت ارزيابی کيفی و بررسی صالحيت تامين کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزيابی کيفی مناقصه گران طبق قانون  برگزاری مناقصات از شرکتهای واجدشرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد .ضمناارائه مدارک 

و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد و اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات در چهار چوب قانون برگزاری مناقصات مختار است .
)فقط مدارک ارزيابی ارسالی که در دفتر خانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود ( .

آدرس پايگاه اطالع رسانی : http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها
آدرس : استان خوزستان – شهرستان اميديه – بلوار نفت – شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری / اداره تدارکات و امور کاال

فکس : 06152622683 تلفکس :  06152620897
تاييديه فاکس : 3504 داخلی 06152622273

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریتعادل : نوبت اول 97/10/19نوبت دوم 97/10/22

شماره مجوز :  1397.5361 



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در دلفان لرستان:

در يك جنگ تمام عيار اقتصادي هستيم
گروه بنگاه ها|

رييس س�تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
تأكيد ك�رد: ام�روز در يك جن�گ تمام عيار 
اقتصادي هستيم و دش�من بر معيشت مردم 

متمركز شده است. 

به گ��زارش روابط عمومي بني��اد بركت محمد مخبر 
در آيي��ن بهره ب��رداري از ۵۰۰ ط��رح اش��تغال زايي 
اجتماع محور و تس��هيالت محور بنياد بركت، مبادله 
تفاهم نامه مديريت و راهبري طرح پيشرفت و آباداني 
شهرستان دلفان و همچنين افتتاح و شروع عمليات 
اجرايي ۱۱۰ پ��روژه عمراني بركت با بيان اين مطلب 
افزود: در اين جنگ تمام عيار اقتصادي، اشتغال زايي راه  
اصلي حلي مشكالت معيشتي مردم را تشكيل مي دهد.  
او تصريح كرد: س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
به دو دليل اس��تان لرس��تان را به عنوان هدف اصلي 
براي آباداني و پيش��رفت برگزيده اس��ت؛ اول به علت 
وجود معضل بيكاري در استان، و دوم به اين دليل كه 
معتقديم از طريق لرستان مي شود بخشي از مشكالت 
س��اير نقاط كش��ور را حل و فصل كرد.  مخبر با اشاره 
به قابليت ها، امكانات و ظرفيت هاي اس��تان لرستان 
خاطرنشان كرد: مايه تأسف است در منطقه اي كه به 
لحاظ آب، خاك و توانايي ها در ايران بي نظير است و با 
حفر ۲ متر خاك به آب مي رسيم، شاهد بيكاري باشيم. 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان 
اينكه دش��من از پيش از پيروزي انقالب اس��المي 
درصدد توطئه بوده است، عنوان كرد: پس از استقرار 
نظام جمهوري اسالمي نيز با تحميل جنگ ۸ ساله، 
حمايت از منافقين و غيره ش��روع به توطئه آفريني 
كردند كه خوش بختانه به يمن رهبري امام راحل و 

مقام معظم رهبري، سرشان به سنگ خورده است.
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با تأكيد 
بر اينكه در چهل سال پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
كارهاي فراوان و بزرگي در كش��ور انجام شده است، 

گفت: به همه روستاهاي فاقد آب در پيش از انقالب 
اسالمي، آب رساني شده اس��ت. همچنين وضعيت 
بهداشت و درمان امروز با پيش از انقالب قابل قياس 
نيس��ت. در آن دوران نيمي از نوزادان متولد شده در 
روس��تاها جان خود را از دست مي دادند و در شهرها 
نيز از هر يك هزار نوزاد، ۱۲۰ نفر از دست مي رفتند.

او ادامه داد: در س��ال ۱۳۵۶ با وج��ود فروش روزانه 
پنج ميليون بشكه نفت، طبق گزارش بانك جهاني، 
۴۶ درصد از جمعيت ۳۰ ميليوني ايران زير خط فقر 

بودند اما امروزه با وجود جمعيت ۸۵ ميليوني كشور، 
تنها ۹ و نيم درصد مردم با مش��كل معيشتي روبرو 
هستند. مخبر با تشبيه تس��هيل گران اشتغال زايي 
به فرماندهان جوان دفاع مقدس اظهار داشت: يكي 
از مناطقي كه برايش تدارك وي��ژه ديده ايم، دلفان 
است كه اميدواريم بتوانيم آن را به يك منطقه موفق 
و نمونه اقتصاد مقاومتي تبديل كنيم. رييس س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اعالم آمادگي اين 
ستاد براي همكاري بيشتر و بسيج همه منابع براي 

پيش��رفت و آباداني دلفان بيان كرد: نرخ بيكاري در 
دلفان نسبت به ساير مناطق استان لرستان كاهش 

چشم گيري پيدا خواهد كرد.
مخب��ر با تأكيد ب��ر اين مطلب كه با توانمندس��ازي 
اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم مي توان شاهد 
مهاجرت معكوس از ش��هرها به روستاها بود، اظهار 
اميدواري كرد كه در سفر ۲ سال آينده خود، دلفان 
تغيير چهره داده و به يك ش��هر توسعه يافته تبديل 

شده باشد.

    دلفان الگوي توسعه كشور
استاندار لرس��تان نيز در اين مراسم ضمن تقدير از 
توجه ويژه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( به 
اين استان گفت: توسعه پايدار دلفان تحت راهبري 
س��تاد اجرايي آغاز شده و همه امكانات زيرنظر يك 
برنامه، سيس��تم و مديريت واحد براي پيش��رفت و 
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي اين شهرستان 

بسيج شده است.
موس��ي خادمي تأكيد كرد: با توجه به ظرفيت هاي 
خوب دلف��ان از جمله آب و خاك مناس��ب و مردم 
اهل كار و فعاليت، اين شهرستان مي تواند به عنوان 
يك الگو در كش��ور مطرح شود. بازديد از طرح هاي 
اش��تغالزايي اجتماع محور روس��تاهاي حيدرآباد، 
جعفرآباد و نصرت آباد، و تجلي��ل از خانواده معظم 
ش��هيد اكبر بركت از ديگر برنامه ه��اي صبح امروز 
رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( در سفر 

به استان لرستان بود.  
در س��فر رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( به استان لرستان، همچنين ۱۱۰ پروژه عمراني 
ش��امل پروژه هاي بهداش��تي و درماني، آموزش��ي 
و فرهنگي ب��ا اعتبار ۴۵۰ ميليارد ري��ال، افتتاح يا 

عمليات اجرايي آنها آغاز شد. 
مركز درم��ان ناب��اروري بركت جهاد دانش��گاهي 
خرم آب��اد و مراكز بهداش��ت و درمان روس��تاهاي 
آش��ورآباد و ش��ورآب از توابع شهرس��تان هاي ازنا 
و چگن��ي از توابع شهرس��تان دلف��ان از جمله اين 

طرح هاي عمراني به شمار مي روند.
شايان ذكر است، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( در راس��تاي محروميت زدايي، اش��تغال زايي 
و توانمندس��ازي اقتص��ادي و اجتماعي لرس��تان، 
تاكنون از طري��ق بنياد بركت يك هزار و ۴۰۲ طرح 
را در مناطق محروم و كم تر توسعه يافته اين استان 
با اعتباري بالغ بر يك ه��زار و ۵7۰ ميليارد ريال به 

بهره برداري رسانده يا در دست اجرا دارد.

 Wed. Jan 9.     چهار شنبه    19 دي 1397   2 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1291  2019 

 مشكالت مرزي 
صادرات را كاهش مي دهد

خوزس�تان| رييس اتاق   
اهواز گفت: بيش از ۱۴ سال 
از عمر مرزهاي خوزستان 
مي گ��ذرد ام��ا همچنان با 
مش��كالتي در اي��ن مرزها 
مواجه هس��تيم كه باعث 
مي شود صادرات را كاهش 
دهد و صادركنندگان نيز با مشكالتي رو به رو شوند. به 
گزارش ايسنا، شهال عموري ديروز در نشست خبري با 
اشاره به تالش براي حل مشكالت مرزهاي استان گفت: 
مرز چذابه در حوزه مسووليت هاي اتاق بازرگاني اهواز 
است اما مشكالت مرز شلمچه توس��ط اتاق بازرگاني 
خرمشهر و آبادان پيگيري مي شود.     با تالش هاي انجام 
گرفته تقريبا به سمتي گام برداشته ايم تا در مرز چذابه به 
يك مديريت واحد دست پيدا كنيم .عموري ادامه داد: 
اينكه كاميون هاي صادرات براي روزهاي زيادي در مرز 
معطل شوند، به سود صادركنندگان نيست و از اين رو با 
يكپارچه شدن مديريت در مرزها قطعا زمان چرخ خوابي 

كاميون ها در مرز، كاهش پيدا مي كند.

اجراي طرح پابند هاي 
الكترونيكي در انتظار  بودجه

خراس�ان رض�وي| 
رييس س��ازمان زندان ها 
ب��راي ط��رح  گف��ت: 
پابند ه��اي الكترونيكي 
در بودجه ۹۸ درخواست 
تخصي��ص رديف بودجه 
مس��تقل به مجلس ارايه 
داده ايم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، اضعر جهانگير 
رييس سازمان زندان هاي كشور در مراسم توديع و 
معارفه مديركل زندان هاي خراسان رضوي گفت: 
امروز مهم ترين دغدغه نظام قضايي كشور كاهش 
جمعيت كيفري اس��ت لذا براي تس��ريع اين روند 
بايد نگاه تحولي به جمعيت كيفري داشته باشيم. 
رييس س��ازمان زندان ها گفت: برخي از زندانيان با 
اصالح قوانين، اصالح نگاه مديريتي و اصالح فرهنگ 
اجتماعي مي توانند در زندان نباش��ند؛ افرادي كه 
دچار جرايم مالي ش��ده اند نبايد در زندان باشند و 
همچنين نبايد در بخش جرايم غيرعمد اولويت با 

مجازات حبس باشد.

رشد شاخص هاي حوزه 
ورزش گيالن

گيالن| مديركل ورزش و 
جوانان استان گيالن بيان 
ك��رد: مكان هاي ورزش��ي 
گيالن از ۲۰ مكان در سال 
۵7 به ۳۳۸ مكان ورزش��ي 
در سال ۹7 افزايش يافته كه 
رشد قابل توجهي را نشان 
مي ده��د .  به گزارش ايلنا، مريم بخش��ي در آس��تانه 
چهلمين سال پيروزي انقالب گفت: بر اساس آمارهاي 
واحد آم��ار اداره كل ورزش و جوانان گيالن در مجموع 
تمامي شاخص هاي اصلي حوزه ورزش همچون سرانه 
فضاهاي ورزشي، جمعيت ورزشكاران، تعداد باشگاه ها، 
هيات ها، مربيان، داوران و پرسنل اداره كل ۲ هزار و 7۱۲ 
درصد رشد را در اين ۴۰ سال انقالب شاهد هستيم . او با 
اشاره به اينكه سرانه فضاهاي ورزشي گيالن در سال ۵7 
حدود ۶ صدم مترمربع بود و امروز به نيم متر مربع رسيده 
است، گفت: در بخش سرانه فضاهاي ورزشي ۸۴۵ درصد 
افزايش داريم و تعداد اماكن ورزشي روباز و سرپوشيده نيز 
از ۲۰ مكان به ۳۳۸ مكان ورزشي رشد پيدا كرده است .

 قم نيازمند احداث 
40 مدرسه جديد است

قم| مدي��ركل آموزش و 
پرورش قم گفت: با توجه به 
افزايش ۱۴ هزار دانش آموز 
در سال جديد، قم نيازمند 
احداث ۴۰ مدرسه جديد 
اس��ت . به گزارش پرتال 
خبري آموزش و پرورش 
قم، حميدرضا شيخ االسالم در نشست خبري سي 
و ششمين دوره مسابقات ورزشي دانش آموزان پسر 
سراسر كشور در سالن جلس��ات اداره كل آموزش و 
پرورش قم عنوان كرد: در س��ال گذشته ۲۴۲ هزار 
دانش آم��وز در قم تحصيل مي كردند كه اين رقم در 
س��ال جديد به ۲۵۵ هزار دانش آموز رسيده است. 
مديركل آموزش و پرورش قم افزود: با توجه به افزايش 
۱۴ هزار دانش آموز در سال جديد، قم نيازمند احداث 

۴۰ مدرسه جديد است .
تالش شد با اعتبارات الزم و حضور خيرين در مناطق 
مختلف به ويژه شهرك پرديسان مدارسي احداث شود 

كه در دست پيگيري است.

ايالم جزو استان هاي با درآمد 
باال در كشور است

اي�الم| مدي��ركل ام��ور 
اقتصاد و دارايي ايالم گفت: 
با وج��ود محروميت ايالم 
جزو استان هاي با درآمد باال 
در كشور اس��ت. به گزارش 
مهر، قدرت فيض الهي ديروز 
در ديدار ب��ا مديركل روابط 
عمومي استانداري ايالم در خصوص آمارهاي منتشر 
شده در خصوص درآمدهاي استان، گفت: با احتساب 
GDP و فروش منابع نفتي با ۲۵۰ هزار بش��كه درآمد 
استان ايالم از بسياري از استان ها بيشتر است كه متاسفانه 
برخي جداولي را با اهداف خاص منتشر مي كنند و بدون 
هيچگونه دانشي آن را مورد تحليل و بررسي ناشيانه قرار 
مي دهند. نماينده وزير اقتصاد در استان گفت: ايالم حتي 
با وجود محروميت نسبت به سرانه و جمعيتش داراي 
درآمد بسيار بااليي است.  قدرت فيض الهي همچنين در 
خصوص افزايش جذب اسناد خزانه در سال جاري گفت: 
عمليات جذب اسناد خزانه از مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان 

درسال ۹۵ به ۲۰ ميليارد تومان تا امروز رسيده است.

چهرههاياستاني

 اكران 450 تابلوي 
كمپين لبخند شهر در  مشهد

مشهد| مديركل روابط عمومي شهرداري مشهد از 
اجراي طرح فره نگ لبخند زدن در سطح شهر خبر 
داد. محمدرضا اسماعيل زاده گفت: از امروز سه شنبه 
هجدهم دي م��اه تابلوهاي طرح لبخن��د با هدف 
گسترش فرهنگ لبخند زدن در بين شهروندان در 
تمامي فضاهاي تبليغاتي ش��هر مش��هد به صورت 
گس��ترده اكران ش��ده و چهره هاي خندان مردان، 
زنان و كودكان شاد را به تصوير كشيده است. عناوين 
تابلوها شامل جمالتي از قبيل »به لبخند تو شهر زيبا 
مي شود«، »بخند كه شهر به لبخند تو زنده است«، 
»لبخند كه مي زني بهار مي ش��ود«، »لبخند طرح 
مهرباني در بوم زندگي«، »افق دريايي از نور است و 
لبخند«، »لبخند تو آيين دعاي همه ما«، »لبي پر 
زخنده دلي پر اميد« و »من به لبخند تو مشتاق كه 

نه محتاجم« است.

 رييس جمهور هفته آينده 
به استان گلستان سفر مي كند

گرگان| رييس جمهوري در دومين س��فر استاني 
خود به استان گلس��تان به همراه تعدادي از اعضاي 
هيات دولت هفته آينده براي پيگيري روند اجراي 
مصوبات س��فر نخس��ت و تصويب طرح هايي براي 
توسعه گلستان به اين استان سفر مي كند. به گفته 
استاندار گلس��تان، بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان 
پروژه در سفر رييس جمهور به استان گلستان افتتاح 
و كلنگ زني مي شود. ديدار با مردم، علما، نخبگان، 
فعاالن بخش خصوصي، سرمايه گذاران و اهالي رسانه 
استان گلستان از برنامه هاي سفر رييس جمهور در 

استان گلستان است.

 90درصد گوشت قرمز
 استان يزد وارداتي است

يزد| رييس اتحاديه صنف قصابان استان يزد با 
بيان اينكه ميزان مصرف روزانه گوشت دام سبك 
و سنگين استان يزد تقريبا ۱۰۰ تن است گفت: 
۹۰ درصد گوشت قرمز استان يزد وارداتي است. 
علي ملك ثابت در نشست ستاد تنظيم بازار استان 
يزد به تشريح وضعيت دام و گراني گوشت مصرفي 
مردم در بازار پرداخت و اظهار داشت: گراني و كم 
بودن گوشت قرمز در بازار موجب شده تا آشپزان و 
رستوران ها به گوشت منجمد براي پخت و پز روي 
بياوردند. رييس اتحاديه صنف قصابان استان يزد 
با بيان اينكه استان هاي ديگر نيز در تامين گوشت 
قرمز با مشكل مواجه هستند اضافه كرد: فارس، 
خراسان و كردستان نيز در تامين دام خود مشكل 
دارند و بايد برنامه اي باشد تا وابستگي دارمي به 

استان ها را كم كنيم.

امكان تعطيلي پروازهاي 
فرودگاه ياسوج وجود دارد

ياسوج| مدير فرودگاه ياسوج گفت: در صورت 
عدم اس��تقبال مردم و مسافران، امكان تعطيلي 
پروازهاي اين فرودگاه وجود دارد. علي محسنيان 
اظهار داشت: ۲۱ دي ماه امسال پروازهاي فرودگاه 
ياسوج براي دو روز در هفته برقرار مي شود كه در 

صورت استقبال بطور حتم توسعه مي يابد
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه ايرالين ها به دنبال س��ود 
هستند، عنوان كرد: در صورت عدم استقبال مردم 
و مس��افران از پروازهاي فرودگاه ياسوج، امكان 

تعطيلي اين پروازها نيز وجود دارد.

اعالم مصوبات كميسيون صنايع دستي، فرش و گردشگري
كميس��يون صنايع دس��تي، فرش و گردشگري با 
۲دستور و حضور نمايندگان اتاق هاي تعاون سراسر 

كشور تشكيل جلسه داد.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، كميسيون صنايع دستي، فرش و گردشگري 
به منظور تعيين تكليف وضعيت بودجه اي اتحاديه 
سراسري شركت هاي تعاوني فرش و صنايع دستي 
كش��ور همچنين بررس��ي پيش��نهادات اصالحي 
كميسيون در خصوص اليحه قانون بودجه سال ۹۸ 

در اتاق تعاون ايران برگزار شد.
به گفت��ه عبداله بهرامي رييس كميس��يون صنايع 
دستي، فرش و گردشگري اتاق تعاون ايران، با توجه 
به اينكه تعاوني ها و اتحاديه هاي فرش دس��تباف و 
صنايع دستي در اشتغال، توليد، صادرات و ارزآوري، 

ترويج فرهنگ و هنر كشور بسيار اثرگذار بوده و يك 
شبكه ملي و سراس��ري توليدي در كشور را شامل 
مي شوند، متاسفانه همواره مورد بي مهري مسووالن 
امر بوده و بعد از تش��كيل به حال خود رها ش��ده و 
برنامه اي براي س��اماندهي، توسعه و توانمندسازي 

اين تشكل ها اجرا نشده است. 
وي گفت: از اين رو ش��اهد هستيم كه اين نهادهاي 
توليد يكي پ��س از ديگري غيرفعال ي��ا نيمه فعال 
مي ش��وند لذا به صورت ويژه و بس��يار اضطراري از 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان صنايع 
دستي و ميراث فرهنگي انتظار داريم در اختصاص 
ردي��ف بودجه اي بهره من��دي از رديف هاي بودجه 
سال ۹۸ اين دو تشكل را مدنظر قرار دهند. او ادامه 
داد: نظر ب��ه اينكه كليه امكانات و خدمات ش��امل 

رديف بودجه، حمايت آموزش، صدور پروانه، صدور 
كارت، معرف��ي به بيمه تامي��ن اجتماعي، خدمات 
نمايش��گاهي داخل��ي و خارجي در اختي��ار وزارت 
صمت است و از سويي وزارت تعاون براي پوشش و 
حمايت تشكل هاي تعاوني و اتحاديه فرش دستباف 
و صنايع برنامه حمايتي جهت توانمندس��ازي قابل 
توجهي ندارد لذا در صورتي كه وزارت متبوعه امكان 
انجام اين حداق��ل حمايت را از مجموعه نداش��ته 
باشد، پيش��نهاد مي ش��ود تمهيداتي مقرر كند كه 
تعاوني ه��ا و اتحاديه هاي فرش دس��تباف از وزارت 
تعاون منتزع شده و به وزارت صمت واگذار شوند و 
تش��كل هاي تعاوني و اتحاديه هاي صنايع دستي به 
سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري 

منتقل شوند.

همراهي نمايندگان بخش تعاون با وزير امور خارجه در سفر به هند

 رييس كميسيون كش��اورزي اتاق تعاون ايران، وزير 
امور خارجه كشورمان را در سفر هيات تجاري به هند 

همراهي مي كند.

به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، وزير امور خارجه كشورمان در راس هياتي تجاري 
با حضور نمايندگان بخش تعاون و خصوصي به هند سفر 

كرده است.  محمد جواد ظريف قرار است روزهاي هفتم 
تا نهم ژانويه )۱7 تا ۱۹ دي ماه( در سفر به هند با مقامات 

اين كشور ديدار كند. 
ارسالن قاسمي رييس كميسيون كشاورزي اتاق تعاون 
ايران از همراهان وزير امور خارجه كش��ورمان اس��ت 
كه گسترش تعامالت تجاري با توليدكنندگان حوزه 
كشاورزي كشور هند و انعقاد قرارداد خريد كنجاله سويا 

ذرت و جو را در برنامه دارد.
 گفتني است، وزير امورخارجه كشورمان در سفر به هند 
با مقامات بلندپايه اين كشور، ازجمله همتاي هندي 

خود ديدار و در نشست ريسينا شركت خواهد كرد.
نشست ريسينا )Raisina( يك كنفرانس چند جانبه 
است كه توسط انديشكده بنياد تحقيقات نظارتي هند 
برگزار مي شود به مسائل چالش برانگيز جامعه جهاني 
مي پردازد. ظريف روز هش��تم ژانويه در يك نشس��ت 
تج��اري به مديريت كنفدراس��يون صناي��ع هند نيز 

شركت مي كند.

قوانين دست و پاگير سد راه بومي سازي هستند
مدير برنامه ريزي خريد و بومي س��ازي شركت فوالد 
مباركه اصفهان با تاكيد بر اينكه قوانين دست و پاگير 
سد راه بومي سازي شده اند، گفت: معامالت شركت ها 
در چارچوب آيين نامه هاي مشخص انجام مي شود اما 
اين آيين نامه ها عمق ريسك پذيري را با مشكل روبرو 
مي كند. حسين همت گير در گفت وگو با اعتماد اظهار 
كرد: نمايش��گاه فوالد با هدف حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان و ش��تاب دهنده ها و تمامي س��ازندگان 
توانمند در كشور برگزار شده است. وي در ادامه با بيان 
اينكه بومي س��ازي مس��اله جديدي در شركت فوالد 
مباركه نيست، افزود: در اين نمايشگاه مي خواهيم با 
هدايت آگاهانه و هوشمند از ش��ركت هاي فن آورانه 
بتوانيم نيازهاي كشور را پاسخگو باشيم و بيش از پيش 

تحريم ها را ضعيف كنيم.
مدير برنامه ريزي خريد و بومي س��ازي شركت فوالد 
مبارك��ه اصفه��ان عنوان ك��رد: به اش��تراك گذاري 
فعاليت هايي كه پيش از اين در فوالد مباركه انجام شده 

در كارگروه هاي هشت گانه به نمايش درآمده و بانك 
اطالعاتي تأمين كنندگان و توليدكنندگان نيز به وجود 
آمده است. وي افزود: اطلس فوالد نيز در اين نمايشگاه 
رونمايي شد كه اطالعات تمامي شركت هاي صنعتي 
و فوالدي در آن تعبيه شده است و قرار شده تا تمامي 
اين ش��ركت هابه اين نرم افزار وصل شوند تا توليدات 
بومي سازي شده در آن ثبت و ضبط شود و از اطالعات 

آن در اختيار همه شركت ها قرار گيرد.

