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    ستاري در نشست صندوق هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير: 

وام دادن به استارت آپ ها خيانت به آنهاست
 مع��اون علم��ي و فن��اوري رييس جمهور در نشس��ت صندوق هاي س��رمايه گذاري 
مخاطره پذي��ر گف��ت: يك��ي از بحث هاي مهم��ي كه اكوسيس��تم كارآفرين��ي ايران در 
آن ضع��ف دارد، نب��ود س��رمايه گذاري جس��ورانه )VC( اس��ت. ما بايد به اين برس��يم 
كه وام دادن به اس��تارت آپ ها خيانت به آنهاس��ت.  به گزارش ايس��نا، سورنا ستاري در 
نشست صندوق هاي س��رمايه گذاري مخاطره پذير كه با حضور اعضا و نمايندگان شبكه 
انتق��ال و تبادل فن��اوري D8 در پارك فناوري پرديس برگزار ش��د، اظهار كرد: روزهاي 
اولي كه در نظر داش��تيم اس��تارت آپ ها را آغاز كنيم، مطالعه يي را ب��ه جوانان فعال در 
س��يليكون ولي س��فارش داديم، اين مطالعه نتيجه نس��بتا منس��جمي داش��ت كه چرا 
 سيليكون ولي تنها در كاليفرنياست؟ چرا در اروپا نيست؟ حتي در دوبي چرا با وجودي كه

 30 سال قبل بنا داشت سيليكون ولي راه اندازي كند، هنوز اين اتفاق نيفتاده است؟
وي بيان كرد: پاس��خ تنها اين بود كه ما احتياج به يك زيس��ت بوم داريم و البته اين 
به معناي سيس��تم دولتي داش��تن نيس��ت. همه بايد در اين بازي حضور داشته باشند. 
نيروي انساني، جوان بودن، زيرساخت هاي سرمايه گذاري، زيرساخت هاي علمي، خالقيت، 
پارك ها، مراكز رشد، شتاب دهنده ها و غيره هر كدام يك فاكتور مهم هستند.  ستاري با 
بيان اينكه يكي از بحث هاي مهمي كه اكوسيستم كارآفريني ايران در آن ضعف دارد، نبود 
س��رمايه گذاري جسورانه )VC( است، تصريح كرد: ما بايد به اين برسيم كه وام دادن به 
استارت آپ ها خيانت به آنهاست. معاونت علمي پيش  از اين از طريق صندوق هاي وابسته 
به بيش از دو هزار ش��ركت وام داده اس��ت، اما امروز اثرات آن را مي بينيم. بسياري از اين 
ش��ركت ها شكس��ت  خورده اند و امروز بايد پول هايي را كه به عنوان وام دريافت  كرده اند، 

پس بدهند. 
وي ادامه داد: وام براي ش��ركتي است كه از آب و گل درآمده و مي تواند بازار، قيمت، 
رقبا و ريس��ك ها را پيش بيني كند. اما اين دراختيار يك اس��تارت آپ نيس��ت. هيچ كس 
نمي داند يك ماه بعد چه اتفاقي براي يك استارت آپ و شركت نوپا مي افتد.  معاون علمي 
و فناوري رييس جمهور رشد حوزه ICT را زمينه يي براي رشد قابل قبول استارت آپ هاي 
اين حوزه در ايران دانست و گفت: اين شركت ها هفته يي 10 تا 15درصد رشد دارند. قطعا 
سرمايه گذاران هم خوشحال خواهند شد در اين زمينه سرمايه گذاري كنند.  وي با اشاره 
به اينكه يك حركت فرهنگي در اس��تارت آپ هاي كشور در حال شكل گيري است، بيان 
كرد: گاهي دانش��جويان دانشگاه ش��ريف به من مراجعه مي كنند و از روز اول درخواست 
پول دارند. اما وقتي در شتاب دهنده ها حضور مي يابند و بزرگ مي شوند، بعد از 3 تا 4 ماه 

حرف هاي شان با قبل قابل مقايسه نيست و رشد را مي توان در آنها ديد. 
رييس بنياد ملي نخبگان ايران ابراز خرس��ندي كرد كه در دانش��گاه ها ديگر كس��ي 
درخواس��ت وام ندارد و افزود: س��اختار تازه يي ايجاد كرده ايم كه توسعه بدون تاثير پول 
دولتي است. هر پولي كه منشأ دولتي داشته باشد و حضور دولت، رانت مي آورد. پس بايد 

اين بازار را از دولت جدا كرد و به بخش خصوصي سپرد. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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عض��و كميس��يون بودج��ه مجلس 
توضيحاتي درباره اجراي قانون هدفمندي 

يارانه ها ارائه داد. 
گفت وگو  در  يوس��فيان مال  عزت اهلل 
با خانه ملت با اش��اره ب��ه افزايش تعداد 
يارانه بگيران در س��ال 97 گفت: حذف 
ياران��ه به صورت خوداظهاري اس��ت و 
دولت خود س��راغ درآمد افراد نمي رود 
تا مش��خص ش��ود كه درآمد اين افراد 
چه ميزان اس��ت و همه افراد براس��اس 
خوداظه��اري مي گويند ك��ه درآمد ما 

باالي 2ميليون نيست. 
عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس ش��وراي اسالمي با 
بيان اينك��ه كمتر از ي��ك ميليون نفر 
در كش��ور درآمد خود را زير 2ميليون 
تومان اع��الم كردند، اف��زود: دولت به 
تناسب مشاغل و ش��رايط برخي افراد، 
ياران��ه آنه��ا را ح��ذف كرده اس��ت به 
عنوان مثال ايرانيان خارج از كش��ور و 

افراد در اصناف مختلف بازار از ليس��ت 
يارانه بگيران حذف شدند. 

در  ك��ه  زمان��ي  داد:  ادام��ه  وي 
خانواده يي يكي از اعضاي خانواده فوت 
مي ش��ود، برخي افراد شناس��نامه را به 
پزش��ك قانوني و ثبت احوال براي ثبت 
ف��وت و ضرب مهر نمي برن��د تا بتوانند 
از يارانه متوفي استفاده كنند.  نماينده 
آم��ل و الريج��ان در مجلس ش��وراي 
اسالمي با بيان اينكه مشكل عدم حذف 
پردرآمده��ا به نظام بررس��ي صالحيت 
دريافت كنن��دگان يارانه ب��ر مي گردد، 
يادآور ش��د: آن گونه كه مشخص است 
به حساب بانكي افراد نمي توان وارد شد 
و دول��ت به ميزان امالك و مس��تغالت 
افراد نيز وارد نش��ده و فقط اظهار شده 
كه فردي كه به عنوان مثال دو خودرو 
ب��ه نامش ثب��ت ش��ده و از لحاظ مالي 
وضعيتش خوب اس��ت، يارانه اش قطع 

شده كه اين كافي نيست.  

  3 اختي�ار اصلي مجل�س به دولت 
براي پرداخت يارانه

وي افزود: اگر موضوع خوداظهاري 
در شناسايي دهك ها مطرح مي شود 
پس باي��د به اظهارنامه ها رس��يدگي 
ش��ود ت��ا صح��ت و س��قم اظهارها 
مشخص شود، لذا به راحتي مي توان 
آمار گرفت و دهك ه��اي پردرآمد را 

حذف كرد.  
اين نماينده مردم در مجلس دهم 
با بيان اينكه مجلس سه اختيار اصلي 
درب��اره يارانه ها ب��ه دولت داده كه به 
چ��ه كس��اني يارانه دهد، چ��ه مبلغ 
ياران��ه ده��د و چه چي��ز يارانه دهد، 
ادامه داد: پرداخ��ت يارانه به صورت 
كاال و غيرنق��دي مي توان��د بخش��ي 
از مش��كالت را ح��ل كن��د و دولت 
كوپن در اختي��ار افراد قرار دهد تا از 
مغازه هاي نزديك به محل زندگيشان 

خريد كنند. 

 مجلس در بودجه س�ال 97 درباره 
يارانه تصميم جديد اخذ مي كند

وي با اش��اره ب��ه اينكه دول��ت تاكنون 
برنامه ري��زي صحيح��ي در بخ��ش اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها نداش��ته اس��ت، 
اظهار داش��ت: اظهارات جدي��دي مبني بر 
اينكه يارانه در اختيار اس��تان ها قرار بگيرد، 
مطرح ش��ده كه اين موضوع نيز مشكالتي 
ايجاد مي كند، لذا بايد برنامه يي منس��جم و 
يكپارچ��ه درباره ياران��ه در مجلس تصويب 
شود و دولت براس��اس اين برنامه منسجم 
عمل كند. عضو كميس��يون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه مجلس در بودجه سال 97 درباره يارانه 
تصمي��م جديد اخذ مي كن��د، تصريح كرد: 
زمان��ي اختيارات اج��راي قانون هدفمندي 
يارانه ها در س��ازمان برنامه و بودجه بود اما 
متاس��فانه اين اختيار از سازمان سلب شده 
و اين پرداخت هاي كنوني نشان مي دهد كه 

برنامه ريزي ها صحيح نبوده است.

  وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 
ب��ا تش��ريح مذاك��رات انجام ش��ده در 
ارتباط با كنوانس��يون درياي خزر بين 
پنج كشور حوزه درياي خزر اعالم كرد: 
طبق يكي از توافق هاي اين پنج كشور، 
هيچ نيروي نظام��ي خارجي نمي تواند 

در درياي خزر مستقر شود. 
محمدج��واد  ايرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
ظريف هنگام ورود به مس��كو در جمع 
خبرنگاران با اشاره به برگزاري هفتمين 
كش��ورهاي  خارج��ه  وزراي  اج��الس 
س��احلي درياي خزر در مس��كو افزود: 
تاكن��ون 49 اج��الس كارشناس��ي در 
ارتباط با اين موضوع برگزار ش��ده و در 
دو، س��ه روز گذش��ته نيز اجالس ويژه 
كارشناس��ي براي آماده سازي برگزاري 

اجالس وزيران تش��كيل شد و امروز و 
فردا نيز اجالس وزرا براي آماده س��ازي 
اجالس س��ران كه قرار است در آستانه 

تشكيل شود، برگزار مي شود. 
تاكن��ون  اينك��ه  بي��ان  ب��ا  وي 
بح��ث  در  خوب��ي  پيش��رفت هاي 
كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر 
حاصل ش��ده اس��ت، اظهار داشت: در 
كنار اين كنوانسيون 12 سند نيز مورد 

توافق قرار گرفته است. 
وزير ام��ور خارج��ه با بي��ان اينكه 
مذاكرات ج��دي در حال انجام اس��ت 
ت��ا در م��ورد تم��ام مس��ائل مربوط به 
كنوانس��يون بي��ن پن��ج كش��ور توافق 
حاص��ل ش��ود، خاطرنش��ان ك��رد: در 
بيش��تر حوزه ها توافق حاصل شده ولي 

همان ط��ور كه گفتم بايد در مورد تمام 
مفاد كنوانسيون به توافق برسيم. 

ظريف با اش��اره به برخي توافق هاي 
حاصل ش��ده بين پنج كشور اين حوزه 
در مورد كنوانس��يون درياي خزر تاكيد 
ك��رد: بر اس��اس توافق ص��ورت گرفته 
هيچ نيروي نظام��ي خارجي نمي تواند 
در اين دريا مس��تقر شود و از ديگر سو 
پنج كش��ور توافق كردن��د كه در بحث 
كش��تيراني در اين دري��ا از پرچم پنج 

كشور استفاده شود. 
وي تصري��ح ك��رد: در ارتب��اط ب��ا 
همكاري ه��اي زيس��ت محيطي درياي 
خ��زر نيز به توافق هايي رس��يديم و در 
اجالس امروز و فردا قرار نيست، سندي 
توليد ش��ود بلكه قرار است كه سندها 

براي اجالس سران آماده شود. 
وزي��ر امور خارج��ه ادام��ه داد: در 
اين دو روز وزيران خارجه پنج كش��ور 
ساحلي درياي خزر مذاكرات فشرده يي 
خواهند داش��ت و ش��ايد فرصت ديدار 
دوجانب��ه بين وزي��ران فراهم نش��ود. 
ظريف در پاس��خ به اين سوال كه پنج 
كش��ور در بح��ث كنوانس��يون در چه 
دارن��د؟ گفت:  اختالف نظ��ر  م��واردي 
ممكن اس��ت در م��ورد يك موضوع دو 
كش��ور از دو زبان مختلف يا دو عبارت 
متفاوت اس��تفاده كرده باشند كه بايد 
براي رس��يدن به تفاهم مذاكره شود و 
اينكه االن بگوييم روي كدام موضوعات 
تفاهم نداريم يك نوع پيش داوري است 

و صحبت در اين زمينه زود است. 

ط��ي حكم��ي از س��وي محمود 
حجتي وزير جهاد كش��اورزي، خليل 
آقايي به س��مت معاون وزير و رييس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور منصوب شد.  به گزارش پايگاه 
كشاورزي،  وزارت جهاد  اطالع رساني 
طي حكمي از س��وي محمود حجتي 

وزير جهاد كشاورزي، خليل آقايي به 
س��مت معاون وزير و رييس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور 

منصوب شد. 
در بخشي از اين حكم آمده است: 
ت��الش براي فراهم ك��ردن تمهيدات 
رويك��رد مردم مح��وري در  ب��ا  الزم 

مديري��ت مناب��ع طبيع��ي، حف��ظ و 
جلوگيري  كشور،  صيانت جنگل هاي 
از بيابان زاي��ي، ايج��اد باغ ه��اي ديم 
س��ازگار با محيط در اراضي شيبدار، 
زراع��ت چ��وب و توس��عه گياه��ان 
و  مس��تعد  مناط��ق  در  داروي��ي 
عرصه هاي مرتعي و بياباني و توس��عه 

اولويت هاي ماموريت  از  آبخي��زداري 
جنابعال��ي خواه��د بود.  بن��ا بر اين 
گزارش، خداكرم جاللي پيش از اين 
مسووليت رياست سازمان جنگل ها را 
بر عهده داش��ت.  خليل آقايي پيش 
از اين مع��اون پارلماني وزارت جهاد 

كشاورزي بود. 

خبر سرمقاله

  ريخت شناسي احمدي نژادي ها 

اي��ن روزه��ا رفت��ار احمدي ن��ژاد رييس جمه��ور س��ابق و نزديكانش 
بازتاب هاي متفاوتي در پي داشته است. اين اقدامات از بست نشيني بقايي 
و جوانفكر گرفته تا س��خنان تند رييس دولت نهم و دهم در حرم حضرت 
عبدالعظي��م عليه رييس قوه قضاييه، چنان فضاي سياس��ي و ش��بكه هاي 
مجازي كش��ور را پر كرده بود كه ش��ايد اين پرسش اساسي كمتر به ذهن 
خط��ور مي كرد كه آيا اين احمدي نژاد با احمدي نژاد س��ال هاي 1384 تا 
1392 فرقي كرده اس��ت؟ چه آنكه اگر ب��ه موضوع احمدي نژاد به صورت 
هيجاني نگاه نش��ود، مي توان تحليل دقيقي بر وضعيت سياسي- اجتماعي 
داش��ت و نگاه كارشناس��انه به موضوع روندي ك��ه احمدي نژاد طي كرد، 
مي تواند درس هاي زيادي داش��ته باش��د؛ او براي رسيدن به اهدافش چه 
مس��يري را طي مي كند و چه كس��اني را قرباني؟ پاس��خ به اين پرسش ها 
مي تواند مش��ي احمدي ن��ژادي را نمايان كند كه در س��ال هاي 1384 تا 
1388 اصولگرايان تند، هوادار دوآتشه اش بودند و حاضر شدند از خيلي ها 
از جمله مرحوم هاشمي رفس��نجاني و ناطق نوري بگذرند و البته خيلي دير 
متوجه ش��دند كه چه رودس��تي خورده اند.  از نظر منتقداني كه از س��ال 
84 منتقد سياس��ت هاي دولت مهرورزي بودند، احمدي نژاد س��ال 1396 
با احمدي نژاد س��ال هاي 1384 تا 1392 هيچ فرقي ندارد، فقط اليه هاي 
پنهان آن به ش��كل جديدي خود را نش��ان مي دهد. مشي احمدي نژاد از 
همان سال 1382 كه بر صندلي شهرداري تهران تكيه زد، تفاوت چنداني 
با مش��ي او در س��ال هاي 1384، 1388و پس از آن نكرده است.   اگر در 
زم��ان ش��هرداري احمدي نژاد به تخلفات وي و همچني��ن به اتهاماتي كه 
به مقامات و دس��تگاه هاي اجرايي مي زد، رس��يدگي مي ش��د، يقينا كار به 
اينجا نمي كش��يد.  از اين رو به نظر مي رسد از همان ابتداي عضو حاكميت 
ش��دن احمدي نژاد، بنا بر عدم رس��يدگي به تخلفات او بود. آنجا كه وقتي 
ش��وراي ش��هر دوم او را براي ش��هرداري پايتخت به وزارت كش��ور دولت 
هش��تم معرفي كرد،  وزارت كشور صالحيت وي را )به علت تخلفات دوران 
اس��تانداري اردبي��ل( تاييد نكرد و اگر پادرميان��ي برخي ها كه اكنون از او 
بريده اند، نبود او شهردار نمي شد.  زماني هم كه براي شركت در انتخابات 
رياس��ت جمهوري دوره نهم ثبت نام كرد، باز شوراي نگهبان صالحيت وي 
را تاييد نكرد و باز اگر پادرمياني انجمن اس��المي مهندسان نبود، او اساسا 
براي رياس��ت جمهوري تاييد صالحيت نمي ش��د. براين اساس، مهم ترين 
مشكل، مي تواند عدم رسيدگي به تخلفات در زمان وقوع آن باشد،  به ويژه 
در م��ورد احمدي نژاد. اگر طي س��ال هاي دولت نهم وقتي طرح بنگاه هاي 
زودبازده يا پرداخت وام هاي بي حساب و كتاب آغاز شد، ديوان محاسباتي 
كه اكنون بعد از 8س��ال اين نوع تخلفات را اعالم مي كند، در همان موقع 
ب��ه پرونده ها ورود مي كرد، آيا احمدي نژاد و س��ايرين ج��رات اين را پيدا 
مي كردن��د كه بي محاب��ا به ديگر قوا آن هم به دلي��ل پيگيري پرونده هاي 
فساد بتازند؟ اگر زماني كه داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي 
دول��ت نهم، به علت عدم اعتن��ا به توصيه ها مبني بر پرداخت تس��هيالت 
بي حس��اب به متقاضيان، بركنار ش��د، سازمان بازرسي كل كشور به قضيه 
ورود مي ك��رد، آيا ش��اهد انباش��ت معوقات كالن بانكي و ني��ز پيامدهاي 
ناش��ي از آن مي بوديم؟ اگر وقتي كليد مس��كن مهر زده شد، دستگاه هاي 
نظارتي وارد مي ش��دند و بر ساخت اين كالن پروژه نظارت مي كردند )اعم 
از مكان يابي و نيز تسهيالتي كه بنا به گفته وزير راه و شهرسازي 43هزار 
ميليارد تومان بدون پشتوانه داده شد( آيا شاهد هدررفت اين منابع و نيز 

ساير تبعات مثل صدمات زلزله اخير، مي بوديم؟ 
اگر از همان ابتدا كه مجوز فروش نفت به افراد و نهادهاي بي صالحيت 
مانن��د بابك زنجاني ها اعطا مي ش��د، نهادهاي نظارتي ورود مي كردند، اگر 
مان��ع فعاليت موسس��ات مالي و اعتب��اري بدون مجوز مي ش��دند، اگر به 
تخلف��ات صندوق ذخيره فرهنگيان نظارت مي ش��د،  و... يقينا ش��اهد اين 
نبودي��م كه اكن��ون او در مقام طلب��كار در مقابل مردم بايس��تد و ادعاي 

پاك دستي خود و اعضاي دولتش را بكند. 
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در مراسم معرفي صادركنندگان نمونه سال 1396 استان تهران از سوي اتاق مطرح شد

30 سال عقب ماندگي صادرات
 صفحه 14 

وزير امور خارجه ايران براساس توافق 5كشور حوزه خزر  اعالم كرد

 هيچ نيروي نظامي خارجي نمي تواند
 در درياي خزر مستقر شود

 همين صفحه 

جهان

فرجام بد عهد ي صالح

7

 بهاره مهاجري   
معاون سردبير

اين روزها رفتار احمدي نژاد رييس جمهور سابق 
و نزديكان��ش بازتاب ه��اي متفاوتي در پي داش��ته 
اس��ت. اين اقدامات از بست نشيني بقايي و جوانفكر 
گرفته تا س��خنان تند رييس دول��ت نهم و دهم در 
حرم حضرت عبدالعظي��م، عليه رييس قوه قضاييه، 
چنان فضاي سياسي و شبكه هاي مجازي كشور را پر 
كرده بود كه شايد اين پرسش اساسي كمتر به ذهن 
خطور مي كرد كه آيا اين احمدي نژاد با احمدي نژاد 
سال هاي 1384 تا 1392 فرقي كرده است؟ چه آنكه 
اگر به موضوع احمدي ن��ژاد به صورت هيجاني نگاه 
نش��ود، مي توان تحليل دقيقي بر وضعيت سياسي- 
اجتماعي داشت و نگاه كارشناسانه به موضوع روندي 
كه احمدي نژاد طي كرد، مي تواند درس هاي زيادي 

داشته باشد ...

 گروه انرژي| ناد ي صبوري|
چند ي پيش، س��فير سابق پاكستان د ر ايران د ر 
مطلبي با اش��اره به سفر رييس ستاد  كل ارتش اين 
كشور به تهران نوش��ت: اين سفر كه پس از سال ها 
رخ د اد ه اس��ت احتماال بر سرنوشت خط لوله انتقال 
گاز ايران به پاكس��تان نيز اثر خواهد  گذاشت. او د ر 
اين گزارش نس��بت به فوايد  زياد ي كه د و كشور به 
د ليل بيگانگي ميان خود  از د ست مي د هند ، هشد ار 
د اد ه ب��ود ، فوايد ي كه يكي از آنها صاد رات گاز ايران 
به پاكستان است. پيش از آن بيژن زنگنه، وزير نفت 
ايران د ر پاس��خ به اين پرس��ش »تعاد ل« كه اساسا 
چه اند ازه نسبت به عملياتي شد ن اين صاد رات گاز 
خوش��بين اس��ت، گفته بود  كه از نظرش ورود  يك 
عنصر س��وم براي تضمين سرنوش��ت اين خط لوله 

الزم است ...

ريخت شناسي احمدي نژادي ها

 تاكيد بر ورود عنصر سوم 
در خطوط گازي با همسايه

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

بانك و بيمه

4

سهام دولت در 3 شركت 
بيمه واگذار مي شود

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
وزير امور اقتص��ادي و دارايي با بيان اينكه ضريب 
نفوذ بيمه از 2.2درصد بايد به 7 درصد در پايان برنامه 
ششم برس��د، اظهار كرد: خصوصي سازي در بيمه ها 
را دنبال مي كنيم و 3 ش��ركت بيمه يي كه در اختيار 
دولت اس��ت را بايد واگذار كنيم.  به گزارش »تعادل« 
مسعود كرباسيان ديروز در بيست و چهارمين همايش 
بيمه و توسعه در تهران اظهار كرد: بيمه مي تواند ثبات 
و آرامش و اطمينان بخش��ي را به سرمايه گذار بدهد. 
بيمه ها از منابع مازادي كه دارند، مي توانند سود ايجاد 
كنند و س��رمايه مازاد را وارد بازار س��رمايه كنند؛ در 
سال هاي اخير صندوق هاي بيمه به خوبي عمل كردند 
و اطمين��ان را ب��ه جامعه بازگرداندن��د.  وزير اقتصاد 
ادامه داد: حتما صندوق هاي بيمه به لحاظ پوش��ش 
ريس��ك مي توانند از منابع مازاد خود استفاده كنند. 
دو نقش پررنگ و دو سياست درباره اقتصاد مقاومتي 
ابالغ ش��ده كه يكي تاب آوري اقتصاد كشور و ديگري 
كاهش آس��يب پذيري اس��ت كه هر دو نقش بيمه را 

نشان مي دهد ...