دو کارآفرين برتر بخش 
خصوصی انتخاب شدند 

عباس��علی قصاعی، بنيانگذار چين��ی زرين ايران و 
حميدرضا هاشمی نيا بنيانگذار و رئيس هيات مديره 
ش��رکت های تکوين الکترونيک، سام الکترونيک و 
سام سرويس به عنوان کارآفرينان برتر، برنده تنديس 
امين الضرب از اتاق بازرگانی تهران شدند.   در سومين 
دوره مراسم امين الضرب که به مناسبت ۱۳۵ سالگی 
تاسيس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، دو کارآفرين 
برتر بخش خصوصی توانستند تنديس امين الضرب 
را از آن خود کنند. عباسعلی قصاعی با به کارگيری 
۱۲۰۰ نف��ر در کارخانه چينی زرين ايران در س��ال 
گذشته ۱۲ هزار تن انواع ظروف چينی توليد کرده و 
توانسته است پنج ميليون دالر صادرات داشته باشد.

حميدرضا هاش��می نيا نيز برای ۲۵۰۰ نفر به طور 
مستقيم در مجموعه صنعتی خود ايجاد اشتغال کرده 
است. در اين مجموعه ساالنه دو ميليون دستگاه انواع 

کاال و لوازم خانگی توليد می شود.

ويژه

سامسونگ پلتفرم يخچال های 
هوشمند خود را به روز کرد 

سامس��ونگ پلتفرم Family Hub خ��ود را که در 
يخچال های هوشمند اين شرکت به کار گرفته می شود، 
به روزرسانی کرده و چند قابليت جديد را به آن  اضافه 
کرده است.  اگر يخچال سامسونگی شما از نمايشگر 
بزرگ بهره می ب��رد، به اين معنی اس��ت که پلتفرم 
Family Hub روی آن نصب شده تا بتواند امکانات 
 CES تعاملی را در اختيارتان قرار دهد. سامسونگ در
امسال از به روزرسانی اين پلتفرم خبر داد و اعالم کرد 

چند قابليت جديد به فميلی هاب اضافه کرده است. 
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بزرگ ترين رويداد گردشگري ايران؛ ناتوان در جذب گردشگر 

انتشاردوبارهويديوييازرفتارتحقيرآميزبادانشآموز

ريحانه جاويدي|
بهمن امس��ال دوازدهمي��ن نمايش��گاه بين المللي 
گردش��گري و صنايع وابس��ته ايران برگزار مي شود، 
نمايشگاهي كه از آن با عنوان بزرگ ترين رويداد صنعت 
گردشگري ايران نام مي برند اما در عمل استانداردهاي 
اين عنوان را ندارد. اگرچه همواره تاكيد مس��ووالن از 
رييس جمهور تا روساي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري بر رونق گردشگري به عنوان يك 
صنعت س��ودده و جايگزين نفت بوده و سال هاس��ت 
اعالم مي ش��ود گردش��گري، اي��ران را از اقتصاد تك 
محصولي خارج مي كند اما در عمل سرعت پيشرفت 
زيرساخت هاي گردشگري اندك بوده و سياست هاي 
نادرس��ت اجازه نداده تا اين صنعت در ايران آنطور كه 
بايد پيش��رفت كند، نمونه آن  ه��م كيفيت برگزاري 
نمايش��گاه هاي گردشگري اس��ت كه فعاالن بخش 
خصوصي اين صنع��ت معتقدند 12 س��ال برگزاري 
نمايشگاه بين المللي گردشگري ايران، عمال نتوانسته 
به اندازه كافي گردشگران خارجي را با ايران آشنا كرده 
و زمينه حضور آنها و ارزآوري به كش��ور را فراهم كند، 
در عوض اين نمايشگاه همواره فرصتي بوده براي اندك 
كشورهاي خارجي حاضر در نمايشگاه كه ايراني ها را 
براي سفر به كشورشان ترغيب كرده و با ذائقه مسافران 
ايراني آشنا ش��وند چرا كه ايران در 12 سال برگزاري 
نمايشگاهي كه تنها عنوان بين المللي را يدك مي كشد، 
به حضور كشورهاي همسايه خود اكتفا كرده و حتي 
نتوانسته نمايشگاه را به سمتي هدايت كند كه زمينه 
حضور كشورهاي اسم و رسم دار و بزرگ تر فراهم شده 
و براي حضور در ايران مشتاق شوند. اگرچه مسووالن 
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر 
اين باورند كه امسال از ايرادها و اشتباهات سال هاي قبل 
درس گرفته ش��ده و آنها را رفع كرده اند و دوازدهمين 
دوره اين نمايشگاه قرار است با حضور فعاالن گردشگري 
از كشورهايي چون افغانستان، اكوادور، ونزوئال، يونان، 

برزيل و بالروس برگزار شود.

خروجگردشگرانايراني
بهجايورودخارجيها

نمايش��گاه بين الملل��ي گردش��گري در حال��ي ب��ه 
دوازدهمين سال برگزاري خود رسيده است كه رييس 
جامعه تورگردانان ايران بر اين باور اس��ت كه تاكنون 
هدف گذاري درستي براي اين نمايشگاه در نظر گرفته 
نش��ده و تمركز بر اين نمايشگاه به عنوان ابزاري براي 
تبليغات جاذبه هاي گردش��گري ايران جهت ترغيب 
گردشگران خارجي كار نادرستي است. ابراهيم پورفرج 
درباره اين موضوع به تعادل گفت: »مسووالن بايد توجه 
كنند كه اصول اين نمايشگاه ها بر گردشگرفرستي است 
نه گردشگرپذيري به اين معني كه كشورهايي كه در 
اين نمايشگاه ها حضور پيدا مي كنند بيشتر از اينكه به 
فكر اين باشند كه به ايران گردشگر وارد كنند، به دنبال 

اين هس��تند كه ايراني ها را به س��فر به كشورهايشان 
ترغيب كنند بنابراين اين نمايشگاه ها ضامن ارزآوري 
نيست بلكه ارز را از كشور خارج هم مي كند. بنابراين اگر 
هدف بر اين است كه گردشگري ايران را به دنيا معرفي 
كنيم باي��د به جاي برگزاري نمايش��گاه هاي داخلي، 
در نمايش��گاه هاي برگزار شده در كشورهاي خارجي 
شركت كنيم. ضمن اينكه ما هنوز نتوانستيم كشورهاي 
اروپايي را براي حضور در نمايشگاه هاي ايران ترغيب 
كنيم و عمده كش��ورهايي كه در ايران حضور دارند، 
كشورهاي همسايه هستند. بسياري از كشورها هنوز 
ايران را به درستي نمي شناسند چرا كه ما سياست هاي 
گردشگري موثري نداش��تيم و در عرصه بين المللي 

فعاليت نداشتيم.«
او افرود: »اين نمايش��گاه ها در زمينه جذب گردشگر 
خارجي تنها در حدي عمل مي كنند كه كش��ورهاي 
حاض��ر در آن به ص��ورت كمرنگ با فرهن��گ ايران و 
استان هاي مختلف آن آشنا شوند كه آن هم بيشتر جنبه 
بازاريابي براي جذب توريست از ايران را دارد. در حالي 
كه اگر واقعا مسووالن بر اين باورند كه از اين نمايشگاه ها 
موثر استفاده كنند، بايد به سمتي بروند كه با كشورهاي 
اروپايي وارد رابطه تعاملي شوند، يعني در مقابل اينكه 
از ايران گردشگر به اين كشورها مي فرستند با فعاالن 
صنعت گردش��گري اين كش��ورها توافق كنند كه در 
مقابل آنها هم به ايران گردشگر وارد كنند و نوعي رابطه 
تعاملي برقرار شود. اگر اين اتفاق رخ دهد مي توان گفت 
از برگزاري نمايش��گاه موفق بوديم در غير اين صورت 

صرفا يك گردهمايي و سرگرمي است«.
ريي��س جامع��ه تورگردان��ان اي��ران درب��اره تاثير 
نمايشگاه هاي گردشگري بر رونق گردشگري داخلي 
بيان كرد: »نمايش��گاه هاي گردش��گري ايران فقط 
مخاطب عام ايراني را به خود جذب مي كند و استان هاي 
مختلف را به ايراني ها نش��ان مي دهد تا گردش��گر به 
استان هاي كمتر شناخته ش��ده جذب شود و مسير 
گردشگري از استان هاي شمالي به سمت ساير استان ها 
تغيير پيدا كند. همچنين باعث مي ش��ود استان هاي 
مختلف با ظرفيت هم آشنا شده و در يك فضاي رقابتي 
قرار گرفته كه در نهايت براي پيشرفت زيرساخت هاي 

استانشان تالش كنند.«

نمايشگاهبينالملليكهگردشگريداخلي
راهمرونقنميدهد

اظه��ارات پورفرج در حالي اس��ت كه س��عيد ايوبي، 
كارشناس و راهنماي گردشگري بر اين باور است كه 
نمايشگاه هاي برگزار شده در ايران حتي سبب رونق 
گردشگري داخلي به صورت پايدار هم نمي شود. او به 
تعادل گفت: “بايد پذيرفت كه برگزاري اين نمايشگاه ها 
عمال تاثيري براي روي صنعت گردشگري ايران ندارد، 
چرا كه نه تنها كشورهاي خارجي توجيه منطقي براي 
حضور در نمايش��گاه ايران ندارند، شركت هاي اسم و 

رسم دار ايراني به دليل نابساماني هايي كه در برگزاري 
اين نمايش��گاه ها وجود دارد، تمايلي به حضور ندارند. 
بنابراين اين نمايش��كاه ها فقط فراه��م كردن فضاي 
سرگرمي براي مردم است آن هم با يك بودجه زياد به 

اسم رونق صنعت گردشگري.«
او افزود: »اگر توجيه مس��ووالن بر اين اس��ت كه اين 
نمايش��گاه ها سبب رونق گردش��گري داخلي شده و 
ايراني ها را با ظرفيت استان هاي مختلف آشنا مي كند 
هم بايد گفت اگر اين اتفاق هم رخ دهد به صورت پايدار 
نيست چرا كه مردم در نمايشگاه ها شاهد لباس هاي 
محلي،  منوي غذايي بومي و موسيقي سنتي استان ها 
هس��تند اما زماني كه به همان استان سفر مي كنند 
خبري از چيزهايي كه در نمايش��گاه ديدند نيس��ت، 
بنابراين جاذبه ها هم صرف نمايشگاه است. استان ها 
هنوز هيچ بسته سفري براي گردش��گران ندارند كه 
به آنها پيشنهاد بازديد و اقامت دهد بنابراين مخاطب 
عام در سفر به اس��تان هاي مختلف دچار سردرگمي 

مي شود.«

ايرانمقصدمناسببرايجذب
گردشگرانخارجي

با وج��ود نارضايتي بخش خصوص��ي از برگزاري اين 
نمايشگاه ها ولي اهلل تيموري، معاون گردشگري كشور 
بر اين باور اس��ت كه نگاه جمهوري اس��المي ايران به 

گردشگري همچنان يك نگاه فرهنگي بوده و مسووالن 
گردشگري ايران، گردشگري را با همان نگاه سازمان 
جهاني گردشگري كه براساس گفت وگو و تفاهم بين 
ملت ها ش��كل گرفته قبول داشته و به پيش مي روند. 
او در مراسم رونمايي از پوستر دوازدهمين نمايشگاه 
بين المللي گردش��گري و صنايع وابسته تهران، بيان 
كرد: »هم��واره يكي از چالش هاي م��ا در اين صنعت 
موضوع اطالع رس��اني و آموزش بوده كه براساس آن 
م��ا كار خودمان را روي اين موض��وع متمركز كرديم. 
همواره ش��اهديم كه وقتي گردشگران خارجي بدون 
هيچ شناختي وارد ايران مي شوند در زمان برگشت با 
نگاه كامال مثبت به ايران كش��ورمان را ترك مي كنند 
اين موضوع نشان دهنده اين است كه مقصد ما مقصد 
خوبي اس��ت كه توانايي جذب گردش��گران خارجي 
متعدد را دارد. همين موضوع براي گردشگري داخلي 
ما هم صادق است. بر همين اساس اگر مي خواهيد كه 
در فصل ه��ا و زمان هاي مختلف نق��اط مختلف ايران 
مورد اس��تقبال گردش��گران قرار گيرد بايد در زمينه 

اطالع رساني خوب عمل كنيم.«
تيموري افزود: »اينكه برخي نقاط ديگر كش��ور ما با 
وج��ود جاذبه هاي مختلف همچنان مورد اس��تقبال 
قرار نمي گيرند به نوعي يك ظلم به شمار مي آيد و بر 
اين اس��اس ما هدف خود را توزيع سفر و تنوع بخشي 
در بسته هاي سفر براي گردش��گران در نظر گرفتيم 

كه به همي��ن منظور رويداده��اي مختلفي همچون 
اين نمايشگاه پيش بيني شده است كه قطعا مي تواند 
در توزيع جغرافيايي و زماني صنعت گردش��گري به 
كشور ما كمك كند. براساس همين سياست ها اطلس 
رويدادهاي گردشگري كشور تهيه شده كه براساس 
ظرفيت هاي استاني و زماني ش��اخص هاي ديگر هر 
اس��تان آن را تهيه كرديم و قرار است به عنوان تقويم 

گردشگري از ابتداي سال آينده پخش شود.«
وي همچنين در بخش ديگري از صحبت هايش گفت: 
اين نمايشگاه نيز يكي از نمايشگاه هايي است كه عمده 
تمركز خود را مي تواند روي ساماندهي نقاط كم بهره از 
گردشگر تنظيم كند. براساس همين سياست در اين 
نمايشگاه اين روند را پيش گرفتيم كه همه داشته هاي 
استان هاي مختلف در يك غرفه با نام غرفه استان مورد 
نظر به گردشگران ارايه شود تا گردشگر همه داشته هاي 
آن استان و چيزهايي كه براي سفر رفتن به آن استان 
الزم است را مي بيند و به اين صورت به راحتي مي تواند 
سفر خود را تنظيم كند كه قطعا در جذب او تاثيرگذار 
اس��ت. در كنار تمام اين موضوعات گفته شد حضور 
بخش خصوصي در اين نمايشگاه سبب شده تا ما هيچ 
هزينه اي را به عنوان دولت براي آن نپردازيم و عمال اين 
نمايشگاه با توان بخشي خصوصي از 2۳ تا 2۶ بهمن ماه 
در محل نمايش��گاه هاي بين المللي ته��ران با حضور 

پررنگ استان ها برگزار مي شود.

سريال تنبيه دانش آموزان در مدارس به قسمت آخر 
نمي رس��د و هر از چند گاهي تصاوير و ويديوهايي از 
تنبيه، ضرب و شتم و كتك كاري در مدارس در فضاي 
مجازي منتشر و دست به دست مي شود و زنگ خطر 
كاه��ش اعتماد عمومي به گروه مرجع معلمين را به 

صدا در مي آورد.
اخيرا فيلمي در ش��بكه هاي اجتماعي منتش��ر شد 
كه نش��ان مي داد معلمي در حال فرياد زدن بر س��ر 
دانش آموز و اعمال رفتارهاي تحقير آميز با وي است 
كه البته آموزش و پرورش بوش��هر اع��الم كرد اين 
اتفاق در يكي از م��دارس غير دولتي اين منطقه رخ 

داده و پرونده معلم خاطي در دس��ت بررسي است.
صرف نظ��ر از باالگرفتن انتقادات از عملكرد نظارتي 
م��دارس غيردولتي و وقوع اتفاق��ات ناگواري چون 
 آزار و اذي��ت چن��د دانش آموز در مدرس��ه معين و 
آتش سوزي در مدرسه محدثه زاهدان، ريشه يابي و 
برخورد با آس��يب هاي اجتماعي در مدارس به ويژه 
»خشونت« در ش��رايط كنوني بسيار ضروري است 
و نباي��د به راحتي از كنار آن عب��ور كرد. محمدرضا 
نيك نژاد، معلم و كارش��ناس آم��وزش و پرورش در 
اين باره اظهار كرد: فارغ از جنبه هاي منفي انتش��ار 
فيلم هايي از تنبيه در مدارس و ساير مشكالت نظام 

آموزش��ي، بازتاب دادن مش��كالت و ب��ه راه افتادن 
گفتم��ان غالب توجه به آموزش و پرورش و تاكيد بر 
ضرورت در اولويت ق��رار گرفتن آن مي تواند يكي از 
جنبه هاي مثبت باشد. البته اينكه يك دانش آموز با 
وجود ممنوعيت ها تلفن همراه با خود به كالس درس 
آورده و از اين رفتار نادرس��ت معلم با همكالسي اش 

فيلم برداري كرده نيز جاي تامل دارد.
او افزود: تنبيه بدني به هيچ وجه قابل دفاع نيست اما 
تنبيه در مدارس و مكتب هاي ايراني ريشه ديرينه و 
اصالح آن زمانبر خواهد بود. نمي توان انتظار داشت 
يك ماهه و يكس��اله اصالح ش��ود. اين كارش��ناس 

آم��وزش و پرورش ب��ا بيان اينكه از س��وي ديگر در 
جامعه اي كه خش��ونت و رفتارهاي تند مش��اهده و 
برخي رفتارها با اعمال زور كنترل مي شود، خانواده 
يعني كوچك ترين نهاد اجتماعي نيز متاثر مي شود 
گفت: گويي رفتار همراه با خش��ونت به نزج جامعه 
چس��بيده باش��د. نيك نژاد در ادامه به ايسنا گفت: 
از س��وي ديگر با افت آموزشي در مدارس روبروييم، 
دانش آموزان آموزش گريز شده اند. همچنين فضاي 
جامعه فضاي كسالت آوري است و كنش هاي جمعي 
در اجتماع مانند شادي هاي دسته جمعي كم داريم تا 

نوجوانان بتوانند هيجان خود را تخليه كنند.

او با بي��ان اينكه قضاوت درباره معلم عصباني در اين 
فيلم نبايد يك طرفه صورت بگيرد اظهار كرد: افراد 
تجربه حسي حضور در اين فضا را ندارند. معموال ۷۰ 
درصد انرژي معلم در كالس هاي شلوغ يا كالس هايي 
كه دانش آموز شلوغ كار دارند صرف كنترل انضباطي 
كالس مي ش��ود. اي��ن معلم قطعا آم��وزش نديده و 
نتوانسته اوضاع را كنترل و مديريت كند. معلم نبايد 
وضعيت را به جايي برس��اند كه با دانش آموز درگير 
شود و وقتي حس كرد تذكراتش كارساز نيست بايد 
خودش از كالس بيرون مي رفت و از معاون مدرسه 

كمك مي خواست. 
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افزايش۳۰سانتيمتريتراز
درياچهاروميه

مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه 
اروميه با اشاره به اينكه حجم آب درياچه اروميه 
نسبت به س��ال گذشته ۶۰۰ ميليون متر مكعب 
بيشتر شده است، از افزايش ۳۰ سانتي متري تراز 
اين درياچه خبر داد. مسعود تجريشي در نشست 
خبري تش��ريح مهم ترين اقدامات ستاد احياي 
درياچه اروميه با بيان اينكه در حال  حاضر درياچه 
اروميه 21۰۴ كيلومتر وسعت دارد، اظهار كرد: اين  
در حالي است كه وسعت درياچه اروميه در سال 
گذشته 1۷۴۷ كيلومتر بود بنابراين ۳۵۰ كيلومتر 
مربع بر وسعت درياچه افزوده شده است. مدير دفتر 
برنامه ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه 
اضافه كرد: در حال  حاضر حجم آب درياچه اروميه 
1۶۷۰ ميليون متر مكعب است و در سال گذشته 
حجم آب اين درياچه 1۰۸۰ ميليون متر مكعب 
ثبت شده بود بنابراين نسبت به سال گذشته ۶۰۰ 
ميليون متر مكعب به حجم درياچه اروميه اضافه 
شده است.  به گفته تجريشي در حال  حاضر درياچه 
اروميه با تراز 12۷۰.۶، ۳۰ س��انتي متر نسبت به 
سال قبل افزايش تراز دارد. مدير دفتر برنامه ريزي 
و تلفيق س��تاد احياي درياچ��ه اروميه در بخش 
ديگري از صحبت هايش با اشاره به اينكه از سال 
1۳۷2 تا 1۳۹2 روند تغييرات تراز درياچه اروميه 
قابل توجه بوده است، تصريح كرد: طي اين دوره 2۰ 
ساله هر سال ۳۵ تا ۴۵ سانتي متر درياچه اروميه 
كاهش تراز داشته است. در بازه سال هاي ۸۵ تا ۸۹ 
ميانگين بارش حوضه درياچه اروميه ۳2۸ ميليمتر 
بود و تراز درياچه اروميه به حد قابل توجهي )يك 
و نيم متر( افت داشت همچنين در دوره سال هاي 
۸۹ تا ۹2 حوضه آبريز درياچه اروميه ۳۰۰ ميليمتر 
بارش دريافت ك��رد و همچنان با افت تراز مواجه 
بود بنابراين اگر اقدامي براي تثبيت وضع موجود 
درياچه اروميه صورت نمي گرفت، مسلما افت تراز 
آب درياچه اروميه حداقل تا 1.2 متر اتفاق مي افتاد. 
او با تاكيد بر اينكه طي پنج سال گذشته با كاهش 
تراز و سطح درياچه اروميه روبرو نبوده ايم، گفت : 
اگر اقدامي براي احياي درياچ��ه اروميه صورت 
نمي گرفت بطور قطع آب بيشتري در اين درياچه 
از دس��ت مي داديم. درياچه اروميه تنها درياچه 
دنيا اس��ت كه در مراحل احيا نسبت به سال قبل 
به وضعيت تثبيت رس��يده است و حتي حد تراز 
بيشتر شده است. اين عضو ستاد احياي درياچه 
اروميه همچنين با اشاره به منابع مالي اختصاص 
يافته براي احياي درياچه اروميه خاطرنشان كرد: 
تاكن��ون ۳۰۰۰ ميليارد تومان به دس��تگاه هاي 
اجرايي به منظور انجام عمليات مختلف در حوزه 
آبريز درياچه اروميه اختصاص داده ش��ده است. 
امسال خوشبختانه با وجود وضعيت مالي نامناسب 
در كش��ور ۵۰۰ ميليارد تومان به دس��تگاه هاي 
اجرايي براي اين منظور اختصاص يافت.تجريشي 
افزود: عم��ده منابع اختصاص يافت��ه به درياچه 
اروميه از محل ماده »1۰« و »12« تامين ش��ده 
اس��ت. 11۷۰ ميليارد تومان از محل ماده »1۰« 
و »12«، 1۵۸۰ ميليارد تومان از صندوق توسعه 
ملي و 21۵ ميليارد تومان از طريق بودجه سنواتي 
دس��تگاه هاي اجرايي به احي��اي درياچه اروميه 

تخصيص داده شده است.