 بهاره مهاجري   

خجسته ميالد حضرت رسول اكرم صلي اهلل عليه  و حضرت امام جعفر صادق عليه السالم را تبريك مي گوييم

عضو كميسيون بودجه مجلس خبر داد

تصميمات جديد مجلس براي يارانه ها در سال 97

وزير امور خارجه ايران براساس توافق 5كشور حوزه خزر  اعالم كرد

هيچ نيروي نظامي خارجي نمي تواند در درياي خزر مستقر شود

رييس سازمان جنگل ها تغيير كرد



 تبريك رييس جمهوري به مناسبت كسب مدال 
طالي سهراب مرادي؛ تعادل  رييس جمهوري در پيامي 
توييتري كس��ب 3 نشان طالي سهراب مرادي، وزنه بردار 
تيم ملي را تبريك گفت و براي موفقيت دالور مردان ايران 

در ادامه اين رقابت ها آرزوي موفقيت كرد. 
روحاني در پيامي توييتري نوش��ت: درخش��ش سهراب 
مرادي با كس��ب 3 نشان طال و ثبت ركورد جديد جهاني 
همراه با تالش و افتخارآفريني ديگر وزنه برداران كشورمان 
در مس��ابقات جهاني وزنه برداري دل همه ايرانيان را شاد 
كرد. در پايان اين پيام آمده است: به اميد موفقيت دالور 

مردان ايران در ادامه اين رقابت ها. 
ش�وراي  در  تق�وي  جايگزي�ن  علي  اكب�ري   
سياست گذاري ائمه جمعه مي شود؛ تسنيم  سيدرضا 
تقوي، رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور با 
بيان اينكه هفته جاري حجت االسالم والمسلمين عليدادي 
به عن��وان امام جمعه كرمان معرفي خواهد ش��د، گفت: 
اي��ن هفته بنده براي معرفي ايش��ان به عنوان امام جمعه 
به كرمان سفر خواهم كرد. وي درباره پايان ماموريت خود 
در ش��وراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه كشور نيز گفت: 
به  احتمال بس��يار زياد بعد از سفر بنده به كرمان، رييس 
جديد شوراي سياست گذاري ائمه جمعه معرفي و معارفه 
خواهد ش��د؛ به  احتمال قوي آق��اي علي اكبري به عنوان 
رييس جديد ش��وراي سياست گذاري ائمه جمعه معرفي 

خواهد شد. 
 واكنش دفت�ر آيت اهلل  مكارم  ش�يرازي به اتهام 
خ�الف واقع يك نماين�ده مجلس؛ مركز خبر حوزه  
دفتر آيت اهلل مكارم ش��يرازي با صدور بيانيه يي نسبت به 
اتهام خالف واقع يكي از نمايندگان مجلس به اين مرجع 
تقليد واكنش نشان داد.  در بخشي از بيانيه دفتر آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي آمده اس��ت: مدتى اس��ت خبرى سرتاپا 
دروغ به  وس��يله بدخواهان مرجعيت ش��يعه در بعضى از 
فضاهاى مجازى منتش��ر كرده اند كه آقايى به  نام مدلل، 
داماد حض��رت آيت اهلل مكارم ش��يرازى اس��ت و او تاجر 
ش��كر و بدهكار مهم بانكى است درحالي كه معظم له نه 
چنين دامادى دارد و نه حتى اين ش��خص را ديده است. 
بدين وسيله اعالم مى دارد چنانچه جناب آقاى صادقى اين 
موضوع را تكذيب و عذرخواهى نمايد مشكلى نيست واالاّ 
از طرق قضايى قابل  تعقيب است. خداوند به همگان توفيق 

عمل به وظايف الهى خود را بدهد. 
 هي�چ ديپلم�ات ايران�ي در يمن حض�ور ندارد؛ 
فارس  سخنگوي وزارت خارجه كشورمان وقوع هر گونه 
آتش سوزي در محل سفارت ايران در صنعا را تكذيب كرد 

و گفت كه هيچ ديپلمات ايراني در يمن حضور ندارد. 
بهرام قاس��مي درباره اخبار منتشر ش��ده مبني بر وقوع 
آتش س��وزي در محل سفارت ايران در صنعا، اين اخبار را 
رد كرد و گفت: هيچگونه گزارش��ي تا االن مبني بر وقوع 
آتش س��وزي در س��فارت ايران در يمن به ما ارائه نش��ده 
اس��ت. وي با بي��ان اينكه هيچ ديپلم��ات ايراني در يمن 
حضور ندارد، خاطرنشان كرد: درگيري ها در منطقه يي كه 
س��فارت ايران در آنجا مستقر اس��ت طي دو روز گذشته 

وجود داشته ولي تعرضي به سفارت ايران نشده است. 
 »مهدي جهانگيري« به تهران منتقل شد؛ ايسنا  
يك منبع آگاه از رويت »مهدي جهانگيري« صبح ديروز 
در پرواز كرم��ان– تهران جهت انتقال وي به تهران خبر 
داد. اين منبع آگاه ادامه داد: احتمال دارد كه رسيدگي به 
پرونده مهدي جهانگيري از صالحيت دادگاه كرمان خارج 
شده و پرونده وي براي ادامه رسيدگي ها به تهران ارجاع 
شده است؛ لذا مهدي جهانگيري ديگر در بازداشت كرمان 
نيس��ت و به تهران منتقل شده است. مهدي جهانگيري، 
رييس گروه مالي گردشگري و نايب رييس اتاق بازرگاني 

تهران مدتي پيش در كرمان بازداشت شد. 
 پايان اس�كان موق�ت زلزله  زدگان كرمانش�اه با 
كانكس تا يك ماه آينده؛ ميزان  فرمانده كل سپاه براي 
س��ومين بار در شهرستان س��رپل ذهاب استان كرمانشاه 

حضور يافت. 
سردار سرلش��كر پاس��دار محمدعلي جعفري كه براي 
سومين بار از لحظه وقوع زلزله سرپل ذهاب به كرمانشاه 
س��فر كرده بود در ب��دو ورود در محل قرارگاه ش��هيد 
جعفري با حضور رييس س��ازمان بس��يج مستضعفين 
و فرمانده��ان س��پاه اس��تاني ب��راي اط��الع از رون��د 
خدمت رساني هاي سپاه و بسيج تشكيل جلسه داد. وي 
در حاش��يه بازديد از مناطق زلزل��ه زده اظهار كرد: تمام 
تالش س��پاه براي اتمام هر چه س��ريع تر اسكان موقت 
زلزله زدگان با كانكس هاي مناس��ب اس��ت كه توس��ط 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( سپاه تا يك ماه آينده 
پايان مي يابد و تا اتمام اسكان موقت محدوديتي از نظر 

تعداد كانكس نخواهيم داشت. 
 ام�ام ي�ك منتق�د آرمانگ�را و پيش�ران بود؛ 
برنا  در آس��تانه ميالد با س��عادت نبي مكرم اس��الم 
حض��رت محمد مصطفي)ص( و حض��رت امام جعفر 
صادق)ع( همچنين به مناس��بت 16 آذر روز دانشجو 
جمعي از دانش��جويان مس��وول كانون هاي خط امام 
در دانش��گاه هاي سراسر كش��ور به همراه جمعي از 
مس��ووالن بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني)ره( 
در دانشگاه ها با يادگار امام، حجت االسالم والمسلمين 

سيدعلي خميني ديدار كردند. 
حجت االسالم والمس��لمين سيدعلي خميني خطاب به 
دانشجويان گفت: پرچم نقد را رها نكنيد. ما منتقد وضع 
موجود هستيم ما دنبال آرمان ها هستيم و به سمت آنها 
حركت مي كنيم. اينكه رهبري فرمودند »هر جا انقالبي 
عمل كرديم. موفق شديم« به خاطر اين است كه انقالبي 
بودن يعني پيشراني و پيشتازي. گفتمان توليد بكنيم. 
حرف نو توليد بكنيم. امام سال به سال حرف نو و جبهه 
تازه توليد مي كردند. كس��ي كه در حيطه انديش��ه امام 
مي خواهد فعاليت كند بايد هميش��ه پيشران و منتقد 
وضع موجود باش��د. منتقدي كه اص��ول را قبول دارد و 
پش��توانه او به اصول اسالم و انقالب است اما موجود را 

نمي پسندد. 
 حف�ظ همزمان برج�ام و ادامه تحريم ها ش�دني 
نيست؛ صدا و سيما  سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي از 
برگزاري نشس��ت كميسيون مش��ترك برجام در وين در 
چهارشنبه ۲۲ آذر خبر داد و گفت: حفظ همزمان برجام 

و ادامه تحريم ها شدني نيست.
بهروز كمالوندي با تبيين دستوركار اين نشست گفت: با 
توجه به اينكه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكنون 9بار 
پايبندي كشورمان را به برجام تاييد كرده، مباحث مطرح 
در كميس��يون مشترك مهم است به ويژه از اين باب كه 
طرف مقابل باالخص امريكايي ها تعهداتشان را بايد انجام 

دهند و خواسته هاي ما در اين نشست مطرح مي شود. 
 س�ردار »روح اهلل نوري« جانشين فرمانده نيروي 
زميني سپاه ش�د؛ مهر  در حكمي از سوي سرلشكر 
جعفري فرمانده كل س��پاه پاسداران، سردار روح اهلل 
نوري به عنوان جانشين فرمانده نيروي زميني سپاه 
منصوب ش��د.  س��ردار نوري پيش از اين فرماندهي 
س��پاه ثاراهلل كرمان و فرماندهي قرارگاه مدينه سپاه 
را برعهده داش��ته اس��ت. پيش از اين سردار عبداهلل 

عراقي، جانشين نيروي زميني سپاه بود.

روي موج خبر

معاون اول رييس جمهوري در ديدار وزير اقتصاد ملي مجارستان عنوان كرد

»ديپلماسي اقتصادي« محور سياست خارجي ايران
اتحاديه اروپا در برابر طرفي كه قصد نقض برجام دارد مقاومت بيشتري نشان دهد

رييس مجلس دهم در كنفرانس بين المللي عليه موادمخدر در روسيه اعالم كرد

بي اعتنايي ناتو به ۴۰۰ البراتوار توليد هروئين در افغانستان

»نماين��دگان  بين الملل��ي  كنفران��س  نخس��تين 
پارلمان ها عليه موادمخدر« در مجلس دوماي روس��يه 
برگزار ش��د. كنفرانس��ي كه تالش مي كند راهكارهاي 
عملياتي ب��راي مقابله با موادمخ��در بيابد و تجربيات 
كشورهاي مختلف در اين زمينه را به اشتراك بگذارد. 
عل��ي الريجاني رييس مجلس دهم نيز كه همراه هيات 
بلندپايه پارلماني كش��ورمان در اين كنفرانس ش��ركت 

كرده ان��د ازجمل��ه س��خنرانان مراس��م افتتاحي��ه اين 
اج��الس بين المللي ب��ود. الريجاني در اين س��خنراني 
ضم��ن قدرداني از مجلس دوما و دولت روس��يه به ويژه 
رييس دوماي دولتي روس��يه، براي ميزباني و برگزاري 
اي��ن كنفرانس مهم بين المللي گف��ت: اميدوارم باتوجه 
ب��ه نقش مهم و اساس��ي مجالس كش��ورها در تصويب 
قواني��ن و تبيي��ن رويكرده��اي الزم ب��راي مقابل��ه و 

مواجهه با پديده ش��وم موادمخدر و قاچاق آن، اين گونه 
نشس��ت ها تداوم يافته و تاثير مثبتي ب��ر روند جهاني 
مبارزه با موادمخدر داش��ته باش��د. در اي��ن كنفرانس 
دو روزه ك��ه در محل س��اختمان اصلي مجلس دوماي 
روسيه برگزار مي ش��ود، روساي پارلمان ها و هيات هاي 
پارلماني 40 كشور حضور دارند. رييس مجلس دهم با 
اش��اره به تالش هاي كش��ورمان براي مقابله با ترانزيت 
موادمخدر به اروپا و س��اير كش��ورها گفت: ما در ايران 
قوانين روش��ني براي موادمخدر داريم و بيش از 4 هزار 
نفر در زمينه مبارزه با موادمخدر به شهادت رسيده اند. 
الريجان��ي در ادامه اظهارات خ��ود تصريح كرد: زماني 
كه درباره موضوعي زياد صحبت مي ش��ود، اين نگراني 
ب��ه وجود مي آيد كه قصدي براي انجام كار نيس��ت. در 
مس��اله تروريست مستمرا همه صحبت مي كنند اعم از 
كساني كه به تروريست ها كمك مي كنند تا كساني كه 
با آن مبارزه مي كنند اما هميشه مي بينيد كه تروريست 
رش��د پيدا مي كند. وي ادامه داد: مساله موادمخدر هم 
همين گونه است. من گزارش نماينده محترم سازمان 
مل��ل را گوش ك��ردم. اينكه يك چهارم م��ردم جهان 

موادمخدر مصرف مي كنند. 

 انتقاد از عملكرد ناتو
براي مبارزه با موادمخدر در افغانستان

الريجاني با اش��اره به اهميت نگاه س��ازمان ملل 
در برخ��ورد با اين موضوع گف��ت: با افزايش توليد در 
افغانس��تان و در كل 3 كنوانسيون تشكيل شده است 

و اكثر كش��ورهايي كه در اي��ن كنفرانس حضور پيدا 
كرده اند، قوانيني در اين زمينه دارند و مستمرا شاهد 
مبارزه با موادمخدر هس��تيم اما با وجود اين توليد و 
مصرف موادمخدر رش��د داشته پس مسيري كه طي 

مي كنيم منتج به نتيجه نيست. 
رييس مجلس دهم همچنين تصريح كرد: با آقاي 
الوروف موافق هس��تم و كساني كه فكر مي كنند اگر 
مساله موادمخدر را در دنيا عادي سازي كنيم مشكل 
حل مي ش��ود، مس��يري را طي مي كنند كه نتيجه از 
وضعيت فعلي هم بدتر خواهد شد. وي افزود: تجربه يي 
ك��ه در جمهوري اس��المي داريم نش��ان مي دهد كه 
مبارزه بايد جدي باشد، قوانين بايد درست اجرا شود، 

كنوانسيون بايد عمل كند، اما مشكل وجود دارد. 
الريجاني در تشريح عملكرد ناتو در افغانستان براي 
مبارزه ب��ا موادمخدر گفت: حجم زيادي از موادمخدر 
در افغانستان توليد مي شود و در سال ۲017 به 9هزار 
تن رسيده در حالي كه در سال ۲008، ۲00تن بوده 
است. ظرف 16 س��ال به 9 هزار تن رسيده است. آيا 
وقتي ناتو در س��ال ۲001 به افغانستان رفت ۲ هدف 
اع��الم نكرده بود؟ هدف ابتدايي مبارزه با تروريس��ت 
در افغانستان اس��ت و هدف دوم مبارزه با موادمخدر 
اعالم كرده، چه شد؟ در مساله تروريست كه زاد و ولد 
تروريس��ت ها افزايش پيدا كرده نه تنها در افغانستان 
بلكه در عراق، س��وريه و يمن و موادمخدر هم از ۲00 
ت��ن به 9 هزار تن رس��يد، پس ناتو چ��ه كار مي كند 
و براي چه به افغانس��تان رف��ت؟ وي تاكيد كرد: من 
فكر مي كنم مس��اله  مهم اينجاس��ت. دوستاني كه از 
پارلمان ه��ا اينجا حضور داري��د راحت تر مي توانيم به 

نسبت دولت ها صحبت كنيم. 
الريجان��ي در ادامه اين س��خنراني همچنين گفت: 
س��وال اين اس��ت كه آيا يك رفتار متوازني براي مبارزه 
با مخدر در دنيا وجود دارد يا كش��ورهاي منطقه در اين 

زمينه فعال هستند؟ مواد مخدري كه در افغانستان توليد 
مي ش��ود براي ترانزيت به اروپاست و برخي كشورهاي 
ديگر، چرا بايد هزينه اين موضوع را كش��ورهاي مسير 
ترانزيت پرداخت كنند، اين موضوع بسيار مهمي است 
كه نبايد به س��ادگي از كنار آن گذش��ت. وي ادامه داد: 
آيا اروپا س��هم خود را در مبارزه ب��ا موادمخدر مي دهد 
يا گردن كش��ورهاي ديگر منطقه گذاشته است؟! مگر 
ناتو در افغانستان مستقر نيست چرا تجهيزات و امكانات 

كافي براي مبارزه با موادمخدر نمي دهد. 
 ريي��س مجلس همچني��ن گفت: در افغانس��تان

 400 البراتوار براي توليد هروئين وجود دارد. بيشترين 
مصرف كننده خطرناك در دنيا هروئين اس��ت آيا ناتو 
نمي تواند اين البراتواره��ا را بمباران كند؟ چطور ناتو 
مراس��م عروسي در افغانس��تان را بمباران مي كند اما 

البراتوارهايي كه مشخصات دارند را نمي تواند؟
وي ادام��ه داد: مق��داري از موادمخ��در از طريق 
فرودگاه هاي افغانستان، ترانزيت هوايي مي شود البته 
بخشي از زمين و بخش��ي از درياست، اين فرودگاه ها 
ك��دام هس��تند؟ فرودگاه كاب��ل، قنده��ار، هرات كه 
فرودگاه ها دراختيار ناتو است. فكر مي كنم سازمان ملل 
از كشورهايي كه در افغانستان حضور دارند و ماموريت 
براي مبارزه با موادمخدر دارند را بازخواس��ت كند تا 
همه كش��ورهايي كه پارلمان هاي ش��ان در كنفرانس 

حضور دارند، با تامين موادمخدر مبارزه  كنند. 
الريجاني همچنين تصريح كرد: نخس��تين مساله 
سازمان ملل اين است كه قوانين عادالنه يي وضع كند 
كه كشورها به ميزان درگيري كه با موادمخدر دارند، 
رفتار عادالنه يي براي مبارزه داش��ته باشند. وي ادامه 
داد: نمي ش��ود در ايران و روس��يه مرتبا هزينه دهيم. 
ترانزيت موادمخدر بيشتر از مسير ايران و پاكستان و 
برخي كش��ورهاي ديگر صورت مي گيرد بنابراين بايد 

منشا را كنترل كرد. 

گروه ايران  
اي��ران ب��ه دنب��ال افزاي��ش دامنه ه��اي ج��ذب 
س��رمايه هاي خارجي براي اس��تمرار رشد اقتصادي 
پاي��دار خود اس��ت؛ س��رمايه گذاراني ك��ه مي توانند 
نيازهاي متنوع ايران به سرمايه هاي خارجي را پاسخ 
دهن��د و در ع��وض از ظرفيت هاي منحص��ر به فرد 
اقتصاد ايران در بخش هاي گوناگون بهره مند شوند. 

مجارس��تان يكي از كش��ورهاي اروپايي اس��ت 
ك��ه با توجه ب��ه افزايش دامنه ه��اي ارتباطي اروپا 
با اي��ران تالش مي كن��د تا س��همي در پروژه هاي 

اقتصادي كش��ورمان ايفا كند. 
ميهايل��ي وارگا، وزير اقتصاد مجارس��تان كه در 
راس هيات تجاري اين كش��ور ب��ه ايران آمده، روز 
گذش��ته به ديدار اس��حاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهوري كش��ورمان رفت تا برنامه ريزي هاي 
اجرايي براي مش��اركت در پروژه هاي اقتصادي آغاز 
ش��ود. براساس اخبار منتش��ره حوزه انرژي يكي از 
مهم ترين بخش هايي است كه مجارستان قصد دارد 
با س��رمايه گذاري روي آن وارد بازار انرژي كش��ور 
ش��ود. خ��ط لوله صلح اي��ران و پاكس��تان ازجمله 
بخش هايي است كه مجارستاني ها با سرمايه گذاري 
روي آن قصد توسعه روابط پايدار با ايران را دارند. 
 مع��اون اول رييس جمه��وري در دي��دار وزي��ر 
اقتصاد ملي مجارس��تان گفت:»ته��ران انتظار دارد 
اتحاديه اروپا در براب��ر طرفي كه قصد نقض برجام 
را دارد، مقاومت بيش��تري از خود نش��ان دهد و از 
آسيب رس��يدن به اين توافق بين المللي جلوگيري 
كند.« موضوعي كه به نظر مي رسد اكثر كشورهاي 
اروپاي��ي روي آن تواف��ق كرده ان��د و قص��د دارند، 
فرآيند حمايت از برجام را به عنوان يكي از اس��ناد 
مهم بين المللي در دس��تور كار قرار دهند. موضوع 
مراودات بانكي با مجارستان از ديگر موضوعاتي بود 
كه جهانگيري روي آن تاكيد كرد و از وزير اقتصاد 
مجارس��تان خواس��ت كه در زمينه مس��ائل بانكي 
همكاري هاي الزم با بانك هاي ايراني را دنبال كند. 
وزي��ر اقتص��اد مجارس��تان هم در اي��ن ديدار 
ضمن پايبندي كشورش به برجام از توسعه روابط 
اقتصادي با ايران دفاع و اعالم كرد كه مجارس��تان 
به عنوان يك كش��ور مس��تقل هرگ��ز تحت تاثير 
حاشيه س��ازي هاي ديگ��ران درب��اره برج��ام قرار 

نخواهد گرفت. 
ميهايل��ي وارگا با يادآوري س��فر ي��ك هفته قبل 
هيات��ي بانكي از مجارس��تان به ته��ران براي مذاكره 

درخص��وص حل موانع بانكي فيمابين بر اهميت رفع 
موانع بانكي در توس��عه روابط اقتص��ادي تاكيد كرد 
و خواس��تار برقراري پرواز مس��تقيم ميان دو كشور 
ش��د و گفت: اين اق��دام عالوه بر تقويت مناس��بات 
اقتص��ادي مي تواند گامي در جهت رفاه دانش��جويان 

و گردشگران دو كشور باشد. 

 تاكيد بر حل و فصل مشكالت بانكي
اسحاق جهانگيري ديروز در ديدار ميهايلي وارگا، 
وزير اقتصاد ملي مجارستان تاكيد كرد: برجام يك 
توافق بين المللي اس��ت كه پس از سال ها مذاكره و 
گفت وگو حاصل ش��ده اما امريكايي ها بي جهت در 
اجراي آن محدوديت ايجاد مي كنند و تهران انتظار 
دارد كه اتحاديه اروپا در برابر طرفي كه قصد نقض 
اي��ن تواف��ق بين المللي را دارد، مقاومت بيش��تري 
از خود نش��ان دهد و از آس��يب رس��يدن به برجام 

جلوگيري كند. 
به گزارش پاد، وي خاطرنش��ان ك��رد: ايران به 
تعهدات بين المللي خ��ود در برجام پايبند بوده اما 

انتظ��ار داريم كه تمامي طرفين اين توافق با همين 
قاطعيت به آن پايبند باش��ند. جهانگيري توس��عه 
مناس��بات دو جانبه تهران و بوداپس��ت را نيازمند 
برداشتن گام هاي بلند و رفع موانع موجود دانست. 
وي اف��زود: ظرفيت هاي توس��عه همكاري ها در 
دو كش��ور بايد شناس��ايي و براي ارتقاي سطح اين 

همكاري ها تالش كنيم. 
وي موانع بانكي را از مهم ترين موانع پيش روي 
توسعه مناس��بات تجاري دو كشور دانست و اظهار 
كرد: البته پيشرفت هايي در جهت حل موانع بانكي 
حاصل شده اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادي 

داريم كه بايد براي رسيدن به آن تالش كنيم. 
مع��اون اول رييس جمهوري همچنين روابط دو 
كشور را تاريخي توصيف كرد و يادآور شد: تهران و 
بوداپست بيش از 90سال است كه از روابط سياسي 

و تجاري خوبي برخوردار هستند. 
جهانگيري به س��فر دو سال قبل ويكتور اوربان، 
نخست وزير مجارستان به تهران اشاره و خاطرنشان 
كرد: در اين س��فر مذاكرات خوبي ميان مقامات دو 

كش��ور انجام و مقرر ش��د كه مناسبات فيمابين در 
همه بخش ه��اي اقتصادي، سياس��ي، منطقه يي و 

بين المللي گسترش پيدا كند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اي��ران در مقط��ع فعلي 
ديپلماس��ي اقتص��ادي را مح��ور اصلي سياس��ت 
خارجي خود قرار داده است، گفت: در ديپلماسي 
اقتص��ادي اي��ران، توس��عه رواب��ط و گس��ترش 
مناس��بات با اتحاديه اروپا و به طور خاص كشور 

مجارس��تان از جايگاه ويژه يي برخوردار اس��ت. 
معاون اول رييس جمهوري همچنين با قدرداني 
از دول��ت مجارس��تان ب��راي اعط��اي بورس��يه به 
دانش��جويان ايراني افزود: خوشبختانه دو كشور در 
زمينه همكاري هاي علمي و دانش��گاهي نيز روابط 
خوبي دارند و اين همكاري ها از روند رو به رش��دي 

برخوردار است. 
جهانگيري ضمن درخواست ابالغ سالم خود به 
نخست وزير مجارستان بر لزوم شناسايي زمينه هاي 
جديد همكاري دو كش��ور در كميس��يون مشترك 

همكاري هاي ايران و مجارستان تاكيد كرد. 

 مجارستان از توافق برجام دفاع خواهد كرد
ميهايلي وارگا، وزير اقتصاد ملي مجارس��تان هم 
در اين ديدار با ابالغ س��الم نخس��ت وزير اين كشور 
ب��ه جهانگيري گف��ت: در اين س��فر مذاكرات خوبي 
ب��ا وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت و بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي ايران داشته ام كه منجر به 
امض��اي تفاهمنامه ها و قرارداده��اي خوبي ميان دو 

كشور شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه روابط تهران و بوداپس��ت روابطي 
تاريخي و همواره پربار بوده است، تصريح كرد: كشورهاي 
مح��دودي وج��ود دارند كه همانند ايران و مجارس��تان 
همواره از روابط دوستانه برخوردار بوده باشند و در همين 
راستا مجارستان نخستين كشور اروپايي بود كه پس از 
برجام در سطح نخست وزير براي بررسي راه هاي توسعه 
روابط دو جانبه به ايران سفر كرد.  ميهايلي وارگا يادآور 
ش��د: مجارستان همواره به ايران به عنوان دروازه آسياي 
ميانه و طرف استراتژيك نگاه كرده است، بوداپست تالش 
ك��رد كه در دوران تحريم ني��ز روابط ديپماتيك خود را 
با تهران تا حد امكان حفظ كند تا توقفي در مناس��بات 
فيمابين ايجاد نشود.  وي افزود: دولت مجارستان همواره 
ارزش فراواني براي نق��ش امنيتي ايران در منطقه قائل 
بوده و بوداپس��ت از نقش اي��ران در ايجاد ثبات و امنيت 
در منطقه آگاه است و آن را ارج مي نهد و معتقديم همه 
كشورها بايد اهميت تالش ها و اقدامات جمهوري اسالمي 
ايران در جهت نابودي تروريسم در منطقه را مورد تقدير 
ق��رار دهند. وزي��ر اقتصاد مل��ي مجارس��تان ادامه داد: 
متاسفانه خطر تروريس��م براي سال هاي متمادي وجود 
خواهد داشت و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به خصوص 
مجارستان اهميت زيادي براي تالش هاي ايران در جهت 

مقابله با تروريسم در منطقه قائل هستند. 
ميهايلي وارگا اضافه كرد: مجارس��تان هم به عنوان 
يك كش��ور مس��تقل و هم به عنوان عضوي از اتحاديه 
اروپ��ا از توافق برجام دفاع خواهد كرد چراكه اين توافق 
را قراردادي بين المللي و بس��يار مهم مي دانيم كه هيچ 

دليلي براي نقض يا تغيير در آن وجود ندارد. 
وي به برگزاري نخستين نشست كميسيون نمايندگان 
اقتصادي دو كش��ور در ماه فوريه سال جاري اشاره كرد 
و گفت: در اين نشست مذاكرات سودمندي انجام شد و 
بخش زيادي از موانع پيش روي مناس��بات اقتصادي از 
بي��ن رفت و از ماه ژانويه س��ال جاري نيز قانون اجتناب 
از پرداخت ماليات مضاعف ميان دو كش��ور برقرار شد و 
امروز نيز با وزير همتاي خود در ايران موافقتنامه حمايت 

از سرمايه گذاري مشترك را به امضا خواهيم رساند. 
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ايران2

چهرهها

نماينده تهران تاكيد كرد: ما نبايد نقد 
را با تخريب و لجن مال كردن اشتباه كنيم 
بلكه نقد حد واس��طه يي ميان تخريب و 
لگدمال كردن ديگران و تملق و چاپلوسي 
است. جنبش دانش��جويي هم براي نقد 
كردن بايد اين ش��رايط را پي��دا كند. به 
گ��زارش ايلنا، عل��ي مطهري دي��روز در 
نشست »سه قطره خون« كه به مناسبت 
روز دانشجو توسط انجمن اس��المي دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار 
ش��د، با اشاره به هفته وحدت گفت: هفته وحدت به پيشنهاد آيت اهلل 
منتظري و تاييد امام خميني)ره( بوده و بركات خوبي هم داشته است 
هرچند وضعيت جهان اسالم از نظر وحدت اسالمي خوب نيست. اين 
عضو فراكس��يون اميد تصريح كرد: اهميت جنبش دانشجويي در اين 
اس��ت كه دانشگاه و دانش��جو يكي از ديد بان هاي جامعه است كه به 
موق��ع بايد آژير خطر را بكش��د.  نماينده ته��ران در مجلس دهم در 
پاسخ به سوال يكي از دانشجويان درباره حصر عنوان كرد: تصميم بر 
حل اين موضوع است. در مالقات هاي ما نيز در اين باره صحبت شده 
و اراده بر حل موضوع اس��ت.  مطهري درباره رويكرد احمدي نژاد نيز 
گفت: خوشوقتيم حرف هايي كه 10س��ال قبل بيان مي كرديم امروز 
توسط اصولگرايان بيان مي شود. اصولگرايان متاسفانه تعصب ويژه يي به 

احمدي نژاد داشتند و چشم بر تخلفات او بسته بودند.

 اصولگرايان با تعصب ويژه خود
چشم بر تخلفات احمدي نژاد بستند

رييس قوه قضاييه بزرگ ترين سالح 
امروز سلطه گران را تفرقه افكني در ميان 
مس��لمانان دانس��ت و بر ضرورت ايجاد 
وحدت در داخل و خارج از كش��ور بين 
مس��لمانان و پرهي��ز از هرگونه نداهاي 
تفرقه افكنانه تاكيد كرد. به گزارش ميزان 
و ب��ه نقل از اداره كل روابط عمومي قوه 
قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه 
مس��ووالن عالي قضايي افزود: در قرون گذش��ته به ويژه در مغرب 
زمين، بشر با ادعاي يافتن راه و اتكا به عقالنيت خود نسبت به تعاليم 
انبيا احساس بي نيازي مي كرد. شايد نوعي تكبر و تبختر علمي باعث 
ش��ده بود كه برخي نظير ماركس، دين را افيون ملت ها بش��مارند 
اما امروز بعداز چند قرن نياز بش��ر به تعاليم انبيا و عبور از مرزهاي 
عل��م به عنوان امري كه نياز بش��ريت را در هم��ه ابعاد تامين كند، 
احساس مي شود. آيت اهلل آملي الريجاني اظهار كرد: اگر حس كنيم 
كه عوالم��ي وراي اين عالم وجود دارد، تالش مي كنيم كه راهي به 
سوي اين عوالم بيابيم و اينجاست كه ضرورت بهره مندي از تعاليم 
انبيا الهي و ائمه معصومين )ع( براي انسان ملموس مي شود.  آيت اهلل 
آملي الريجاني وحدت را بزرگ ترين نياز امروز جهان اسالم توصيف 
كرد و گفت: موارد اختالفي ميان مس��لمانان به حدي نيس��ت كه 

دشمنان بخواهند سوءاستفاده كنند. 

 دانشجويان با نقد سازنده به اصالح امور
كمك كنند

دبيركل س��ازمان پيم��ان آتالنتيك 
شمالي )ناتو( ديروز بر حمايت اين سازمان 
از اجراي كامل برجام تاكيد كرد و گفت: 
بايد بين برنامه هس��ته يي و توانايي هاي 
موش��كي اي��ران يك تمايز روش��ن قائل 
شويم. به گزارش ايرنا، ينس استولتنبرگ 
در يك كنفرانس خبري در آستانه نشست 
وزيران امور خارجه كشورهاي عضو ناتو در 
بروكسل در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران گفت: توافق هسته يي 
ايران به موضوع امكان ساخت سالح هسته يي مي پردازد و ناتو در زمان 
حصول اين توافق از آن استقبال و حمايت كرد. به گفته وي، اكنون نيز 
تمركز ما بر اجراي كامل برجام است زيرا اين مساله تاثير مستقيم بر 
متحدان ناتو دارد. دبيركل ناتو در ادامه ادعا كرد: همزمان شاهد بوده ايم 
كه ايران به توسعه توانايي هاي موشكي و آزمايش موشك هاي جديد 
ادامه مي دهد و اين البته موجب نگراني همه متحدان ناتو به خصوص 
متحدان اروپايي ماس��ت زيرا آنها در محدوده برد موش��ك هاي ايران 
هستند. استولتنبرگ افزود: اين يكي از داليلي است كه انطباق ناتو با 
اين نوع تهديدها حايز اهميت است و ناتو هم اكنون در حال توسعه و 
تقويت دفاع موش��كي است، من سال گذشته در مراسم افتتاح سايت 
دفاع موش��كي در روماني شركت كردم و ما همچنين در حال ساخت 

يك سايت جديد موشكي در لهستان هستيم.

 تمركز ناتو بر اجراي كامل
برجام است

دبير ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: 
همصداي��ي رييس جمهوري يك كش��ور 
غرب��ي ب��ا رژيم صهيونيس��تي و تاكيد بر 
انحالل حشدالشعبي نشان دهنده تدارك 
توطئه ي��ي جديد براي بازگش��ت ناامني 
و تروريسم به منطقه اس��ت.  به گزارش 
ايرنا، علي شمخاني ديروز در ديدار »شيخ 
هم��ام حمودي« ريي��س مجلس اعالي 
اسالمي عراق و نايب رييس پارلمان اين كشور با بيان اين مطلب افزود: 
هوش��مندي مس��ووالن عراق و به ويژه نمايندگان پارلمان اين كشور 
اجازه به ثمر نشس��تن توطئه بيگانگان براي لطمه زدن به انس��جام و 
امنيت داخلي اين كشور را نمي دهد و به طور قطع با اين فتنه ها مقابله 
خواهد ش��د.  دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به پايان حكومت 
خودخوانده داعش، پاكس��ازي ع��راق از لوث گروه هاي تروريس��تي- 
تكفيري را به ملت، دولت و ارتش عراق تبريك گفت و تاكيد كرد: براي 
نابودي ريش��ه هاي تفكر داعش ساز كه مورد حمايت برخي كشورهاي 
منطقه اس��ت، بايد مقابله يي مستمر و همه جانبه همچنان ادامه يابد.  
دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: بخش مهمي از بحران هاي منطقه 
با هدايت و طراحي امريكا و رژيم صهيونيستي و با هدف حفظ امنيت 
حاكمان كودك كش تل آويو و فروش بيش��تر تسليحات نظامي شكل 

مي گيرد، ليكن مردم عراق ثابت كردند امنيت خريدني نيست.

 برخي نشانه ها حاكي از تدارك توطئه جديد
در منطقه است

رنا
س: ب

عك



 Tue. December  5. 2017  984   سه شنبه          14 آذر 1396     16  ربيع االول 1439  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
   ۱۰ رقم مهم پيشنهادي 

بودجه ۹۷
 در صورت ع��دم كنترل هزينه هاي دول��ت، منابع موردنياز 
بايد از طريق افزايش ماليات ها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، 
افزايش نرخ ارز يا افزايش بدهي هاي دولت تامين ش��ود كه آثار 

تبعي آن مانند آثار تورمي خواهد داشت.
به گزارش مهر، بودجه ساالنه مهم ترين سند سياست گذاري 
دولت هاس��ت لذا تصميم گي��ري درباره آن، از اهميت بس��زايي 
برخوردار اس��ت. بر اين اس��اس، باتوجه به اينكه در حال حاضر، 
اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ در دست تهيه است، مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اسالمي در گزارشي، به طرح برخي نكات مهم و 
الزامات تصميم گيري درباره اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ مي پردازد.  
در اين گزارش آمده اس��ت: توجه به حج��م منابع عمومي قابل 
تصميم گيري و لزوم كنترل هزينه هاي دولت و استفاده صحيح از 
مفهوم بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، توجه به وضعيت بدهي هاي 
دول��ت و بازار بدهي، وضعيت اعتب��ارات عمراني و الزامات برنامه 
ششم براي بودجه ريزي در سال ۱۳۹۷، ازجمله محورهايي است 
كه در اين گزارش به آنها پرداخته شده است.  براساس پيش بيني 
مركز پژوهش ها، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادي حدود ۳.۷درصد 
و نرخ تورم حدود ۱۱.2درصد خواهد بود كه مبناي محاس��بات 
درآمدهاي مالياتي و س��اير درآمدها قرار گرفته است. برآوردهاي 
مركز نش��ان مي دهد كه حداكثر منابع عمومي در دس��ترس در 
س��ال ۱۳۹۷، حدود ۳2۵هزار ميليارد تومان اس��ت. از ديگر سو 
اعتبارات هزينه يي اجتناب ناپذير س��ال ۱۳۹۶ حدود 2۸۰ هزار 
ميليارد تومان اس��ت.  اين ارقام حكاي��ت از آن دارد كه حداكثر 
منابع موجود براي تصميم گيري هاي بودجه يي در بودجه س��ال 
۱۳۹۷، حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود. به عبارت ديگر، 
حداكثر منابعي كه مي توان صرف تامين بار مالي تصميم هايي از 
قبيل افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشس��تگان، بازپرداخت 
بدهي ه��اي دولت و اجراي طرح هاي عمران��ي كرد، از محل اين 

۴۵هزار ميليارد تومان خواهد بود. 
در صورت عدم كنترل هزينه هاي دولت، منابع موردنياز بايد از 
طريق افزايش ماليات ها، افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش 
نرخ ارز يا افزايش بدهي هاي دولت تامين ش��ود كه آثار تبعي آن 
مانند آثار تورمي و ركودي و اثر بر قدرت خريد مردم بايد مدنظر 
قرار گيرد؛ انتشار نامتوازن اوراق مالي مي تواند به افزايش غيرقابل 
كنترل تعهدات دولت براي پرداخت اصل و س��ود اوراق منتش��ر 
شده بينجامد. به عالوه اين موضوع مي تواند به كسري بودجه هاي 
باالتر در سال هاي آتي منجر شود.  در ماده )۷( قانون برنامه ششم 
توسعه، سقف اعتبارات مجاز جهت تصويب بودجه مشخص شده؛ 
ضمن اينكه در ماده )۸( قانون برنامه شش��م نس��بت بدهي هاي 
دولت به توليد ناخالص داخلي تا س��قف ۴۰درصد مجاز دانسته 

شده كه الزم است مورد توجه قرار گيرد. 
در عين حال، در ماده )۳۹( قانون برنامه شش��م دولت مكلف 
به درج جدول منابع و مصارف اجراي هدفمندي يارانه ها در لوايح 
بودجه سنواتي شده است؛ ضمن اينكه در ماده )۷( قانون برنامه 
شش��م توسعه سهم صندوق توس��عه ملي و شركت ملي نفت از 
منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز 
به ترتيب معادل ۳2 و ۱۴.۵درصد مش��خص شده است. بنابراين 
باتوجه به محدوديت ش��ديد منابع الزم اس��ت تا سياست هايي 
 ب��راي افزايش منابع عمومي و كنت��رل هزينه ها به طور همزمان 

در پيش گرفته شود. 

خبر

خزانه دار كل كشور خبر داد

تكميل نقشه راه حسابداري تعهدي
گروه اقتصادكالن|

 فرآيند تغيير حسابداري بخش عمومي از مبناي 
نقدي به تعهدي از س��ال ۹۴ طبق قانون شروع شد. 
اجراي اين قانون موجب باال رفتن نظارت و ش��فافيت 
مي ش��ود. با اين ح��ال برخي وقايع مانند شناس��ايي 
سودهاي موهومي بانك ها و افت شديد سهام بانك ها 
موجب شد كه برخي مسووالن نسبت به زيان بار بودن 
تغييرات عاجالنه هش��دار دهند. در اي��ن زمينه روز 
گذشته به مناسبت روز حس��ابداري، خزانه دار كشور 
و مديركل هماهنگي و تلفيق حس��اب ها و روش هاي 
حس��ابداري آخرين اقدامات دولت را تشريح كرد. به 
گفته خزانه دار كل كش��ور از زمان تش��كيل دولت در 
كشور حسابداري نقدي در جريان بوده، بنابراين براي 
ايجاد حس��ابداري تعهدي نقشه راه دقيق با توجه به 
ش��رايط محيطي هر كشور نياز اس��ت كه اكنون اين 

نقشه در حال تكميل است. 

 مبناي نقدي و تعهدي حسابداري
به گزارش »تعادل« مباني نظري و پشتوانه تئوريك 
دس��تورالعمل ها و استانداردهاي حس��ابداري بخش 
عمومي كش��ور است كه در س��ازمان حسابرسي و با 
مشاركت معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، 
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و 
ديوان محاسبات كشور تدوين و تصويب شده است. بر 
اين اساس تعاريف عناصر صورت هاي مالي نيز مبتني 
بر اين اس��تانداردها و ماده ۷۷ قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت بوده است كه مطابق آن واحدهاي 
گزارشگر مكلف  شده اند نظام حسابداري و گزارشگري 
مالي خود را از س��ال ۱۳۹۴ بر مبناي استانداردهاي 
مصوب بخش عمومي و دستورالعمل هاي حسابداري 
ابالغ��ي از س��وي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي كه 
بر اين مبنا تهيه ش��ده است، طراحي كنند.   مبناي 
تعهدي مبنايي است كه بر اساس آن معامالت و ساير 
رويداده��ا در زمان وق��وع )و نه فقط در زمان دريافت 
يا پرداخت وجه نقد( شناس��ايي و در اسناد و مدارك 
حس��ابداري ثبت مي شود و در صورت هاي مالي دوره 
مربوط انعكاس مي يابد. عناصر شناسايي شده بر اساس 
مبناي تعهدي شامل دارايي ها، بدهي ها، ارزش خالص، 
درآمدها و هزينه ها هستند. اتفاقي كه اخيرا در حوزه 
نظام مالي بخش عمومي افتاده است و از ابتداي سال 
۱۳۹۴ ذي حسابي دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت 
آن ش��ده اند، اين اس��ت كه فعال حسابداري به عنوان 
يك ظ��رف تغيير يافته و مظ��روف )بودجه و قوانين 
مقررات مالي محاس��باتي( تغييري نكرده و تقريبا با 

همان وضعيتي كه داش��ته، قرار است در قالب ظرف 
جديد خود )حس��ابداري تعهدي( جاي بگيرد. برخي 
كارشناسان حسابداري معتقدند كه )تغييرات جزيي 
همچون ۸ فصل شدن اعتبارات هزينه يي را نمي توان 
تغيير عمده به حساب آورد، چرا كه همچنان بودجه 
بر مبناي بودجه برنامه يي بوده و بودجه ريزي عملياتي 
چيزي غير از اين تغييرات جزيي است( . البته ناگفته 
نماند كه مظروف )ساز و كار بودجه ريزي و همچنين 
قوانين مقررات مالي محاسباتي( نيز به تدريج در حال 
تغيير است و تغييرات به آهستگي در حال انجام بوده 
و به ذي حسابي دستگاه هاي اجرايي جهت اجرا ابالغ 
مي ش��ود كه در صورت محقق شدن تغييرات هر دو 
بخش در آينده مي توان گفت حس��ابداري تعهدي به 
هدف غايي خود رس��يده است كه عبارتند از: رسيدن 
به مفهوم بهاي تمام شده و محاسبه دقيق بهاي تمام 
ش��ده برنامه ها، فعاليت ها، خدم��ات و محصوالت در 
راس��تاي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و همچنين 
برآورده كردن نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان از 
صورت هاي مالي با رسيدن به مفهوم عميق تري به نام 

حسابداري مديريت. 

  مسير اصالح تدريجي
در اين خص��وص معاون نظارت مالي وزير اقتصاد و 
خزانه دار كل كشور با بيان اينكه پياده سازي حسابداري 
تعهدي در بخش عمومي فرآيندي زمانبر است، گفت: 
تامين مالي، دامنه اصالحات، پشتيباني سياسي ۳ عامل 
تعيين كننده در زم��ان مورد نياز براي عمليات گذار به 
حس��ابداري تعهدي اس��ت.  اين موضوع در يك زاويه 
ديگر كه گذر زودهنگام موجبات برخي زيان ها را فراهم 
مي كند مورد توجه بوده اس��ت. ولي اهلل س��يف رييس 
كل بانك مركزي قب��ال از »آثار زيانبار كوچ عجوالنه از 
روش نق��دي به تعهدي در نظام بانكي« س��خن گفته 
اس��ت. »امروز اجماع نس��بتا فراگيري در بين اهل فن 
به وجود آمده اس��ت كه اجراي عجوالنه و بدون  تمهيد 
روش تعهدي كامل در بانك ها، عامل اصلي شناس��ايي 
سود هاي موهوم و در پي آن انباشت دارايي هاي موهوم 
در نظام بانكي بوده است كه شايد امروز به تنهايي بيش 
از نيم��ي از معضل ترازنامه بانك هاي ايران را تش��كيل 
مي ده��د. لذا با تاكيد بر اين تجرب��ه ناگوار، انتظار دارم 
تمام دس��ت اندركاران براي انجام اين حركت ضروري و 
مهم در نظ��ام بانكي هماهنگ با معاونت نظارتي بانك 

مركزي به عنوان مقام ناظر بر نظام بانكي كش��ور عمل 
كنند.« بر همين اساس رييس كل بانك مركزي توجه 
ب��ه تجربه جهاني در حركت تدريجي به س��وي اجراي 
حسابداري تعهدي را براي الگو قرار دادن الزم دانست. 

مديركل هماهنگي و تلفيق حس��اب ها و روش هاي 
حس��ابداري نيز درباره تجربه كشورهاي دنيا در زمينه 
اج��راي حس��ابداري تعه��دي گف��ت: در اقتصادهاي 
توسعه يافته ش��اهد تحوالت زيادي بوديم و در دو دهه 
اخير اين تحوالت س��رعت بسيار بااليي به خود گرفته 
اس��ت. طبق گزارش صندوق بين المللي پول در س��ال 
2۰۰۹ بالغ بر ۱۴كشور حسابداري تعهدي را به صورت 
كام��ل اج��را و صورت ه��اي مالي خود را ب��ا اين روش 
تهي��ه كردند كه طبق گزارش  س��ال 2۰۱۵، اين تعداد 
به ۴۱كشور رسيده اس��ت و در عرض ۶ سال سه برابر 
شد.  مديركل هماهنگي و تلفيق حساب ها و روش هاي 
حسابداري گفت: مديريت مالي در بخش عمومي نياز به 
درك آن از سوي دولت ها دارد و به نظر مي رسد در دنيا 
چني��ن دركي به وجود آمده و زيرنظام هاي آن از جمله 
گزارش��گري مالي، بودجه ريزي و حسابداري را متحول 
كرده اس��ت تا پاسخگوي نيازها باش��د.  در اين زمينه 

اكرمي معاون وزير اقتصاد ش��رايط محيطي كشورها را 
متفاوت مي داند. وي گفت: از زمان تش��كيل دولت در 
كشور حس��ابداري نقدي در جريان بوده، بنابراين براي 
ايجاد حس��ابداري تعهدي نقش��ه راه دقيق با توجه به 
ش��رايط محيطي هر كش��ور نياز اس��ت كه اكنون اين 
نقش��ه در حال تكميل اس��ت.  اكرمي معتقد است كه 
»انجام اصالحات در نظام مالي بايد از حسابداري شروع 
ش��ود و بودجه ريزي و ساير بخش ها را نيز در بربگيرد. 
« به گفته وي در حال حاضر فرآيند تغيير حس��ابداري 
بخش عمومي از س��ال ۹۴ طبق قانون ش��روع شده و 
بدين منظور كميته حسابداري تعهدي براي نقش آفرين 
ذي حسابان تشكيل شده است.  وي تصريح كرد: يكي از 
كارهاي اين كميته احصاي )برشماري( قوانين ناسازگار 
ب��ا انجام حس��ابداري تعهدي اس��ت و ب��ه اين منظور 

اليحه يي نيز براي اصالح امور تهيه شده است. 