مطالباتمعلوالناز
رييسجديدسازمانبهزيستي

رييس انجمن حمايت از حقوق معلوالن در ديدار با 
رييس سازمان بهزيستي مطالبات جامعه معلوالن 
را مطرح كرد. علي همت محمودنژاد با اشاره به ديدار 
خود با رييس سازمان بهزيستي كشور، بر اجراي 
قانون حمايت از حقوق معلوالن تاكيد كرد و گفت: 
انجمن حمايت از حقوق معلوالن و ساير نهادهاي 
مردم نهاد معلوالن كشور آمادگي دارند تا سازمان 
بهزيس��تي را در جهت ارتق��اي كيفيت زندگي 
معلوالن ياري دهند. او در مورد مسكن خانواده هاي 
بيش از دو معل��ول نيز اظهار كرد: از “قبادي دانا “، 
رييس جديد بهزيستي مي خواهيم تا اين موضوع 
را در دستور كار خود قرار دهد و خانواده هايي كه 
داراي دو معلول و بيشتر هستند حتما صاحب خانه 
ش��وند. رييس انجمن حمايت از حقوق معلوالن 
همچنين از رييس سازمان بهزيستي خواست تا 
در جهت توانمندسازي معلوالن، اقدامات موثري 
در سازمان بهزيستي و معاونت توان بخشي انجام 
دهد و در اين خصوص اظهار كرد: متاسفانه معلوالن 
زيادي كه داراي قابليت ه��اي زندگي اجتماعي 
هس��تند در مراكز نگهداري زندگي مي كنند، اما 
چنانچه سازمان بهزيستي اقدامات توانمندسازي 
را انجام دهند اين افراد مي توانند به جاي زندگي 
در مراكز در مجامع ش��هري يا روستايي به عنوان 
نيروي مولد و كارآمد زندگي مستقل داشته باشند.
محمودنژاد همچنين از رييس سازمان بهزيستي 
كشور خواست تا هزينه هاي دانشجويي معلوالن 
مشغول به تحصيل در دانشگاه آزاد اسالمي به موقع 
پرداخت ش��ود تا دانشجويان معلول با مشكالت 
ثبت نام و امتحانات مواجه نشوند. او با بيان اينكه از 
فروردين امسال تاكنون قيمت ويلچر ۳ برابر شده 
است، به ايسنا گفت: قيمت يك ويلچر با كيفيت 
عادي حداقل دو ميليون و 2۰۰ هزار تومان هزينه 
دارد در صورتيكه هزينه پرداخت ش��ده از سوي 
سازمان بهزيس��تي تنها ۸۰۰ هزار تومان است.
رييس انجمن حمايت از حقوق معلوالن همچنين 
با بيان اينكه از قبادي دانا خواستيم تا افراد معلول 
كه به نوعي سبد حمايتي كاال به آنها تعلق نمي گيرد 
از اين سبد حمايتي بهره مند شوند گفت: رييس 
بهزيستي نيز پاسخ داد »با اش��اره به برنامه هاي 
بهزيستي در مورد توانمندسازي معلوالن، سعي 
مي كنيم تا سبد كاالي معلوالن را از طريق معاونت 
اجتماعي وزارت رفاه پيگيري كنيم و از انديشه هاي 
س��ازمان هاي مردم نهاد ب��راي افزايش كيفيت 

زندگي معلوالن استقبال مي كنيم«.

بهبودشرايط»دارو«دركشوربيمهشدگانتاميناجتماعيمشموالنبعديبستههايحمايتي
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي آخرين روند توزيع 
بس��ته هاي حمايتي دولت را تش��ريح ك��رد. محمد 
ش��ريعتمداري در حاش��يه مراس��م ديدار با روساي 
كانون هاي بازنشس��تگي آموزش و پرورش در پاسخ 
به پرسش��ي درباره آخرين وضعيت توزيع بسته هاي 
حمايتي براي كارگران و به ويژه كارگران فصلي گفت: 
مددجويان كميته امداد و بهزيستي و همه مددجويان 
پش��ت نوبتي از اين امكان بهره مند ش��دند. س��پس 

بازنشستگان تامين اجتماعي برخوردار شدند.
او افزود: در مرحله بعد تمامي بيمه گذاراني كه حقوق و 
دستمزدشان در بخش هاي غيردولتي پرداخت مي شود 
ولي تامين اجتماعي ليست بيمه شان را دراختيار دارد، 

تعلق مي گيرد.
ب��ه گفت��ه ش��ريعتمداري، در ابتدا ش��ش ميليون و 
۴۰۰هزار خانوار مشمول دريافت بسته ها مي شدند كه 
با همپوشاني ها، اطالعات افراد آماده شده و به محض 
دريافت منابع از خزانه دولت، نس��بت به پرداخت اين 
بخش اقدام مي كنيم. وزير رفاه با اش��اره به يك دسته 
از افراد كه در هيچ صندوقي س��ابقه بيمه ندارند ولي 
مدعي اند درآمد ماهانه ش��ان زير س��ه ميليون تومان 
است گفت: پس از پرداخت بسته بيمه شدگان تامين 
اجتماعي، اين افراد از طريق بانك هاي اطالعاتي موجود 
و مراجعه خود افراد به مراكز مختلف بهزيستي در برنامه 
پرداخت قرار مي گيرند. كارگران ساختماني، قاليبافان، 
كارگران واحدهاي صنعتي از همين جمله اند. بسته ها 
تا آخر سال ان شاءاهلل به دست افراد مي رسد.او درباره 
تعداد نوبت هاي واريزي بسته حمايتي براي مددجويان 
نهاده��اي حمايتي افزود: نوبت اول پرداخت ش��ده و 
دس��تور رييس جمهور براي پرداخت نوبت دوم ابالغ 
شده اما بايد منابع تامين شود. شريعتمداري در پاسخ 
به پرسش��ي درباره پرونده نفتكش سانچي نيز گفت: 

حادثه سانچي يك موضوع بين المللي است و در حال 
رسيدگي است.

وزير رفاه درباره حذف شش ميليون نفر از يارانه بگيران 
در اليحه بودجه۹۸ نيز اظهار كرد: س��تاد هدفمندي 
يارانه ها زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است.در 
اليحه دولت اين پيشنهاد مطرح ش��ده و در آن آمده 
است كه شناس��ايي افراد برخوردار به اس��تانداران و 
نمايندگان عالي دولت محول ش��ود كه با هماهنگي 
وزارت رفاه دستورالعملي تنظيم شود و اگر در مجلس 
مصوب شود، منابع حاصل از آن صرف رفع چهره هاي 
خشن آس��يب هاي اجتماعي مي شود. شريعتمداري 
درباره مشكالت معيشتي بازنشستگان نيز گفت: اين 
موضوع مورد اعتراض بسياري مستمري بگيران هست 
و با توجه به اينكه همسان سازي هم انجام نشده است، 
حقوقشان كفاف زندگي ش��ان را نمي دهد. اميدواريم 
با پيگيري هايي بتوانيم كمك هايي كرده و معيش��ت 

بازنشستگان را بهبود دهيم.
وزي��ر رفاه درب��اره تعيين حداقل حقوق و دس��تمزد 
كارگران نيز اظهار كرد: كميته دستمزد زيرمجموعه 
ش��وراي عالي كار جلس��ات متعددي دارد و موضوع 
حداقل معيشت خانوار و تطابق آن با حداقل دستمزد 
در دست رسيدگي و بررسي است.او چند خبر خوش 
براي بازنشسته ها داش��ت و گفت: توجه ويژه به اصل 

چندجانبه گرايي داريم. در جلس��ه ديروز، سه شنبه، 
آقاي صافي به نمايندگي از كليه بازنشستگان انتخاب 
و عضو مدعو جلسات هيات مديره صندوق بازنشستگي 
كشوري شد و براي اولين بار است چنين اقدامي صورت 
مي گيرد.شريعتمداري ادامه داد: در اين جلسه مقرر 
شد حركت مناس��بي براي ايجاد حس مشترك بين 
دس��تگاه هاي ارايه دهنده خدمات رفاهي با صندوق 
بازنشستگي كشوري صورت گيرد. سپردن كار تورهاي 
زيارتي به كانون هاي بازنشس��تگي با رعايت قوانين و 
مقررات از ديگر مصوبات بود.وزير رفاه ادامه داد: عالوه 
بر اين معين شد شش ماهه اول سال ۹۸ به 2۰۰ هزار 
بازنشسته آموزش و پرورش وام پنج ميليوني داده شود. 
هرسال 2۰۰ هزار نفر به سفرها اعزام مي شدند كه ۵۰ 
هزار سهميه به آن افزوديم. همچنين در شرايط برابر، 
تبعيض مثبتي براي به كارگيري فرزندان بازنشستگان 

در شركت هاي زيرمجموعه صندوق خواهيم داشت.
او با تاكيد بر اينكه برنامه ما ايجاد شفافيت است و اين 
هدف با جديت دنبال خواهد ش��د عنوان كرد: پاداش 
پايان س��ال، حقوق، خريد و فروش هاي شركت هاي 
زيرمجموعه صندوق ها به صورت شفاف در سايت هاي 
آنها اعالم مي شود و ش��ركت هايي كه پيشگام بودند 
را تش��ويق كرده و آنها ك��ه گام موثري نداش��تند را 
بركنار مي كني��م. از پايه هاي مهم برخورد با فس��اد، 
شفافيت سازي است. وزير رفاه درباره چرايي كنار نرفتن 
برخي مديران بازنشسته تاكنون نيز عنوان كرد: برخي 
شركت ها شايد مشمول نباشند ولي سياست وزارتخانه 
اين است كه بازنشس��تگان در جايگاه هاي مشورتي 
قرار گرفته و كار اجرايي به افراد جوان شايسته سپرده 
شود. حكم آنها كه بازنشسته اند و هنوز نرفته اند ابالغ 
شده و اگر هم صادر نشده باشد با اختياراتي كه داريم 

حكمشان را لغو مي كنيم.

مراسم توديع و معارفه روساي قديم و جديد سازمان 
غذا و دارو با حضور ايرج حريرچي، قائم مقام و سخنگوي 
وزارت بهداشت و نزديك ترين فرد به حسن هاشمي، 
وزير س��ابق بهداشت برگزار ش��د و حريرچي، در اين 
مراس��م به تخصص وزير جديد بهداشت اشاره كرد و 
گفت: براي اولين بار وزير غير پزشك در تاريخ كشور 

سكان وزارت بهداشت را به دست مي گيرد. 
حريرچي البته در ادامه به مساله دارو هم اشاره كرد و 
گفت شرايط دارو در كشور بهبود يافته است. قائم مقام 
معاون كل وزارت بهداش��ت با اشاره به بهبود شرايط 
حوزه دارو و تجهيزات پزشكي در ماه هاي اخير، گفت: 
سياست وزارت بهداشت در حوزه دارو، همواره حمايت 

از توليد داخل است.
ايرج حريرچي با بيان اينكه ب��راي اولين بار وزير غير 
پزشك در تاريخ كشور س��كان وزارت بهداشت را به 
دست مي گيرد، گفت: اميدواريم حضور دكتر نمكي 

براي حوزه سالمت و دارو منشأ خير و بركت باشد.
او افزود: دكتر اصغري خدمات شايس��ته اي در زمان 
جنگ، مسووليت و رياست در دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان و پس  از آن در س��ازمان غذا و دارو ارايه كرد و 
عملكرد شايس��ته اي در تمام زمينه ها داشت. اگرچه 
در ارديبهشت و خرداد با مشكالت قابل  توجهي روبرو 
بوديم، اما بخش اعظمي از آن در س��ه، چهار ماه اخير 
حل  ش��ده اس��ت يا در حال برطرف شدن است و اين 
امر حاصل زحمات، پاك دستي و سالمت نفس دكتر 
اصغري و مجموع��ه تحت مديريت وي بوده اس��ت. 
حريرچي با تقدير از خدمات شايس��ته دكتر اصغري 
در سازمان غذا و دارو ابراز اميدواري كرد كه دكتر پير 
صالحي نيز براي حوزه دارو، تجهيزات پزشكي و بطور 

كلي سازمان غذا و دارو مثمر ثمر باشد.
او با اشاره به سابقه دكتر پيرصالحي در حوزه صنعت 

و سياست گذاري دارو عنوان كرد: دكتر پيرصالحي از 
پيشنهادات اصلي براي رياست سازمان غذا و دارو بود 
كه با مذاكرات انجام شده، اين مسووليت را قبول كرد. 
قبول چنين مسووليت سنگيني در شرايط كنوني و 
وضعيت اقتصادي دشوار و اعمال تحريم هاي ظالمانه 
عليه كشور، مستلزم شجاعت، فداكاري و ايثار است 
و م��ا براي وي آرزوي موفقي��ت مي كنيم. معاون كل 
وزارت بهداشت ضمن تاكيد بر اهميت دارو، تجهيزات 
پزشكي، غذا، لوازم آرايشي، بهداشتي و مكمل، گفت: 
سياس��ت وزارت بهداش��ت، حمايت از توليد داخل و 
تقويت صنعت اس��ت. در حوزه دارو ش��رايط نس��بتا 
بهتري نسبت به س��اير حوزه ها داريم و بايد توليد در 
حوزه تجهيزات و ملزومات پزشكي در داخل، توسعه 

پيدا كند. 
حريرچي با بيان اينكه »شفافيت« يكي از محورهاي 
مورد تاكيد وزارت بهداش��ت اس��ت، گفت: نس��خه 
الكترونيك سالمت مي تواند بسياري از مشكالت را در 
اين زمينه حل كند. شفافيت بايد در همه مراحل كار 
از جمله تامين مواد اوليه، توزيع و مصرف، نمود داشته 
باشد و فرآيندها از جمله تمام مراحل صدور مجوزها 
و پروانه ه��ا بايد به  صورت الكترونيك انجام ش��وند و 
تمام مراحل براي تمام ذي نفعان، مردم، دستگاه هاي 

نظارتي و افكار عمومي روشن شود.
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شهرداران سابق تهران به دعوت حناچي دور هم جمع شدند و درباره مسائل تهران تبادل نظر كردند 

جاي اتاق فكر در شهرداري پايتخت خالي است

ديدار متفاوت در بهشت

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
روز گذش��ته برخي از ش��هرداران دوران بعد از انقالب 
ش��هر تهران به دعوت پيروز حناچي، ش��هردار تهران 
به س��اختمان مركزي ش��هرداري آمدند و نشس��ت 
مش��ترك ش��هرداران تهران در دوره پس از انقالب به 
ميزباني او برگزار ش��د. در اين نشست محمد توسلي، 
س��يدكمال الدين ني��ك روش، غالمحس��ين دلجو، 
محمدنبي حبيبي، سيد مرتضي طباطبايي، مرتضي 
الويري، محمدعلي نجفي و محمدعلي افشاني حاضر 
بودند. همچنين محمود احمدي نژاد، محمدباقر قاليباف، 

ملك مدني وكرباسچي از غايبان اين نشست بودند.
شهردار تهران در اين نشس��ت خطاب به شهرداران 
گذشته پايتخت با طرح اين پرسش كه اگر جاي من 
بودي��د، چگونه ته��ران را اداره مي كرديد؟ نحوه حل 
چالش هاي پايتخت را به بحث گذاش��ت و هر يك از 

حاضران در اين نشست نظرات خود را اظهار كرد.
حناچ��ي  دع��وت  »تع��ادل«،  گ��زارش  ب��ه 
ته��ران  گذش��ته  دوره ه��اي  ش��هرداران  از 
 ب��راي جلس��ه اي ك��ه مي ت��وان ب��ر آن ن��ام 
هم انديش��ي گذاشت، اتفاقي نادر اس��ت و تا به حال 
در كش��ور ما سابقه نداشته يا كم سابقه بوده است كه 
مسووالن سابق يك نهاد يا سازمان با تفكرات متفاوت 
در يك جا براي بيان ديدگاه ها و نظرات خود در محيطي 
غير رقابتي دور هم جمع شوند. اينكه پيروز حناچي 
تصميم گرفته و توانس��ته ش��هرداران سابق تهران از 
طيف هاي مختلف سياس��ي را دور يك ميز بنشاند و 
درباره مسائل ش��هر با آنها گفت وگو كند، در نگاه اول 
ممكن اس��ت يك نوع نمايش مديريت��ي به نظر آيد، 
اما چنانچه اين جلس��ات تداوم داشته باشد و نظرات 
مديران سابق شهر مورد توجه ش��هردار كنوني قرار 

گيرد، نتيجه فرق مي كند.
مهرداد تقي زاده، كارشناس ش��هري در گفت وگو با 
»تعادل« در اين باره گفت: به اعتقاد من بخشي از اين 
ديدارها جنبه تعارف دارد كه كمكي به كار نمي كند، اما 
چنانچه اين جلسات براي استفاده از تجربيات يكديگر 
تداوم داشته باش��د شرايط فرق مي كند و قطعا اتفاق 

مثبتي روي مي دهد.
تقي زاده در اين ب��اره افزود: براي اينكه جلس��اتي از 
اين دس��ت نتيجه داشته باشد، بايد درباره آن تحليل 
كارشناسي نيز صورت بگيرد. زيرا هيچ مديري حاضر 
نيس��ت عملكرد خود را نقد كند و تمام كارهاي خود 
را مثب��ت جلوه مي ده��د. در حالي كه ممكن اس��ت 
تجربيات منفي و مثبت داش��ته باش��د. ممكن است 
عملكرد يك شهردار در بخشي از امور از ديد خودش 
مثبت باشد و كارشناس ديگري نگاه منفي به آن داشته 
باشد. بنابراين مهم است كه خروجي اين ديدارها در 
كارگروه هاي كارشناس��ي مرتبط مورد بررسي قرار 
گيرد و بع��د از آن وارد اتاق هاي فكر ش��ود تا بتوان از 

نتايج آن در تصميم گيري هاي شهري استفاده كرد.
اين كارشناس ش��هري با بيان اينكه جاي خالي اتاق 
فكر در شهرداري به شدت احساس مي شود، تصريح 
كرد: نياز است تا اتاق فكر در شهرداري تشكيل شود 
تا در همه ش��اخه هاي مديريت شهري بتوان نظرات 
تخصصي را لحاظ كرد. هر چند شهرداري نياز دارد تا 
از مشاوران خبره استفاده كند، اما استفاده از نظرات 
شهرداران گذشته با ش��روطي كه گفتم نيز مي تواند 
نتيجه خوبي داشته باشد. در غير اين صورت، جلسات 
اينچنيني فقط به محلي براي نمايش و تعارف مديران 

تبديل مي شود.
او با تاكيد بر اينكه قطعا يك ديدار نمي تواند خروجي 
خاصي براي شهرداري داشته باشد، با اشاره به اهميت 
نقش مشاوران در شهرداري تهران گفت: طي 1.5سال 
گذش��ته ش��هرداري تهران ثبات مديريتي نداشت و 

تهران سه شهردار را به خودش ديد. بنابراين به دليل 
كوتاه بودن مدت زمان مديريت اين شهرداران تصور 
نمي كنم هيچ كدام از آنها اين فرصت را داش��تند كه 
كار خود را به شكل جدي شروع كنند. ازسوي ديگر، 
شهرداري اكنون با مش��كالت مالي مواجه است و در 
نتيجه طي اين يك س��ال، اق��دام جدي در خصوص 
استفاده از مشاوران انجام نشده است. زماني كه ثبات 
در ش��هرداري به وجود بيايد و درآمدها پايدار ش��ود 

مي توان از مشاوران خبره در شهرداري بهره برد.
اين كارشناس شهري در پاسخ به اينكه آيا نياز به حضور 
بيشتر شهرداران قبلي به عنوان مشاور در شهرداري 
هست يا خير؟ توضيح داد: استخدام شهرداران قبلي به 
عنوان مشاور خيلي در دنيا متعارف نيست و همان گونه 

كه گفتم بايد اتاق فكري متشكل از شهرداران سابق و 
حتي معاونان آنها، مشاوران خبره و استادان دانشگاه 
ايجاد كرد. البته هدايت چنين اتاق فكري بسيار مشكل 
است و نياز به هنرمندي خاصي دارد. زماني كه تعداد 
زيادي مديران ارشد، مديران سابق، نخبگان، استادان 
دانشگاه و متخصصان كنار هم جمع مي شوند مديريت 
آنها كار آساني نيست. زيرا همه انتظار دارند حرف هاي 
مفيد بشنوند و وقت ش��ان تلف نشود. رسيدن به اين 
منظور يك عقبه كارشناسي بسيار قوي مي خواهد و 
نياز است تا كميته هاي تخصصي روي خروجي اتاق 
فكر كار كنند تا بتوان از پتانسيل اين اتاق ها استفاده 
كرد. طرح هاي عنوان شده در اتاق هاي فكر بايد قوي 

و بدون نقص باشد.

او تاكيد كرد: مهم ترين قسمت تشكيل اتاق هاي فكر 
بخش مديريتي آن اس��ت كه بتواند آن را به بهترين 
نحو اداره كند به ش��كلي كه خروجي هاي بدون ايراد 
و قوي داشته باش��د، در غير اين صورت، ممكن است 

تصميم هاي اشتباه از آن بيرون آيد. 

    تحويل شهرداري با ۲۵ هزار نيرو
در جلسه روز گذشته، شهرداران سابق تهران درباره 
اتفاقات و رويدادهاي مهم دوران مديريت خود صحبت 
كردند. مرتضي الويري، ش��هردار اسبق تهران و عضو 
كنوني شوراي شهر پنجم در حاشيه نشست مشترك 
شهرداران در دوران پس از انقالب گفت: من پيش از 
اين در مسووليت اجرايي بودم و امروز عضوي از شوراي 

شهر هستم و تمام حرف هاي خود را به صورت كامل 
در برنامه پنج ساله س��وم كه از هفته آينده در دستور 
كار ش��ورا قرار مي گيرد، زده ام. در جلس��ه دو اولويت 
مهم تهران ش��امل حمل و نق��ل و ترافيك و آلودگي 
هوا را مطرح ك��ردم كه راه حل هر دو مش��كل به هم 

مرتبط است.
به گفته الويري، توس��عه حم��ل و نقل عمومي باعث 
كاهش تردد خودروهاي ش��خصي مي شود و كاهش 
خودروهاي ش��خصي كه عام��ل ۷۰ درصد آلودگي 
هوا هس��تند نيز باعث حل اين مشكل خواهد شد. در 
زماني كه من ش��هردار تهران ب��ودم، بودجه پايتخت 
۷۰۰ ميليارد تومان بود كه در حال حاضر به 1۷ هزار 
و ۴۰۰ ميليارد تومان رس��يده و نيروي انساني نيز در 
زمان من ۲5 هزار نفر بود كه در حال حاضر به ۶۸ هزار 

نفر رسيده است.
او در پاس��خ ب��ه اينكه طي اين س��ال ها ته��ران چه 
پيشرفت هايي داشته اس��ت، گفت: شبكه بزرگراهي 
پايتخت توسعه داشته و در زمان ما تنها يك خط متروي 
صادقيه به ميدان امام خميني )ره( فعال بود كه در حال 
حاضر مترو توسعه خوبي داشته و اميدواريم طي چند 
ماه پاياني سال ايستگاه هاي بيشتري مورد بهره برداري 
قرار گيرد. همچنين فضاي سبز توسعه پيدا كند، اين 

در حالي است كه از تعداد باغات كاسته شده است.

    تهران ۶۰ بار موشك باران شد
محمد نبي حبيبي كه از دي ماه س��ال ۶۲ تا آذر سال 
۶۶ مديريت شهر تهران را بر عهده داشت، نيز پس از 
جلسه شهرداران سابق تهران به خبرنگاران گفت: حل 
مش��كالتي كه در حوزه محيط زيس��ت وجود دارد از 
اولويت هاي پايتخت است؛ زيرا محيط زيست مساله اي 

چند بعدي است.
حبيب��ي با بيان اينك��ه 3 محور مهم ب��راي مديريت 
كالن شهرها شناسايي شده است كه شامل ترافيك، 
فضاي سبز و محيط زيست مي شود، گفت: بايد براي 

حل اين مشكالت بطور متوازن گام برداشته شود.
حبيبي با بيان اينكه در زمان مديريتش در تهران، مترو 
متوقف بود، اظهار كرد: مساله مترو يكي از موضوعات 
مهمي است كه راه اندازي آن با موانع سنگيني روبرو 
است. وي با اش��اره به اينكه در زمان من، زمان صدور 
پروانه ساخت 1۸ ماهه بود، گفت: پس از پايان مديريت 
من در تهران، اين رقم به ۶ ماه يعني دو س��وم كاهش 
پيدا كرد. ش��هردار اسبق تهران با اشاره به اينكه يكي 
از معضالت آن زمان مساله جنگ بود، گفت: تنها در 
دوره من ۶۰ بار تهران موشك باران شد اما ما بايد شهر 

را پرنشاط و زنده نگه مي داشتيم.