 3پيش نياز اصالحات
خزانه دار كل كش��ور به س��ه عامل تعيين كننده در 
انجام اصالحات اساس��ي حس��ابداري تعهدي پرداخت 
و خاطرنش��ان كرد: دسترس��ي ب��ه مناب��ع الزم دامنه 
اصالحات و مهم تر از همه پش��تيباني سياسي در انجام 
اين كار تعيين كننده است.  اكرمي گفت: در حال حاضر 
مشكالت عملي اجراي حسابداري تعهدي نمايان شده و 
بهترين راهكار در ش��رايط فعلي گذار تدريجي به سوي 
حس��ابداري تعهدي در بخش عمومي بوده تا هماهنگي 
ميان دس��تگاه ها و برطرف شدن مش��كالت ايجاد شود. 
ت��الش مي كنيم به زودي ص��ورت مالي تلفيقي را طبق 
ماده ۸ برنامه شش��م توسعه منتشر كنيم.  خزانه دار كل 
كش��ور با بيان اينكه حس��ابداري نظامي است كه نيازها 
را برط��رف مي كند، گفت: اطالعات مالي س��ازمان ها در 
اختيار ذي نفعان قرار مي گي��رد و بدون آن مديران قادر 
به انجام وظايف و برنامه ريزي نيستند در عين  حال اين 
اطالع��ات ذي نفعان برون س��ازماني دارد ك��ه در صورت 
نبودن آن نمي توان عملكرد را ارزيابي كرد.  وي با اشاره 
به اينكه ارائه اطالعات به لحاظ شرعي و قانوني يك الزام 
به حساب مي آيد، يادآور شد: انجام امور مديريتي بدون 
داش��تن اطالعات مالي ميسر نيس��ت. گزارشگري مالي 
به مدي��ران كمك مي كند، وظايف خ��ود را در تامين و 
اس��تفاده منابع عمومي به مردم گ��زارش دهند.  اكرمي 
يكي از نيازهاي كنوني كش��ور را تح��ول در نظام مالي 
دانس��ت و افزود: در اكثر اس��ناد باالدس��تي و همچنين 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي بر ضرورت اين تحول تاكيد 
شده كه پيش شرط آن اصالحات در سيستم حسابداري، 
گزارشگري مالي و به كارگيري حسابداري تعهدي است. 
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 اهداي قرآن  به  استانداري 
بوشهر توسط  پاسارگاد

 بان��ك  پاس��ارگاد در راس��تاي ايفاي مس��ووليت هاي 
اجتماع��ي خ��ود و در ادامه طرح اه��داي كتب نفيس به 
دانش��گاه ها، مراكز علمي، نهادها، استادان و فرهيختگان، 
يك جلد كتاب نفيس قرآن طباخ هروي را به عنوان اثري 
ارزشمند و ماندگار به استاندار بوشهر اهدا كرد. به گزارش 
روابط عمومي بانك  پاس��ارگاد، اين ق��رآن نفيس به خط 
عبداهلل طباخ هروي از شاگردان جعفر تبريزي)بايسنقري( 
از قرآن ه��اي نفي��س و كم نظير گنجينه آس��تان قدس 
رضوي است كه در س��ال 1040هجري قمري وقف حرم 
حضرت امام رضا)ع( ش��ده است. اين كتاب در سال 1394 
با حمايت بانك  پاسارگاد چاپ و رونمايي شد. عبدالكريم 
گراوند، استاندار بوشهر در مراسم اهداي اين كتاب ضمن 
تقدير از بانك  پاس��ارگاد به عنوان بانك حامي فرهنگ و 
هنر، ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي از سوي اين بانك را 
ارزشمند خواند و خواس��تار تداوم اينگونه حمايت ها شد. 
گفتني اس��ت »مصحف ش��ريف خراس��ان« در قرن نهم 
هجري قمري توس��ط »عبداهلل طباخ هروي« كتابت شده  
و در آس��تان قدس رضوي نگهداري مي شود. اين مصحف 
شريف در قطع رحلي سلطاني 33*47 سانتي متر مربع به 
جهت نوع تذهيب، خوشنويسي و كتابت بي نظير و از بدايع 
روزگار است؛ در اين كتاب چند نوع هنر با هم آميخته  شده 
كه زيبايي و ماندگاري آن را چندين برابر كرده اس��ت. از 
اين هنرمند بزرگ قرن نهم هجري به جز كتابت قرآن كريم 
آثار چنداني باقي نمانده است. اهداي اين اثر ارزشمند به 
 منظور بهره مندي خطاطان، هنرمندان و دانش��جويان به 
برخي از نهادها و مراكز فرهنگي به  ويژه دانشكده هاي علوم 

و ادبيات انساني دانشگاه ها ادامه خواهد داشت. 

 تاثير رشد خدمات مهر ايران 
در بهبود اقتصاد و جامعه

زماني قمي، اس��تاندار يزد گف��ت: خدمات، طرح هاي 
تسهيالتي و سياس��ت هاي اعتباري بانك قرض الحسنه 
مهر ايران با اهداف اقتصاد مقاومتي و بهبود شاخص هاي 
اجتماعي همسو است. به گزارش روابط عمومي و بازاريابي 
بانك قرض الحسنه مهر ايران مرتضي اكبري، مديرعامل 
و س��ليمان توكلي، عضو هيات مديره بانك قرض الحسنه 
مهر ايران با هدف تشريح پتانسيل هاي بانك در راستاي 
تحقق برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي ابالغي 
رييس جمه��ور به وزي��ر اقتصاد با محم��ود زماني قمي، 
اس��تاندار يزد ديدار و گفت وگو كردن��د. دكتر اكبري در 
اين ديدار ضمن اشاره به دستاوردهاي يك دهه فعاليت 
موثر بانك قرض الحسنه مهر ايران در جامعه بيان كرد: با 
اقدامات مطلوب صورت گرفته و گام هاي برداش��ته شده 
براي رفع نيازهاي اساسي، تهيه مايحتاج ضروري و تامين 
كمبوده��اي مالي اقش��ار نيازمند، اين بان��ك به جايگاه 
ويژه يي نزد مردم، خيرين و سازمان هاي حمايتي و مردم 
نهاد دست يافته است. وي افزود: در ۸ ماه گذشته منابع 
قرض الحسنه بانك نزديك به ۵0 درصد رشد داشته و بالغ 
بر ۵10 هزار فقره تس��هيالت قرض الحسنه در حوزه هاي 
ازدواج جوانان، معيش��ت، س��المت و درمان و حمايت از 
مددجويان پرداخت شده است. مرتضي اكبري خاطرنشان 
كرد: بانك قرض الحسنه مهر ايران خاستگاه مردمي دارد 
و با توجه به تنوع س��بد محصوالت خود مي تواند در رفع 
مشكالت مالي اقشار زحمتكش جامعه خصوصا در مناطق 
محروم موثر واقع شود. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر 
ايران تصريح كرد: امس��ال اين بانك در راس��تاي تحقق 
و اج��راي مس��ووليت هاي اجتماع��ي بخش��ي از بودجه 
تبليغاتي خود را به توزيع اقالم آموزشي و بهداشتي ميان 
دانش آموزان با اولويت مناطق محروم اختصاص داده است 
و با توجه به آس��يب هاي وارد شده در زلزله اخير استان 
كرمانش��اه در ساخت و بازسازي مدارس روستايي، مراكز 
بهداشت و درمان و بهبود معيشت مردم منطقه مشاركت 
مي كند. در ادامه اين جلسه، زماني قمي استاندار يزد نيز 
با بيان برخي طرح هاي درح��ال اجرا خصوصا در عرصه 
اش��تغال زايي و كارآفريني گفت: در اين زمينه سياست 
اس��تان تمركز بر حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط 
اس��ت كه مي تواند به تسريع در رش��د و رونق اقتصادي 
همچنين باال بردن نرخ اشتغال كمك كند و در اين راستا 
خدمات و طرح هاي تس��هيالتي بانك قرض الحسنه مهر 
ايران بسيار تاثيرگذار خواهد بود. وي همچنين لزوم توجه 
به خواسته كش��اورزان را يادآور شد و افزود: كشاورزان و 
روس��تاييان نقش بس��زايي در تامين مايحتاج ضروري و 
نيازهاي غذايي كش��ور دارند و از اين رو تالش براي رفع 
مشكالت اين قش��ر از جامعه نيز جزو اولويت هاي اصلي 
استانداري به شمار مي رود و بانك قرض الحسنه مهر ايران 
در اين بخش نيز مي تواند تاثيرگذار باشد. استاندار يزد بر 
لزوم هم افزايي سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي 
ب��راي تجميع منابع قرض الحس��نه يا انتقال بخش��ي از 
گردش مالي خود به شعب بانك قرض الحسنه مهر ايران 
تاكيد ك��رد و گفت: تقويت توان مال��ي اين بانك منجر 
مي شود تا افراد بيشتري از خدمات و طرح هاي تسهيالتي 

قرض الحسنه بهره مند شوند. 

 الگوي بانكداري اسالمي 
قابل تعميم به جهان است

الگ��وي بانكداري اس��المي تحت نظارت مش��ترك 
علماي ش��يعه و أهل سنت قابل تعميم به جهان اسالم 
است. دكترآيت اهلل ابراهيمي، مديرعامل بانك انصار طي 
س��خناني در همايش گفتمان  وحدت، توسعه بانكداري 
اسالمي و اقتصاد مقاومتي كه در بندرعباس برگزار شد 
با اش��اره به جايگاه بانكداري اسالمي در نظام اقتصادي 
مبتني بر موازين شرعي گفت: اين واقعيت كه بانك هاي  
اس��المي در جريان ركود اقتصادي بزرگي كه بانك هاي 
امريكايي به جهان تحميل كردند، آس��يب نديدند، مايه 
سربلندي ما مسلمانان است. به گزارش اداره كل روابط 
عمومي و تبليغات بانك انصار، دكتر ابراهيمي با تشريح 
جايگاه بانك انصار در ش��بكه بانكي كشور و مزيت هاي 
رقابت��ي آن تصريح كرد: پيش��تازي بانك انص��ار در به 
 كارگيري فناوري هاي  نوين بانكي، پيش��گامي در حوزه 
قرض الحس��نه در ميان بانك هاي جهان اسالم، اهتمام 
و اق��دام جدي در تحقق و اس��تقرار اقتص��اد مقاومتي، 
پياده سازي عقود اسالمي و انطباق عمليات بانكي مبتني 
بر موازين شريعت، انجام مسووليت هاي اجتماعي بانك، 
كمك به اشتغال جوانان و كم بضاعتان، كسب پي درپي 
مقام نخس��ت سالمت اداري كش��ور، احراز رتبه نخست 
بانكداري اسالمي در بين بانك هاي كشور باالترين جايگاه 
سودآوري در ش��بكه بانكي و شفافيت اطالعات در بازار 
بورس ازجمله مزيت هاي رقابتي بانك انصار در وضعيت 

جاري شبكه بانكي كشور است. 

اخبار

وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بيمه و توسعه: 

سهامدولتدر3شركتبيمهواگذارميشود
 صنعت بيمه براي زلزله كرمانشاه ۱۳۰ ميليارد تومان خسارت مي دهد          شرايط مالي بيمه ها و بانك ها بسيار نامطلوب است

حباب ۹۰ هزار توماني قيمت سكه

افزايش قيمت سكه و ارز در بازار
نرخ دالر 4۱78 تومان باعث افزايش قيمت سكه طرح جديد به يك ميليون و 4۰8 هزار تومان شد

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
روز دوش��نبه 13 آذر 96 درحال��ي كه نرخ اونس 
جهاني كاهش يافته و به 1276دالر رس��يد، نرخ دالر 
در بازار آزاد با ثبت نرخ 417۸تومان موجب ش��د كه 
قيمت سكه طرح جديد نيز به يك ميليون و 40۸هزار 

تومان افزايش يابد. 
ب��ه گزارش»تعادل« دي��روز ن��رخ دالر مبادله يي 
3۵29.1ريال، يورو 41۸۸.3ريال و پوند 47۵2.9ريال 
اع��الم ش��د و در ب��ازار آزاد ارز، دالر 23تومان، يورو 
42توم��ان، پون��د 7۵تومان و درهم 4تومان با رش��د 
قيمت مواجه ش��د و دالر 41۸7توم��ان، يورو ۵09۵ 

تومان و پوند ۵۸09 تومان معامله شد. 
در بازار طال نيز در بازار تهران، سكه طرح جديد با 
14هزار و ۸00 تومان افزايش، يك ميليون و 40۸هزار 
و 300تومان و دالر با رشد 23توماني 41۸7تومان به 
فروش رس��يد. قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي طرح 
جدي��د در بازار تهران با 13ه��زار و 300تومان، طرح 
قديم 10هزار تومان و نيم س��كه ۵ هزار تومان رش��د 

مواجه ش��د. همچنين بهاي ربع س��كه بدون تغيير، 
سكه گرمي با كاهش دو هزار توماني و هر گرم طالي 
1۸عيار 369تومان نسبت به روز گذشته افزايش يافت. 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز بدون 
تغيير قيمت يك ميليون و 34۸هزار تومان داد و ستد 

شد. 
همچنين در بازار آزاد قيمت هر قطعه س��كه نيم 
بهار آزادي 701هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي 
نيز با 3هزار تومان رشد 402هزار تومان ارزش گذاري 
شده بود. سكه گرمي نيز بدون تغيير قيمت نسبت به 
روز گذش��ته 263هزار تومان معامله و هر گرم طالي 
1۸عيار ب��ا 160تومان افزايش 130هزار و 360تومان 
داد و س��تد مي ش��د. رييس اتحاديه كش��وري طال و 
جواهر گفت: قيمت س��كه طال در ب��ازار با حباب ۸0 
ال��ي 90 هزار توماني روبه رو اس��ت. ب��ه گزارش خانه 
ملت، محمد كش��تي آراي درخصوص قيمت س��كه و 
طال در بازار گفت: اوايل هفته گذش��ته، قيمت سكه 
ط��ال با حباب 200هزار توماني همراه بود كه با توجه 

به حراج سكه طال از سوي بانك كارگشايي به عنوان 
بانك عامل بانك مركزي، روند نزولي در پيش گرفت. 
رييس اتحاديه كشوري طال و جواهر تصريح كرد: 
حراج س��كه طال باعث ش��د، بخشي از حباب قيمتي 
سكه طال تخليه شود و اين روند در مجموع ادامه دارد. 
كش��تي آراي تصريح كرد: بايد توجه داش��ت درحالي 
قيمت جهاني طال روند كاهشي پيدا كرده كه قيمت 
طال و س��كه در ايران با روند افزايشي همراه بوده كه 
البته ناشي از صعود قيمت ارز در كشور است. وي ادامه 
داد: بعد از حراج س��كه طال از سوي بانك كارگشايي، 
بازار عرضه و تقاضا درحال تعادل نس��بي بوده و حتي 
كاهش تقاضا براي خريد نيز در بازار وجود دارد، رشد 
قيمت س��كه در مدت اخير ب��ه تقاضاي كاذب منجر 
ش��ده بود اما داد و ستدهاي بازار درحال عادي شدن 
است. كشتي آراي افزود: درحال حاضر قيمت سكه طال 
در بازار با حباب ۸0 الي 90هزار توماني روبه رو است. 
رييس اتحاديه كش��وري طال و جواه��ر با بيان اينكه 
اي��ن اتحاديه در كنترل و نظارت عيار طال نقش دارد، 

يادآور شد: اتحاديه طال و جواهر يك نهاد غيرانتفاعي 
و نظارتي است و كار اقتصادي انجام نمي دهد و نقشي 

در عرضه يا تقاض��ا يا دخالت در بازار ندارد و كارهاي 
صنفي اعضاي اتحاديه را انجام مي دهد. 

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ضريب 
نفوذ بيم��ه از 2.2درصد بايد ب��ه 7 درصد در پايان 
برنامه ششم برس��د، اظهار كرد: خصوصي سازي در 
بيمه ها را دنبال مي كنيم و 3 شركت بيمه يي كه در 

اختيار دولت است را بايد واگذار كنيم. 
به گزارش »تعادل« مس��عود كرباس��يان ديروز 
در بيس��ت و چهارمين همايش بيمه و توس��عه در 
ته��ران اظهار ك��رد: بيمه مي تواند ثب��ات و آرامش 
و اطمينان بخشي را به س��رمايه گذار بدهد. بيمه ها 
از مناب��ع م��ازادي كه دارند، مي توانند س��ود ايجاد 
كنند و س��رمايه مازاد را وارد بازار س��رمايه كنند؛ 
در سال هاي اخير صندوق هاي بيمه به خوبي عمل 

كردند و اطمينان را به جامعه بازگرداندند. 
وزير اقتصاد ادام��ه داد: حتما صندوق هاي بيمه 
به لحاظ پوش��ش ريس��ك مي توانند از منابع مازاد 
خود اس��تفاده كنند. دو نقش پررنگ و دو سياست 
درباره اقتصاد مقاومتي ابالغ شده كه يكي تاب آوري 
اقتصاد كش��ور و ديگري كاهش آسيب پذيري است 
كه هر دو نقش بيمه را نش��ان مي دهد. بايد اقتصاد 
ام��ن را در هر بخش و س��ازماني تعريف كنيم ولي 

سهم بيمه در اين موضوع مهم است. 
وي اف��زود: اتفاقاتي كه در كش��ور ما رخ داده و 
مك��رر هم درحال رخ دادن اس��ت، اهميت بيمه را 
پررنگ ت��ر مي كند. در حوزه معادن، س��اختمان در 
ش��هرهاي بزرگ، نفت و گاز و پااليش��گاه ها، حمل 
و نق��ل، حوادث جاده ي��ي، راه آهن و از همه مهم تر 
بالياي طبيعي حوادث متعددي رخ داده كه صنعت 

بيمه بايد نقش پررنگ تري در آن داشته باشد. 
وزير اقتصاد با اش��اره به حادثه تاس��ف بار زلزله 
كرمانش��اه اظهار كرد: ج��ا دارد از مجموعه بانك ها 
و بيمه ها تش��كر كنم كه كمك كردند هر چند كه 

مصيبت در جاي خود بزرگ بود. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بيمه بايد نفوذ بيش��تري 
در زندگي مردم داش��ته باش��د، افزود: بيمه، انتقال 
مس��ووليت از يك بيمه گذار به ش��ركت بيمه است 
كه در كنار اين موضوع، ايجاد استاندارد بايد بكند؛ 
ايمني و حفظ اس��تانداردها در ص��دور بيمه نامه ها 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 سهم كم در بيمه عمر 
كرباس��يان گفت: متاسفانه سهم ما در بيمه هاي 
زندگ��ي كم اس��ت و در برنامه شش��م بايد س��هم 
بيمه ه��اي زندگي به ۵0  درصد برس��د. در منطقه 
خاورميانه هر چند س��هم بيمه هاي زندگي ما باالتر 
است ولي نسبت به دنيا اين رقم كم است و بايد به 

آن سمت برويم. 
وي ادام��ه داد: بيمه مركزي نق��ش تنظيم گر و 
سياس��ت گذاري را دارد و بيمه ايران نيز در اختيار 
دولت است ولي ساير بيمه ها بايد خصوصي باشند. 
ب��ه طور ج��د پيگي��ر خصوصي س��ازي و اصل 44 
هس��تيم زيرا بايد اول اين موض��وع را از وزارتخانه 

خودم پيگيري كنم. 
كرباس��يان به برداش��تن موانع ب��راي مذاكره با 
شركت هاي بيمه اتكايي خارجي بعد از برجام اشاره 
ك��رد و افزود: بعد از برجام بح��ث بيمه هاي اتكايي 

آغاز شده و بايد به طور جدي پيگيري شود. 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي بر لزوم خصوصي 
ش��دن 3شركت بيمه آس��يا، البرز و دانا تاكيد كرد 
و گف��ت: به طور جدي پيگير خصوصي ش��دن اين 
3شركت هس��تم. وي ادامه داد: بيمه مركزي نقش 

رگوالت��وري و سياس��ت گذاري را دارد و بيمه ايران 
نيز در اختيار دولت اس��ت ولي س��اير بيمه ها بايد 
خصوصي باش��ند. وزي��ر اقتصاد همچني��ن با ذكر 
خاطره ي��ي از دوران فعاليت خ��ود در صنعت نفت 
و تدبي��ر بيژن زنگنه گفت: ام��روز با تدبيري كه در 
س��ال هاي گذشته زنگنه انجام داد ما ديگر صندوق 
بيم��ه در صنع��ت نفت نداريم و همه ريس��ك ها به 

صنعت بيمه انتقال يافته است. 

 صنعت بيمه براي زلزله كرمانشاه
۱۳۰ ميليارد تومان خسارت مي دهد 

رييس كل بيمه مركزي با اش��اره به زلزله اخير 
در كرمانش��اه گفت: برآورد ما اين است كه در زلزله 
كرمانشاه 130ميليارد تومان خسارت صنعت بيمه 
است كه تاكنون 2۵ميليارد تومان از اين خسارت ها 

پرداخت شده است. 
عبدالناصر همتي در بيست و چهارمين همايش 
بيمه و توس��عه اظهار كرد: در طول 2دهه گذش��ته 
ضريب نفوذ بيمه رش��د خوبي داشته و در 24سال 
گذش��ته از 0.34 درصد به 2.2 درصد رس��يده است 
كه نش��ان مي دهد كه صنعت بيمه ظرفيت رش��د 
بااليي دارد. وي افزود: در ۸ ماهه اول كش��ور رشد 
خوبي را تجربه كرديم و رشد خسارت نيز متناسب 
با رش��د حق بيمه بوده و اين نويد را به ما مي دهد 
كه مدي��ران صنعت بيمه روند مديريت ريس��ك را 

جدي گرفته اند. 
رييس ش��وراي عالي بيمه ب��ه تصويب آيين نامه 
حاكميت ش��ركتي در ش��وراي عالي بيمه اش��اره 
و اظه��ار ك��رد: اي��ن آيين نام��ه موجب مي ش��ود، 
ش��ركت هاي بيم��ه سيس��تم هاي اثربخ��ش براي 
مديري��ت ريس��ك و كنترل هاي داخل��ي را جدي 
بگيرند. وي مديريت ريسك، اكچوئري و حسابرسي 
داخل��ي را ازجمله اصول مه��م آيين نامه حاكميت 
ش��ركتي عنوان كرد و گفت: پياده سازي و استقرار 
كام��ل و نهادينه ش��دن اين آيين نامه در س��اختار 
سازماني شركت ها زمانبر است؛ ممكن است كساني 
كه به مديريت خاص ش��ركت بيمه عادت كرده اند، 
اجراي اين آيين نامه برايش��ان سخت باشد ولي فكر 

مي كنيم در بلندمدت حتما خوب خواهد بود. 
همت��ي كنترل توانگري مالي را ازجمله اقدامات 
مهم ديگر بيمه مركزي در س��ال جاري عنوان كرد 
و اف��زود: يك��ي از مهم ترين اقدام��ات ما تخصصي 
كردن شركت هاي بيمه و حركت به سمت تفكيك 
بيمه هاي عمر از غيرعمر اس��ت ك��ه به طور جدي 
پيگير اين موضوع هس��تيم و مقررات و تس��هيالت 
الزم را براي تاس��يس ش��ركت هاي تخصصي بيمه 
عمر را در نظر گرفته ايم. وي ادامه داد: يك مديريت 
تخصصي نيز براي نظارت بر بيمه هاي عمر در بيمه 
مركزي تشكيل خواهد ش��د و نظارت بر بيمه هاي 
عمر و نحوه خرج و ذخيره گيري از منابع بيمه عمر 

را تحت كنترل بيشتر در خواهيم آورد. 
رييس ش��وراي عال��ي بيمه، تصوي��ب آيين نامه 
94 در ش��وراي عال��ي بيم��ه را از اقدامات مهم در 
صنعت بيم��ه توصيف كرد و گف��ت: آيين نامه ۸1 
نحوه آزادس��ازي نرخ ها را اعالم ك��رده بود و اينكه 
ش��ركت هاي بيمه چ��ه تكاليفي خواهند داش��ت. 
آيين نام��ه 94 ب��ا موضوع قيمت گ��ذاري بيمه ها بر 
مبناي قيمت تمام شده، خواهد بود كه از سال 97 

اجرايي مي شود. 
همتي با تاكيد بر اينكه شركت هاي بيمه بايد به 
حداقل س��رمايه تعيين شده در دولت دست يابند، 

اظهار كرد: ش��ركت ها براي افزايش سرمايه خود يا 
بايد سرمايه را باال ببرند يا پوشش اتكايي بگيرند.