    خطر ناكي زلزله بيش از ۶ ريشتر براي تهران 
محمدعلي افشاني، شهردار س��ابق تهران نيز با بيان 
اينكه هر ش��هردار بايد به مساله حمل و نقل عمومي 
و به ويژه توس��عه مترو بپردازد، گفت: ترافيك يكي از 
مسائل مهم تهران است كه شهرداران بايد در تهران به 
آن بپردازند. نكته بعدي كاهش آلودگي هواست كه با 
توسعه حمل و نقل عمومي ممكن مي شود؛ همچنين 
توسعه فضاي سبز و به ويژه توجه به كمربند سبز شمال 
تهران نيز اهميت زيادي در زمينه كاهش آلودگي هوا 
دارد كه من در جلسه با آقاي حناچي بر آن تأكيد كردم.

 وي اف��زود: اولوي��ت ديگر تهران بخ��ش عظيمي از 
خانه هاي مسكوني در بافت هاي فرسوده است كه تاب 
آوري در مقابل زلزله را ندارند. بايد در اين رابطه توسعه 
محالت صورت گيرد و مسووالن بايد با ايجاد امكاناتي 
مردم را تش��ويق به تخريب و توسعه ساختمان هاي 
فرسوده كنند، چرا كه اگر زلزله اي باالتر از ۶ ريشتر در 

تهران بيايد شهر از آن آسيب مي بيند.

كشتيراني قابليت مقابله با تحريم ها را داردكرمانشاه به زودي به آرامش لرزه اي مي رسد 
علي بيت الله��ي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با اعالم جزييات زلزله 5.۹ ريشتري در جنوب سرپل ذهاب 
كه عصر 1۶ دي ماه ۹۷ در اس��تان كرمانشاه رخ داد، گفت: سيستم 
رخداد زلزله هاي با مكانيس��م امتداد لغز و معكوس، به نوعي بيانگر 
جبران شدن خمش و پيچشي است كه در زلزله معكوس ۷.3 ازگله و 
سپس جنوب سومار، ثالث و جنوب غربي سرپل ذهاب به وجود آمده 
و سپس جبران شده است و به نظر مي رسد، بايد منطقه به زودي به 

حالت سكون و آرامش لرزه اي برسد.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، ساعت 1۷: 11 روز 
يك ش��نبه 1۶ دي م��اه 13۹۷ زلزله اي با بزرگ��ي 5.۹ در عمق 1۰ 
كيلومتري رخ داد. لرزش شديد اين زمين لرزه كه به مدت حدود 1۰ 
ثانيه در محدوده قصر شيرين ادامه داشت در كل منطقه موجب ترس 

و هراس عمومي شد.
در همين رابطه، علي بيت اللهي دبير كارگروه مخاطرات طبيعي گفت: 
در ۴ آذرماه امسال زلزله اي با بزرگي ۶.۴ رخ داد كه موجب آسيب هاي 
جزئي در منطقه شد.اين زمين لرزه از نظر سازوكار با زمين لرزه ۶.۴ 
متفاوت است و بيانگر گسل مسبب مجزايي است. زلزله ۶.۴ تاريخ ۴ 

آذر امسال، از نوع امتداد لغز و زمين لرزه حاضر از نوع راندگي است.
بيت اللهي اعالم كرد: حدود ۲51۰ پس لرزه باالي ۲.5 از زمان رخداد 
زلزله ۷.3 ازگله در كل منطقه رخ داده اس��ت. اگر زمين لرزه هاي زير 
۲.5 را در نظر بگيريم، تعداد زمين لرزه هاي رخ داده به حدود بيش از 
۶۰۰۰ زمين لرزه مي رسد. از اين ميان ۴۴ زمين لرزه باالي ۴.5 و 1۷ 

زمين لرزه 5 ريشتر يا باالتر از آن است.
وي با اعالم اينكه زلزله 5.۹ غرب كرمانش��اه، در جنوب سرپل ذهاب 
و ش��مال س��ومار و غرب گيالنغرب واقع بود، گفت: منطقه رويداد از 
نظر جمعيتي به مراتب تنك است و به جز تعدادي مجروح سرپايي 
و خس��ارت ناچيز منازل مسكوني، آس��يب جدي از منطقه گزارش 

نشده است.
عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ادامه داد: 

بعد از رخداد زلزله 5.۹، حدود 5۰ پس لرزه كه ۴ پس لرزه بزرگي باالي 
۴ داشته اند، رخ داده است. با رخداد پس لرزه ها چنين به نظر مي رسد 
كه منطقه به حالت س��كون و آرامش نس��بي لرزه اي مي رسد. آنچه 
واضح است آسيب هاي رواني وارد شده بر مردم منطقه است كه بيش 
از يك سال است با رخداد بيش از 15 زلزله بزرگ تر از 5 بطور تناوبي در 

حالت اضطراب قرار مي گيرند.
اين محقق با اعالم اينكه اين تعداد از زلزله هاي بزرگ و پس لرزه ها 
در يك ناحيه كوچك در كش��ور جزو موارد كم رخداد به ش��مار 
مي رود، چنين امري را حتي در دنيا نيز بسيار كم سابقه عنوان كرد 
و افزود: انتظار اين بود كه با رخداد زلزله ۶.۴ در ۴ آذر 13۹۷، انرژي 
دروني زمين رها و منطقه به آرامش برس��د، اما رخداد زلزله هاي 
بزرگ در همان منطقه ادامه يافت ت��ا اينكه منجر به زلزله 5.۹ با 

سازوكار معكوس شد.
بيت اللهي تصريح كرد: سيستم رخداد زلزله هاي با مكانيسم امتداد لغز 
و معكوس، به نوعي بيانگر جبران شدن خمش و پيچشي است كه در 
زلزله معكوس ۷.3 ازگله و سپس جنوب سومار، ثالث و جنوب غربي 
سرپل ذهاب به وجود آمده و سپس جبران شده است. به نظر مي رسد 

كه بايد منطقه به زودي به حالت سكون و آرامش لرزه اي برسد.

دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته با انتقاد از سازمان بنادر و 
بانك مركزي به دليل عدم حمايت از شركت هاي كشتيراني، گفت: 
پس از اعمال تحريم ها ۲۰ شركت الينر خارجي از بنادر ايران خارج 

شدند.
به گزارش تسنيم، مسعود پل مه در يك نشست خبري با بيان اينكه 
اولين نقطه برخورد ما در تحريم دريا بود، گفت: شركت هايي كه به نوعي 
داراي فعاليت اقتصادي با امريكا بودند يا مورد تهديد قرار گرفته بودند 
بنادر ايران را ترك كردند. حدود ۲۰ شركت فعال حمل ونقل دريايي 
خارجي بودند. وي با اش��اره به احياي ليس��ت سياه تحريم اشخاص 
حقيقي از سوي امريكا، اظهار كرد: به دليل تجارب خوب تحريم قبل، 
قابليت مقابله با تحريم ها را داريم. هرچند تحريم ها در بخش هايي موثر 
واقع شده است و دولتمردان بايد ش��رايطي را به وجود آورند تا توان 

مقابله با تحريم ها را داشته باشيم.
دبير انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران همچنين با بيان اينكه 
ش��ركت هاي بيمه بين المللي تمام پوش��ش هاي خود را تا آب هاي 
سرزميني كشورمان دارند و بعد از ورود كشتي به آب هاي ملي ايران 
اين پوشش ها را س��لب مي كنند، اظهار كرد: در دوره قبل از برجام با 
توجه به تجربه تحريم ها دو موسس��ه داخلي را راه اندازي كرديم و با 
مذاكره با كشورهاي منطقه و خارج از منطقه اين توافق به عمل آمد كه 
كشتي هاي ما كه با بيمه هاي داخلي تردد مي كنند را قبول مي كردند.

پل مه با ي��ادآوري اينكه در دوره بعد برجام دولت به اين ش��ركت ها 
توجهي نكرد كه باعث تعطيلي اين موسسات شد در پاسخ به پرسش 
تس��نيم مبني بر اينكه وضعيت كنوني ش��ركت هاي كشتيراني در 
داخل پس از تحريم ها چگونه اس��ت و آيا س��ازمان ها و دستگاه هاي 
ذي رب��ط حمايت هاي الزم را از اين ش��ركت در مواجهه با تحريم به 
عم��ل مي آورده اند، گفت: پس از تحريم ۲۰ ش��ركت الينر خارجي 
كه رتبه بااليي در سطح بين المللي داشتند از بنادر كشورمان رفتند 
و اين مس��اله به ما لطمه وارد كرد. ضمن اينكه تع��دادي از مديران 
كشتيراني نيز در ليست تحريمي امريكا قرار گرفتند. وي ادامه داد: 

پس از تحريم 3۰ درصد حج��م معامالت خارجي در حوزه واردات و 
ترانزيت پس از تحريم كاهش يافته است. شايد يكي از داليل اين باشد 
كه ارزش پول كشور كاهش يافته است. اما در بخش صادرات كاهش 

چنداني نداشته ايم.
به گفته وي، به همين ترتيب برخي نيروهاي پرسنلي با تعديل مواجه 
شده اند و در بنادر ترمينال دارها با كاهش فعاليت از سه شيفت كاري 
به يك شيفت كاري برسند. بطور كلي حدود ۴۰ درصد نيروهاي فعال 

در بخش شركت هاي كشتيراني تعديل شده اند.
مهرشاد معين انصاري، عضو هيات مديره انجمن كشتيراني و خدمات 
وابسته نيز در اين باره گفت: در تسويه وجوه و پرداخت عوارض بندري 
و پايانه هاي بندري به مشكل بر خورده اند چرا كه پيش از اين به راحتي 
مي توانستند با حساب هاي ارزي خود، آنها را پرداخت كنند اما امروز با 
توجه به اينكه مبناي محاسبه عوارض بندري به دالر آزاد تغيير كرده 
است و دالر به نرخ آزاد محاسبه مي شد، اين كار از طريق حساب هاي 
ارزي نيز به راحتي ممكن نيست. وي بيان كرد: فعاالن حوزه دريايي 
و بندري به جاي پرداخت��ن به امور حمل و نقل دريايي درگير نقل و 
انتقاالت ارزي شده اند و نقشي مشابه صرافي ها پيدا كرده اند و در اين 

بين سازمان بنادر و دريانوردي و بانك مركزي نيز كمكي نكرده اند. 
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هند: دهلي نو فعاليت
در بندر چابهار را آغاز كرد

دولت هند عمليات  بخش��ي از بندر شهيد بهشتي 
چابهار را طبق قرارداد سه جانبه اي كه در ۲۴ دسامبر 
۲۰1۸ امضا ش��د بر عهده گرفت .به گزارش تسنيم 
به نقل از ايكناميك تايمز، هند عمليات هاي بخشي 
از بندر اس��تراتژيك چابهار را در استان سيستان و 
بلوچس��تان ايران برعهده گرفت .اين اولين بار است 
كه هند بندري را در خارج از قلمرو خود اداره مي كند. 
وزارت كشتيراني هند در بيانيه اي اعالم كرد: دولت 
هند عمليات هاي بخشي از بندر شهيد بهشتي چابهار 
را طبق قرارداد سه جانبه اي كه در ۲۴ دسامبر ۲۰1۸ 
امضا ش��د بر عهده گرفت .در اين بيانيه آمده است: 
»واگذاري فيزيكي تجهيزات معامله كاالها در اين 
پايانه و ساختمان اداري تا ۲۹ دسامبر ۲۰1۸ كامل 
شد« .فعاليت هاي اقتصادي در بنادر هندي منطقه 
آزاد چابهار با رسيدن يك كشتي آغاز شد. يك كشتي 
قبرس��ي با ۷۲۴5۶ ميليون تن بار دانه ذرت به بندر 
چابهار رسيد. كشتي ماچراس در ساعت 3۰ :1 روز 3۰ 
دسامبر ۲۰1۸ در اين پايانه پهلو گرفت و هند اولين 
عمليات بارگيري خود را انجام داد .طبق اين بيانيه، اين 
اولين قدم از يك سفر طوالني است. هند با مشاركت در 
چابهار تاريخ ساز شده و حاال يك همكاري منطقه اي 
و تالشي مشترك را براي حمايت از سرزمين بسته 
افغانستان هدايت مي كند. اين اولين بار است كه هند 
يك بندر را در خارج از قلمرو خود اداره مي كند .هند 
در سال ۲۰۰3 همكاري با ايران را در بندر چابهار آغاز 
كرد، ولي در نيمه دوم ۲۰1۴ با امضاي يك يادداشت 
تفاهم بين اين دو كشور براي توسعه بندر چابهار در 
مه ۲۰15، انگيزه اصلي به وجود آمد .اين يادداشت 
تفاهم تبديل ش��د به يك قرارداد 1۰ س��اله رسمي 
براي تجهيز و عملياتي كردن بندر چابهار كه در ۲3 
مه ۲۰1۶ طي ديدار نخس��ت وزير نارن��درا مودي از 
تهران اجرايي شد .بندر چابهار در استان سيستان و 
بلوچستان به راحتي از طريق ساحل غربي هند قابل 
دسترسي است .فاز اول بندر چابهار در دسامبر ۲۰1۷ 
توسط رييس جمهور حسن روحاني افتتاح شد و يك 
مسير استراتژيك را باز كرد كه ايران هند و افغانستان 

را با گذر از پاكستان به هم متصل مي كرد .

۲ ميليارد يورو براي تهيه
واگن مترو پيش بيني شده است

رييس ش��وراي ش��هر تهران گفت: ۲ ميليارد يورو 
براي تهيه واگن  مترو پيش بيني شده اما مشخص 
نيست چرا اين موضوع از رياست جمهوري پيگيري 
نمي شود.به گزارش مهر، محسن هاشمي در نشست 
هم انديشي مش��ترك اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران و شهردار تهران با حضور اعضاي هيات علمي 
كنفرانس بين المللي ترافيك، با اش��اره به اينكه هر 
نظامي مشروعيتش را از طريقي به دست مي آورد، 
گفت: كارآمدي است كه بعد از مشروعيت اهميت 
دارد، يعني اگر جمهوري اسالمي نتواند كارآمدي اش 
را حفظ كند، مشروعيت خود را نيز از دست مي دهد. 
مهم است كه ما سطح كارآمدي را باال ببريم و وضعيت 
ترافي��ك و آلودگي هوا را حل كني��م.وي افزود: ۹3 
درصد مردم اولويت هاي اول ش��هر تهران را آلودگي 
هوا و ترافيك عنوان كردند. واضح است كه آلودگي 
هوا توسط حمل ونقل عمومي قابل حل است، توسعه 
حمل ونقل عمومي مستلزم اين است كه سوخت هاي 
فسيلي را كنار بگذاريم.هاشمي تصريح كرد: به جاي 
اينكه ۷ ميليون نفر از سيستم مترو استفاده كنند، 
فقط ۲.۲ نفر اس��تفاده مي كنند و اي��ن وهن نظام 
جمهوري اسالمي ايران اس��ت. بايد هر طور شده و 
از هر منابعي كه الزم است پول فراهم كنيم تا مترو 
را به شكل مناسب تجهيز  و استفاده از آن را افزايش 
دهيم.وي اتوبوسراني را مكمل مترو دانست و عنوان 
كرد: بايد اتوبوس را به مترو عمود كنيم و مس��افران 
را به مترو برسانيم. اتوبوس ها نيز اصال نبايد گازي و 
بنزيني باش��ند و بايد از اتوبوس هاي برقي استفاده 
كنيم. بايد روي ۹ هزار اتوبوس باتري دار، ۲۰۰ هزار 
تاكس��ي باتري دار و ۲ هزار واگن مترو برنامه ريزي 
كنيم.هاشمي گفت: ايستگاه هاي مترو با وجود 3 هزار 
متر تجاري در اطرافش به راحتي ساخته مي شود و 
ساخت ايستگاه هاي مترو توسط بخش خصوصي 
انجام مي شود.۲ ميليارد يورو براي تهيه واگن ها موجود 

است، اما كسي سراغشان نرفته است. 

پيش بيني بارش برف و باران
۳ روزه در ۱۳ استان كشور

سازمان هواشناس��ي از ورود سامانه بارشي جديد 
به كش��ور خب��ر داد و اع��الم كرد: ط��ي روزهاي 
چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه برف و باران 13 استان 
را فرا مي گيرد. به گزارش تسنيم، احد وظيفه، مدير 
پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي اظهار كرد: 
اين سامانه موجب بارش باران و برف در بعضي ساعات 
وزش باد شديد در استان هاي واقع در شمال غرب، 
غرب و جنوب غرب و به تدريج از بعدازظهر چهارشنبه 
در مركز، ارتفاعات البرز، شرق و شمال شرق كشور 
مي شود.وي افزود: اين سامانه پنج شنبه ۲۰ دي ماه 
در شرق درياي خزر و شمال شرق كشور و روز جمعه 
۲1 ديماه فعال بوده و سپس از كشور خارج مي شود.

وي تصريح كرد: فردا در استان هاي آذربايجان غربي، 
شرقي، كردستان، كرمانشاه، اصفهان، چهارمحال 
و بختي��اري، كهگيلويه وبويراحمد و خوزس��تان 
بارش برف و باران گاهي وزش باد شديد و در شرق 
خوزستان، ش��مال بوشهر، س��واحل خوزستان و 
بوشهر، غرب فارس، ش��مال يزد، شمال خراسان 
جنوبي و جنوب خراسان رضوي بارش باران گاهي 
رعدوبرق و وزش باد ش��ديد پيش بيني نمود.مدير 
پيش بيني و هشدار هواشناسي با اشاره به بارش برف 
و باران و وزش باد طي پنج شنبه در غرب مازندران، 
گلستان و خراسان ش��مالي؛ به سبب بارش برف و 
كوالك نسبت به لغزندگي جاده هاي كوهستاني، مه 
آلودگي و كاهش ديد در نقاط كوهستاني و سردسير 

مناطق ذكر شده، هشدار داد.

شهردار تهران با بيان اينكه با توجه به بودجه  دولت 
براي س�ال آينده، وضعيت اقتصادي در سال 98 
پيچيده اس�ت، گفت: الزم اس�ت كه خود را براي 
شرايط سخت تر آماده كنيم. مجموعه شهرداري 
بايد هزينه هاي اضافه را كم كند. وضعيت امروز ما 
مانند آن پسر حاجي است كه ورشكست شده، اما 
همچنان ولخرجي مي كند.به گزارش ايسنا، حناچي 
در جلسه شوراي معاونان و مش�اوران با شهردار 
تهران ادام�ه داد: چه معنايي دارد كه ش�هرداري 
بزرگ ترين مجموعه حمل و نقل خودروي داخل 
سازماني را داش�ته باش�د يا 200 واحد مسكوني 
و خودروي س�ازماني در اختيار افرادي باش�د كه 
چندين نس�ل از مديريت و همكاري ايش�ان در 
شهرداري مي گذرد، اما همچنان در منازل مسكوني 
شهرداري ساكن هستند و از خودروهاي شهرداري 
استفاده مي كنند، تمامي اين موارد بايد ساماندهي 
شوند.شهردار تهران با انتقاد از برخي اختالف نظرها 
و كش�مكش ها در درون مديريت ش�هري گفت: 
اگر قرار باش�د كه م�ن وقت عمده خ�ود را صرف 
حل مشكالت داخلي سازمان كنم، ديگر به ساير 

مشكالت نمي توانم رس�يدگي كنم. ما يك تيم و 
يك خانواده هستيم كه بايد به همديگر كمك كنيم 
مشكالت برطرف شود.حناچي با اشاره به برخي 
از مجموعه هاي ش�هرداري يادآور شد: اگر برخي 
از اين مجموعه ه�ا در اختيار بخش خصوصي بود 
درآمد زيادي توليد مي كرد، اما متاسفانه ما از اين 
مجموعه ها نمي توانيم به خوبي استفاده كنيم كه 
بايد فكري به حال آن كرد.شهردار تهران بر اصالح 
ساختار ش�هرداري تاكيد كرد و گفت: به نظر من 
هيچ جراحي نمي تواند روي خود يك عمل سخت 
انجام دهد. به نظر مي رسد براي جراحي در ساختار 
شهرداري بايد به سراغ كساني برويم كه تجربه اين 
كار را داش�ته اند و از آنها كمك بگيريم.همچنين 
ش�هردار تهران روز گذش�ته در مراس�م امضاي 
قرارداد خريد 3۷۶ واگن مترو توس�ط شهرداري 
تهران از كنسرس�يوم واگن پارس و يك ش�ركت 
چيني خبر داد و گفت: اكنون موافقتنامه قرارداد 
امضا مي ش�ود و اين ب�ه آن معنا اس�ت كه توافق 
اوليه اي براي اين قرارداد انجام مي دهيم.شهردار 
تهران با بيان اينكه س�هم مترو اكنون در حمل و 

نقل شهري تهران با وجود همه سرمايه گذاري ها 
1۴ درصد است، اظهار كرد: اگر همه برنامه ريزي ها 
به نتيجه برسند اين سهم بايد به ۵0 درصد برسد. 
اكنون روزانه حدود 2.۵ ميليون س�فر شهري در 
مترو داريم كه ايده آل مان افزايش آن تا ۷ ميليون 

سفر موثر است.
حناچي ادام�ه داد: جلوگي�ري از آلودگ�ي هوا و 
ترافيك در كالن ش�هرهاي دنيا هي�چ راهي جز 
كاهش حمل و نقل شخصي و جايگزيني پياده روي، 
دوچرخه س�واري و توس�عه حمل و نقل عمومي 
و به ويژه مت�رو ندارد. وي با اش�اره به خط ۷ مترو 
كه تاكنون ساخته ش�ده تصريح كرد: براي اينكه 
سرفاصله ها را در اين خطوط به حداقل برسانيم، 
دو هزار كسري واگن داريم و همه تالش ها در جهت 
تامين اين كس�ري اس�ت. واگن هايي را كه امروز 
درخص�وص آنها توافق كرديم، مي توانس�تيم به 
شركت واگن س�ازي تهران ارجاع دهيم اما تالش 
ما اين است كه از همه ظرفيت كشور استفاده شود. 
قاعدتا همه راه هاي حمل و نقل اعم از هوايي، قطار و 

اتوبوس قابليت سرمايه گذاري دارند.

200 خانه و خودروي سازماني همچنان در اختيار مديران سابق شهرداري 

تك خبر
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جهانگيريدرمراسماهداينشانكارآفريني»امينالضرب«:

ازاينزمستانسختاقتصادگذرخواهيمكرد
تعادل |

»برگزيدگان 97 بخش خصوصي« معرفي و تقدير شدند. 
منتخبان عرصه كس��ب وكارها آمده بودند تا در سومين 
مراس��م »امين الضرب« كه روز گذشته برگزار شد، از آنها 
تقدير شود؛ افرادي كه بنگاه هايشان را فعال نگه داشتند تا 
خيلي ها از گزند نابساماني هاي به وجود آمده، در امان بمانند؛ 
اما دغدغه دارند و گله مندند. البته تنها خواسته شان اين است 
كه ديده و شنيده شوند و در تصميم سازي ها به كار گرفته 
شوند. شايد از همين رو است كه رييس اتاق تهران هم هدف 
از برگزاري همايش »امين الضرب« را كه هرساله به مناسبت 
سالگرد تاسيس اتاق تهران برگزار مي شود، چنين عنوان 
مي كند: »تغيير گفتمان غالب از ضديت با كارآفرينان به 
توجه به آن است« اما اسحاق جهانگيري مرد شماره دو دولت 
و فردي از جنس صنعت از پاستور آمده بود تا به خالقان كسب 
وكارها اميدواري دهد. شايد او به خوبي مي دانست كه در اين 
سال ها بر صاحبان كسب و كار در ايران چه گذشته است، كه 
در جمع صميمي شان بغض كرد وگفت: »هرچند برخي با 
كارشكني هايشان به دنبال خارج كردن رقيب از گود هستند، 
اما من براي حمايت از كارآفرينان هم كه شده، قول مي دهم 
كه بمانم.« همين حرف كافي بود كه تا بخش خصوصي او 
را مورد تشويق ممتد قرار دهد. اما به گفته جهانگيري، اين 
زمستان سرد وسخت روزهاي اقتصاد ايران هم گذرا خواهد 
بود، اما صبوري وهمياري صاحبان كسب وكارها را مي طلبد. 
همچنين در اين مراسم، 10 كارآفرين برتر و فعال در حوزه 
اقتصاد، با دريافت لوح و نش��ان امين الضرب مورد تقدير و 

تشويق اتاق بازرگاني تهران قرار گرفتند.