ريي��س كل بيم��ه مركزي خاطرنش��ان كرد: ما 
توس��عه مداوم سيستم س��نهاب و اجراي كد يكتا 
را در دس��تور كار داري��م و مي خواهيم براي س��اير 
رشته ها نيز به تدريج اين موضوع را اجرايي كنيم كه 

بسيار براي جلوگيري از تخلفات مهم است. 
وي ب��ه تصويب رس��اندن آيين نامه ه��اي قانون 
جديد بيمه ش��خص ثالث را بس��يار مهم و س��خت 
توصي��ف كرد و اظهار داش��ت: م��اده 1۸ مهم ترين 
ماده ي��ي بود كه به تصويب رس��يد و براس��اس آن 
ن��رخ بيمه ب��ا محوريت راننده و شايس��تگي راننده 
در رانندگ��ي ارزياب��ي خواه��د ش��د. ريي��س كل 
بيمه مركزي با اش��اره به زلزله اخير در كرمانش��اه 
گفت: برآورد ما اين اس��ت كه در زلزله كرمانش��اه 
130 ميلي��ارد تومان خس��ارت صنعت بيمه اس��ت 
ك��ه تاكن��ون 2۵ ميليارد تومان از اين خس��ارت ها 

پرداخت شده است.
 

 شرايط مالي بيمه ها و بانك ها بسيار نامطلوب 
است

 رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به 
وضعيت صورت هاي مالي شركت هاي بيمه شرايط 

صنعت بيمه را بسيار نامطلوب عنوان كرد. 
محمدرض��ا پورابراهيمي در بيس��ت و چهارمين 
همايش ساالنه بيمه و توسعه با بيان اينكه ماموريت 
صنعت بيمه پوش��ش ريسك اس��ت، اظهار داشت: 
بنابراي��ن از صنعت بيمه انتظ��ار مي رود خود دچار 
ريس��ك نباشد و براي پوشش ريس��ك ها با چالش 
مواجه نشود. وي افزود: به دليل عدم اجراي مقررات 
و ضع��ف نظارتي در دوره هاي مختلف، صنعت بيمه 
داراي شرايطي است كه نمي تواند وظايف خود را به 

درستي اجرا كند. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به 
ورشكس��تگي بيمه توس��عه گفت: بيمه توسعه سم 

مهلكي براي صنعت بيمه كشور بود. 
وي ادام��ه داد: گزارش هايي ك��ه از صورت هاي 
مالي بانك ها مي رس��د، نش��ان مي دهد كه شرايط 
بس��يار نامطلوب اس��ت و تراز تلفيقي صنعت بيمه 
در مجم��وع زيان ده اس��ت كه البته بخش��ي از اين 

زيان دهي متعلق به بيمه ايران است. 
پورابراهيمي اضافه كرد: نكاتي كه اش��اره كردم 
مرب��وط به صورت ه��اي مال��ي فعلي اس��ت و اگر 
صورت ه��اي مالي براس��اس اس��تانداردهاي جديد 
حس��ابداري IFRS تدوين نش��ده است كه اگر اين 
اتف��اق مي افتاد قطعا زيان دهي صنعت بيمه همانند 

اتفاقي كه براي بانك ها افتاد، افزايش مي يافت. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بايد يك تصميم اساس��ي 
براي اصالحات در صنعت بيمه گرفته ش��ود، اظهار 
داش��ت: وقتي صورت هاي مالي برخي شركت هاي 
بيم��ه را مي بينم، تعج��ب مي كنم كه اساس��ا اين 
ش��ركت ها ب��ا چ��ه هدفي ب��ه فعاليت خ��ود ادامه 
مي ده��د. اگر اصالح��ات اساس��ي در صنعت بيمه 

انجام نشود، بايد نگران آينده اين صنعت باشيم. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به 
تركيب س��هامداري بس��ياري از ش��ركت هاي بيمه 
افزود: با وج��ود برخي واگذاري ها و س��هام عدالت 
و س��هم دول��ت در ش��ركت هاي بيم��ه، مي بينيم 
كه با وجود ظاهر ش��دن نام ش��ركت هاي بيمه در 
تابلوهاي بورس، هنوز مديران دولتي اين شركت ها 
را مديري��ت مي كنن��د ك��ه تركي��ب مديريتي آنها 
به گونه يي اس��ت كه اغلب اين مديران بايد دو دهه 
پيش بازنشس��ت مي ش��دند. وي ادام��ه داد: امروز 
نيروهاي باس��واد و جوان دانش��گاهي وجود دارند و 
مي توانند با ايده هايي نو و خالق، صنعت بيمه را به 
پيش ببرند، اما متاس��فانه كساني شركت هاي بيمه 
را مديريت مي كنند كه به س��بك ۵0 س��ال پيش 

فكر مي كنند.
 وي يك��ي از اث��رات مثبت توجه ب��ه جوانان را 
تحوالت صورت گرفته در بازار س��رمايه دانس��ت و 
گفت: قانون بازار س��رمايه توس��ط جوانان نوش��ته 
ش��د و انتظار ما اين است كه صنعت بيمه هم اين 
پوس��ت اندازي را انجام دهد و بگذارد مديران جوان 
و اف��راد جوان وارد عرصه مديريت در ش��ركت هاي 
بيمه شوند. پورابراهيمي با اشاره به زلزله هاي اخير 
بر ض��رورت تعيين تكلي��ف بيمه منازل مس��كوني 
تاكي��د ك��رد و گفت: طرحي در مجلس در دس��ت 
بررسي است كه همه منازل مسكوني تحت پوشش 
بيم��ه قرار گي��رد ك��ه مذاكراتي با دول��ت و آقاي 
جهانگيري انجام شده و ايشان ضمن اعالم موافقت، 
نامه مربوط��ه را به وزير اقتصاد ارجاع داده اس��ت. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: اگر 
ظ��رف مدت يك هفته آينده نامه از طرف دولت به 
مجلس ارس��ال شود، شرايط تصويب آن در مجلس 
 ايجاد خواهد ش��د و اميدواري��م اين طرح را قبل از

 در دستور كار قرار گرفتن اليحه بودجه، در مجلس 
تصويب كنيم. 

پورابراهيمي همچنين با اشاره به گذشت هشت 
سال از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: 
اشكاالت متعدد بر اين اليحه وارد شده و به همين 
دليل زمان آن رسيده كه اصالحات مورد نظر انجام 
ش��ود. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس تصريح 
كرد: يك��ي از مواردي كه بايد در دس��تور كار قرار 
گيرد بحث معافيت صنعت بيمه از پرداخت ماليات 
بر ارزش افزوده است، چراكه ماموريت صنعت بيمه، 
كاهش ريسك و هدف كش��ور توسعه صنعت بيمه 

است. 
پورابراهيمي گفت: نظر ما اين اس��ت كه موضوع 
ح��ذف صنعت بيم��ه از پرداخت مالي��ات بر ارزش 
اف��زوده را نهايي كنيم، اما اگ��ر نظر فعاالن صنعت 
بيمه اين باش��د كه به جاي حذف از روش استرداد 
مالي��ات بر ارزش افزوده اس��تفاده كني��م، مديران 
صنع��ت بيمه مي توانند اين نظ��ر خود را به صورت 
مكت��وب به كميس��يون اقتصادي ارائ��ه دهند و ما 
س��عي مي كنيم، در م��دت دو تا س��ه هفته آينده، 
اليح��ه اصالح قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده را در 

كميسيون جمع بندي كنيم. 

تفاهمنامه استقرار شهر هوشمند ميان شهرداري 
منطقه دو تهران و گروه فناوران هوش��مند بهسازان 
فردا با هدف بهره مندي از فناوري هاي نوين در جهت 
توسعه رفاه شهروندان و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات 
در سطح منطقه دو شهرداري تهران به امضا رسيد. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك مل��ت، علي 
حكيم ج��وادي، مديرعامل گروه فناوران هوش��مند 
بهس��ازان فردا در مراس��م امضاي اي��ن تفاهمنامه 
گفت: در ش��هر هوش��مند تمام س��ازمان ها، مردم و 
ديگر مولفه هاي شهري به  صورت يكپارچه و منظم 
در ارتباطن��د و اميدواريم با امضاي اين تفاهمنامه  و 

پتانس��يل هاي بااليي كه در اين منطقه وجود دارد، 
بتوانيم بهترين خدمات را در راس��تاي رس��يدن به 
اهداف پروژه ارائه كنيم.  وي افزود: هلدينگ بهسازان 
فردا با سابقه بيش از يك دهه تجربه و دانش متمركز 
بر حوزه فناوري اطالعات و هوشمندسازي الكترونيك 
شهرها و سازمان ها و با سرمايه انساني 4هزار نيروي 
متخصص در قالب 7 شركت زيرمجموعه كه زنجيره 
ارزش را از زيرس��اخت تا نرم افزار پوش��ش مي دهند 
درحال راهبري پروژه هاي متنوع در س��طح كش��ور 
است. رسول كشت پور، شهردار منطقه دو نيز با بيان 
اين نكته كه تحقق شهر الكترونيك و هوشمندسازي 

محيط شهري در بس��ياري از شهرهاي توسعه يافته 
و مط��رح دنيا رون��د متعارفي طي مي كن��د، افزود: 
براي رس��يدن به اين هدف بايد بخش��ي مختص به 
اي��ن موضوع در واحد فن��اوري اطالعات و ارتباطات 
در راس��تاي پش��تيباني ط��رح و تحق��ق اه��داف 
هوشمندس��ازي سيستم هاي مورد نظر ايجاد شود و 
با ايجاد سياست هاي مناسب و ارائه راهكارهاي موثر 

اقدام به ايجاد تعامل بين سازمان ها كند. 
به گفته وي، تجهيز شهرها به فرآيند الكترونيك 
 ش��دن يا هوشمندس��ازي يكي از مهم ترين راه هاي 
برون رف��ت از مش��كالت اس��ت و ش��هر هوش��مند 

فرآيندي است كه مي تواند تراكم و پيچيدگي مسائل 
و مشكالت جديد ش��هري را مديريت كند. شهردار 
منطقه دو ته��ران افزود: هدف از اج��راي اين طرح 
كاهش ترافيك شهري، كاهش آلودگي و حفظ محيط 
زيست ضمن استفاده از استراتژي مديريت زمان در 
رسيدن به ش��هري ايده آل و مطلوب براي زيستن و 
عاري از هر گونه دغدغه شهري براي شهروندان است 
و بي ترديد اس��تفاده از شهر هوشمند سبب كاهش 
هزينه ها و افزايش كيفي��ت زندگي و بهره وري و در 
نهايت موجب خرسندي و رضايت مردم خواهد شد.  
در اين مراسم، ناحيه 7 منطقه دو)شهرك غرب( به 
عنوان پايل��وت جهت اجرايي ك��ردن طرح به گروه 
فناوران هوش��مند بهس��ازان فردا معرفي شد تا اين 

گروه براس��اس اسناد باالدستي اقدام به تدوين طرح 
مشترك همكاري با توجه به نيازها و الزامات منطقه 
كرده و پس از آن با توجه به موارد بيان ش��ده، طرح 
تجميع كنندگي اعم از اكوسيستم مورد نياز و نحوه 
تعامل با آن را طراحي و حداكثر در مدت 3ماه جهت 
اجرايي كردن به ش��هرداري ابالغ كند. گروه فناوران 
هوش��مند بهس��ازان فردا مالك گروه شركت هاي به 
پرداخت ملت، بهسازان ملت، زيرساخت امن خدمات 
تراكنشي، سيس��تم ياس ارغواني، مهندسي صنايع 
ياس ارغواني و ش��ركت مهندس��ي نرم افزار شقايق 
است كه با ورود پروژه به فاز عملياتي آن هر كدام از 
اين شركت ها بخشي از زنجيره ارزش پروژه از تامين 
زيرساخت تا شبكه پرداخت را تكميل خواهند كرد. 

اجراي شهر هوشمند در منطقه دو شهرداري تهران توسط بهسازان فردا

در بيس��ت و چهارمي��ن هماي��ش بيم��ه و توس��عه، هي��ات داوران بررس��ي آث��ار روزنامه ن��گاران 
و... دو  تلويزي��ون  بيم��ه در رس��انه هاي مكت��وب، خبرگزاري ه��ا، رادي��و و  و خبرن��گاران بخ��ش 
 جاي��زه و رتبه ه��اي اول و س��وم در بخ��ش رس��انه هاي مكت��وب را به نويس��ندگان روزنام��ه تعادل

 اهدا كرد. به گزارش »تعادل«، اميد اژدري نويسنده اثري با عنوان »اهداف بلندپروازانه صنعت بيمه در 
برنامه ششم توسعه« موفق به كسب رتبه اول و احسان شمشيري خبرنگار بخش بانك و بيمه روزنامه 
تعادل با گزارش��ي با عنوان »گزارش دهي نحوه هزينه كرد عوارض ش��خص ثالث« موفق به كسب رتبه 

سوم در بخش رسانه هاي مكتوب شدند. 
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5 بورس و فرابورس
 »هاي  وب« همچنان متوقف: بعد از گذش��ت 
بي��ش از ي��ك ماه توق��ف،  هاي وب هن��وز هم در 
هاله ي��ي از ابهام قرار دارد. بر اين اس��اس در ادامه 
اطالع رساني به شيوه نوين، مديرعامل »هاي وب« 
خبر از بازگش��ايي نماد اين س��هم ت��ا پايان هفته 
جاري داده اس��ت اما بايد ديد كه آيا اين ش��ركت 
مي توان��د مجوز حضور در معام��الت تا پايان هفته 
را از س��ازمان ب��ورس بگيرد؟ به گ��زارش اقتصاد 
آنالي��ن، مديرعام��ل »هاي وب« روز يك ش��نبه با 
انتش��ار ويديويي در فضاي مجازي خبر از تحويل 
همه م��دارك مورد نياز جز نام��ه مربوط به فريرز 
)يك س��اله 80 درص��د س��هم( و بازارگردان��ي به 
س��ازمان بورس داده است. وي در ادامه با اشاره به 
اين موضوع كه ارائه اين دو نامه با س��ازمان بورس 
الزامي است، خبر از ارسال نامه ها براي روز دوشنبه 

داده است. 
 انتشار عملكرد سيمان فارس و خوزستان: 
شركت سيمان فارس و خوزستان صورت وضعيت 
پرتف��وي يك ماه��ه منته��ي ب��ه 30 آب��ان 96 را 
حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 5هزار و 625 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين اين ش��ركت 
با انتش��ار عملك��رد يك ماهه گذش��ته خود اعالم 
كرد در ابتداي ماه گذش��ته تعدادي از سهام چند 
ش��ركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 4هزار 
و 187ميلي��ارد و 715ميليون ري��ال و ارزش بازار 
معادل 7ه��زار و 697ميليارد و 729 ميليون ريال 
در سبد سهام خود داشت. گفتني است بهاي تمام 
شده س��هام بورسي اين ش��ركت بدون تغيير ماند 
در حال��ي كه ارزش بازار آن ب��ا كاهش معادل 88 
ميليارد و 382 ميليون ريال به مبلغ 7 هزار و 609 
ميليارد و 347 ميليون ريال رسيد. در سويي ديگر، 
اين ش��ركت در دوره يك ماهه گذشته سهام هيچ 

شركت بورسي را خريد يا فروش نكرد. 
 نگاه�ي ب�ر پرتف�وي يك ماه�ه »سيدك�و«: 
ش��ركت س��رمايه گذاري و توس��عه صنايع س��يمان 
ص��ورت وضعيت پرتفوي س��رمايه گذاري ها در دوره 
يك ماه��ه منتهي به 30 آبان ماه 96 را حسابرس��ي 
نش��ده و با سرمايه معادل 4هزار ميليارد ريال منتشر 
كرد. عالوه بر اين، شركت با انتشار عملكرد يك ماهه 
خود اعالم كرد: طي ماه گذش��ته تعدادي از س��هام 
چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 
422ميليون ري��ال و مبلغ 411 ميليون ريال واگذار 
ك��رد و از اين باب��ت معادل 11 ميلي��ون ريال زيان 
كس��ب كرد. همچنين اين ش��ركت طي همين دوره 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده معادل يك ميليون ريال خريداري كرد. گفتني 
اس��ت، ش��ركت در ابتداي دوره مهر ماه 96 تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
3ه��زار و 951 ميليارد و 73 ميلي��ون ريال و ارزش 
بازار مع��ادل 3هزار و 528 ميلي��ارد و 407 ميليون 
ريال در س��بد سهام خود داشت. افزون بر اين، بهاي 
تمام شده سهام بورسي اين شركت در دوره ياد شده 
مع��ادل 421ميليون ريال كاهش ياف��ت و در پايان 
دوره ب��ه مبلغ 3ه��زار و 950ميليارد و 652 ميليون 
ري��ال رس��يد. در حالي ك��ه ارزش ب��ازار آن معادل 
15ميلي��ارد و 528ريال كاه��ش يافت و مبلغ 3هزار 

و 512 ميليارد و 879 ميليون ريال محاسبه شد. 
 كس�ب 304ميلي�ون ريال س�ود واگذاري 
»وبيم�ه«: ش��ركت س��رمايه گذاري صنعت بيمه 
صورت وضعيت پرتفوي س��رمايه گذاري ها در دوره 
يك ماهه منتهي به 30 آبان ماه 96 را حسابرس��ي 
نشده و با سرمايه معادل 750ميليارد ريال منتشر 
كرد. همچنين ش��ركت با انتشار عملكرد يك ماهه 
خود اعالم كرد طي ماه گذش��ته تعدادي از سهام 
چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 
13ميليارد و 124ميليون ريال و مبلغ 13ميليارد و 
428 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 
304ميليون ريال سود كسب كرد. در سويي ديگر 
اين ش��ركت طي همي��ن دوره تعدادي از س��هام 
چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 
26ميلي��ارد و 158ميلي��ون ريال خري��داري كرد. 
گفتني است، ش��ركت در ابتداي دوره مهر ماه 96 
تعدادي از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي 
تمام ش��ده 95ميليارد و 237ميليون ريال و ارزش 
بازار معادل 14ميليارد و 800ميليون ريال در سبد 
سهام خود داش��ت. افزون بر اين، بهاي تمام شده 
س��هام بورسي اين شركت در دوره ياد شده معادل 
13 ميلي��ارد و 34ميليون ريال افزايش يافت و در 
پاي��ان دوره به مبل��غ 108 ميليارد و 271 ميليون 
ريال رس��يد. در حالي كه ارزش بازار آن نيز معادل 
72 ميلي��ارد و 902 ريال افزايش يافت و مبلغ 87 

ميليارد و 702 ميليون ريال محاسبه شد. 
 عملكرد آبان ماه قند نقش جهان: شركت قند 
نقش جهان با سرمايه ثبت شده 139هزار ميليون 
ري��ال گزارش فعاليت ماهانه ي��ك ماهه منتهي به 
پايان آبان امس��ال را منتشر كرد. همچنين شركت 
در يك ماه��ه منتهي به پايان آبان م��اه 27هزار و 
460 ت��ن انواع محصول را توليد كرد. افزون بر اين 
ش��كر سفيد حاصل از چغندر و يارانه شكر توليدي 
از چغن��در ه��ر يك ب��ا توليد 10ه��زار و 640 تن 
بيش��ترين حجم توليد قند نقش جهان را در آبان 
ماه داشتند. همچنين مبلغ فروش قند نقش جهان 
در آب��ان ماه 138ميليارد و 223 ميليون ريال بود. 
گفتني است، اين شركت در 8 ماهه ابتدايي امسال 
121هزار و 664تن انواع محصول را توليد كرد. در 
8 ماهه امس��ال نيز شكر س��فيد حاصل از چغندر 
و يارانه ش��كر توليدي از چغندر ه��ر يك با توليد 
32هزار و 578 تن بيشترين حجم توليد را داشت. 
مبل��غ فروش اين ش��ركت در 8 ماه��ه يك هزار و 
445 ميليارد و 50 ميليون ريال اعالم شده است. 
پيش بيني ه�اي  درص�دي   49 پوش�ش   
»خاهن«: ش��ركت آهنگري تراكتور س��ازي ايران 
پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال مالي منتهي به 
29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه 
يك ه��زار و 461ميلي��ارد و 298 ميلي��ون ري��ال 
منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت پيش بيني درآمد 
هر س��هم براي س��ال مالي منتهي به 29 اس��فند 
ماه 96 را حسابرس��ي ش��ده مبلغ 198 ريال اعالم 
كرده اس��ت و طي دوره 6ماهه ب��ا اختصاص مبلغ 
97 ريال س��ود به ازاي هر س��هم معادل 49درصد 
از پيش بيني هايش را پوش��ش داد كه در مقايس��ه 
با دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 203درصد 
افزايش يافت. گفتني اس��ت، اين شركت در 6ماهه 
منتهي به 31 ش��هريورماه 95 مبلغ 32 ريال سود 
به ازاي هر س��هم كنار گذاشت و معادل 54 درصد 

از پيش بيني هايش را محقق كرد. 

رويخطشركتها

مدير پذيرش بورس تهران مطرح كرد

بهبود عملكرد شركت ها؛ استراتژي حاكميت شركتي
مدي��ر پذيرش بورس تهران، حاكميت ش��ركتي 
در ب��ورس و مجموعه ش��ركت هاي بورس��ي دنيا را 
موضوع��ي ب��ه غايت تعيين كنن��ده ارزياب��ي كرد و 
گفت: وجود قوانين يكپارچه و مش��خص، نخستين 
گام براي برقراري حاكميت شركتي است. اسماعيل 
درگاهي عنوان كرد: تع��داد بورس هايي كه در دهه 
گذش��ته ش��اخص حاكميت ش��ركتي را به مرحله 
اج��را گذاش��ته اند، افزاي��ش يافت��ه و در جاهايي با 
اف��زودن موضوعات زيس��ت محيطي و اجتماعي، آن 
را به »شاخص زيست محيطي، اجتماعي و راهبري« 
)ESG( يا ش��اخص پايداري ارتق��ا داده اند. وي در 
پاس��خ به اين س��وال ك��ه تعريف روش��ن حاكميت 
ش��ركتي چيس��ت و چه اهداف��ي از اج��راي آن در 
بازار س��رمايه دنبال مي شود، اظهار داشت: حاكميت 
شركتي يا به عبارت دقيق تر، راهبري شركتي در اصل 
به س��از و كارهايي اطالق مي ش��ود كه خط مشي ها، 
روش ها و بهترين ش��يوه ها را براي راهبري و كنترل 
ش��ركت ها دربر مي گيرد. به اي��ن ترتيب، حاكميت 
ش��ركتي ب��ه دو طريق انج��ام مي ش��ود؛ راهبري از 
»درون« ش��ركت و كنترل از »بيرون« آن. درگاهي 
افزود: از بعد دروني، حاكميت ش��ركتي، ساز و كاري 
اس��ت كه ورودي ه��اي مواد خام، س��رمايه و نيروي 
انس��اني را به س��ود بنگاه تبديل مي كند. لذا تنظيم 
اثربخش��ي و كارايي فرآينده��اي تبديل ورودي ها و 
مكانيس��م هاي كنترلي داخلي در زمره كاركردهاي 

دروني حاكميت شركتي است. 
مدي��ر پذي��رش ب��ورس ته��ران، ادام��ه داد: از 
طرفي بح��ث تفكيك قدرت، بهبود چهره ش��ركت 
ن��زد ذي نفع��ان، انطباق باال ب��ا قواني��ن و مقررات 
حاك��م بر فعالي��ت و مواردي از اين دس��ت در زمره 
كاركردهاي بيروني اس��ت. وي توضي��ح داد: باتوجه 
ب��ه اينك��ه حاكميت ش��ركتي هر دو م��ورد را دربر 
مي گيرد، حاكميت شركتي را مجموعه يي از قوانين 
و روش ه��ا مي دانن��د كه رابط��ه   بين س��هامداران، 
مديريت و اعض��اي هيات مدي��ره را تعريف مي كند 
و ب��ر چگونگ��ي عملكرد ش��ركت تاثي��ر مي گذارد. 
ب��ه گ��زارش س��نا، درگاه��ي همچنين ب��ه تعريف 
س��ازمان همكاري و توس��عه اقتص��ادي درخصوص 
 حاكميت ش��ركتي اش��اره كرد و گفت: طبق تعريف 
ارائه  ش��ده از س��وي س��ازمان همكاري و توس��عه 
اقتصادي نيز حاكميت شركتي عبارت است از رويه ها 
و فرآيندهايي كه طبق آنها، يك س��ازمان هدايت و 

كنترل مي شود. 
مدير پذيرش بورس تهران، دليل اساسي استفاده 
از حاكميت ش��ركتي را نظارت بر بخشي از شركت 
دانست كه كنترل دارايي سهامداران و سرمايه گذاران 
را برعه��ده دارد. درگاه��ي افزود: از آنجا كه اس��اس 
حاكميت شركتي بر چهار اصل شفافيت، پاسخگويي، 
مس��ووليت پذيري و انص��اف در برخورد يكس��ان با 
سهامداران قرار دارد، هدف اصلي حاكميت شركتي، 
بهبود عملكرد شركت ها، ايجاد شفافيت و پاسخگويي 

هيات مدي��ره در برابر ارزش ذي نفعان و س��هامداران 
است و اينها همان موضوعات يا چالش هايي است كه 

در بستر بازار سرمايه دنبال مي شود. 

 راهبري شركتي 
وي با بيان اينكه در بازار س��رمايه، به دليل عرضه 
عموم��ي س��هام و وجود س��هامداران خ��رد متعدد، 
موض��وع تضاد منافع و نظارت در راس��تاي رفع آن، 
اهميت بيشتري پيدا مي كند، اظهار داشت: شفافيت، 
پاس��خگويي، مس��ووليت پذيري و انصاف در برخورد 
يكس��ان با س��هامداران، موضوعاتي تعيين كننده در 
عملكرد صحيح ش��ركت هاي س��هامي عام است؛ لذا 
راهبري ش��ركتي در بورس و مجموعه ش��ركت هاي 
بورسي در دنيا، موضوعي به غايت تعيين كننده است. 
وي اف��زود: اي��ن بح��ث به خص��وص، ب��ر اث��ر 
رس��وايي هاي مالي در ش��ركت هايي مثل زيراكس، 
ورلدكام و پارمالت كه منجر به سوال اساسي درمورد 
اعتبار بزرگ ترين ش��ركت ها شد و به اعتماد عمومي 
س��رمايه گذاران خدش��ه وارد كرد، اهميت مضاعف 
يافت��ه اس��ت؛ به گونه يي كه در س��ال 2002، قانون 
س��ار بنز آكسلي در جهت بهبود مكانيسم حاكميت 
شركتي و بازگرداندن اعتماد عمومي و قابليت اتكاي 

اطالعات مالي در امريكا به اجرا گذاشته شد. 
درگاهي در پاسخ به اين سوال هم كه در موضوع 
انتخاب اعضاي هيات مديره شركت ها، قوانين حاكم 
بر نظام حاكميت شركتي چيست و تاثير اجراي نظام 
حاكميت ش��ركتي بر بنگاه هاي اقتص��ادي و حفظ 

حقوق سهامداران خرد چه خواهد بود، گفت: ساختار 
راهبري شركتي بر مجموعه يي از اصول استوار است 
كه ب��ه نوعي به صورت مس��تقيم و غيرمس��تقيم با 
اعضاي هيات مديره ارتباط پيدا مي كند. بنابراين در 
بحث مس��ووليت پذيري، تعهد مديريت ايجاد سود و 
ارزش براي سهامداران در كنار اداره شركت براساس 
قواعد و مقررات برآمده و منطبق با ارزش هاي جامعه 

است. 

 توجه بيشتر به حقوق ذي نفعان
وي اف��زود: به اين ترتيب در بحث پاس��خگويي، 
مديريت، خود را به عنوان پاس��خگو در مقابل طيف 
وسيعي از سهامداران و ذي نفعان پاسخ خواه مي بيند 
لذا پاس��خگويي به عن��وان اصلي پذيرفته ش��ده در 

عملكرد و نظارت بر عملكرد مديريت مطرح است. 
درگاهي س��پس شفافيت را به مفهوم نياز جامعه 
به دانس��تن اطالعات دقيق و قابل مقايس��ه درمورد 
فعاليت ها و عملكرد ش��ركت دانس��ت و يادآور شد: 
اينجا بحث اطالعات دقيق و به موقع مطرح مي شود 
كه اس��تقرار سيستم هاي مناس��ب براي تهيه و نيز 
گزارش اين اطالعات در زمره مس��ووليت هاي اصلي 

هيات مديره خواهد بود. 
وي توضيح داد: در مقررات راهبري شركت، بسته 
به اقتضاي محيط فعاليت و قوانين كشورها، مقررات 
خاصي ب��راي تعيين اعضاي هيات مديره با تمركز بر 
اصول اساسي ذكر شده، تعيين شده است. به عبارتي 
س��عي مي ش��ود چينش و عملك��رد هيات مديره و 

مديران در بستر راهبري شركتي به گونه يي باشد كه 
به بهترين نحو موارد ياد شده تامين شود. 

به گفته درگاهي، بخش عمده يي از اين ويژگي ها 
در تقويت ميزان استقالل هيات مديره از سهامداران 
خالصه مي شود كه در دستورالعمل هاي راهبري اين 
موضوع به صورت ويژه مدنظر اس��ت. درمورد تركيب 
جنس��يتي هيات مديره )نس��بت زنان و مردان( نيز 

مقرراتي وجود دارد. 
مدير پذي��رش بورس تهران، الزمه توس��عه بازار 
س��رمايه را توجه بيش��تر به حقوق ذي نفعان به ويژه 
س��هامداران اقليت ش��ركت هاي پذيرفته ش��ده در 
بورس دانست و گفت: طبعا وضع و پياده سازي اصول 
حاكميت شركتي و اجراي آن علي الخصوص درمورد 
انتخاب اعضاي هيات مديره )غيرموظف و مس��تقل( 
منج��ر به حفظ حقوق همه ذي نفعان علي الخصوص 

سهامداران خرد مي شود. 

 كنترل هاي داخلي و مديريت ريسك
درگاه��ي در ادامه اين گفت وگو در پاس��خ به اين 
سوال كه پياده سازي نظام حاكميت شركتي به عنوان 
يك��ي از حلقه هاي مهم مناس��بات اقتص��ادي با چه 
چالش هاي��ي در كش��ور مواجه اس��ت، گف��ت: بنا به 
تجربه و سابقه پياده سازي نظام هاي راهبري در ديگر 
كش��ورها، برقراري حاكميت شركتي بيش از هر چيز 
نيازمند س��ه مولفه اساسي است: قوانين مشخص در 
زمينه حاكميت شركتي، شفافيت عملكرد شركت ها 
و اختيارات الزم براي نظارت بر اجراي قوانين مرتبط. 

بنابراين وجود قوانين يكپارچه و مش��خص، نخستين 
گام براي برقراري حاكميت شركتي است. وي افزود: 
از آنجا كه در ايران قانون يا مقررات مشخصي درمورد 
حاكميت ش��ركتي وجود ن��دارد و تنها ش��اهد يك 
دس��تورالعمل از سوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
هستيم كه آن هم در حال حاضر به صورت پيش نويس 
است و هنوز ابالغ نشده، طبيعتا پياده سازي حاكميت 

شركتي با چالش هايي مواجه مي شود. 
به گفته درگاهي، هر چند كه اصول كلي حاكميت 
شركتي را مي توان در البه الي ساير قوانين و مقررات 
ناظر بر ش��ركت ها ازجمله قان��ون تجارت و قوانين و 
مقررات ناظر بر ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس 
مش��اهده كرد ولي هنوز مقررات منسجم و جامعي 
در اين خصوص وجود ن��دارد. وي توضيح داد: البته 
شايان ذكر است كه رويه اكثر كشورها در پياده سازي 
مق��ررات راهب��ري، رويه »اجرا كن ي��ا توضيح بده« 
اس��ت؛ به عبارتي، ابت��دا رويه ه��اي راهبري، حالت 
توصي��ه  و رهنمود دارد و بع��د از مدتي به رويه هاي 
اجباري و گاه تعيين كننده در قالب شاخص هاي بازار 
تبديل مي ش��ود. همچنين براي پياده سازي راهبري 
ش��ركتي، بايد زيرس��اخت ها و فرهنگ شفافيت در 
شركت ها ايجاد و تقويت ش��ود؛ به عبارتي شفافيت 
در همه س��طوح دنبال و مطالبه شود. مدير پذيرش 
بورس تهران در ادامه، ايجاد نظام كنترل هاي داخلي 
و مديري��ت ريس��ك را از جمله نكات ب��ا اهميت در 
اجراي اصول حاكميت ش��ركتي دانست كه بخشي 
از اصول حاكميت ش��ركتي در كشورهاي ديگر را به 

خود اختصاص مي دهد. 
درگاه��ي گف��ت: در پيش نويس دس��تورالعمل 
راهبري ش��ركت در اي��ران نيز م��واد 7 و 8 به لزوم 
اس��تقرار كنترل ه��اي داخل��ي اثربخ��ش به منظور 
حفاظت از دارايي ها و منابع ش��ركت، تحقق كارايي 
و اثربخش��ي عملي��ات، كيفيت گزارش��گري مالي و 
رعاي��ت قوانين و مقررات و بررس��ي و گزارش��گري 
استقرار آن اشاره دارد. به گفته درگاهي بخش عمده 
ش��ركت هاي حاض��ر در بورس با ايج��اد كميته هاي 
مرتبط، موارد مربوط به سيس��تم هاي كنترل داخلي 
را دنبال مي كنند. همچنين حسابرسان مستقل هم 
در گزارش هاي حسابرسي خود به موضوعات مرتبط 
با اين حوزه ه��ا اظهارنظر مي كنند؛ ولي واقعيت اين 
اس��ت كه اثربخش��ي اين نظام ها موضوعي است كه 
بايد بررسي ش��ود. وي با اش��اره به اينكه حاكميت 
ش��ركتي در ايران مفهوم نس��بتا جديدي است كه 
از دهه 80 وارد ادبيات مديريت مالي ش��ده اس��ت، 
خاطرنشان كرد: البته بانك مركزي براي اصالح نظام 
بانكي، تاكيد بيشتري بر حاكميت شركتي دارد؛ زيرا 
اهميت پياده س��ازي حاكميت ش��ركتي در بانك ها 
و نظ��ام بانكداري به حدي اس��ت ك��ه بانك جهاني 
برقراري آن را به عنوان يكي از مهم ترين توصيه هاي 
خود براي كشورهاي در حال توسعه هميشه مدنظر 

داشته است. 

گروه بورس   
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت روز گذشته 
كاهش 15 واحدي را تجربه كرد و رقم 90 هزار و 936 واحدي را 
 به خود اختصاص داد. از همين رو، شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 
21 واح��دي عدد 17 ه��زار و 625 واحد را به نمايش گذاش��ت. 
عالوه بر اين، ش��اخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 80 واحدي 
به رقم 98 هزار و 487واحد دس��ت يافت. ش��اخص بازار اول اما 
درحال��ي ب��ا افزايش 29واحدي ب��ه رقم 64 ه��زار و 645 واحد 

 دس��ت يافت كه ش��اخص بازار دوم با كاه��ش 246 واحدي عدد
 193هزار و 381 واحد را به نمايش گذاشت. براساس اين گزارش، 
روز گذش��ته معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي ملي 
 صنايع مس ايران با 69واحد، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات با
 21 واح��د و فوالد مبارك��ه با 16 واحد افزايش بيش��ترين تاثير 
مثب��ت را ب��ر محاس��به ش��اخص كل ب��ورس به نام خ��ود ثبت 
كردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي شركت هاي 
هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس و گروه مپنا هر يك با 27واحد، 
سرمايه گذاري سايپا با 22 واحد و پااليش نفت تبريز با 16 واحد 
كاهش بيش��ترين تاثير منف��ي را در برآورد اي��ن نماگر به دوش 

كشيدند. 

 افزايش حجم و ارزش مبادالت فرابورس
اف��زون بر اي��ن، در ميانه اي��ن هفته معامالتي حج��م و ارزش 
مب��ادالت فرابورس به طور چش��م گيري افزايش ياف��ت و در حالي 
روز معامالتي يك ش��نبه بيش از 219ميليون ورقه به ارزش حدود 
2 ه��زار و 317ميليارد ري��ال در بازارهاي 9گان��ه فرابورس ايران 
دادوس��تد ش��د كه روز دوش��نبه، معامله گران بالغ بر 520ميليون 
س��هم را به ارزش بي��ش از 3 هزار و 159ميليارد ريال دس��ت به 
دس��ت كردن��د. اف��زون بر اي��ن، به موازات رش��د حج��م و ارزش 
مب��ادالت فرابورس در روز گذش��ته ش��اخص كل ني��ز تحت تاثير 
مثبت از جانب نمادهاي »ارفع« و »سرچش��مه« با سبزپوش��ي در 
ارتفاع 1021 واحدي ايس��تاد. بر اين اس��اس، بيش��ترين افزايش 

قيمت در ميان نمادهاي فرابورس��ي به نام نمادهاي »كش��رق« و 
»ش��توكا« به ترتيب از گروه هاي استخراج زغال سنگ و محصوالت 
ش��يميايي ثبت شد. اما در سمت مقابل نمادهاي مبادالتي »ثباغ« 
و »كمرجان« با بيش��ترين افت قيمتي را به دوش كشيدند. افزون 
ب��ر اين، روز گذش��ته مبادالت ص��ورت گرفت��ه در بازارهاي اول و 
 دوم به دادوس��تد افزون بر 418 ميليون س��هم ب��ه ارزش بيش از
تابلوه��اي  در  و  ش��د  منته��ي  ري��ال  836ميلي��ارد   
ب��ر اف��زون  معامله گ��ران،  ني��ز  پاي��ه  ب��ازار   معامالت��ي 
 85ميليون س��هم را به ارزش بيش از 115ميليارد ريال دس��ت به 
دس��ت كردند كه بيشترين حجم و ارزش مبادالتي به نماد شركت 

پتروشيمي جهرم اختصاص يافت. 

نوسان بورس

آمار معامالت

تس��ويه باقيمانده اوراق اس��ناد خزانه اسالمي با 
نم��اد )ذس��خاب 2( آبان ماه رقم 14ه��زار و 500 
ميلي��ارد ري��ال بود كه ماه گذش��ته به ط��ور كامل 
پرداخت ش��د. مدير مالي ش��ركت س��پرده گذاري 
مرك��زي گفت: مبلغ 27ه��زار و 817 ميليارد ريال 

سود انواع اوراق در آبان ماه امسال به حساب 8هزار 
و 516 س��رمايه گذار واريز ش��د. به گزارش سمات، 
س��يدكيومرث بزرگي نهاد افزود: تس��ويه باقيمانده 
اوراق اسناد خزانه اسالمي با نماد )ذسخاب 2( آبان 
م��اه رقم 14هزار و 500 ميلي��ارد ريال بود كه ماه 

گذشته به طور كامل پرداخت شد. وي اظهار داشت: 
س��ود اوراق اجاره قطارهاي مسافربري جوپار، گروه 
مپنا، خودروس��ازي س��ايپا، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، ف��والد مباركه اصفهان، خدم��ات ارتباطي 
رايتل، فائد بصير، كاش��ي پرسپوليس و هواپيمايي 
ماهان به مبلغ 82 ميليارد ريال به حس��اب 2872 
سرمايه گذار وازير شد. بزرگي نهاد ادامه داد: شركت 
س��پرده گذاري مركزي در ماه گذشته سود 1828 

س��رمايه گذار اوراق مش��اركت ليزينگ رايان سايپا، 
هلدينگ خاورميانه و شهرداري هاي شيراز، مشهد، 
تهران، كرج، كردس��تان و س��بزوار به مبلغ 2هزار 
و 599 ميلي��ارد ريال را به حس��اب آنها واريز كرد. 
مدير مالي س��مات خاطرنش��ان كرد: س��ود اوراق 
گواهي س��پرده بانك رفاه كارگ��ران، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري گنجين��ه آين��ده روش��ن، پاداش 
س��هامداري توسعه يكم، خبرگان نفت، پارند پايدار 

شهر، سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كمد و امين يكم 
ف��ردا و اوراق س��لف موازي برق مپنا و س��نگ آهن 
گل گهر به س��رمايه گذاران پرداخت شد. هم اكنون 
س��ود بيش از 80 م��ورد انواع اوراق ش��امل اوراق 
اجاره، مرابحه، مش��اركت، گواهي س��پرده، س��لف 
م��وازي و صندوق هاي س��رمايه گذاري ك��ه داراي 
سررسيد ماهيانه يا سه ماهه هستند، توسط شركت 

سپرده گذاري مركزي پرداخت مي شود. 

دبيركل اتحاديه تعاوني هاي پتروش��يمي گفت: اين انتقاد وجود 
دارد كه چرا بايد نرخ ارز براي صنايع باالدس��تي مبادالتي باشد، اما 
براي بقيه با نرخ ارز آزاد. فاصله 20درصدي اين نرخ همان س��ودي 
است كه دولت به صنايع باالدستي هديه مي دهد. حسين در بر تداوم 
عرضه محصوالت پتروشيمي در بورس كاال تاكيد كرد و گفت: وقتي 
مسووالن وقت وزارت صنعت و معدن طي سال هاي 93 و 94 تصميم 
گرفتند كه محصوالت پتروش��يمي خارج از بورس كاال عرضه شود، 
اتحاديه پايين دستي پتروش��يمي بزرگ ترين حامي بورس كاال بود 

و به اي��ن حمايت افتخار مي كند. وي افزود: حض��ور در بورس كاال 
باعث شفافيت هر چه بيشتر در حوزه خريداران و فروشندگان حوزه 
پتروش��يمي شده و امروز امكان اس��تخراج داده هاي واقعي از بورس 
را در مكانيسمي ش��فاف فراهم كرده است. وي با بيان اينكه بايد از 
عرضه تمام مواد پتروش��يمي در بورس كاال دفاع كرد، افزود: عرضه 
محصوالت پتروشيمي در بورس كاال باعث آرامش بازارها شده و جز 
نوسان هاي مقطعي كه طبيعت بازار است، هم اكنون فرآيند عرضه و 

تقاضاي پويايي وجود دارد. 

به گزارش فارس، عضو ش��وراي رقابت در برابر اين پرس��ش كه 
چگونه مي توان به جاي تخصيص ارز مبادله يي براي پتروشيمي هاي 
باالدستي، امكان مناسبي براي يكسان سازي نرخ ارز از طريق بورس 
كاال ايج��اد كرد؟ گفت: با توجه به ناعدالت��ي در تخصيص ارز براي 
فعاالن بازار مواد پتروشيمي اين اعتقاد وجود دارد كه نرخ تسعير ارز 
بايد براي باالدس��تي و پايين دستي يكسان باشد، همواره اين انتقاد 
وجود دارد كه چرا بايد نرخ ارز براي صنايع باالدستي با ارز مبادالتي 
باشد، اما براي بقيه با نرخ ارز آزاد. فاصله 20درصدي اين نرخ همان 
سودي است كه دولت به صنايع باالدستي هديه مي كند. به گفته اين 
مقام مس��وول، وزير صنعت و رييس شوراي رقابت در صورت جلسه 
شماره 300 خود طرحي را ارائه داد كه بر اساس آن محصوالتي كه 

در داخل كش��ور عرضه مي شود، با نرخ ارز مبادالتي و براي صادرات 
با نرخ آزاد تس��ويه شوند. اين موضوع كمك مي كند تا پتروشيمي ها 
براي تامين نياز داخلي به تكاپو بيفتند و به اين ترتيب مطابق با اصل 
44 قانون اساسي همه فعاالن بازار با ارز آزاد يا ارز مبادالتي كار كنند. 
وي از راه اندازي س��امانه س��ايا در بستر بورس كاال نيز خبر داد و 
افزود: اين س��امانه در حالي به مدد اتحاديه پايين دستي پتروشيمي 
راه اندازي شده كه در مورد سامانه سايا انتظار مي رفت، دولت با توجه 
به موضوع تكليفي ايجاد شده در هزينه هاي موجود ياري رساند، اما 
اين موضوع محقق نشد و با هزينه اتحاديه پايين دستي پتروشيمي 
و در بس��تر بورس كاال و س��امانه بهين ياب وزارت صنعت راه اندازي 

شده است. 

پرداخت سود به سرمايه گذاران

حمايت از تداوم عرضه مواد پتروشيمي در بورس كاال

ذره بين بازار

ديدگاه

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي عنوان كرد: دولت در 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 موفق نبوده اس��ت. بر اين اساس 
در حالي كه مش��اور س��ازمان خصوصي س��ازي تازگي ها عنوان كرده 
اس��ت كه تا پيش از دول��ت يازدهم، 18درص��د واگذاري ها به بخش 
خصوص��ي و 40درص��د واگذاري ها به بخش ش��به دولتي بوده و اين 
آمار پ��س از دولت يازدهم براي بخش خصوص��ي واقعي 67درصد و 
براي ش��به دولتي ها 10درصد است؛ رييس كميسيون ويژه حمايت از 

توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس مي گويد: 
اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي اتفاق افتاده است. به گزارش 
خانه ملت، حميدرضا فوالدگر با انتق��اد از دولت براي اجرايي نكردن 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 و نحوه واگذاري ها گفت: در شرايط فعلي 
دول��ت در اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 و واگ��ذاري بنگاه ها به 
بخش خصوصي موفق نبوده است. وي همچنين يكي از اهداف مجلس 
در تصويب قوانيني براي اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 را ايجاد 

ثروت بيش��تر در فرصتي برابر براي همه مردم دانست و اظهار داشت: 
متاسفانه دستگاه هاي اجرايي در واگذاري  بنگاه ها به بخش خصوصي 
واقعي و مردم خوب عمل نكرده اند كه اين يكي از مهم ترين چالش هاي 
پيش روي اجراي قانون است. نماينده اصفهان در مجلس با تاكيد بر 
اينكه در زمينه خصوصي سازي، اختصاصي سازي صورت گرفته است، 
گفت: انتظار ما از س��ازمان برنامه و بودجه اين اس��ت كه آيين نامه يي 
براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني به بخش خصوصي تدوين 
و ب��ا هماهنگي  مجلس ابالغ كند. رييس كميس��يون ويژه حمايت از 
توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 خاطرنش��ان كرد: دولت ها در 
واگذاري ها فقط واگذار كرده اند كه اين نشان دهنده اين است كه فقط 
به تامين درآمدهاي مالي دولت ختم شده و به هيچ يك از اهداف ديگر 
در واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به بخش خصوصي توجهي نشده است. 

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس مطرح كرد

اختصاصي سازي جايگزين خصوصي سازي

چهره 
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 تعداد رسيدگي
به شكايات اصناف

تعداد كل بازرس��ي ها از صن��وف تهران در آبانماه 
س��ال جاري ۴۳هزار و ۴۹۴ فقره بود كه ۷هزار و ۳ 
فق��ره پرونده با برآورد جريمه پيش��نهادي به ارزش 
بيش از ۱۲ميليارد و ۷۰۳ميليون ريال تشكيل شده 
اس��ت. به گزارش پايگاه خبري ات��اق اصناف ايران، 
در آبانماه امس��ال ۳هزار و۹۴۲ فقره شكايت توسط 
واحدهاي بازرس��ي اصناف دريافت شد كه ۷۰درصد 
در بخ��ش كاال و ۳۰درص��د در بخ��ش خدمات بود. 
از مجم��وع ش��كايات دريافت��ي ۳درصد ب��ه صورت 
حضوري، ۹۵درصد تلفني و ۲درصد به صورت كتبي 
دريافت و رس��يدگي شده اس��ت. در عين حال پس 
از بررس��ي هاي معموله و ارزيابي كارشناس��ان تعداد 
۳هزار و ۹۰۴ فقره ش��كايت قابل پيگيري تشخيص 
داده ش��د كه براي رس��يدگي و برخ��ورد قانوني به 
ادارات و مراجع ذي ربط ارسال شده است. همچنين 
از كل شكايات قابل پيگيري ۲درصد منجر به رضايت 
ش��اكي، ۴۶درصد متخل��ف، ۵۰ درصد غيرمتخلف و 
۲درصد در دست بررس��ي است. طبق گزارش واحد 
معاونت نظارت و بازرس��ي اتاق اصناف ايران، در آبان 
امسال بيشترين عناوين تخلف مربوط به درج نكردن 

قيمت، گران فروشي و عدم صدور صورتحساب بود. 