  تقدير از 10 كارآفرين 
س��ومين دوره از مراس��م اعط��اي تندي��س و نش��ان 
امين الضرب به مناس��بت 135 س��الگي تاسيس اتاق 
بازرگاني تهران روز گذشته با حضور اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور در تاالر وحدت برگزار ش��د. 
براي اين دوره از مراسم اعطاي نشان امين الضرب، بيش 
از 420 بنگاه و شخص حقيقي مورد داوري قرار گرفتند 
كه از اين تعداد، دو كارآفرين ويژه، هشت چهره فعال و 
اثرگذار در حوزه اقتصاد كش��ور با دريافت لوح و نشان 
امين الضرب مورد تقدير و تشويق اتاق بازرگاني تهران 
قرار گرفتند. ابت��دا از »محمدعلي موحد« و »عزت اهلل 
فوالدوند« به عن��وان دو چهره فرهنگي و پژوهش��گر 
اثرگذار در حوزه اقتص��اد تقدير به عمل آمد. پس از آن 
»سيدابوالقاسم مرتضوي«، بنيانگذار كارخانه آرد ستاره 
و »لئون آهارونيان« مديرعامل شركت ستي و از فعاالن 
صنعت حمل ونقل به عنوان دو چهره پيشكسوت صنعت 
و اقتصاد با اهداي لوح و نش��ان امين الضرب تقدير شد. 
همچنين لوح و نشان امين الضرب به »سلطان حسين 
فتاحي« بنيانگذار كارخانه توليد لوازم خانگي امرسان 
و »اكبر ابراهيمي« ريي��س هيات مديره گروه صنعتي 
پاكش��وما به پاس فعاليت هاي صنعتي ، توليد و ايجاد 
اشتغال از سوي اتاق بازرگاني تهران اهدا شد. در ادامه 
اين مراس��م »محمدجواد ش��كوري مقدم«، بنيانگذار 
سايت هاي آپارات و فيليمو و همچنين دو برادر »سعيد 
و حميد محمدي«، بنيانگذاران سايت ديجي كاال موفق 
به دريافت لوح و نشان امين الضرب از اتاق تهران شدند. 
در نهايت »عباسعلي قصاعي« مديرعامل چيني زرين 
ايران و »حميدرضا هاش��مي نيا« موسس شركت هاي 
تكوين الكترونيك، س��ام الكترونيك و س��ام سرويس 
موفق به دريافت لوح، نش��ان و تنديس امين الضرب به 
عنوان كارآفرينان ويژه شدند. »ميزان توليد«، »ميزان 
ايجاد اشتغال« و »ميزان صادرات« از جمله معيار هاي 
مورد نظر در انتخاب كارآفرينان برتر در سومين دوره از 
مراسم اعطاي تنديس و نشان امين الضرب بود. همچنين 
براي انتخاب دو چهره فرهنگي و پژوهشگر نيز »ميزان 
اثرگذاري تاليفات و پژوهش هاي آنان در اقتصاد« مدنظر 
قرار گرفته است. در دور اول امين الضرب سه تنديس و در 
دور دوم نيز دو تنديس به كارآفرينان برتر اهدا شده بود.

  اولويت هاي كاري دولت
معاون اول رييس جمهور در حالي به س��ومين دوره از 
جش��نواره امين الضرب آمده بود كه در دوره پيش��ين 
اين مراس��م، غايب بود. اما دليل اي��ن تاخير را مي توان 
حضور در جلسه شوراي عالي سران سه قوه عنوان كرد. 
اسحاق جهانگيري در ابتداي سخنانش به ناآرامي هاي 
اخير كشور اشاره و نقش بخش خصوصي در گذشته و 

حال را برجس��ته ارزيابي كرد. او همچنين از صنوف و 
فعاالن اقتصادي درخواست كرد كه مراعات حال مردم 
را در قيمت كاالها داشته باشند و اما اين نويد را هم داد 
كه درآمد ارزي كش��ور در اولين فرصت صرف واردات 
كاالهاي اساس��ي مي ش��ود و بنابراين شبكه اي منظم 
براي توزيع كاالهاي اساسي تشكيل مي شود. روي ديگر 
سخنان جهانگيري به كسبه بازار بود و خواستار آن شد 
تا ضمن دريافت س��ود متعارف، براي تامين معيشت 

مردم تالش كنند.
از فع��االن  ام��ا  خواس��ته ديگ��ر جهانگي��ري 
اقتص��ادي، افزاي��ش درآمده��اي ارزي كش��ور 
 از طري��ق احي��اي ص��ادرات ب��ود. او گف��ت: 
ما به درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نياز داريم و بايد 
تالش خ��ود را براي رونق صادرات ب��ه كار بريم. اين در 
حالي است كه رييس جمهور امريكا، كاهش درآمد ارزي 
نفت ايران را نشانه گرفته اما با صادرات محصوالتي مثل 
پوشاك و ساير كاالها نياز اصلي كشور را برآورده خواهيم 
كرد. او اولويت ديگر دولت را »احياي توليد« دانس��ت 
وگفت: امروز مهم ترين مساله واحدهاي توليدي به دليل 
تغييرات نرخ ارز، نقدينگي اس��ت كه تامين آن بايد در 
دستور كار دولت و اتاق هاي بازرگاني و البته نظام بانكي 
باشد. او همچنين از بخش خصوصي خواست تا با توجه 
به محدوديت ها، روش هايي براي تامين نقدينگي ارايه 
بدهد. به گفته جهانگيري، اگر صادرات كشور، تامين ارز 
مورد نياز كشور و كاالي مورد نياز مردم را تامين كند، از 
اين زمستان سخت گذر خواهيم كرد. او در عين حال از 
فعاالن اقتصادي انتظار داشت تا بنگاه هاي خود را سرپا 

نگهداشته و اجازه آسيب به آنها را ندهند.

    به خاطر كارآفرينان مي مانم
 او در بخ��ش ديگري از س��خنان خ��ود، گريزي هم به 
مخالفت برخي سياستمداران با حضور او در كابينه زد و 
گفت: امروز انسجام اهميتي بيش از پيش دارد، در حالي 
كه عده اي زير فشارهاي اقتصادي له مي شوند، عده اي 
ديگر به جاي حل مشكالت مردم قصد دارند فقط رقيب 
را از صحنه خارج كنند. اما به خاطر شما كارآفرينان قول 
مي دهم كه در دولت بمانم و آنچه در توان دولت اس��ت 
را به صحنه بياورم تا با كمك و مشورت شما از اين دوره 
عبور كنيم. جهانگيري با اشاره به بيماري مزمن اقتصاد 
ايران گفت: امروز »موضوع بودجه دولت«، »نقدينگي«، 
»مس��ائل زيس��ت محيطي« و »مس��اله آب« به يك 
ابرچالش تبديل شده اند. اين چالش ها از گذشته وجود 
داشته و بايد بر روي آنها متمركز مي شديم كه موضوع 
جديدي به اس��م تحريم ها اكنون پيش روي ايران قرار 

گرفته است. 
جهانگيري همچنين درباره نياز كشور به كارآفريني نيز 
گفت: انتخاب كارآفرين برتر در بخش خصوصي از سوي 
بخش خصوصي به معناي ترغيب شركت ها و موسسات 
و نيز شهروندان به اين موضوع است كه كارآفريني يك 
نياز مهم و ملي امروز ايران به ش��مار مي رود و كارآفرين 
با كش��ف و خلق فرصت هاي جديد مي تواند كشور را از 
موانع پيش رو عبور دهد. او تصريح كرد: حتي اگر كشور 
با محدوديت هاي تحريم نيز مواجه نبود باز هم نيازمند 
كارآفريني بوديم. به گفته او، ما مس��ووليت داريم تا در 
شرايطي كه با آن مواجه هستيم، افق هاي مهم و بزرگي 

را پيش روي كشور باز كنيم كه اين كار از عهده فعاالن 
اقتصادي برخواهد آم��د، اما در اين ش��رايط پيچيده، 
رويكردها و س��ازو كارهاي متعارف شناخته شده كه به 
دليل فرسايش، فساد و ناكارآمدي كارساز نيستند. در 
حالي كه نيازمن��د راهكارهاي جديدي براي برون رفت 
از مشكالت هستيم. بنابه اظهارات جهانگيري، جوانان 
و زنان مي توانند كارآفرينان بزرگي ش��وند كه تغييرات 
بزرگ��ي را در اقتصاد ايران ايج��اد كنند. او همچنين بر 
هماهنگ��ي بنگاه هاي اقتصادي با تغيي��رات اقتصادي 
داخل��ي و خارجي تاكيد كرد و گفت: تغييرات جديدي 
هم اكنون در دنيا در حوزه اقتصاد در حال انجام اس��ت. 
بايد در محيطي كه فعاليت مي كنيم، نسبت به تغييرات 
آگاهي كامل داشته باش��يم تا خود را از خطرات مصون 
بداريم، بنابراين جامعه پويا جامعه اي است كه تغييرات 
را شناخته و خود را با آن تطبيق مي دهد. در مقطع فعلي 
كشور به شدت به تقويت فرصت هاي كارآفريني نياز دارد 
تا همه به يكديگر كمك كرده و با اعتماد به نفس جدي به 
خلق فرصت هاي جديد بپردازيم. او كه در اين قسمت از 
سخنراني خود كه دچار بغض شده بود عنوان كرد كه يك 
كارآفرين به دنبال اين است كه بتواند كارگر خود را تامين 
كند، در حالي كه به بخش خصوصي گفته مي شود كه آنها 
دنبال سودهاي آنچناني هستند در حالي كه اين ظلم به 
كارآفرينان است؛ پس بايد ابتدا انسجام الزم را داشته و 
مسائل اقتصادي را براي حل مشكل اولويت بندي كنيم. 

  گله ها از بي توجهي به كارآفرينان
اين مراسم اما فرصتي براي صاحبان كسب وكارها بود 
تا دغدغه هايش��ان را به گوش دولتمردان برسانند. از 
همين رو، رييس اتاق بازرگاني تهران با گاليه از دولت 
براي ناديده گرفتن بخش خصوصي در تصميم گيري ها 

گفت: امروز دولت با صدور بخشنامه با فعاالن اقتصادي 
حرف مي زند و آنها را در تصميم��ات بازي نمي دهد. 
مسعود خوانساري با بيان اينكه بعد از برجام اميد كشور 
و اقتصاد را در بر گرفته بود و روياي توس��عه را هر روز 
بيش��تر در ذهن و جان خود نقش بستند تصريح كرد: 
بدعهدي هاي امريكا آن تص��ورات متعالي را نقش بر 
آب كرد پس امروز مي خواهم بگويم بخش خصوصي 
كه شما امروز او را به بازي نگرفته و تصميمات را بدون 
اطالع آنها در قالب بخش��نامه و ابالغيه اجرا مي كنيد 
همان كس��اني هستند كه پيش از مش��روطه به فكر 
اقتصاد و آينده كش��ور ب��وده و همه س��رمايه خود را 
اكنون روي همي��ن زمين به كارخانه تبديل كرده اند. 
به گفته خوانساري، نگاه فعاالن اقتصادي غيرسياسي 
بوده و هدف شان آباداني كشور است؛ پس بايد يك بار 
براي هميش��ه اين اصل را بپذيريم كه هيچ كشور در 
دنيا توس��عه نيافته مگر ايكنه نقش بخش خصوصي 
را به رسميت بشناسد. او با بيان اينكه امروز قصد گله 
و ش��كايت ندارم، اما بايد بگويم هدف ات��اق تهران از 
برگزاري اين همايش تغيير گفتمان غالب از ضديت با 
كارآفرينان به توجه به آن است. رييس اتاق بازرگاني 
تهران در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: امروز 
اگرچه صحبت از فس��اد و رانت اس��ت اما هيچ بخش 
خصوصي را نمي توان يافت كه جامعه را به فساد كشانده 
پس بايد حساب آنها را از افرادي كه شركت هاي صوري 
دارند جدا كرد و نام كارآفرين را آغشته به چنين افرادي 
نكرد. او ادامه داد: امروز كارآفرينان غمشان اين است 
كه ناماليمات كارگران آنها را بيكار نكند و مي خواهند 
سفره كارگرانشان را رنگين كنند، پس نگاه آنها ملي و 
ديني است و بايد آنها را با اين نگاه به جامعه معرفي كردو 

الگوهاي واقعي اين زمانه به حساب آيند.

او همچنين با اش��اره به اهميت تجلي��ل ازكارآفرينان 
گفت: مجلس وكالي تجار در زمان هاي كه كشور دچار 
فقر، قحطي، فس��اد، بيكاري و جنگ بود بنا بر احساس 
مسووليت فعاالن اقتصادي براي كمك به اقتصاد تشكيل 
شد و همين گروه مدتي بعد سنگ بناي مجلس مشروطه 
را قرار داده و اكثر آنها نيز به عضويت اين مجلس درآمدند. 
او در ادامه بيان ك��رد: امروز اگر به پش��توانه اين تاريخ 
فعاالن اقتصادي اعالم كنند كه از زمانه خود جلو بوده و 
قلبشان براي آباداني اين كشور مي تپد، گزاف نيست، اگر 
بخواهيم، با صداي رسا بگوييم كه در كشور با منابعي كه 
در اختيار داريم، وضعيتمان از 135 سال قبل بدتر نيست 
و زنان و مردان كارآفرين ما از نيكان خود كمتر نيستند. 
خوانساري اين راهم اضافه كرد كه امروز برخي به جاي 
تكريم كارآفريني و اقتصاد رقابتي يكسويه همه را ناسالم 
مي دانند و سوال اين است كه آثار فرهنگي دستگاه هاي 
تبليغاتي تا چه اندازه به كارآفرينان تريبون داده و آنان را 
محرم مي شمارد پس امروز در پيشگاه شما، بزرگمرداني 
معرفي مي ش��وند كه در گذشته و حال اثراتي از خود به 

جاي گذاشته اند كه قطعا ماندگار است.
از آن س��و، عزت اهلل فوالدوند، دكترا فلس��فه و مترجم 
كتاب هايي در زمينه فلسفه پس از دريافت نشان و لوح 
تقدير، گفت: من از ژرفاي وجود اميدوارم كه بي اخالقي، 
جرم و جنايت و مال ان��دوزي به هر قيمت، كه امروز به 
كابوس همه عاشقان اين كشور تبديل شده است، نتواند 
جاي ميهن دوس��تي و خدمت به ايران را در نسل جوان 
بگيرد. همچنين حجت االسالم سيد محمود دعايي كه به 
همراه رييس اتاق تهران، لوح تقدير و نشان امين الضرب را 
به دو پيشكسوت عرصه فرهنگي كشور اهدا كرد، گفت: 
ش��ناخت امروز فرزندان، مردان و زنان ايران از بزرگاني 
همچون شمس تبريزي و موالنا، مرهون و مديون آثاري 
است كه دكتر موحد به رش��ته تاليف درآورده است. از 
سويي ديگر، لئون آهارونيان، پيشكسوت حمل ونقل از 
راه اندازي اتاق مشترك ايران و ارمنستان پس از استقالل 
اين كشور در س��ال 1370 ياد كرد و گفت: طي سال ها 
نمايشگاه كاالهاي ايراني را در ارمنستان برگزار كرديم. 
اما در سال هاي گذشته، سازمان توسعه تجارت برگزاري 
اين نمايش��گاه را به اس��تان ها واگذار كرد. عباس��علي 
قصاعي مديرعامل چيني زرين ايران نيز در س��خناني 
جايگاه صنعت چيني ايران در جهان را رتبه دوم، پس از 
كشور چين كه در جايگاه نخست ايستاده، اعالم كرد و 
گفت: خوشحالم كه توانستم با كار و تالش شبانه روزي، 
ايجاد اش��تغال و توليد كاالي باكيفيت ايراني، امروز از 
طرف بخش خصوصي مورد تقدير قرار گيرم. حميدرضا 
 هاشمي نيا ديگر برگزيده اين مراسم نيز گفت: كارآفرينان 
رونق توليد و پيشرفت و توسعه كشور هستند و نيازمند 
حمايت مردان دلسوز عرصه سياست. بايد از اين تريبون 
به سياس��ت گذاران بگويم كه كارآفرينان را دريابيد كه 

روزگار بسيار سختي است.

قائممقاموزيرصنعتمطرحكردرييسكميسيوناقتصاديمجلسخبرداد
سياستجديد،تفويضاختياربهاستانهاستعضويتاصنافدرشورايعاليپولواعتبار

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
اعالم كرد كه در قانون جديد، ش��وراي پول و اعتبار 
به ش��وراي عالي پول و اعتبار ارتقا پيدا كرده است و 
اصناف نيز به عضويت اين شورا درخواهد آمد، چرا 
كه مي خواهي��م از نظرات آنها نيز اس��تفاده كنيم. 
محمدرضا پورابراهيمي در جلسه مشترك با هيات 
رييس��ه اتاق اصناف ايران گف��ت: يكي از مهم ترين 
مس��ائلي كه در اين جلس��ه به آن پرداختيم مساله 
نظارت و تنظيم بازار و نقش اتاق اصناف در اين مساله 
است و به زودي جلس��ه اي در كميسيون اقتصادي 
مجل��س برگ��زار مي كنيم تا آن را بررس��ي و ببينم 
چگونه مي ش��ود از ظرفيت هاي اتاق اصناف در اين 

زمينه استفاده كرد.
به گزارش ايسنا، او افزود: يكي از نكاتي كه در اين 
زمينه بايد به آن توجه كنيم مساله بودجه است كه 
بايد آن را در س��اختار بودجه مجددا ارزيابي كنيم 
و امكان بهره گيري اتاق اصن��اف از منابع اعتباري 
و بودجه دولت در س��ال 9۸ را فراهم كنيم تا اتاق 
اصناف ايران بتواند ماموريت هاي خود را در زمينه 
نظارت و بازرس��ي ب��ازار انجام ده��د. او ادامه داد: 

يكي ديگر از نكاتي كه با رييس هيات اتاق اصناف 
ايران مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت اين بود كه 
تواف��ق كرديم موارد و نكاتي به عنوان اصالحيه در 
قانون نظام صنفي مورد توجه قرار گيرد تا يك ماه 
ديگر به كميس��يون اقتصادي مجلس داده شود و 
كميسيون نظرات خودش را با آن تلفيق كند و بعد 
از بررسي و نهايي ش��دن بودجه سال آينده بتواند 
اين پيش��نهادها را در قالب طرح به مجلس ببرد و 
اميدواريم از اوايل س��ال آينده اي��ن اتفاق بيفتد و 

قانون صنفي نيز اصالح ش��ود. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: يكي 
ديگر از نكاتي كه مورد بررسي و بحث قرار گرفت اين 
بود كه در اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، با 
توجه به گفته رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه آنها 
بايد در تعيين نوع مجازات ها نظر بدهند، يك نسخه 
از قانون براي آنها ارسال مي شود و با توجه به اينكه 
اصناف خود به صورت مستقيم با اين مساله درگير 
هس��تند و مي توان از نظر آنها نيز استفاده كرد، يك 
نسخه نيز براي رييس هيات اتاق اصناف مي فرستيم 

تا نظراتش را درباره اصالح قانون دريافت كنيم.

وي با بيان اينكه اتاق اصناف با توجه به گستردگي و 
وسعتي كه دارد به عنوان يك ركن در اقتصاد ايران 
ش��ناخته مي ش��ود گفت: اتاق اصناف ايران بايد بر 
اين اس��اس در تصميم گيري ها مشاركت بيشتري 
داشته باشد و يكي از جاهايي كه اتاق حضور نداشته 
اس��ت ش��وراي پول و اعتبار بود كه در قانون جديد 
بانك مركزي اين شورا به شوراي عالي پول و اعتبار 
ارتقا پيدا كرد و روابط و قوانين آن تغيير كرد كه در 
آنجا جايگاه اتاق اصناف اي��ران به عنوان يك عضو 
در ش��وراي عالي پول و اعتبار پي��ش بيني كرديم. 
همچنين در قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز اتاق 

اصناف را به عنوان يك عضو در نظر گرفتيم .
پورابراهيم��ي همچنين گف��ت: در زمينه صندوق 
مكانيزه فروش ني��ز بحث هاي متعددي در گرفت و 
در اين زمينه رويكرد مميز محوري حذف و سامانه 
محوري و اطالعات محوري جايگرين آن مي ش��ود. 
بحث ه��ا در مورد صندوق مكاني��زه فروش به اتمام 
رس��يده و قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون كار 
به همين صورت در مراحل نهاي��ي تصويب و ابالغ 

قرار دارد.

قائم مقام وزير و مع��اون امور حقوقي، مجلس و امور 
اس��تان هاي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
سياس��ت جديد اين وزارت تفويض اختيار بيشتر به 
استان ها است. سيدشريف حسيني در مراسم توديع 
و معارفه رييس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
استان كرمانشاه اظهار كرد: ما به دنبال ايجاد شرايطي 
هستيم كه روساي سازمان هاي صنعت در استان ها 
به عنوان نماينده ويژه وزير، خودشان تصميم گيرنده 
باشند. در اين راستا هم اكنون نيز ثبت سفارش به خود 

استان ها واگذار شده است.
به گزارش ايسنا، حس��يني در ادامه با تاكيد بر لزوم 
رفع موانع فراروي فعالي��ت بخش خصوصي گفت: 
بايد سر راه س��رمايه گذاران بخش خصوصي فرش 
قرمز پهن كرده و فرهنگ سرمايه گذاري را در كشور 
ترويج دهيم. او با بيان اينكه سرمايه گذار در فضايي 
امن ورود كرده و دنبال كس��ب س��ود است، گفت: 
بخش خصوصي بايد در خدمت بخش دولتي باشد. 
حس��يني در ادامه با تاكيد بر لزوم رشد صادرات در 
كش��ور و با بيان اينكه اس��تان هاي مرزي پيشاني 
صادرات كشور هس��تند، گفت: نبايد بازارهايي كه 

در كش��ورهاي ديگر به سختي به دست آورده ايم را 
به آساني از دست بدهيم.