 ضرورت حضور اصناف
در مديريت شهري

علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران روز گذشته 
با مرتضي الويري عضو ش��وراي اس��امي شهر تهران 
دي��دار و گفت وگو ك��رد. رييس اتاق اصن��اف ايران 
در اين ديدار گزارش��ي از مهم ترين مس��ائل مبتابه 
اصناف در ش��هر تهران و كان ش��هرهاي ايران را با 
عضو ش��وراي اسامي ش��هر تهران در ميان گذاشت 
و گف��ت: اگر با تعامل ش��وراي ش��هر و اصناف براي 
اين مس��ائل چاره انديشي ش��ود، مدل اجرايي تهران 
به تمامي كان شهرها و شهرستان هاي كشور تسري 

خواهد يافت. 
به گ��زارش پاي��گاه خبري ات��اق اصن��اف ايران، 
عل��ي فاضلي تاكيد كرد كه ع��دم حضور نمايندگان 
اتاق اصناف در مديريت ش��هري، ايجاد و گس��ترش 
بي رويه مجتمع هاي تجاري بدون نيازسنجي و وجود 
نزدي��ك به يكصدهزاربنگاه اقتصادي بدون پروانه كه 
بخشي بواسطه مس��ائل شهرداري پايان كار ندارند و 
مديريت اصن��اف را با چالش هاي جدي روبه رو كرده 
اس��ت. اوگفت: اتاق اصناف آماده اس��ت تا با تشكيل 
كميسيون اصناف در شوراي شهر به كمك مديريت 
شهري بيايد و مس��ائل اصناف كه در زيبايي، امنيت 
پايدار و مديريت روان ش��هري نقش بسزايي دارند را 

مطرح و اولويت بندي كند.
الوي��ري، عض��و ش��وراي   همچني��ن مرتض��ي 
ش��هرتهران از پيش��نهاد رييس اتاق اصناف استقبال 
كرد و گفت: امروز فرصت بسيار خوبي براي مديريت 
ش��هري فراهم آمده است تا مس��ائل مبتابه اصناف 
ب��ه عنوان بخ��ش بزرگي از جامعه را شناس��ايي و با 
مش��اركت آنها رفع نماي��د. الويري اف��زود: ۲۱عضو 
ش��وراي اسامي شهرتهران و ۳۰نماينده شهر تهران 
گروه ۵۱ نفره يي را براي هم انديشي و كمك به حل 
مش��كات شهروندان تهراني تش��كيل داده است كه 
پيگي��ري و تاش خواهم كرد ت��ا رييس اتاق اصناف 
اي��ران در اين س��اختار ورود كن��د. اوتاكيد كرد: در 
زير مجموعه يك يا چند كميس��يون شوراي اسامي 
ش��هر تهران نيز نماين��دگان اتاق اصن��اف در قالب 
كارگ��روه اصناف حضور خواهند ياف��ت تا از نزديك 
و به صورت كارشناس��انه مس��ائل اصناف بررس��ي و 
چاره انديشي شود. عضو ش��وراي اسامي شهرتهران 
با اش��اره به گزارش سه ساعته رييس اتاق اصناف به 
جلسه رس��مي شوراي شهر تهران گفت: اين نشست 
ش��ناخت خوب��ي از اصناف و نقش آنه��ا در مديريت 
شهري و الزامات همكاري و مشاركت فعاالنه آنها در 
اداره شهر به دست داد و شورا از آن بهره خواهد برد. 

 تقاضاي مقام صنفي
براي بازنگري تصميم دولت 

ايرن�ا  رييس انجمن توليدكنن��دگان فوالد ايران 
درب��اره اب��اغ هي��ات دولت درب��اره كاه��ش تعرفه 
واردات فوالد گفت: از دولت مي خواهيم اين تصميم 
ناصحي��ح را اصاح كند و تعرف��ه ناچيز ۲۰درصدي 
صنعت ف��والد را به حال��ت تعادل قبل��ي بازگرداند. 
محمود اساميان يادآوري كرد: ميانگين تعرفه فوالد 
در س��ال گذش��ته حدود ۲۰درصد بوده است كه در 
مقايسه با ميانگين تعرفه ۴۵درصدي صنعت خودرو 
و اكثر صنايع تكميلي ف��والد كه از تعرفه هاي باالي 
۴۰درص��د اس��تفاده مي كنند، براي ف��والد معقول و 
كارشناسي شده بود. اساميان افزود: بر اساس نتايج 
مطالعات بين المللي به ازاي يك اشتغال مستقيم در 
صنعت فوالد دستكم ۲۵ اشتغال غير مستقيم ايجاد 
مي شود. به گفته او، اهميت اين صنعت آنچنان است 
ك��ه اتحاديه اروپا جريمه هايي ب��راي صادرات برخي 
كش��ورها به اين اتحاديه مقرر كرده كه س��هم فوالد 

ايران ۵۷ يورو جريمه به ازاي هر تن است. 
اساميان ادامه داد: در دولت هاي گذشته اتفاقاتي 
در صنع��ت ف��والد افتاده كه از جمل��ه آن چند برابر 
ش��دن نيروي انس��اني در واحدهاي ف��والدي بزرگ 
و همچني��ن ص��دور مجوزه��اي بي رويه و س��اخت 
واحدهاي��ي با ظرفيت پايين و غيراقتصادي اس��ت و 
به همين دليل با وجود قيمت هاي جهاني به نس��بت 
مناسب، بيشتر واحدهاي فوالدساز و نوردي با كمتر 
از نصف ظرفي��ت خود كار مي كنند و تعدادي از اين 
واحدها تعطيل شده اند. رييس انجمن توليدكنندگان 
ف��والد ايران رش��د نامتناس��ب نرخ ارز با ت��ورم را از 
مس��ائل مهم صنعت فوالد كشور دانست كه موجب 
مي ش��ود، صنعت فوالد به حمايت تعرفه يي نيازمند 

باشد. 

اخبار

»تعادل« بررسي مي كند

داليل افزايش دور ريز نان در ايران 
تعادل 

ساالنه حدود ۱۰ميليون تن نان در كشور توليد 
مي ش��ود كه تنها پيش از رس��يدن به سفره خانوار 
۱۵ ت��ا ۲۰درص��د آن دورريختني اس��ت و ضرري 
۲هزارميليارد توماني به اقتصاد كشور وارد مي كند. 
از طرف��ي مطابق آمار ارائه ش��ده، مصرف كنندگان 
چيزي حدود ۲۳درصد نان را دورريز كرده كه سهم 
نان سنگك از ضايعات ۶ درصد و حدود ۲درصد نيز 
سهم نانواها از دورريز است. از نگاه كارشناسان يكي 
از عواملي كه س��بب دورريز نان در كش��ور مي شود 
»كيفي��ت پايي��ن آرد و كمبود مه��ارت نانوايان در 

توليد خمير نان« است.
 بطوريكه براس��اس گزارش هاي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدگنندگان بيشترين شكايات 
مردم به بحث كيفيت نان مربوط مي ش��ود؛ چراكه 
در م��ورد نح��وه پخت آن و بهداش��ت و حتي وزن 
آن گايه هاي بس��ياري وجود دارد. از آن سو حتي 
خود مصرف كنن��دگان نيز از دورريز زياد نان گايه 
دارند و معتقدن��د با وجود هزينه يي كه براي خريد 
ن��ان مي پردازند، كيفيت كاف��ي در محصول وجود 
ندارد. در اين ميان نانواها هم همواره از پايين بودن 
كيفي��ت آرد مي گويند و ت��وپ پايين بودن كيفيت 
نان را به زمين كشاورز و آردسازان مي اندازند. حال 
با توجه به اينكه اخي��را نيز صحبت از افزايش نرخ 
انواع نان مي ش��ود، اين پرسش مطرح مي شود چرا 
ب��ا وجود باال رفتن قيمت نان، كيفيت نان در طول 
س��اليان اخير تغيير چنداني نداشته است؟ پرسشي 
كه متولي��ان امر در اين حوزه بايد پاس��خگوي آن 

باشند. 

 ضرورت رعايت حقوق مصرف كنندگان
براس��اس آمارها س��االنه 8 ميلي��ون تن گندم 
مصرف مي ش��ود كه ۱۴هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 
يارانه دريافت مي كنند. همچني��ن ۱۰هزارميليارد 
تومان در قالب خريد و تبديل گندم به آرد از سوي 
دولت به نانوايان سوبس��يد ارائه مي شود. حال پس 
از ۳س��ال به دنب��ال گايه هاي متع��دد نانواها قرار 
ش��ده كه قيمت نان را ۱۵درص��د افزايش دهند تا 
بدين ترتيب در پرداخ��ت حقوق كارگران و مخارج 
مختلف خود توان كافي را داش��ته باشند. اما در آن 
س��وي ماجرا اين مس��اله همچنان مطرح است كه 
اگر به خواسته هاي نانوايان مبني بر افزايش قيمت 
توجه مي ش��ود، آيا حقوق جمعيت مصرف كنندگان 

8۰ ميليون نفري نان هم رعايت مي شود؟
ريي��س هيات مديره كان��ون انجمن هاي صنفي 
صناي��ع غذايي ب��ا انتقاد ش��ديد از وضعيت جدول 
خ��اك خري��د گن��دم در وزارت جهاد كش��اورزي 
مي گويد: اين جدول اصا پاك نيس��ت و بايد حتي 

آن را نجس تلقي كرد. س��وال اس��ت كه آيا گندم 
۷درص��د خ��اك دارد؟ ما معتقديم ك��ه اين امكان 
وجود ن��دارد مگر آنكه به درون گندم خاك منتقل 
كنند. هر چند امسال صحبت هايي را مطرح كردند 
كه اين جدول اصاح خواهد ش��د و عاوه بر تغيير 
در قيمت ه��ا ميزان خ��اك از ۷ به ۵ درصد كاهش 
مي ياب��د اما در تمامي دني��ا ميزان خاك موجود در 
گن��دم ۲درصد اس��ت. محمدرضا مرتض��وي ادامه 
مي دهد: ميزان كيفي گندم پايين آمده و كميت آن 
را باال برده اند. تمام آشغال هاي گندم را مي خرند و 
به ازاي كيلويي ۱۰۰تومان، يك هزار و ۴۰۰تومان 
ب��ه دولت مي فروش��ند. چرا بايد گن��دم با ۷درصد 
خاك به س��يلو آورده شود و طبق قانون اجبار براي 
خريد آن وجود داشته باشد. متاسفانه فرآيند وجود 
آش��غال در گندم را قانوني كرده اند و براس��اس آن 

جدول نوشته اند.
عاوه بر اين بايد بگويم، سازمان ملي استاندارد 
اع��ام كرده بايد ب��ا ت��وري دو در ۱۰ اندازه گيري 
صورت گيرد اما دولت با توري دو در دو اندازه گيري 
مي كن��د و خ��ودش مي خواه��د ك��ه س��رش كاه 
بگذارند. گندم را يك هزار و ۴۰۰تومان مي خرند و 
۶۰۰ تومان مي فروش��ند بايد بدانيد كه اين جدول، 

محصول دور شدن از انصاف است. 

او با تاكيد بر اينك��ه بايد يارانه زراعت از قيمت 
گندم جدا ش��ود، اظه��ار مي كند: چرا باي��د يارانه 
زراع��ت را محصوالت آرد و ن��ان بپردازند. عاوه بر 
اين س��وال ديگري كه بايد مطرح كرد اين است كه 
وقت��ي گندمي با قيمت دو براب��ر جهاني خريداري 
مي شود چرا نبايد ابزار مناسب براي كيفيت سنجي 

آن وجود داشته باشد؟
ريي��س هيات مديره كان��ون انجمن هاي صنفي 
صنايع غذايي ادامه داد: قبا شن و خاكي در گندم 
وجود نداش��ت اما متاس��فانه وجود خ��اك درحال 
حاض��ر در گن��دم باورنكردني اس��ت. وقتي گندم 
شكس��ته را وارد گندم اصل��ي مي كنيد و توري دو 
در دو را ماك قرار مي دهيد مطمئنا الغر و ضعيف 
موجب سس��ت ش��دن آرد مي ش��ود. ما حتي حق 
نداريم بگوييم چرا خاك با گندم قاطي شده و بايد 

براساس قانون خريداري شود. 
سيدحس��ن  گفت��ه  ب��ه  ح��ال  عي��ن  در 
قاضي زاده هاش��مي، زماني كه به نانوا مي گوييم چرا 
به ميزان زياد از نمك اس��تفاده مي كنيد؟ مي گويد 
آردي كه به من مي دهند مناسب نيست و خميرش 
ش��ل اس��ت و در تنور مي ريزد. بنابراين بايد گندم 
واردات��ي را با آن مخلوط كنم. اين درحالي اس��ت 
كه دو برابر قيمت جهان��ي گندم را براي خريد آن 

مي دهيم و از طرفي هم نمك به آن اضافه مي كنيم 
ك��ه بيماري و هزينه ايجاد مي كند. او گفته اس��ت: 
م��ن درباره اي��ن ادع��اي نانوايان بررس��ي كردم و 
فهميدم كه حرف ش��ان درست اس��ت بنابراين بايد 
گندمي وارد كنيم تا نانوا، نان خوبي به مردم عرضه 
كند؛ چراكه اگر مشكل نان حل شود از بروز بخشي 
از بيماري ها پيش��گيري مي ش��ود. بر اين اس��اس 
اميدوارم مس��ووالن حرف نانواه��ا را گوش دهند و 

مشكات شان را حل كنند. 

 ارتباط كيفيت نان با دور ريزها
 همچنين رييس اتحاديه نانوايان س��نگكي هم 
درباره كيفيت گندم و نان معتقد است كه آردهاي 
دولت��ي ك��ه در اختي��ار نانوايي ها ق��رار مي گيرد، 
كيفيت بس��يار نامرغوب��ي دارد و ۹۰درصد نانوايان 
از كيفيت آنها ش��اكي هس��تند چراكه نان سنگك 
بايد با گندم مناس��ب و آرد ب��ا گلوتن)پروتيين در 
گن��دم، جو و چاودار يافت مي ش��ود ك��ه اين ماده 
باعث كش آمدن خمير و ترد ش��دن بافت فرآورده 
نهايي مي ش��ود( باال باش��د كه خمير حاصل از آن 
نرم و براي پخت س��نگك مناسب باشد. محمدرضا 
نظرن��ژاد به »تع��ادل« مي گويد: ام��ا درحال حاضر 
ب��ه دليل نامرغوب بودن گندم و آرد دولتي ش��اهد 

نارضايتي نانوايان، مردم و حتي مس��ووالن هستيم 
همچنين همين نامرغوبي ها باعث مي شود كه بيش 

از ۱۵درصد نان سفره مردم دورريز شود. 
از س��وي ديگ��ر نانوايان معتقدند در س��ال هاي 
گذش��ته با افزاي��ش هزينه هاي آب، ب��رق و ديگر 
حامل ه��اي ان��رژي و دس��تمزد كارگ��ر روب��ه رو 
بوده ان��د همچنين براي پخت ن��ان، آرد بي كيفيت 
به دست ش��ان مي رس��د از اين رو برخي پيش��نهاد 
مي كنن��د.  مط��رح  را  ن��ان  قيم��ت  آزاد س��ازي 
پيش��نهاد دهندگان اين طرح معتقدند با آزادسازي 
قيمت نان، نانوايان مي توانند آرد باكيفيت خريداري 
كنند و نان مرغوب را تحويل مش��تري بدهند. علي 
فاضل��ي، رييس اتاق اصناف اي��ران در اين باره نيز 
عنوان مي كند: متاسفانه بحث آزادسازي قيمت نان 

بارها از سوي اتاق اصناف پيگيري شده است.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه دولت ه��ا به طور 
ميانگين هر ۲س��ال و نيم تا ۳س��ال، مجوز افزايش 
قيمت نان را صادر كرده اند. اين درحالي اس��ت كه 
نانوايي ها ازجمله دس��تمزد كارگران،  هزينه ه��اي 
آب، ب��رق، گاز و... ه��ر س��اله افزاي��ش مي يابد. به 
همين دلي��ل نانوايان اعتقاد دارن��د افزايش قيمت 
۱۵درص��دي ن��ان آن هم بعد از گذش��ت ۳ س��ال 

جبران هزينه هاي آنها را نمي كند. 
برخي آمارها حاكي از اين اس��ت كه در گذشته 
بالغ بر ۶ نفر در يك واحد نانوايي س��نتي مش��غول 
ب��ه كار بودند كه اين تعداد درحال حاضر به ۲ يا ۳ 
نفر كاهش يافته است. متوليان اين حوزه معتقدند 
درحال حاض��ر افزايش ۱۵درص��دي قيمت نان به 
عنوان مسكني براي تامين هزينه جاري مانند آب، 
ب��رق، گاز، اجاره بها و دس��تمزد كارگر عمل خواهد 
كرد. بعد از گذشت چند سال از درخواست نانوايان 
در سراس��ر كش��ور و اينكه قيمت هاي فعلي كفاف 
تامي��ن هزينه ه��اي نانوايان را نمي ده��د در نهايت 
ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت ۱۵درصدي اين 

محصول موافقت كرد. 
از اي��ن رو بايد گف��ت كه آرد مناس��ب يكي از 
مهم ترين ضرورت هاي توليد نان مرغوب اس��ت و با 
تغيير كيفيت گندم و آرد ش��اهد افزايش كيفي نان 
و رضايتمندي مصرف كنندگان خواهيم بود؛ ضمن 
اينكه مسووالن بايد نظارت ويژه يي را بر نحوه توليد 
و توزيع آرد داشته و از كيفيت مطلوب آن اطمينان 
خاطر داش��ته باشند. به اعتقاد كارشناسان، مرغوب 
نب��ودن گندم ب��ه تولي��د آرد و نان��ي بي كيفيت و 
نامرغوب منجر مي ش��ود و با ادامه روند فعلي توزيع 
آرد نامرغوب نمي توان انتظار داشت نان با كيفيتي 
در اختي��ار مردم ق��رار گيرد. پخت ن��ان نامرغوب، 
دورريزي نان و به هدر رفتن سرمايه ها و هزينه ها را 

به دنبال داشته است. 

دبيركل سابق اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق معتقد 
است كه با سرنگوني داعش حتي مي توان گفت رقابت ما در 
بازار صادرات به عراق س��خت تر خواهد ش��د و اين احتمال 
وجود دارد كه از كشورهايي چون تركيه، عربستان يا امارات 
هم عقب  بمانيم، چرا كه در سايه امنيت ايجاد شده براي اين 
كشورها شرايط مناس��بي جهت حضور در بازار عراق فراهم 
مي ش��ود. مهدي كرمي پور مقدم در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: اگر از وادي تعارفات مرس��وم بگذريم بايد گفت آنچه از 
آن به  عنوان مش��كل اساسي ما در عراق ياد مي شود به هيچ  
عنوان مربوط به بازار اين كش��ور نيس��ت، چراكه به  هرحال 
كم و بيش تجار ايراني در بازار عراق حضور داش��ته و از آن 

سهم مي برند.
او ادامه داد: حال ممكن اس��ت در دوره هايي اين بازار به 
مانند همه بازارهاي دنيا با افت و خيزهايي مواجه باش��د، اما 
ب��ه  هر حال م��ردم در اين بازار حضور داش��ته و خريد خود 
را انجام مي دهند. در واقع مش��كل اصلي به نوعي از ماس��ت؛ 
چراكه ما صادركننده نيس��تيم و به نوعي به سندرومي دچار 
شده ايم كه شايد بتوان آن را سندروم اقتصاد نفتي نام نهاد. 
اين فعال اقتصادي افزود: در اين س��ال ها س��ازوكارهاي 
اقتص��ادي و تج��اري ما به نحو مطل��وب و آن طور كه بايد و 
شايد رشد نكرده، قوام نيافته و به بلوغ نرسيده است. اكنون 
كش��وري مانند تركيه كه در همس��ايگي ما هم قرار دارد با 
داشتن منابع ملي به مراتب كمتر از ما توانسته راه خود را به 
بازارها باز كند، چراكه س��ازوكارهاي اقتصادي آنها براساس 
صادرات ش��كل گرفته اس��ت. نمونه ديگر كشور كره جنوبي 
است، اما در مقابل اين كشورها اگر عربستان يا ونزوئا را در 
نظر بگيريم متوجه مي ش��ويم كه آنها هم به مانند ما با تكيه 
به داش��ته هاي نفتي خود به نوع��ي از حضور موفق در عرصه 

صادرات غيرنفتي بازمانده اند.
كرمي پور مق��دم ادامه داد: در واقع دسترس��ي به نفت در 
اين س��ال ها موجب شده ما از صادرات غيرنفتي غفلت كنيم 
و س��ازوكار اداري مناسب اين بخش ش��كل نگيرد. حتي از 
زيرس��اخت هاي ما نيز حمايت مطلوبي صورت نمي گيرد. در 
بخش دولتي اكنون س��خنراني هاي متعددي در زمينه لزوم 
حماي��ت از صادرات صورت مي گيرد و ممكن اس��ت در اين 
زمين��ه حتي مصوباتي نيز صادر ش��ده ي��ا ديدارهايي انجام 
ش��ود، اما همچنان زيرس��اخت هاي صادراتي مناس��ب مهيا 

نيس��ت. او با بيان اينكه اين مش��كات تنها به بخش دولتي 
محدود نمي شود، گفت: عملكرد صادركنندگان هم خالي از 
ايراد نيس��ت. بطور معمول تجار م��ا به دنبال بازاري فوري و 
مقطعي هستند كه به راحتي كاالي خود را به اين بازار روانه 
ك��رده و آن را در رزومه خ��ود جاي دهند، درحالي كه براي 
صادرات موفق الزم اس��ت سرمايه گذاري هاي متعددي براي 
توسعه زيرساخت ها صورت گيرد و روي موضوعات مختلفي 
مانند تبليغات و تاسيس دفتر تجاري در كشور هدف تمركز 

شود. 
دبيركل س��ابق اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق در 
عين حال متذكر ش��د: در بازار عراق نيز نياز اس��ت شركاي 
عراقي آماده ش��وند؛ البته در س��ال هاي گذش��ته تجربيات 
موفقي نيز در اين بخش داش��ته ايم و به  عنوان مثال يكي از 
برندهاي مطرح در حوزه لبنيات در اين كش��ور بسيار خوب 
كار كرده اس��ت. او ادامه داد: حال ممكن اس��ت به اين نكته 
اشاره شود كه با اين وجود با وضع تعرفه هاي سنگين سر راه 
صادرات لبنيات هم س��د گذاشته اند؛ اين مساله نيز به نوعي 
ريش��ه در ديپلماسي سياس��ي-اقتصادي ما دارد. ما در تمام 
اين س��ال ها از جان و مال خود گذشته و براي امنيت عراق 
تاش بسيار كرده ايم، اما حاال عربستان كه در بسياري مواقع 
در جبهه مقابل عراق قرار داش��ته و س��عي در ايجاد ناامني 
در اين كش��ور مي كرده به واس��طه عضويت در اتحاديه عرب 
و تفاهمنامه هاي��ي كه ميان اعض��اي اين اتحاديه وجود دارد 

شرايط بهتري دارد. 
اين پژوهش��گر اقتصادي همچني��ن تصريح كرد: طبيعي 
اس��ت در بخش هاي مختلف عراق نيز مانند تمام كش��ورها 
به دنبال راهي براي پيش��رفت و رسيدن به خودكفايي است، 
در نتيجه ت��اش خواهد كرد از كااله��اي مصرفي به تدريج 
روند توليد داخل را در دس��تور كار قرار دهد، چنين روندي 
قطعا طبيعي است و اين مشكل از جانب ما و توليدكنندگان 
ماست كه به سمت ايجاد كارخانه هاي مشترك در اين كشور 
پيش نرفته و به اين نكته توجه نكرده ايم كه يك كشور تا ابد 
مصرف كننده كااليي خاص باقي نمي ماند. او گفت: شايد راه 
برون رفت از مشكات پيش آمده در عراق آن باشد كه ايجاد 
كارخانه هاي مش��ترك در اين كش��ور را در دستور كار قرار 
دهيم تا براي ط��رف عراقي نيز ادامه اين همكاري ها توجيه 

اقتصادي داشته باشد و انگيزه هاي آن بيشتر شود. 

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد اس��ت 
آنچه خصوصي س��ازي را با مش��كل مواجه كرد و 
زمين گير ش��دن برخي بنگاه هاي واگذارش��ده را 
به دنبال داش��ت، عدم توجه به آزادسازي اقتصاد 
بود. به عقيده او ابتدا بايد آزادسازي اقتصاد شكل 
مي گرفت تا بخش خصوص��ي موجود بتواند روي 
پاي خود بايستد و پس از خصوصي سازي اجرايي 
مي شد. سيده فاطمه مقيمي گفت: آنچه در بحث 
واگذاري بنگاه هاي دولت و خصوصي سازي، باعث 
شد فشارهاي مختلفي به اين موضوع وارد شود و 
آن را به يك معضل و مش��كل بزرگ تبديل كند، 

عدم توجه به تقويت بخش خصوصي و حمايت از 
آن بود كه زمينه را نيز براي ظهور و حضور بخش 

موسوم به خصولتي ها فراهم كرد. 
او در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران افزود: 
در ماجراي خصوصي س��ازي ابتدا بايد آزادس��ازي 
اقتصاد ش��كل مي گرفت اما چني��ن اتفاقي نيفتاد 
و ب��ه همي��ن دليل، هن��وز هم بخ��ش خصوصي 
نتوانسته است روي پاي خودش بايستد و جايگاه 
واقع��ي خود را پيدا كند. مقيمي ادامه داد: عوامل 
مختلفي در موفقيتاميز نبودن خصوصي سازي ها و 
ش��كل گيري بخش موسوم به خصولتي در حاشيه 

آن دخي��ل بود ك��ه اصلي ترين آنها وضع نش��دن 
قوانين��ي در حمايت از بخش خصوصي بود ضمن 
اينك��ه قوانيني كه در اين حوزه وجود داش��ت يا 
اجرا نش��د يا به هنگام مورد اس��تفاده قرار نگرفت. 
عضو هيات رييس��ه اتاق تهران تصريح كرد: همه 
اين عوامل دس��ت به دس��ت هم دادند و شرايطي 
به وج��ود آوردند ك��ه بخش خصوص��ي الغرتر و 
ضعيف تر ش��ده و بيش ازپيش از مجموعه اقتصاد 
دور ش��ود. مقيم��ي عدم وص��ول مطالبات بخش 
خصوص��ي بابت كارهاي��ي كه ب��راي دولت انجام 
داده اس��ت را عامل��ي عنوان كرد كه باعث ش��د 
بخ��ش خصوصي نتواند از مح��ل عملكرد خود در 
پروژه هاي دولتي به بهره وري برسد و نحيف تر شد. 