او بر ل��زوم حمايت از كاالي ايراني ني��ز تاكيد كرد 
و با بي��ان اينكه با موضوع حماي��ت از كاالي ايراني 
شعارگونه برخورد مي شود، گفت: حمايت از كاالي 
ايراني سه ضلع دارد و هم بايد حمايت قانوني از اين 
امر شود، هم توليدكننده به توليد كاالي با كيفيت و 
با قيمت مناسب بپردازد و هم مصرف كننده با خريد 
كاالي ايراني از اين مهم حمايت كند. حسيني گفت: 
البته طي س��ال هاي اخير توليدات ايراني به لحاظ 
كيفيت و قيمت وضعيت بهتري پيدا كرده اند و شاهد 
اقبال جامعه به س��مت اس��تفاده از كاالهاي ايراني 
هستيم. او بر موضوع برندسازي براي كاالهاي ايراني 
نيز تاكيد كرد و گفت: برندسازي موضوعي است كه 
خيلي به آن توجه نكرده ايم و جاي كار بسياري دارد. 
او همچنين با بيان اينكه اس��تان كرمانشاه ظرفيت 
بااليي در حوزه صنعت، معدن و تجارت دارد، گفت: 
اقدامات خوبي نيز در اين استان صورت گرفته، ولي 
زماني مي توانيم احساس رضايت كنيم كه اين نرخ 

بيكاري باال را در استان نداشته باشيم.
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 توليد يك ميليون
دستگاه خودرو تا پايان سال

ش�اتا| در پي انتش��ار اخبار غير واقع به نقل از 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني اين وزارتخانه توضيحاتي 
را ارايه داد. اين مركز در پي انتشار گزارش »انتقاد 
خودرو س��ازان از بالتكليفي« اع��الم كرد: »در 
گزارش منتشر شده به نقل از محسن صالحي نيا، 
توليد خودرو در سال 97، برابر ۸00 هزار دستگاه 
ذكر ش��ده بود كه در واقع منظور وي توليد ۸00 
هزار دستگاه خودرو تا روز هفدهم دي ماه امسال 
بوده كه 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
كاهش يافته است.« الزم به توضيح است براساس 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته توليد خودرو به 

يك ميليون دستگاه تا پايان سال خواهد رسيد.

 وجود ۵۳۹ هزار انبار 
بدون نظارت در ايران

ايسنا|چند ماه پس از تغييرات به وجود آمده در 
نرخ ارز ك��ه باعث بروز تالطم هايي در اقتصاد ايران 
و شكل گيري مش��كالتي مانند احتكار و نرسيدن 
كاالهاي مورد نياز مردم به بازار ش��د، حاال به نظر 
مي رس��د كه با فروكش كردن بحران هاي ابتدايي، 
نوبت به رصد دقيق ش��رايط رسيده اس��ت. از آن 
س��و، هرچند دولت هاي يازدهم و دوازدهم تالش 
كرده اند نسبت به كاهش رقم قاچاق كاال و احتكار 
آن از سوي برخي افراد سودجو اقدامات الزم را انجام 
دهند و اين مس��اله به كاهش نسبي آمار قاچاق در 
سال هاي گذشته منجر شده است، اما آخرين آمارها 
نشان مي دهد كه هنوز ساالنه بيش از 12 ميليارد 
دالر كاالي قاچاق وارد كشور مي شود كه تا كاهش 
قابل توجه اين رقم نمي توان به اجرايي شدن تمام 
سياست هاي مدنظر اميد داش��ت. در كنار قاچاق 
اما يكي از اصلي ترين مواردي كه در طول ماه هاي 
گذشته، اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم كرده، 

موضوع احتكار بوده است.
با وجود آنكه پس از برهم خوردن شرايط اقتصادي 
ايران با افزايش نظارت ها تالش ش��د بس��ياري از 
انبارهايي كه در آن كاالهاي مورد نياز مردم احتكار 
شده بود شناسايي شده و پس از طي شدن مراحل 
قانوني كاالهاي موجود در آنها به دست مصرف كننده 
برس��د، اما به نظر مي رس��د هنوز راهي طوالني تا 
تسويه نهايي اقتصاد ايران از احتكار باقي مانده است. 
جديدترين آمارهايي كه خرم آبادي، رييس ستاد 
مبارزه قاچاق كاال و ارز ارايه كرده، به درستي ابعاد 

اين مساله را نشان مي دهد.
براس��اس گفته هاي او در حال حاضر در سراس��ر 
كشور 539 هزار انبار كشف شده كه هر چند مرحله 
شناسايي آنها به پايان رسيده، اما هنوز وارد سامانه 
نظارت انبار نش��ده اند كه اين مساله خود مي تواند 
يكي از عوامل تاثيرگذار بر باالرفتن آمار احتكار باشد. 
خرم آبادي از ظرفيت اصناف كشور براي عبور از اين 
مرحله سخن گفته و ابراز اميدواري كرده است كه با 
افزايش نظارت فني بر اين انبارهاي پرتعداد، در كنار 
مسائل قانوني از نظر فني و اجرايي نيز شرايط طوري 
شود كه احتكاركنندگان امكان برنامه ريزي براي اين 

اقدام را پيدا نكنند.

صادرات فوالد ايران ثابت ماند
تس�نيم| صادرات فوالد ايران در 9 ماهه اول سال 
جاري با وجود اعمال دوب��اره تحريم هاي امريكا بر 
تجارت فلزات ايران در ماه اوت ثابت مانده اس��ت. به 
گزارش پايگاه خبري گلوبال پلتس، صادرات فوالد 
ايران در 9 ماهه اول سال جاري با وجود اعمال دوباره 
تحريم هاي امريكا بر تجارت فلزات ايران در ماه اوت 
ثابت مانده است. پيش بيني مي شود صادرات فوالد 
ايران براي كل سال با ركورد بيش از 9 ميليون تن سال 
گذشته برابر باشد. در اين بين، ارتباط ايران با شركاي 
تجاري فوالد، مخصوصاً در خاورميانه، روسيه، چين و 

اتحاديه اروپا هم همچنان ادامه دارد.
بر اس��اس اين گزارش، ش��مش فوالد اي��ران براي 
نوردكاري دوباره به عمان صادر مي ش��ود. از طرفي، 
س��اير مش��تريان اين محصول قطر، عراق، امارات، 
كشورهاي مستقل مشترك المنافع مثل اوكراين و 
قزاقستان هستند و بخش كوچكي هم به اتحاديه اروپا، 
مخصوصا به كشورهاي آلمان، اسپانيا و ايتاليا فرستاده 
مي شود. اين در حالي است كه با وجود ضعيف شدن 
قابل مالحظه ريال از زمان اعالم تحريم هاي امريكا، 
فوالد ايران همچنان در بازارهاي جهان رقابت مي كند. 

ضرورت تشكيل كميسيون هاي 
تخصصي اتاق اصناف ايران 

دبير هيات رييسه اتاق اصناف ايران گفت: يكي از 
اركان مهم اتاق اصناف ايران، كميسيون هاي اتاق 
است. كميسيون هاي اتاق اصناف كه با عضويت 
اعضاي محترم اج��الس در چارچوب مقررات و 
برگزاري انتخابات شكل مي گيرند، در واقع اتاق 
فكر و مغز متفكر اتاق اصناف ايران با دو نگاه درون 

سازماني و برون سازماني هستند.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني ات��اق اصناف 
ايران، طاهرمحمدي گفت: بخش��ي از فعاليت 
تعداد اندكي از كميس��يون ها ب��ه امور داخلي 
اتاق اصناف ايران معطوف مي ش��ود و در واقع 
بطور مستقيم آنچنان كه برخي كميسيون هاي 
ديگر اتاق نسبت به امور ساير تشكل ها و جامعه 
صنفي كشور تاثيرگذارند، اثر مستقيم نداشته 
و بيشتر برنامه هاي آن درون سازماني است. اما 
اكثريت كميس��يون هاي اتاق برنامه هايي كه 
مورد پردازش و ارايه ق��رار مي دهند در صورت 
طي تش��ريفات قانون��ي و اجرايي ش��دن آن، 
تاثيرات مفيدي در سطح جامعه صنفي در پي 
خواهند داشت كه اين مهم باعث رشد و تعالي 
فعاليت تشكل هاي مزبور توام با رفع مشكالت و 

چالش هاي آنان خواهد بود.

برگزيدگان سومين دوره اعطاي تنديس، لوح و نشان امين الضرب

برندگان تنديس امين الضرب
عباسعلي قصاعي، مديرعامل چيني زرين ايران

حميدرضا هاشمي نيا، موسس شركت هاي تكوين الكترونيك، سام الكترونيك و سام سرويس

برندگان نشان و لوح امين الضرب

سلطان حسين فتاحي، بنيانگذار كارخانه توليد لوازم خانگي امرسان

اكبر ابراهيمي، رييس هيات مديره گروه صنعتي پاكشوما

محمدجواد شكوري مقدم، بنيانگذار سايت هاي آپارات و فيليمو

سعيد و حميد محمدي، بنيانگذاران سايت ديجي كاال

تجليل از پيشكسوتان صنعت و اقتصاد
سيدابوالقاسم مرتضوي، بنيانگذار كارخانه آرد ستاره

لئون آهارونيان، مديرعامل شركت ستي و از فعاالن صنعت حمل ونقل

تجليل از چهره هاي فرهنگي اثرگذار در حوزه اقتصاد
محمدعلي موحد، تاريخ نگار و حقوقدان و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسي 

عزت اهلل فوالدوند، دكترا فلسفه و مترجم كتاب هايي در زمينه فلسفه
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رييس بانك جهاني از پست خود كناره گيري كرد

كاهش غيرمنتظره توليدات صنعتي آلمان

بانك جهاني، زمين جديد بازي ترامپ

بزرگتريناقتصاداروپاييدچارركودميشود؟

گروه جهان|
كناره گيري غيرمنتظره »جيم يونگ كيم« رييس بانك 
جهاني اهرمي را در اختيار دونالد ترامپ قرار مي دهد 
كه مي تواند با اس��تفاده از آن رقب��اي خود در عرصه 
بين المللي را تحت فشار قرار دهد. استعفاي جيم يونگ 
كيم از اول فوريه ۲۰۱۹ )حدود سه هفته ديگر( اجرايي 
مي شود. بانك جهاني اعالم كرده كيم قرار است براي 
تمركز بر سرمايه گذاري در زيرساخت هاي كشورهاي 

در حال توسعه به بخش خصوصي برود.
استريت تايمز نوشته، پس از زير و رو كردن سنت هاي 
رياست جمهوري در اياالت متحده، اتحادهاي سنتي 
امريكا، روابط تجاري و دادستاني كل اين كشور، دونالد 
ترامپ حاال ش��انس اين را دارد كه در چگونگي روند 
دسترسي كشورهايي مانند چين به وام هاي ترجيحي 
بانك جهاني نيز اعمال  نظر كند. البته اگر دونالد ترامپ 
بخواهد كه يك امريكايي كرسي رياست بانك جهاني 
را به دست گيرد، بايد نامزدي را معرفي كند كه بتواند 
حمايت بيشتر سهامداران اين بانك را به دست آورد؛ 
كاري كه با وجود سياس��ت هاي نامتعارف خودش و 

رقباي قدرتمند و با نفوذ چندان راحت نيست. 
جيم يونگ كيم كه توس��ط باراك اوباما معرفي شده 
بود در شرايطي استعفا كرد كه ۲۰۱۷ براي دومين بار 
به رياست سازمان بانك جهاني انتخاب شد و قرار بود 
تا ۲۰۲۲ در اين پس��ت بماند. گفته شده، كريستالينا 
جورجيوا مدير اجرايي ارشد اين سازمان، رياست موقت 

آن را برعهده خواهد گرفت.
به اعتقاد ناظران، اگر نامزد موردنظر رييس جمهوري 
امريكا به عنوان بزرگ ترين س��هامدار بانك جهاني با 
نظرات او درباره سياست هاي حمايت گرايانه همسو 
باش��د، انتخاب او ب��ه عنوان رييس جدي��د اين بانك 
مي تواند بر چگونگي استفاده از سرمايه آن تاثير بگذارد؛ 
آن هم در شرايطي كه بازارهاي نوظهور با فشار فزاينده 
ناشي از افزايش بهره بانكي امريكا و تنش تجاري مواجه 
هستند. بانك جهاني متعهد ش��ده كه در سال مالي 
منتهي به 3۰ ژوئن حدود 64ميليارد دالر به كشورهاي 

در حال توسعه تسهيالت بدهد. استريت تايمز نوشته، 
در ۷5 سال گذش��ته يعني بنا از زمان تاسيس بانك 
جهاني در ۱۹45 ميالدي همواره يك امريكايي رياست 
آن را برعهده داشته است. نهاد خواهرخوانده آن يعني 
صندوق بين المللي پول، نيز همواره به رياس��ت يك 
اروپايي فعاليت كرده كه بخشي از تفاهم نامه نانوشته 
بين قدرت هاي غربي است. در حال حاضر كريستين 
الگارد از فرانسه رياس��ت صندوق بين المللي پول را 
برعهده دارد. اس��كات موريس كارشناس ارشد مركز 
توسعه جهاني و معاون سابق وزارت خزانه داري دولت 

اوبام��ا در امور تامين مالي توس��عه اي مي گويد: »اگر 
ترامپ فردي را معرفي كند كه آشكارا با بانك جهاني 
مشكل دارد است، احتماال با مقاومت شديدي از سوي 

سهامداران روبرو خواهد شد.«
جان بولتون مشاور امنيت ملي ترامپ ۲۰۱6 پيشنهاد 
خصوصي س��ازي بانك جهاني را مطرح كرده اس��ت. 
ديويد مالپ��اس معاون خزان��ه داري امري��كا در امور 
بين المللي، هم از تس��هيالت بان��ك جهاني به چين 

انتقاد كرده بود. 
هيات مديره بانك قرار است كه بزودي درباره سرنوشت 

رياس��ت اين بانك گردهم آيند ام��ا از آنجا كه اياالت 
متحده حتي نماينده خود را در اين نشس��ت معرفي 
نكرده، به نظر مي رسد كه ترامپ عزم خود براي رقابت بر 
سر اين كرسي جزم كرده است. با اين حال پاول كاداريو 
كه تا پيش از بازنشستگي و پيوستن به دانشگاه تورنتو 
در بانك جهاني فعاليت داش��ته، مي گويد كه ترامپ 
در حال حاضر هيچ تمركزي بر بانك جهاني ندارد. او 
در اين باره مي گويد: »هيچ مدير اجرايي وجود ندارد. 
مدير اجرايي هميش��ه يك امريكايي بوده كه رهبري 
هيات مديره را در دست داشت و همزمان نظرات دولت 

امريكا را اعالم مي كرد. »موريس هم به عنوان يك مقام 
سابق وزارت خزانه داري امريكا معتقد است كه درباره 
اهميت كرس��ي رياست بانك جهاني براي كاخ سفيد 
اغراق ش��ده، هر چند رقابت در اي��ن زمينه مي تواند 
يك مبارزه لذت بخش براي ترامپ باشد. او مي گويد: 
»صادقانه بگويم فكر نمي كنم كه اين مساله اهميت 
زيادي داشته باشد. اما ترامپ شخصيتي دارد كه اين 
مسائل برايش مهم مي شود؛ البته نه از منظر سياسي، 
بلكه كامال شخصي. به همين خاطر مي توانيد از االن 

يك رقابت جدي را تصور كنيد.« 
شبكه س��ي ان ان هم درباره كناره گيري رييس بانك 
جهاني نوشته: »دولت ترامپ رابطه بسيار نزديكي با 
كيم داشت. ايوانكا ترامپ دختر رييس جمهوري امريكا، 
با همكاري بانك جهاني در سال ۲۰۱۷ ميالدي ابتكار 
حمايت مالي از طرح كارآفرينان زن را راه اندازي كرد 
و بانك بيش از يك ميلي��ارد دالر براي تامين مالي و 
حمايت از كسب و كارهاي خرد اختصاص داد. ايوانكا 
در آوريل ۲۰۱۷ اين طرح را مطرح كرد و رييس بانك 
جهاني به سرعت پذيرفت. اين در حالي است كه خود 
شخصا همواره تالش كرده كه تا بانك جهاني و اهداف 

آن را ناديده بگيرد.«
گاردين نوشته، رياست بانك جهاني در شرايطي استعفا 
كرده كه نقدهاي جدي به اين نهاد وارد است؛ از جمله 
اينكه اي��ن نهاد اغلب طرح ه��ا و برنامه هايي را دنبال 
مي كند كه به نفع شركت هاي غربي است و منافع آنها 
را در كشورهاي در حال توسعه تامين مي كند، آن هم 
بدون اينكه كشورهايشان سهم منصفانه اي بپردازند. 
با اين حال يك مقام ارشد خيريه بين المللي مي گويد 
به شدت نگران است كه با تبديل شدن انتصاب رييس 
جديد اين بانك به زمين فوتبال، كمك ها و فعاليت هاي 
بشردوس��تانه اين نهاد بين المللي تح��ت تاثير قرار 
بگيرد. او گفته: »نگران كننده اين است كه انتخاب ها و 
انتصاب هاي دولت ترامپ بر اساس شايستگي نيست. 
ترامپ كسي را مي خواهد كه بتواند از طريق او همه چيز 

را كنترل كند و اين مايه نگراني است.«

گروه جهان| طال تسليمي|
كاهش غيرمنتظره توليدات صنعتي آلم��ان در پايان 
سال گذشته ميالدي نگراني ها درباره مخاطره سقوط 
بزرگ ترين اقتص��اد اروپايي به ركود را در پي داش��ت. 
انتش��ار اين آمار با تضعيف عملكرد ي��ورو در برابر ديگر 
ارزهاي مطرح در بازارهاي مالي همراه شد. اگرچه كاهش 
ارزش يورو اندك بود، اما نگراني ها درباره كاهش رش��د 
اقتصادي در كل اروپا را نش��ان مي داد. صادركنندگان 
آلماني در چند ماه گذشته در پي كاهش تقاضاي جهاني 
و اختالفات تجاري ناش��ي از سياست هاي يك جانبه و 
حمايت گرايي دونالد ترام��پ رييس جمهوري امريكا، 

دچار آسيب شده اند.
به نوشته بلومبرگ، توليدات صنعتي آلمان در ماه نوامبر 
براي سومين ماه متوالي كاهش يافت و در قياس ساالنه 
به كم ترين ميزان از زمان بحران مالي جهاني رسيد. اين 
افت توليدات در همه زمينه ها از كاالهاي مصرفي گرفته 
تا انرژي قابل مشاهده بود. اين ركود اقتصادي در آلمان 
پيامدهاي قابل توجهي در منطقه يورو خواهد داشت و 
اين در حالي است كه آمارهاي جداگانه از كاهش اعتماد 
اقتصادي در منطقه به كمترين سطح طي دو سال گذشته 
حكايت داشتند. اين به معناي يك دردسر جديد براي 
ماريو دراگي رييس بانك مركزي اروپاس��ت كه از سال 
گذشته تاكنون براي بازگشت از سياست هاي محرك 
پولي اجرا شده در زمان بحران اقتصادي تالش مي كرده 

است. ماريو دراگي ماه پيش گفته بود شرايط اقتصادي 
۱۹ كش��ور عضو منطقه يورو به اندازه اي خوب اس��ت 
كه تصميم گيري ب��ه متوقف كردن اعمال محرك هاي 

اقتصادي بيشتر را توجيه مي كند.
توليدات صنعتي آلمان در ماه نوامبر نسبت به ماه پيش 
از آن ۱.۹درصد كاهش يافت كه براي بزرگ ترين اقتصاد 
اروپايي بسيار نااميدكننده بود. توليدات صنعتي همچنين 
در بررس��ي هاي س��االنه 4.۷درصد كاهش داشت كه 
بيشترين سطح كاهش از سال ۲۰۰۹ ميالدي تاكنون 
محسوب  مي ش��ود. اگرچه آمارهاي مربوط به عملكرد 
صنعتي عمدتا نوسان دارند، اما برخي شاخص ها از ادامه 
اين عملكرد ضعيف در سه ماهه چهارم سال جاري مالي 
حكايت داشتند و همين مساله اس��ت كه به نگراني ها 
درباره چشم انداز كلي اقتصادي دامن مي زند. اين مساله 
با گمانه زني سرمايه گذاران و كارشناسان اقتصادي درباره 
ركود احتمالي در آلمان همراه شده و اين در حالي است 
كه چشم انداز كاهش سرعت رشد اقتصادي از مدتي پيش 
بر بازارهاي جهاني سايه انداخته است. مسائلي همچون 
بدي آب و هوا، اختالل در ارسال ها در پايان سال ميالدي 
و تنش هاي تجارت جهاني همگي به صادرات آس��يب 
رساندند و به كاهش اعتماد تجاري انجاميدند. با اين حال، 
بانك مركزي آلمان همچنان به پيش بيني خود مبني بر 
اينكه اقتصاد احتماال تا پايان سال رشد نسبي را شاهد 
خواهد ب��ود، وفادار ماند. اين بانك همچنين در واكنش 

به داده هاي توليدات صنعتي اعالم كرد كه »نوس��انات 
داده هاي ماهانه اقتصادي« را بررس��ي مي كند و درباره 
شاخص هاي تكي نظر نمي دهد. اين بانك از مدت ها پيش 
در انتظار تجديد قواي اقتصاد از انقباض سه ماهه سوم 
بوده و مرتبا گفته است كه چالش ها موقتي هستند و در 
نهايت از بين مي روند. اما اكنون به نظر مي رسد كه غلبه 
بر برخي از اين موانع مدت زمان بيشتري زمان خواهد برد 
و مي تواند به صورت بالقوه اقتصاد را براي سه ماهه پاياني 

سال مالي ۲۰۱8 نيز در مسير ركود قرار دهد.
پايين آمدن سطح آب در طوالني ترين رودخانه آلمان 
يعني راي��ن، در روند تحويل ها اختالل ايج��اد كرده و 
از س��رعت آنها كاس��ته و برخي از توليدات هم به دليل 
تعطيالت عمومي به دليل ش��روع سال جديد ميالدي 
متوقف شده است. به عالوه، درگيري هاي توليدكنندگان 
خودرو براي تطبيق با روش هاي جديد آزمايش انتشار 

گازهاي گلخانه اي خود چالش برانگيز شده است.
جيمي موري كارشناس اقتصادي بلومبرگ، در اين باره 
گفت: »جديدترين داده ه��اي اقتصادي آلمان، حتي با 
فرض احياي عملكرد صنعتي در ماه دسامبر، همچنان 
به اين معنا هستند كه توليدات صنعتي احتماال در سه 
ماهه چهارم سال جاري مالي نيز كاهش خواهند داشت. 
اين سقوط در آمارهاي توليدات صنعتي آنقدري شديد 
هست كه بر رشد توليد ناخالص داخلي تاثيري معنادار 
بگذارد و بار ديگر براي اقتصاد يك مخاطره ايجاد كند.«

كارشناس��ان اقتصادي همچنان اميدوارند كه شرايط 
در آلمان بهبود يابد. كارستن برزسكي كارشناس ارشد 
اقتصادي بانك »آي ان جي« آلم��ان گفت: »داده هاي 
توليدات صنعتي به وضوح مخاطره ركود فني در آلمالن 
در ش��ش ماهه دوم سال مالي ۲۰۱8 را افزايش داده اند. 
اما مصرف خصوصي و عمومي پتانسيل الزم براي جبران 
كردن نيروهاي رك��ود و بازگرداندن آمارها به محدوده 
سالمت را دارند.« ماركو واگنر تحليلگر »كامرز بانك« 
هم گفت آمارهاي اخير مرب��وط به توليدات صنعتي از 
احتمال ثب��ات حكايت دارند. در آخرين بررس��ي هاي 
ماهانه كارشناس��ان اقتصادي بلومبرگ رشد اقتصادي 
آلمان در سال جاري مالي برابر با ۱.6 درصد برآورد شده 
است كه با سرعت رشد اقتصادي منطقه در سال ۲۰۱8 
تطبيق دارد. نتايج بررسي هاي جديد دوشنبه بعد و تنها 

يك روز قبل از آن منتشر خواهد شد كه اداره آمار آلمان 
برآوردهاي خود را از رشد توليد ناخالص داخلي در سال 
۲۰۱8 منتش��ر مي كند. واگنر افزود: »توليدكنندگان 
به احتمال زياد س��طح توليدات را افزايش خواهند داد، 
سياست هاي پولي بانك مركزي اتحاديه اروپا همچنان 
خوشايند س��رمايه گذاران خواهد بود و برنامه چين در 
اجراي محرك هاي اقتصادي چين احتماال اقتصاد اين 
كشور را تقويت خواهد كرد كه اين مساله به اقتصاد آلمان 

نيز سود مي رساند.«
اما س��رمايه گذاران بطور فزاينده خوش بيني خود را به 
شرايط و چشم انداز اقتصادي ۱۹ كشور منطقه يورو از 
دس��ت داده اند و بيش از نيمي از شركت هاي كوچك و 
متوسط آلمان بر اين باورند كه بزرگ ترين اقتصاد منطقه 

امسال ركود خواهد داشت.

دريچه

شوراي امنيت روند آتش بس 
حديده را بررسي مي كند 

گروه جهان| اعضاي شوراي امنيت چهارشنبه 
)امروز( گرد هم مي آيند تا گزارش تازه نماينده ويژه 
ملل متحد در امور يمن را بررسي كنند؛ طرف هاي 
درگير در يمن، اواخر آذر ماه آتش بس برقرار كردند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مارتين گريفيتس 
نماينده وي��ژه مل��ل در امور يمن، به عربس��تان 
سعودي س��فر كرده بود تا با مقام هاي دولت عبد 
ربه منصور ه��ادي، كه از حمايت رياض برخوردار 
است، گفت وگو كند. سفر به عربستان پس از ديدار 
گريفيتس در صنعا با انصاراهلل صورت گرفته است.

طرف هاي درگير در يمن ۱3 دس��امبر در س��وئد 
بر س��ر برپايي آتش بس به توافق رسيدند. شوراي 
امنيت نيز قطعنامه اي تصويب كرده اس��ت كه از 
جمله از خ��روج نيروهاي درگي��ر از بندر حديده 
حمايت مي كند. اين قطعنامه خواس��تار تقويت 
ناظران آتش بس در اين بندر كليدي نيز شده است. 
بندر حديده در كمك رس��اني به مردم جنگ زده، 
قحطي زده و در آس��تانه همه گيري بيماري هاي 
مرگبار در يمن، يك دروازه كليدي به شمار مي رود. 
سازمان ملل مي گويد آتش بس به شكل عمده اي 
حفظ ش��ده اس��ت. البته در هفته هاي گذش��ته 
گزارش هايي از درگيري ه��ا و حمالت در حديده 
منتشر ش��ده بود. مارتين گريفيتس و مقام هاي 
س��ازمان ملل اميدوار به نتيجه بخ��ش بودن دور 
تازه اي از مذاكرات در كويت هستند؛ ديداري كه 
قرار است اواخر ماه ژانويه برگزار شود. با اين حال 
الجزي��ره به نقل از يك مقام ارش��د انصاراهلل گفته 

مذاكرات تازه ممكن است در اردن برگزار شود. 

جيرجيرك ها، عامل بيماري 
ديپلمات هاي امريكايي در كوبا
گ�روه جهان| برخ��ي از ديپلمات هاي امريكايي 
حاضر در كوب��ا نوامبر۲۰۱6 به دليل س��ردردهاي 
طوالني، حالت تهوع و از دست دادن قدرت شنوايي 
به سرعت به امريكا منتقل شدند. به گزارش يورونيوز، 
آزمايش ها نشان دادند كه اين افراد به دليل ترس و 
آسيب هاي مغزي كه دليل آن صداهاي اسرارآميز 
بوده، بيماري ش��ده اند. حال دو دانشمند شواهدي 
ارايه كرده ان��د كه اين صداها اس��رارآميز نبوده اند؛ 
به اين معنا كه توطئه اي از س��وي دولت كوبا عليه 
اي��ن ديپلمات ه��ا دركار نبوده و اين صدا توس��ط 
جيرجيرك ها ايجاد شده است. الكساندر ستوبس از 
دانشگاه بركلي كاليفرنيا و فرناندو مونته لگر از دانشگاه 
لينكلن انگلستان با مطالعه روي صداهاي ضبط شده 
توسط ديپلمات ها به نتيجه رسيدند كه منبع اصلي 
اين صداهاي اسرارآميز و بيماري زا جيرجيرك هاي 
سرخ هندي بوده اند. اين جيرجيرك ها سرخ كوتاه 
بوف��ور در دري��اي كاراي��ب و كرانه ه��اي آن يافت 
مي ش��وند. صداهاي ايجاد شده كه بسيار براي بشر 
خطرناك و دلخراش هستند در واقع نوعي خودنمايي 
جيرجيرك ها براي جفت گيري است. نوع خاصي از 
اين جيرجيرك ها كه براي ديپلمات ها دردسر درست 
كرده اند ملخ هاي سرخپوس��ت كوتاه هس��تند. در 
روزهاي اولي كه خبر بيماري ديپلمات هاي امريكايي 
مطرح شد مخالفان برقراري ارتباط امريكا و كوبا پس 
از شش دهه با انتقاد از دولت اوباما اعالم كردند كه آنها 
گفته بودند كه نبايد به دولت كوبا اعتماد كرد و دولت 
كوبا با توطئه عليه ديپلمات هاي اين كشور ثابت كرد 

تا چه اندازه هنوز براي امريكا خطرناك است.

 رهبر كره شمالي با قطار 
به چين رفته است 

گروه جهان|  كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، 
به دعوت شي جينگ پينگ رييس جمهوري چين، 
به اين كشور س��فر كرده است. به تازگي احتمال 
ديدار دوباره رهبر كره شمالي با رييس جمهوري 
امريكا باال گرفته بود. به گزارش بي بي س��ي، اون 
به همراه همسرش تا دهم ژانويه )فردا( در چين 
خواهند بود. اين چهارمين سفر كيم به چين در 
يك سال گذشته است. چين مهم ترين هم پيمان 
ديپلماتيك كره شمالي است و يكي از مهم ترين 
منابع تجارت و كمك به اين كش��ور به حس��اب 
مي آيد. كيم در شش سال نخست زمامداري اش 
هيچ ديداري با رهبر چين نداشت اما در يك سال 

گذشته اين روند عوض شده است.
دو ديدار پيشين كيم از چين پيش از ديدارهاي 
او با روس��اي جمهوري كره جنوب��ي و امريكا بود. 
بعضي از تحليلگران مي گويند اين ديدارها براي 
هماهنگي استراتژي مشترك چين و كره شمالي 
است. سفر اخير كيم به چين هم در زماني انجام 
ش��ده كه اخبار مربوط به ديدار مجدد او با دونالد 
ترامپ افزايش يافته اس��ت. اين دو نخستين بار 
در ماه ژوئن س��ال گذش��ته با هم ديدار كردند. 
ديدار س��ال گذش��ته آنها نخس��تين ديدار يك 
رييس جمهوري امريكا با يك رهبر كره ش��مالي 
بود. كيم در سخنراني س��االنه خود به مناسبت 
آغاز س��ال نو ميالدي گفته بود كه او همچنان به 
خلع سالح اتمي پايبند است اما اگر امريكايي ها 
از تحريم ه��ا نكاهن��د او ممكن اس��ت كه تغيير 

عقيده دهد. 

ترامپ: پايان باشكوه جنگ هاي 
بي پايان از راه مي رسند

گروه جهان| رييس جمه��وري امريكا در پيامي 
توئيتري تاكيد كرده است كه جنگ هاي بي پايان 
كشورش در نهايت به پاياني باشكوه خواهند رسيد. 
دونالد ترامپ در توئيتي نوشته: »جنگ هاي بي پايان 
به ويژه آنهايي كه از س��ر قضاوت هاي نادرس��ت از 
چندين س��ال پيش آغاز ش��دند و آن جنگ هايي 
كه ما در ارتباط با آنها كمك مالي يا نظامي اندكي 
از جان��ب كش��ورهاي ثروتمندي كه به ش��دت از 
اقدامات ما بهره مند مي شوند دريافت مي كنيم، در 
نهايت به پاياني باشكوه خواهند رسيد.« به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، توئيت ترامپ در ش��رايطي 
منتش��ر مي ش��ود كه اخيرا گزارش  شده نظاميان 
امريكايي آنطور كه رييس جمهوري مدعي ش��ده 
بوده در آينده خيلي نزديك از سوريه خارج نخواهند 
شد. جان بولتون مشاور امنيت ملي امريكا يكشنبه 
در مصاحب��ه اي گفته تا زماني ك��ه اهداف اصلي از 
جمله شكس��ت داعش و تضمي��ن تركيه مبني بر 
هدف قرار ندادن نيروهاي كرد در س��وريه محقق 
نشود، نظاميان امريكايي در سوريه باقي مي مانند. 
به نوش��ته نيويورك تايمز، بولتون و ساير مقامات 
كاخ سفيد در »پشت پرده« براي كاستن از تاثيرات 
دس��تور رييس جمهوري امريكا براي خارج كردن 
۲۰۰۰ نظامي از س��وريه فعاليت مي كنند. اين در 
حالي است كه ترامپ تاكيد دارد كه هرگز زمان بندي 
دقيقي درباره تاريخ خروج نظاميان كشورش ارايه 
نكرده است. از ۲۰۱4 تاكنون ائتالف تحت رهبري 
امريكا متشكل از ۷۰ كشور عليه داعش عمليات هاي 

نظامي و هوايي اجرا كردند. 

لندن تصميمي براي به تعويق 
انداختن برگزيت ندارد

گروه جهان| وزير برگزي��ت بريتانيا اعالم كرد 
برخالف گزارش هاي منتش��ر ش��ده، لندن هيچ 
تصميمي براي به تعويق انداختن برگزيت ندارد 
و طبق زمان بندي قبلي يعني در ۲۹ ماه مارس از 

اتحاديه اروپا جدا خواهد شد.
روزنامه »تلگراف« بامداد سه ش��نبه به نقل از سه 
منبع ديپلماتي��ك اتحاديه اروپا نوش��ته بود كه 
مقامات بريتانيا م��واردي را در خصوص احتمال 
تمدي��د فرايند دو س��اله در نظر گرفته ش��ده در 
ماده 5۰ پيمان ليس��بون براي خروج از اتحاديه 
اروپا مطرح كرده اند. اما به نوشته گاردين، استفن 
باركلي وزي��ر برگزيت بريتانيا با رد اين گزارش ها 
تاكيد كرد كه لندن همچن��ان در نظر دارد تا در 
زمان تعيين شده از اتحاديه اروپا خارج شود و اصال 

به دنبال تمديد اين مهلت نيست. 
اين در حالي اس��ت كه همچنان موانعي بر سر راه 
تصويب توافق برگزي��ت در مجلس عوام برگزيت 
وج��ود دارد ك��ه از جمله آنها وضعي��ت مرز بين 
جمهوري ايرلند و ايرلند شمالي )بخشي از خاك 
بريتانيا( اس��ت. ترزا مي ماه دسامبر راي گيري بر 
سر توافق حاصل شده بين لندن و بروكسل را در 
پارلمان به تعويق انداخت چراكه مي دانست اين 
طرح شكست خواهد خورد. نخست وزير بريتانيا 
گفته راي گيري هفته آينده برگزار خواهد ش��د و 
در عين حال وعده داده بر س��ر گرفتن امتيازاتي 
از اتحاديه اروپا مذاكره كند. بروكس��ل هم ديروز 
سه شنبه اعالم كرده براي اعطاي امتيازات محدود 

در حمايت از ترزا مي، آماده است. 
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قوانينسختگيرانهفرانسه
برايمقابلهبا»جليقهزردها«

گروه جهان| دولت فرانسه قصد دارد براي تجمعات 
بدون مجوز قوانين سخت تري تصويب كند. دولت 
امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه همچنين 
قصد دارد براي مقابله با تظاهراتي كه هر شنبه توسط 
گروه هاي معترض موسوم به »جليقه زردها« برگزار 
مي شود، 8۰ هزار مامور پليس را بسيج كند. در همين 
حال، ٢ مقام سياس��ي دولت پوپوليستي ايتاليادر 
حمايت آشكار از »جليقه زردها«ي فرانسه، از آنان 
خواستند تا در مبارزات خود عليه رييس جمهوري 

اين كشور تسليم نشوند.
به گزارش دويچه وله، دولت فرانس��ه قصد دارد در 
واكنش به هشت هفته پياپي تجمع »جليقه  زردها« 
با وضع مقرراتي شديداللحن با شورش هاي خياباني 
و برخوردهاي خشونت آميز مقابله كند. ادوار فيليپ 
نخست وزير فرانس��ه اعالم كرد كه دولت مي خواد 
مقررات جديدي را به تصويب برساند كه با ممنوعيت 
برگ��زاري گردهمايي هاي بدون مج��وز و مجازات 
خالفكاران هم��راه خواهند بود. ب��ه گفته فيليپ، 
دولت در نظر دارد درست همانطوري كه طرفداران 
آشوب گر فوتبال از ورود به استاديوم هاي ورزشي منع 
مي شوند، افراد »دردسرساز« را شناسايي و از شركت 
آنها در تظاهرات جلوگيري كند. نخست وزير فرانسه 
در پيامي تلويزيوني همچنين گفت كه دولت قصد 
دارد شنبه آينده تا 8۰ هزار مامور پليس را براي مقابله 

با تظاهركنندگان بسيج كند.
اما به گزارش راديو فرانسه، در حالي كه دولت فرانسه 
خود را براي موج جديد خشونت هاي جليقه زردها 
آماده مي كند، لوئيجي دي مايو معاون نخست وزير 
ايتاليا و رهبر جنبش عوام گراي پنج ستاره ايتاليا در 
وبالگ اي��ن حزب در حمايت از جنبش اعتراضي 
فرانسه نوشته: »جليقه زردها، تضعيف نشويد!«. 
او همچنين گفته كه حزبش آمادگ��ي دارد تا به 
»جليقه زردها«ي فرانس��ه كمك كند. دي مايو 
نوشت كه دولت امانوئل ماكرون انتظارات را برآورده 
نكرده و برخي از سياست هاي به اجرا گذاشته  شده 
از سوي اين دولت، نه فقط براي فرانسوي ها بلكه 
براي اروپايي ها »خطرناك« است. ماتئو سالويني 
معاون ديگر نخست وزير و رهبر حزب راست افراطي 
ليگ هم اعالم كرده: »من از شهروندان صادقي كه 
عليه رييس جمهوري كه ضد مردم خود حكومت 

مي كند، حمايت مي كنم.« 

كوتاه از منطقه

طالبانونمايندگانامريكا
ديدارميكنند

يكي از رهبران طالبان افغانستان گفته نمايندگان 
اين گروه و امريكا دور جديد مذاكرات را چهارشنبه 
)امروز( در قطر آغ��از مي كنند. به گزارش رويترز، 
اين دور از مذاكرات در صورت برگزاري، چهارمين 
دور گفت وگوهاي طالبان با نمايندگان امريكا به 
سرپرستي زلماي خليل زاد است. نمايندگان دولت 
افغانستان با وجود درخواست هاي مكرر امريكا بار 
ديگر در اين مذاكرات غايب خواهند بود. طالبان 
گفته طرف اصلي آنها در جنگ ۱۷سال اخير امريكا 
است. اين گروه كه از ۲۰۰۱ و در پي حمله امريكا و 
متحدانش قدرت را از دست داد، دولت افغانستان 
را عروسك خيمه ش��ب بازي واشنگتن توصيف 

مي كند و مي گويد مذاكره با آن معنايي ندارد.

اردوغانديداربابولتون
رانپذيرفت

مشاور امنيت ملي امريكا پس از آنكه با پاسخ منفي 
رييس جمهوري تركيه براي ديدار مواجه شد اين 
كشور را ترك كرد. به نوشته ديلي صباح، رجب طيب 
اردوغان اخيرا از اظهارات جان بولتون مبني بر اينكه 
امريكا تحت شرايطي ويژه نيروهايش را از سوريه 
خارج مي كند، انتقاد كرده بود. بولتون گفته امريكا 
در صورتي سوريه را ترك مي كند كه تركيه تضمين 
دهد به كردهاي سوريه حمله نمي كند. اردوغان 
گفته تركيه نمي تواند اين شرايط امريكا را بپذيرد.

كودكانعراقي
درمعرضنقضحقوقبشر

كميسيون حقوق بشر پارلمان عراق اعالم كرده 
كودكان آواره عراقي با نقض هاي خطرناك حقوق 
بشري مواجه هستند. به گزارش القدس العربي، 
عضو كميسيون حقوق بش��ر وابسته به پارلمان 
عراق گفته كودكان آواره در معرض نقض هايي از 
جمله عدم فرصت آموزش، مجبور به كار كردن در 
ساعات طوالني، سخت و مشقت بار كه با سن آنها 
متناسب نيست، قرار دارند. آنها همچنين با خطر 
لگدمال شدن در مسيرها و سوءاستفاده جنسي 
روبرو هستند. از ميان ۲.6 ميليون آواره در عراق 

حدود نيمي از آنها را كودكان تشكيل مي دهند.

آغازدادگاهمتهمان
ترورسفيرروسيهدرتركيه

جلس��ه دادگاه ۲8 متهم به مش��اركت در ترور 
س��فير وقت روس��يه در تركيه از جمله فتح اهلل 
گولن روحاني در تبعيد و مخال��ف اردوغان، در 
دومين دادگاه كيفري آنكارا آغاز شد. به گزارش 
اس��پوتنيك، آندري كارلوف س��فير روسيه در 
تركيه، ۱۹ دس��امبر ۲۰۱6 در ي��ك گالري آثار 
هنري در آنكارا توس��ط آلتينتاس، مامور پليس 
مرتبط با جنبش گولن كشته شد. آلتينتاس پس 
از اين اقدام به ضرب گلوله پليس جان خود را از 
دست داد. دادستان تركيه گفته شبكه گولن در 
كشتار وي نقش داشته و هدف از اين اقدام برهم 

زدن روابط روسيه و تركيه است.
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عكسروز

چهرهروز

بنيانگذار »كبريت توكلي« درگذشت
تقي توكلي كار آفرين و بنيانگذار صنعت نوين آذربايجان صبح ديروز، سه شنبه در ۸۶ سالگي و به دليل كهولت سن در منزل خود در تبريز چشم از 
جهان فروبست. توكلي كه متولد ۱۳۱۰ بود از بانيان اصلي صنعت ماشين سازي تبريز و كوچك ترين فرزند پسر »حاج علي عسگر توكلي«، مالك و 
بنيانگذار كارخانه »كبريت توكلي« تبريز بود. تقي توكلي، سال ۱۳۱۰ هجري شمسي در تبريز قدم به عرصه حيات گذاشت. در ۶ سالگي توسط پدر 
تاجر پيشه اش به مدارس قديمي راه يافت و سپس به تهران رفت و در دبيرستان البرز به تحصيل پرداخت. بعد از اخذ ديپلم، جهت تكميل معلومات 
راهي امريكا شد و پس از ۵ سال تحصيل در رشته مهندسي مكانيك، از دانشگاه نبراسكاي امريكا فارغ التحصيل و به وطن مراجعه كرد. بيشتر 
مردم آذربايجان عمده كار او را احداث كارخانه ماشين سازي تبريز مي دانند كه در سال ۱۳۴۵ هجري شمسي در منطقه غرب تبريز احداث شد. 

بازارهنر

دليلي بر محرمانه نگه داشتن پرونده »كيارستمي« نيست

توليد يك آلبوم پس از ۱۱ سال مهاجرت

بهم��ن كيارس��تمي درباره ارس��ال نام��ه اي به 
سرپرس��ت وزارت بهداش��ت براي ارايه گزارش 
روند درماني عباس كيارستمي گفت: ما اطالعاتي 
مي خواس��تيم كه هنوز به دستمان نرسيده. اين 
گزارش مي تواند همچنان محرمانه نگه داش��ته 
شود ولي در صورتي كه در اختيار ما قرار بگيرد. 
اين ما هس��تيم كه بايد تصميم بگيريم با آن چه 
كني��م، كه آن را علني كنيم يا ن��ه كه با توجه به 
مسيري كه اين پرونده تا امروز طي كرده دليلي 

بر محرمانه نگه داشتن آن وجود ندارد.
فرزند كيارستمي در پي انتشار خبرهايي مبني 
بر ارسال نامه به وزارت بهداشت پس از استعفاي 
وزير بهداش��ت و انتص��اب سرپرس��ت جديد و 
درخواست مجدد براي ارايه گزارش روند درماني 
عباس كيارس��تمي به اين وزارتخان��ه، توضيح 
داد: يك س��ال و پنج ماه پيش يعني تيرماه سال 
گذشته از وزير بهداشت درخواست كرديم تا در 
مراسم سالگرد فوت كيارستمي حضور پيدا كنند 
و توضيحاتي را درباره روند درماني او بيان كنند. 
زيرا تا آن زم��ان هيچ اطالعات قابل اس��تنادي 
درباره پرونده پزش��كي و روند درمان به ما داده 
نش��ده بود و س��ازمان  نظام پزش��كي و پزشكي 
قانوني تنها احكامي صادر كرده بودند، بدون آنكه 

گزارشي از روند درمان داده باشند.
او در ادامه تاكيد كرد: كميسيون هاي زيادي در 
طول يك سال اين پرونده را بررسي كردند و تنها 
جوابي كه داده ش��د اين بود كه دكتر احمد مير 
۵ درصد قصور انجام داده و اين قصور در پرونده 

او درج خواهد شد.
 اما آيا اصال گفته ش��د قصور او چه بود؟ آيا اصال 
به عوارض اقدامات��ي كه در اعمال جراحي اتفاق 
افتاد اشاره اي ش��د؟ “پنج درصد “ كه نمي تواند 

نتيجه رسيدگي به يك پرونده پزشكي باشد! فكر 
مي كنم هر فردي هم كه جاي من بود و كسي را 
به اين شكل از دست داده بود حق داشت گزارش 

بخواهد و درجريان همه جزييات قرار بگيرد.
كيارس��تمي در پاي��ان گف��ت: م��ا اطالعات��ي 
مي خواستيم كه هنوز به دستمان نرسيده و تنها 
گام موثري كه برداش��تيم اين است كه گزارش 
توسط مسوول تيم رسيدگي به روند درمان تهيه 

شده و به دفتر وزير داده شده است.
 فك��ر مي كنم سرپرس��ت جديد ه��م حتي اگر 
نمي خواه��د آن را در اختيار م��ا بگذارد، ملزم به 
امانت داري و حفظ اين گزارش است. اين گزارش 
مي تواند همچنان محرمانه نگه داشته شود ولي 
در صورتي ك��ه در اختيار ما ق��رار بگيرد، اين ما 
هستيم كه بايد تصميم بگيريم با آن چه كنيم، كه 
آن را علني كنيم يا نه، كه با توجه به مسيري كه 
اين پرونده تا امروز طي كرده دليلي بر محرمانه 

نگه داشتن آن وجود ندارد.
در بخش��ي از اين نامه آمده اس��ت: »...با وجود 
پيگيري هاي مكرر اينجانب، دكتر هاش��مي اين 
گزارش را در اختيار خانواده زنده ياد كيارستمي 
ق��رار ندادند؛ ل��ذا از جنابعالي درخواس��ت دارم 
گزارش ارايه شده توسط تيم كارشناسي وزارت 

بهداشت را در اختيار اينجانب قرار دهيد.« 

نشس��ت خبري گروه موس��يقي »س��ماع« به 
سرپرس��تي محمدجواد ضرابيان روز سه شنبه 
۱۸ دي ماه با حضور دست اندركاران اين اجراي 
زنده در تاالر اميرحس��ين ف��ردي حوزه هنري 

برگزار شد.
دس��ت اندركاران گروه موسيقي »س��ماع« به 
سرپرس��تي محمدجواد ضرابيان روز سه شنبه 
۱۸ دي ماه طي يك نشست خبري در سالن امير 
حسين فردي حوزه هنري، به تشريح تازه ترين 
برنامه هاي خود براي رونمايي از آلبوم و اجراي 

كنسرت پرداختند.
محمدجواد ضرابيان سرپرس��ت گروه موسيقي 
»س��ماع« كه كمتر از چهارماه اس��ت به كشور 
بازگشته اس��ت، در ابتداي اين نشست خبري با 
اش��اره به روند توليد آلبوم تازه اين گروه اظهار 
كرد: اين اثر مش��تمل بر آنس��امبل س��ازهاي 
موسيقي ايراني اس��ت كه قطعات آن از دستگاه 
شور آغاز مي شود و به دستگاه همايون نيز ادامه 

پيدا مي كند.
 اين كار يك اثر پيوسته است كه اميدوارم بتواند 

مورد توجه مخاطبان قرار گيرد.
اين آهنگساز پيشكس��وت موسيقي كشورمان 
در ادامه اين نشس��ت رس��انه اي تصريح كرد: ما 
يك تيم هس��تيم كه هيچ هنرمندي بر ديگري 
ارجحيت ندارد. بنابراين دوس��ت ندارم در اين 

چارچوب روي من تمركز كنيد.
ضرابيان درباره نحوه هم��كاري خود با همايون 
ش��جريان در سال هاي گذشته و انتخاب اشكان 
كمانگري براي توليد آلبوم جديد گروه س��ماع 
گفت: درست است كه همايون شجريان با آلبوم 
»نسيم وصل« معرفي شد اما نمي توانم بگويم او 

با اثر من معروف شد.
 چون وي قابليت هاي زيادي در حوزه خوانندگي 
دارد كه واقعا در معرفي خودش به او كمك كرد. 

در مورد اش��كان كمانگري هم باي��د بگويم كه 
هنوز نمي توانم درباره نحوه استقبال مخاطبان 
از ص��داي او چي��زي را عن��وان ك��رد. اما فقط 
مي توانم بگوي��م چون كارهاي من دلي اس��ت 
و صداي اش��كان هم داراي قابليت هاي زيادي 
است مي توانم به اس��تقبال مخاطبان از اين اثر 

موسيقايي اميدوار باشم.
او درباره جزييات ديگر آلب��وم هم بيان كرد: ما 
هنوز زمان خاصي را براي توليد آلبوم نمي توانيم 
اعالم كنيم. اما با توجه به اينكه من س��فري در 
پيش دارم ضرورت دارد ك��ه كارهاي مربوط به 

ضبط هرچه زودتر انجام پذيرد.
 درباره كنس��رت ها ه��م بايد بگوي��م كه هنوز 
جزيي��ات دقيقي در اين زمينه وج��ود ندارد اما 
بطور حتم بعد از توليد و انتشار جزييات بيشتري 

را به شما عزيزان اعالم مي كنم.
ضرابي��ان درباره نحوه همكاري خود با اش��كان 
كمانگري و مركز موس��يقي حوزه هنري گفت: 
هميش��ه دوس��تان ج��وان هنرمن��د در عرصه 
موس��يقي كارهاي خود را به من ارايه مي كردند 
و وقتي من صداي اش��كان كمانگري را شنيدم 

بسيار لذت بردم. 
البته قرارداد اصلي من با آقاي اشكان كمانگري 
اس��ت و اينكه حاال حوزه هنري هم در كار است 
بايد از آقاي كمانگري بپرسيد كه بخش اجرايي 

كار به عهده اوست.

تاريخنگاري

قيام 19 دي قم؛ حماسه اي ماندگار در تاريخ انقالب 
روز نوزدهم دي ماه، يادآور حماسه آفريني طالب حوزه 
علميه قم با همراهي اقشار مختلف مردم اين شهر است. 
قيامي كه جرقه آن با انتش��ار مقاله توهين آميز به امام 
راحل با امضاي مستعار احمد رشيدي مطلق در ۱7 دي 
ماه ۵۶ زده شد. در روز انتشار مقاله، هنگامي كه كاميون 
حامل روزنامه هاي اطالعات براي قم و اصفهان از دروازه 
قم وارد اين شهر مي شد، مردم دراعتراض به توهين به 
امام خميني )ره( به، كاميون هجوم برده و روزنامه ها را 
به آتش كش��يدند. اين حركت مردمي باعث شد تا روز 
۱۸ دي ماه، كالس درس علماي دين و سياست تعطيل 
شود و دست به تجمع در مسجد اعظم قم بزنند. مردم و 
علما به سمت منزل مرحوم حضرت آيت اهلل گلپايگاني 
از مراجع تقليد حركت كردند و از رهنمودهاي اين عالم 

فرزانه بهره مند شدند. تجمع ها در نوزدهم دي ماه ۱۳۵۶، 
شكل منسجمي به خود گرفت، با تعطيل شدن بازار قم 
در حمايت از حوزه و محكوم كردن اقدام نظام پهلوي و 
نيز ادامه تعطيلي دروس حوزه، جمعيت زيادي در مسجد 

اعظم قم گرد آمدند. مردم قم در حالي كه شعارهاي تندي 
عليه دولت وقت مي دادند، نمايندگي روزنامه اطالعات و 
دفتر حزب رستاخيز را به آتش كشيدند. سرانجام عصر 
۱9 دي ماه سال ۵۶، ماموران شهرباني و ساواك در يكي از 
ميادين قم راه مردم را سد كردند و آنان را به گلوله بستند. 
حادثه ۱9 دي باعث شد كه رژيم در عكس العمل حوادث 
قم و مهار حركت مردم، گروهي از شاگردان امام راحل را به 
ديگر شهرها تبعيد كند، ولي با اين تبعيدها امواج نهضت از 
قم به ديگر نقاط كشور پراكنده شد. شعله زبانه هاي آتش 
قيام ۱9 دي ماه مردم قم با برگزاري چهلم ش��هداي قم 
در 29 بهمن ۵۶ در شهر تبريز باعث شد تا كنترل شهر 
مدتي از دست ماموران رژيم خارج شود و باعث به شهادت 

رسيدن مردم تبريز شد.

میراثنامه

آبادان؛ ركورددار ثبت آثار نفتي در ميراث ملي
آبادان را به صنعت نفت مي شناسند. شهري كه شعله هاي 
سوزنده فلرها در جاي جاي آسمانش ديده مي شود و بوي 
نفت، آشناي همه مردم شهر است. به همين دليل هم 
آبادان سرآمد شهرهاي ايران در ميراث فرهنگي مرتبط 
با نفت بوده و ساختمان ها  آثار تاريخي نفت در هر گوشه 
شهر رخ مي نمايد آنطور كه مدير طرح موزه هاي صنعت 
نفت مي گويد، در حال حاضر آب��ادان با ثبت 9۰ اثر در 
حوزه صنعت نفت در رده ميراث ملي، در كشور ركورددار 
است و ظرفيت ثبت ۵۰۰ مكان در فهرست آثار ملي در 
حوزه صنعت نفت را هم دارد. اكبر نعمت اللهي بيان كرد: 
از آنجايي كه در تمام جاي جاي ش��هر آبادان نشاني از 
صنعت نفت وجود دارد لذا در مطالعات اوليه براي آبادان، 
شهر موزه صنعت نفت در نظر گرفته شد تا از اين طريق 
تمام آنچه از تجهيزات، تأسيسات و عمارت ها در اين باره 
وجود دارد، حفظ ش��ود و براي آن گروهي از مش��اوران 
متبحر وارد عرصه كار شدند. وي اظهار كرد: ايجاد شهر 
موزه نفت، سنگ بسيار بزرگي بود كه انجام يك باره آن 
از توان ما خارج بود ضمن آنكه هزينه فراواني را نيز براي 
انجام مي طلبيد و امكانات و زمان فراواني را نيز الزم داشت 
لذا مقرر شد تا اين كار طي سه فاز به انجام برسد كه فاز 
نخست آن شامل پنج موزه بنزين خانه، تكنيكال اسكول، 

اسكله ها، نيروگاه شماره يك و خانه هاي تشريفاتي بود.
نعمت اللهي تصريح كرد: در حال حاضر كار مطالعاتي 
خانه هاي تشريفاتي كه از معماري هاي منحصربه فرد 
انگليسي ها در ايران است، به اتمام رسيده، محوطه آن 
آماده سازي ش��ده و گمانه زني براي يافتن تأسيسات 
موجود در حياط آن در حال انجام است و خوشبختانه به 
قسمت هاي خوب آن رسيده ايم. مدير طرح موزه هاي 
صنعت نفت گفت: عمليات اجرايي موزه اس��كله هاي 

نفتي، به دليل آغاز عمليات اجرايي فاز 2 پااليشگاه و نياز 
به استفاده از دو اسكله و انبارهاي مربوطه براي تخليه 
ملزومات مورد نياز اجراي اين طرح كه از طريق آب وارد 
منطقه شد، با وقفه مواجه شد اما با انتقال اين تجهيزات 
به درون محوطه كارگاهي، كار شمع كوبي اسكله ها آغاز 
شده است. نعمت اللهي با بيان اينكه تمامي جاهايي 
كه شناسايي مي كنيم تبديل به موزه نمي شوند، افزود: 
البته كار ثب��ت آنها در رده آثار ملي و نگهداري از آنها را 
به انجام مي رسانيم، بطور مثال پس از انجام كار مرمت 
و بازسازي خانه هاي تشريفاتي در آبادان به جاي تبديل 
آنها به موزه براي آنها كاربري همچون فرهنگسرا يا از اين 
دست را در نظر مي گيريم. او افزود: »در شهر آبادان برخي 
مكان ها همچون اس��كله، جرثقيل اكوان و واحدهاي 
پرچي پااليشگاه كه هنوز هم از آن بهره برداري مي شود، 
در سطحي فراملي قرار دارند كه بايد در سازمان ميراث 
فرهنگي در رده آثار بين المللي و حتي جهاني قرار گيرد 
كه در اين باره رايزني هايي را آغاز كرده ايم. مدير طرح 
موزه هاي صنعت نفت با اشاره به اينكه اولويت ما براي 
تبديل مكان ها، تجهيزات و تأسيسات به موزه صنعت 
نفت با مكان هاي خارج از محدوده پااليش��گاه است، 
يادآور شد: بر اين اساس نيروگاه شماره يك با وجود ثبت 

آن در رده ملي كار بازسازي اش بعدها انجام مي شود و 
اكنون كار تبديل آثار خارج محدوده پااليشگاه را بطور 
جدي دنبال مي كنيم. نعمت اللهي گفت: متأسفانه اخبار 
خوبي از آثار صنعت نفت در آبادان به گوش نمي رسد، 
برخي ها نس��بت به تخريب اين اموال اقدام كرده و باز 
هم تكرار مي شود كه بايد براي جلوگيري از اين روند، 
مسووالن ش��هري به كمك ما بيايند، آنچه براي دوبه 
موجود در ايس��تگاه هفت مبني بر برش بخش هايي 
از ورقه ه��اي آهني و خروج آنه��ا از محل اتفاق افتاده، 
تأسف بار و نگران كننده است لذا بايد براي جلوگيري از 
تخريب كامل آن هر چه سريع تر نسبت به ساماندهي آن 
اقدام كنيم. مدير طرح موزه هاي صنعت نفت گفت: بايد 
امكان ماندگاري گردشگران در شهر ايجاد شود و ايجاد 
مكان هاي جذاب در تمامي زمينه ها از جمله صنعت نفت 
يكي از اين اقدامات است، بازسازي مجموعه تكنيكال 
اسكول )آموزشگاه فني و حرفه اي صنعت نفت( كاري 
قابل قبول و در خور شأن مردم آبادان است كه بطور حتم 
ضمن ماندگاري اش يكي از مراكز ديدني شهر خواهد 
بود، اين مجموعه با ۱2 هزار مترمربع مساحت و هفت 
هزار مترمربع فضاي نمايش��گاهي و موزه اي و هزينه 
كرد ۸۵۰ ميليون تومان يكي از بزرگ ترين موزه هاي 
صنعت نفت كشور است، اين مجموعه نخستين موزه 
آموزشي كشور در حوزه صنعت نفت است كه به جرات 
مي توان گفت يكي از بزرگ ترين موزه هاي صنعت نفت 
در خاورميانه به شمار مي رود و مايه افتخار براي شهر 
آبادان است، اين مكان روزهاي نخست چيزي جز تلي 
از خاك نبود كه با همت همه دوس��تان در پااليشگاه 
به موزه اي در خور ش��أن تبديل شد كه ميراث اصيل و 

ماندگار گذشتگان ما است. 

ستايش فيفا از نمايش خوب ايران برابر يمن

جدايي 5 ميليارد توماني »گرو« و »نويماير« 

س��ايت فيفا به تمجيد از عملكرد خوب 
ايران در بازي برابر يمن پرداخت و نمايش 
ش��اگردان كي روش را ستود. به  گزارش 
فيفا، تيم هاي مدعي كره جنوبي، چين، ايران توانستند 
سه تيم فيليپين، قرقيزستان و يمن را كه براي اولين بار 
در جام ملت هاي آسيا حاضر بودند از پيش رو بردارند. 
ايران با نمايش خوب خود در بازي نخست براي تيم هاي 
ديگر خط و نش��ان كشيد و با پنج گل يمن را شكست 
داد. قهرمان سه دوره جام ملت هاي آسيا در همان 2۵ 
دقيقه نخست توانست سه گل به حريف خود بزند. دو 
گل از مهدي طارمي و يك كاشته از اشكان دژاگه كه به 
دروازه بان يمن اصابت كرد و وارد دروازه  شد، تيم   ملي 
فوتبال ايران را با س��ه گل پيش انداخت. در نيمه دوم 
سردار آزمون و سامان قدوس به عنوان بازيكن تعويضي 
به زمين آمده بود دو گل ديگر به ثمر رساندند تا پيروزي 
پر گلي نصيب ايران شود. همچنين تيم هاي كره جنوبي 
و چين هم توانس��تند پيروزي هاي ارزشمندي برابر 

حريفان شان به دست بياورند. همچنين آس اسپانيا نيز 
در گزارش��ي نوشت ايران فرم خوب خود را بعد از جام 

جهاني حفظ كرد و نمايش خوبي در بازي نخست خود 
در جام ملت هاي آسيا داشت.

عضو پيشين هيات مديره باشگاه استقالل درباره قرارداد 
اسپانسر اين باشگاه توضيح داد. استقاللي ها در تعطيالت 
نيم فصل قصد داش��تند براي برگزاري اردوي تداركاتي 
عازم دوحه قطر شوند اما در حالي كه قرار بود يك شنبه 
اين هفته به س��مت قطر پرواز كنند، مسووالن باشگاه 
استقالل به دليل مشكالت مالي نتوانستند بليت هواپيما 
براي كاروان اين تيم فراهم كنند و تا امروز )سه شنبه( در 
ايران ماندگار شده اند. پس از اينكه براي دومين بار در اين 
فصل از رقابت ها، مشخص شد استقالل درگير مشكالت 
مالي است، پيكان انتقادات به سمت اسپانسر مشترك 
دو باشگاه استقالل و پرسپوليس رفت و گفته شد كه اين 
اسپانسر در پرداخت مبلغ به استقالل و پرسپوليس تفاوت 

قائل مي شود.
در همين راستا، اكبر ملكي، عضو پيشين هيات مديره 
باشگاه استقالل كه در جريان امضاي قرارداد اسپانسري 
است در گفت وگو با ايسنا، درباره اين شايعات اظهار كرد: 
اينكه اسپانسر مشترك استقالل و پرسپوليس در ميزان 
پرداختي به دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپوليس تفاوت 
مي گذارد، كذب محض است. اين اسپانسر به هر اندازه اي 
كه قرار بوده به دو باش��گاه پرداخت كند، پرداخت كرده 
است. حتي آنها بيشتر از مبلغي كه مقرر بوده به استقالل 

پرداختي داشتند.
او افزود: امسال قرار است استقالل ۵۰ ميليارد از اسپانسر 
دريافت كند كه اين ۵۰ ميليارد در ۶ قس��ط به باش��گاه 
پرداخت مي ش��ود. اسپانسر قرار اس��ت در سال 97 در 

تاريخ شهريور، آذر و اس��فند و در سال 9۸ در تاريخ هاي 
ارديبهش��ت، تير و اگر اش��تباه نكنم مرداد، به استقالل 

پرداختي داشته باشد.
عضو پيشين هيات مديره باشگاه استقالل در ادامه گفت: 
اسپانسر پارسال هم پولي كه قرار بود به استقالل پرداخت 
كند، بطور تمام و كمال پرداخت كرده و هيچ مش��كلي 
تاكنون در پرداخت نداشته است. ملكي در پاسخ به اين 
سوال كه اگر اسپانسر به موقع پول پرداخت مي كند، چرا 
بازيكنان در دوره حضور او به پرداختي كم باشگاه معترض 
بودند، توضيح داد: اين طور نيست. بازيكنان دو روز زودتر 
يا دو روز ديرتر پولش��ان را دريافت مي كنند و مش��كلي 
نيست. قرارداد اسپانسر، پارسال بسته شده و پارسال هم 
به قراردادش عمل كرده است. امسال هم اسپانسر تعهد 
۵۰ ميلياردي داده كه تاكنون بيشتر از چيزي هم كه  بايد 

پرداخت مي كرد، پرداخت كرده است.
او همچنين در پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا بهتر نبود 

سررسيدهاي پرداخت در تاريخ هايي تنظيم مي شد كه 
باشگاه نياز بيشتري به پول دارد، اظهار كرد: براي باشگاه 
فرقي نمي كند كه در چ��ه تاريخي دريافت كند. بايد در 
باشگاه مديريت مالي وجود داشته باشد و فرقي نمي كند 
كه اس��تقالل برج 9 پول بگيرد يا برج ۱۰. از طرف ديگر 
جدايي نويماير و گرو ۵ ميليارد تومان براي استقالل آب 
خورد. آنها مجاني از استقالل جدا نشدند. يكي از داليلي 
كه االن استقالل در برگزاري اردو دچار مشكل شده همين 

موضوع است. 
عضو پيشين هيات مديره اس��تقالل در پايان گفت: اگر 
مسووالن باشگاه با اسپانس��ر صحبت كنند، آنها بدون 
هيچ مشكلي به استقالل پول مي دهند و مشكلي براي 
پرداخت پول ندارند. آنها حتي نمي پرسند استقالل براي 
چه موضوعي پول مي خواهد و هر وقت كه مديران استقالل 

پول درخواست كنند، به باشگاه پول مي دهند.
اما خبر ديگر از باشگاه هاي ايران اينكه كميته مسابقات 
زم��ان دو مس��ابقه از جام حذف��ي )يادواره آزادس��ازي 
خرمشهر( در فصل 9۸-97 را اعالم كرد. كميته مسابقات 
اعالم كرد: ديدار دو تيم سپيدرود رشت و پرسپوليس روز 
پنج شنبه ۱۱ بهمن 97 س��اعت ۱۵ در ورزشگاه سردار 
جنگل شهر رشت برگزار مي شود. اين مسابقه معوقه از 
مرحله يك هشتم جام حذفي است. ديدار اول مرحله نيمه 
نهايي نيز بين دو تيم داماش گيالنيان و سايپا روز دوشنبه 
۸ بهمن ساعت ۱۵ در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت 

برگزار خواهد شد.

ورزشي

ايستگاه

دنباله »ونوم« تام هاردي 
ساخته مي شود

سال سخت سينماي ايتاليا

بعد از ف��روش خوب فيلم 
»ونوم« بر خالف نقدهاي 
ضعيف، استوديوي سوني 
به دنبال پولسازي بيشتر 
از داس��تان ش��خصيت 
كميك بوك��ي دش��من 
اس��پايدرمن اس��ت. ب��ه 
گزارش هاليوود ريپورتر، 

فيلم »ونوم« آماده است تا به درآمدزايي براي هاليوود 
ادامه دهد، سوني اعالم كرد قصد دارد دنباله اي براي 
اين فيلم مي سازد و كلي مارسل مسووليت نوشتن 
فيلمنامه آن را بر عهده گرفته اس��ت. مارس��ل كه از 
نويسندگان قسمت اول اين فيلم بود، در حال كار روي 
پروژه »كروئال« ديزني هم هست. »ونوم« توانست با 
وجود نقدهاي منفي جان سالم به در ببرد و بيش از 
۸۵۵ ميليون دالر در باكس آفيس جهاني بفروشد. 
در اين فيلم ت��ام هاردي نقش ش��خصيت ونوم كه 
ضدقهرمان اسپايدرمن است بازي كرد. در اين فيلم 
وودي هارلس��ون هم نقشي كوتاه در قالب كليتوس 
كسدي داشت؛ يك قاتل زنجيره اي كه در كميك ها 
تبديل به دشمن اصلي ونوم يعني »كارنج« مي شود. 
انتظار مي رود هارلس��ون براي فيلم دوم بازگردد تا 
نقشش را گسترش دهد و گفته مي شود ميشل ويليامز 
هم براي فيلم جديد بازخواهد گشت. آوي آراد، مت 
تولمك و ايمي پاسكال تهيه كننده اين دنباله هستند.

روبن فاليشر كه فيلم اول را كارگرداني كرده بود، اكنون 
در حال ساخت دنباله اي براي فيلم »زامبي لند« است. 
او قبال گفته بود اگر دنباله اي براي »ونوم« ساخته شود 
انتظار دارد در س��اخت آن حضور داشته باشد. فيلم 
»ونوم« نتيجه نخستين تالش كمپاني سوني براي 

ورود به دنياي مشترك شخصيت هاي مارول بود. 

آماره��ا نش��ان مي دهد 
سينماي ايتاليا در سالي 
كه گذشت يكي از بدترين 
دوره ه��ا را تجربه كرده  
است؛ س��ينمايي كه نه 
تنها مشكالت سابقش 
پابرجاست كه حاال بايد 
در جبهه ه��اي جديدي 

نيز بجنگد. به گ��زارش هاليوودريپورتر، صنعت 
سينماي ايتاليا سال گذش��ته ميالدي )2۰۱۸( 
يكي از بدترين دوران هاي خود را از سر گذرانده و 
پايين ترين ميزان فروش گيشه اي در ۱۰ سال اخير 
را داشته اس��ت. سال 2۰۱۸ براي بعضي كشورها 
س��الي طاليي بود و با اكران فيلم هاي پرفروش و 
پرطرفدار باعث شد بزرگ ترين بازار سينماي جهان 
يعني منطقه امريكاي شمالي يا سينماي انگلستان 
به باالترين ميزان فروش در تاريخ خود برس��ند، 
اما حت��ي اين فيلم هاي پرمخاط��ب و هاليوودي 
نيز نتوانستند موج خاصي در ايتاليا راه بياندازند، 
همچنان كه س��ينماي محلي اين كشور هم در 
مسيري پردست انداز و سنگالخي، افتان و خيزان 
پيش مي رود. دليل اين امر نه تنها وجود دانلودهاي 
غيرقانوني وسيع و سپري كردن تابستاني كم رونق 
بود كه سينماي ايتاليا با تهديد رسانه هاي آنالين 
چون نتفليكس و كش��يده شدن س��ينما به اتاق 
پذيرايي خانه  ايتاليايي ها نيز مواجه ش��ده است. 
فروش باكس آفيس 2۰۱۸ ايتاليا عدد ۶۳۳ ميليون 
دالر يعني پايين ترين ميزان در يك دهه گذشته را 
نشان مي دهد. اين رقم تنها ۳۰ ميليون دالر از سال 
2۰۱7 پايين تر است، اما در مقايسه با فروش ۸۳7 
ميليون دالري سال 2۰۱۰ كاهش قابل توجهي 
را نشان مي دهد. يكي از آسيب هاي سال گذشته 
سينماي محلي ايتاليا غيبت بازيگران گيشه داري 
چون چكو زالونه بود؛ ستاره ايتاليايي كه حضورش 

همواره فروش فيلم ها را تضمين مي كند.
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