ب��ه عقيده او، وقتي بخش خصوصي در فعاليت 
خود درآمد نداش��ته باش��د و حمايت هم نشود و 
وقتي نتواند از ماحصل عملكرد خود منتفع شود، 
عم��ًا قدرت رقاب��ت خود را از دس��ت مي دهد و 
هرگز نمي تواند در روند خصوصي سازي و واگذاري 
بنگاه هاي دولت��ي نقش آفريني كند. رييس كانون 
زنان بازرگان با طرح اين سوال كه چه تعداد بنگاه 
بزرگ و متوسط و حتي كوچك بخش خصوصي را 
مي شناسيم كه توانسته با دولت كار كرده و درآمد 
حاصل از پيماني كه داش��ته را وصول كند؟ اظهار 
ك��رد: مطالبات بخش خصوص��ي در كارهايي كه 
براي دولت انجام مي دهد در حالي معوق مي شود 
ك��ه افزايش نرخ تورم و رش��د هزينه ها هميش��ه 

وج��ود دارد ام��ا در مقابل اين مطالب��ات تعديل 
نمي ش��وند. مقيمي عدم وصول به هنگام مطالبات 
بخ��ش خصوصي و تعديل نش��دن اي��ن مطالبات 
متناس��ب با نرخ تورم را عاملي عنوان مي كند كه 
بخش خصوصي را آگاهانه يا ناآگاهانه به س��متي 
سوق داده كه حتي توان اوليه خود را نيز از دست 
بده��د به گونه يي كه اگ��ر زماني نم��ره توان اين 
بخش ۱۰ ب��ود، در طول زمان اين نمره به حوالي 
۴ رسيده اس��ت. اين فعال بخش خصوصي گفت: 
عقيده من، آزادسازي اقتصاد است تا درنتيجه آن 
روند توسعه رش��د بخش خصوصي تسريع شود و 
با رشد اين بخش، خصوصي سازي شكل و شمايل 

تازه و موفقيت آميز به خود بگيرد. 

دبيركل سابق اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق بيان كرد

تاثير براندازي داعش بر صادرات ايران به عراق

مشكالت خصوصي سازي چيست؟

كميس��يون حمايت قضاي��ي و مالكيت فكري ات��اق ايران در 
اقدامي مش��ترك با ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
موضوع تسريع رس��يدگي به اختافات مرتبط با مالكيت معنوي 
در مراجع قضايي را پيگيري مي كند. رييس كميس��يون حمايت 
قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران با اش��اره به اين مساله كه تنها 
يك شعبه رسيدگي به دعاوي مالكيت معنوي در تهران داير است، 
گفت: رسيدگي قضايي و شبه قضايي به اختافات مرتبط با مالكيت 
معنوي در مدت طوالني انجام مي ش��ود و م��ورد اعتراض فعاالن 
اقتصادي قرار گرفته است. اين مشكل را با شوراي گفت وگو درميان 
گذاشته و مقرر شد پس از استعام از كليه استان ها، راهكاري براي 

آن در نظر گرفته شود. 
ناصر رياحي رييس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري 
اتاق ايران در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران در تش��ريح ابعاد 
اين مس��اله گفت: در دوره چهارساله كميسيون ، يكي از اولويت ها 
را به بررسي راهكارهاي تسريع رسيدگي قضايي و شبه قضايي به 
اختافات مرتبط با مالكيت معنوي معطوف كرده ايم و در اين راستا 
اص��اح ماده ۱۷۰ آيين نامه قانون ثبت اختراعات، طرح ها و عائم 
صنعتي را در دستور قرار داديم. براي فراهم سازي امكانات، انعقاد 
تفاهم نامه با سازمان ذي ربط در قوه قضاييه را به سرانجام رسانديم. 
وي ادامه داد: مش��كل جديدي كه فع��ان اقتصادي و نوآوران 
با آن روبه رو هس��تند، وجود تنها يك ش��عبه رسيدگي به دعاوي 
مالكي��ت معنوي، آن هم در تهران اس��ت كه البت��ه در اين مورد، 
برخاف موارد ديگري كه گس��ترش و تشكيل مجتمع ها و شعب 
تخصصي در صاحيت رياست قوه قضاييه است، قانون به تشكيل 
اين ش��عب فقط در تهران تصريح كرده است. اين موضوع موجب 
اعتراضاتي از س��وي برخي فعاالن اقتصادي شد كه از طريق برخي 
اتاق ها براي يافتن راه حلي براي موضوع، توسط شوراهاي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي استاني مورد بررسي قرار گرفت. همچنين 
از كميس��يون حمايت قضايي به عنوان متولي پيگيري اين امر نيز 
درخواست بررسي و پيگيري ش��د. اين فعال اقتصادي از پيگيري 
مساله از سوي دبيرخانه شوراي گفت وگوي مركزي خبر داد و گفت: 
كميسيون حمايت قضايي به فوريت اين بحث را پيگيري كرد و با 
قرار دادن آن در دس��تور جلسه و با هماهنگي شوراي گفت وگوي 

دولت و بخش خصوصي به بررسي موضوع پرداخت. 
رييس كميس��يون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران 
در مورد اعتراضاتي كه نس��بت به اين مس��اله وجود دارد، تصريح 
كرد: همه رسيدگي ها در يك شعبه دادگاه عمومي متمركز است، 

با اينكه در قانون به رييس قوه قضاييه اجازه داده ش��ده است كه 
شعب تخصصي براي اين دعاوي تعيين كند ولي حكمي از سوي 
قوه قضاييه براي آن شعبه براي رسيدگي به اين گونه دعاوي وجود 
ن��دارد. رياحي ادامه داد: رس��يدگي ها فقط در يك ش��عبه دادگاه 
عمومي نتيجه بخش نيس��ت و خروجي اين شعبه نيز از سوي قوه 

قضاييه ارزيابي نمي شود. 
به اعتق��اد او زمان رس��يدگي به پرونده ها در ش��عب حقوقي 
طوالني اس��ت و به طور متوس��ط بر اس��اس گزارش بانك جهاني 
رسيدگي به يك پرونده در ايران ۱۵ ماه به طول مي انجامد. در اين 
مدت ايده هاي جديد تقريبا از ميان مي رود و شخص از بازاريابي و 
ساير فعاليت ها نيز محروم مي شود. اين فعال اقتصادي عدم آشنايي 
بسياري از قضات، دادياران و بازپرسان به حقوق مالكيت فكري را 
از ديگر مشكات موجود دانست و تاكيد كرد: عدم آشنايي قضات با 
حقوق مالكيت فكري موجب مي شود آنها رسيدگي به پرونده هاي 
كيفري مالكيت فكري را به مواد عمومي اس��تناد دهند؛ به عنوان 
مث��ال با وجود اينكه قانون خاص مالكي��ت فكري وجود دارد ولي 
بازپرس به مواد جعل و كاهبرداري قانون مجازات اسامي استناد 

مي كند. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: در نهايت مقرر شد، 
دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با همكاري 
كميس��يون حمايت قضايي و مالكيت فكري از اتاق هاي بازرگاني 
اس��تان ها نظرخواهي كند. همچنين بايد اين مس��اله در جلسات 
آتي شوراي گفت وگوي استان ها به عنوان درخواست همه فعاالن 
اقتصادي به خصوص شركت هايي كه با تجاري سازي دانش سروكار 
دارند، بررس��ي شود. بر اساس اظهارات او، در نامه يي كه اين شورا 
در ۲۲ آبان با امضاي حس��ين ساح ورزي، نايب رييس اتاق ايران 
و قائم مقام دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي براي 
دبيران شوراهاي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استاني ارسال 
كرده، آمده اس��ت كه در صورت صاحديد، »بررسي لزوم اصاح 
م��اده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح هاي صنعتي و عائم تجاري 
۱۳8۶« در دستور كار جلسات قرار گيرد و به اين دو سوال پاسخ 
دهند كه آيا در راس��تاي اجراي م��اده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، 
طرح ه��اي صنعت��ي و عائم تج��اري مصوب ۱۳8۶ ب��ا موضوع 
رسيدگي به دعاوي مالكيت فكري در دادگاه تهران در سطح استان 
مش��كاتي براي فعاالن اقتصادي ايجاد ش��ده است؟ و اينكه آمار 
دعاوي ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و عائم تجاري در سطح 

استان چه ميزاني است؟

رييس كميسيون حمايت قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران عنوان كرد

 تشكيل دادگاه هاي تخصصي مالكيت فكري در استان ها
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7  جهان

ونزوئال براي مقابله با بحران مالي 
پول مجازي عرضه مي كند 

تصميم ترامپ د رباره انتقال سفارت 
امريكا به بيت المقد س

آغاز بزرگ ترين مانور هوايي 
امريكا و كره جنوبي 

گروه جهان|
جرد  كوشنر، د اماد  و مشاور د ونالد  ترامپ رييس جمهوري امريكا گفته تصميم نهايي 
رييس جمهوري امريكا د رباره انتقال س��فارت اين كش��ور د ر اسراييل از شهر تل آويو به 
بيت المقد س به زود ي اعالم خواهد  شد . اين د رحالي است كه رهبران عربي ازجمله ارد ن 
شد يد ا نسبت به چنين اقد امي به امريكا هشد ار د اد ه اند . به  گزارش يورونيوز، كوشنر اين 
خبر را د ر نشست سابان اعالم كرد ه؛ نشستي كه هر ساله توسط مركز سياست خاورميانه 
د ر موسس��ه بروكلين د ر واش��نگتن برگزار مي ش��ود  و فرصتي براي تباد ل نظر رهبران 
امريكايي و اس��راييلي است. از نظر فلسطيني ها، انتقال سفارت امريكا به بيت المقد س 
به روند  مذاكرات صلح آس��يب مي رس��اند . اسراييل پس از اشغال بيت المقد س د ر سال 
۱۹۶۷ اين شهر را پايتخت واحد  و هميشگي خود  خواند ؛ اما فلسطيني ها معتقد ند  بخش 
ش��رقي اين شهر بايد  پايتخت د ولت آيند ه فلس��طين باشد . جامعه بين المللي تاكنون 
بيت المقد س را به عنوان پايتخت و بخش شرقي آن را به عنوان بخشي از خاك اسراييل 
به رسميت نش��ناخته است. د ر س��ال ۱۹۹۵ د ر زمان رياست جمهوري بيل كلينتون، 
كنگره امريكا قانوني را د رباره انتقال س��فارت د ر اسراييل تصويب كرد ؛ اما  بند ي از اين 
قانون به رييس جمهوري اجازه مي د هد  هر ۶ ماه به نام امنيت ملي اين انتقال را به تاخير 
بيند ازد . تاكنون همه روساي جمهوري امريكا حتي د ونالد  ترامپ د ر ماه ژوئن با امضاي 
فرماني اين انتقال را به تاخير اند اخته اند ؛ اما به نظر مي رسد  ترامپ مصمم به تغيير اين 

رويه است. انتقال اين سفارتخانه از وعد ه هاي انتخاباتي او بود . 
محمود  عباس، رييس تش��كيالت خود گرد ان فلس��طين روز يك ش��نبه از تالش 
براي بس��يج  كرد ن جامع��ه بين الملل براي تاثير گذاري بر تصمي��م امريكا خبر د اد  و 
د ر همين راس��تا با امانوئل ماكرون و رجب طيب ارد وغان، روس��اي جمهور فرانسه و 
تركيه تلفني گفت وگو كرد . صائب عريقات، مذاكره كنند ه ارشد  فلسطيني نيز هشد ار 
د اد  كه با تصميم ترامپ براي انتقال س��فارتخانه، صالحيت امريكا به عنوان ميانجي 
مذاكرات صلح زير س��وال مي رود . جنبش حماس نيز تهد ي��د  كرد ه كه با اين انتقال 
»انتفاضه جد يد ي« آغاز مي ش��ود . ارد ن از امريكا خواس��ته بيت المقد س را به عنوان 
پايتخت اس��راييل به رسميت نشناس��د  و »پيامد هاي خطرناك« اين اقد ام را د ر نظر 
بگيرد . ايمن صفاد ي، وزير خارجه ارد ن د ر پيامي خطاب به ركس تيلرس��ون، همتاي 
امريكايي خود  هشد ار د اد  كه تصميم به انتقال پايتخت مي تواند  خشم جهان عرب و 

مسلمانان را د ر پي د اشته باشد . 

گروه جهان|
نيكوالس ماد ورو، رييس جمهوري ونزوئال از عرضه پول مجازي د ر اين كشور با 

هد ف كاستن از مشكالت مالي خبر د اد . 
به گزارش بي بي سي، ماد ورو اعالم كرد ه نفت، گاز، طال و الماس پشتوانه »پترو« 
واحد  پول مجازي جد يد  اين كشور خواهد  بود . د ر ماه هاي گذشته ارزش بوليوار، 
پول ملي ونزوئال به علت مش��كالت اقتصاد ي ناش��ي از كاهش د رآمد هاي نفتي 
روند  نزولي د اش��ته اس��ت. ماد ورو د ر برنامه تلويزيون��ي هفتگي خود  گفت: »من 
اع��الم مي كنم كه ونزوئال نظام پولي الكترونيك��ي مبتني بر ذخاير نفتي را مقرر 
خواهد  كرد . ونزوئال يك واحد  پول الكترونيكي به نام پترو براي پيشرفت د ر زمينه 
حاكميت پولي و اقد ام به معامالت مالي با وجود  محاصره مالي ايجاد  خواهد  كرد .« 
وي اف��زود : »اين اقد ام به ما امكان مي د هد  براي توس��عه اقتصاد ي و اجتماعي به 

سمت شكل هاي جد يد ي از سرمايه گذاري بين المللي پيش برويم.«
م��اد ورو گفت كه اميد وار اس��ت، ونزوئال با ايجاد  پول مج��ازي با تحريم هاي 
اقتصاد ي امريكا و اتحاد يه اروپا مقابله كند . با اين حال رييس جمهوري ونزوئال به 
جزئيات نحوه عرضه و كاربري پول مجازي پترو اشاره يي نكرد . ونزوئال ۱۴۰ميليارد  
د الر بد هي خارجي د ارد  و تحليلگران مي گويند ، د ولت اين كشور اميد وار است با 
راه اند ازي ارز مجازي بتواند  اند كي از مش��كالت بكاهد . اما مخالفان ماد ورو د رباره 
اي��ن اقد ام ابراز ترد يد  كرد ه اند . به گفته آنگل آلواراد و، نمايند ه مجلس ونزوئال اين 

پول مجازي فاقد  هر گونه اعتبار است. 
عرضه پول مجازي از س��وي ونزوئال با افزايش محبوبيت »بيت كوين« كه يك 
واحد  مباد له مالي د يجيتال د ر اينترنت اس��ت همزمان شد ه است. هر بيت كوين 
س��ال گذشته ۹۰۰د الر ارزش د اشت ولي اين رقم امسال به ۱۱هزار د الر افزايش 
يافت. هفته گذشته يك نهاد  نظارتي به د و بازار بورس امريكا اجازه د اد  د ر زمينه 

معامله بيت  كوين فعاليت كنند . 
د ولت ونزوئال مد ت طوالني با بحران ش��د يد  اقتصاد ي ناشي از كاهش جهاني 
قيمت نفت و مش��كالت سياسي مواجه شد ه و مرد م براي تهيه كاالهاي ضروري 
همچ��ون م��واد  غذايي و د ارو با مش��كل مواجه هس��تند . ماد ورو باره��ا امريكا و 
تحريم هاي اعمال شد ه از سوي اين كشور عليه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي 

ونزوئاليي را عامل تشد يد  مشكالت د ر اين كشور د انسته است. 

گروه جهان|
يك هفته پس از آزمايش يك موش��ك قاره پيما توس��ط كره شمالي، مانور هوايي 
مش��ترك ۵روزه امريكا و كره جنوبي د وش��نبه آغاز ش��د . د ر مانور »نقطه هوشياري« 
بي��ش ۲۳۰ جنگند ه، ازجمل��ه جنگند ه هاي چند منظوره و پنهانكار اف۳۵ ش��ركت 
د ارن��د . به گزارش د ويچه وله، هد ف مانور تقويت آماد گي نظامي اعالم ش��د ه اس��ت. 
 برخي رس��انه هاي كره جنوبي نوش��ته اند  كه ممكن اس��ت بمب افكن ه��اي راهبرد ي

 B-1B امريكايي نيز د ر اين مانور شركت د اشته باشند . بمب افكن هاي بسيار پيشرفته 
B-1B جايگزيني براي هواپيماي راهبرد ي B-52 امريكايي به شمار مي روند  و قابليت 
شليك انواع موشك هاي هوا به سطح مانند  كروز، بمب هاي هد ايت شوند ه و بمب هاي 

هسته يي را د ارا هستند . 
كميته كره شمالي براي اتحاد  صلح آميز د و كشور، امريكا و كره جنوبي را متهم كرد ه 
با مانور هوايي مشترك خود  د رصد د  نابود ي كره شمالي هستند . وزير خارجه كره شمالي 
نيز يك روز پيش از آن امريكا را متهم كرد ه بود  كه به د نبال يك جنگ هسته يي است. 
پيونگ يان��گ همواره امريكا را متهم مي كند  كه از طريق مانورهاي مش��ترك نظامي با 
كره جنوبي، د ر حال آماد ه  شد ن براي حمله به كره شمالي است. امريكا و كره جنوبي اين 
اتهام را رد  مي كنند . با افزايش تنش ميان امريكا و كره شمالي، سناتور ليند سي گراهام 
پيش��نهاد  كرد ه خانواد ه هاي س��ربازان امريكايي از كره جنوبي خارج شوند . اين سناتور 
جمهوري خواه يك شنبه شب به شبكه سي بي اس گفت: »باتوجه به تحريكات كره شمالي، 
اين د يوانگي اس��ت كه بچه ها و همس��ران نظاميان به كره جنوبي فرس��تاد ه شوند .« به 
اعتقاد  ليند سي گراهام، پس از آزمايش موشكي اخير كره شمالي، خطر د رگيري نظامي 
ميان امريكا و كره شمالي افزايش يافته است. مانور هوايي مشترك امريكا و كره جنوبي 
يك هفته پس از آزمايش يك موشك سنگين قاره پيما با نام »هواسونگ ۱۵« از سوي 
كره شمالي آغاز شد ه است. پيونگ يانگ اد عا مي كند  با اين موشك مي تواند  سراسر خاك 
امريكا را هد ف قرار د هد . اين موشك د ر روز آزمايش پس از طي حد ود  ۱۰۰۰ كيلومتر 
د ر آب هاي د ريا سقوط كرد . آزمايش اين موشك با واكنش هاي منفي بين المللي مواجه 
شد . امريكا، ژاپن، كره جنوبي، د بيركل ناتو و مسوول سياست خارجي اتحاد يه اروپا اين 
آزمايش را اقد امي تحريك آميز و نقض غيرقابل قبول تعهد ات بين المللي خواند ند . ركس 
تيلرس��ون وزير خارجه اياالت متحد ه، از كشورهاي د يگر خواست تحريم هاي اقتصاد ي 

سخت تري را عليه پيونگ يانگ اعمال كنند . 

 حمله د وباره ترامپ
به اف  بي آي

گروه جهان| رييس جمهوري امريكا با انتقاد  د وباره از 
تحقيقات پليس فد رال د رباره د خالت روسيه د ر انتخابات 
رياست جمهوري گفته كه اعتبار اف بي آي نابود  شد ه  است. 
به گزارش آسوش��يتد پرس، د ونالد  ترامپ همچنين تاكيد  
كرد ه كه هيچ د رخواستي براي پايان د اد ن به تحقيقات اين 
نهاد  د ر مورد  مايكل فلين، مش��اور سابق امنيت ملي خود  

مطرح نكرد ه است. 
ترامپ باره��ا تاكيد  كرد ه مي��ان كارزار انتخاباتي او و 
روس��يه براي آنكه بتواند  د ر انتخابات رياست جمهوري به  
پيروزي برسد  هيچ تباني صورت نگرفته است. او بار د يگر 
تاكيد  كرد ه هرگز از جيمز كومي، رييس پيشين اف بي آي 
نخواس��ته بود ه تا به تحقيقات د ر م��ورد  فلين پايان د هد . 
ترامپ د ر توييتر نوشته  اس��ت:»هرگز از كومي نخواستم 
تحقيقات د ر مورد  فلين را متوقف كند . اينها اخبار جعلي 
د يگري براي س��رپوش گذاش��تن بر د روغ كومي است.« 
ترامپ بهار گذش��ته جيمز كومي را از رياس��ت اف بي آي 

بركنار كرد . 
رس��انه هاي امريكايي اخيرا گزارش هايي د رباره اخراج 
يك��ي از ماموران ارش��د  اف بي آي منتش��ر كرد ه اند . بنا بر 
اين گزارش ها اين مامور ارش��د  د ر تابستان گذشته و پس 
 از آن اخراج ش��د ه كه مشخص ش��د ، پيامك هاي تلفني 
ضد  ترامپ ارسال كرد ه است. سخنگوي رابرت مولر گفته 
اس��ت اين مامور پس از مشخص شد ن اتهام ها فورا از كار 

بركنار شد ه است. 
مايكل فلين، مشاور پيشين امنيت ملي د ونالد  ترامپ 
هفته گذش��ته به طور رسمي پذيرفت كه به پليس فد رال 
د ر رابطه با تماس هاي خود  با س��فير روسيه د ر واشنگتن 
د روغ گفته اس��ت. فلين د ر د اد گاه نيوي��ورك پس از اين 
اعت��راف تاكيد  كرد  كه با گروه مش��غول تحقيق د ر مورد  
اتهام هاي د خالت روس��يه د ر انتخابات رياس��ت جمهوري 
امري��كا همكاري خواهد  كرد  و د ر ازاي اين همكاري هيچ 

وعد ه يي به او د اد ه نشد ه است. 
گزارش ها همچنين حاكي ا ست اين مقام پيشين د ولت 
ترامپ پذيرفته  اس��ت، اعتراف كند . يكي از اعضاي ارشد  
تيم انتقال��ي د ولت جد يد  به او د س��تور د اد ه بود  با د ولت 
روس��يه تماس هايي برقرار كند . گفته شد ه اين مقام ارشد  

جرد  كوشنر، د اماد  ترامپ است. 
ناظران بر اين باورند  كه فلين ممكن است تنها به  خاطر 
د روغ گفتن به اف بي آي با حكم ۵ سال زند ان روبه رو شود ؛ 
اما حكم نهايي بستگي به همكاري هاي او با بازرسان خواهد  
د اش��ت. فلين زمستان گذشته تنها پس از ۲۴روز خد مت 
د ر پست مشاور امنيت ملي رييس جمهوري امريكا از مقام 
خ��ود  كناره گيري كرد . د ر آن زمان گفته ش��د  د ليل اين 
كناره گيري اين اس��ت كه فلين د رباره تماس هاي خود  با 
مقام هاي روس��يه واقعيت را به مايك پن��س، معاون اول 
رييس جمهوري امريكا نگفته اس��ت. د و روز پيش د ونالد  
ترام��پ گفته بود  د ر مورد  پذيرش اتهام از س��وي فلين و 

همكاري او با تحقيقات د اد ستاني نگران نيست. 

تحقيق بانك هاي سوييس 
د رباره مشتريان عربستاني

بانك هاي سوييس��ي كار ارسال گزارش از فعاليت هاي 
مش��كوك بانكي برخ��ي مش��تريان عربس��تاني خود  به 
اد اره گزارش ه��اي پولش��ويي را آغاز كرد ه اند . به نوش��ته 
فايننش��ال تايمز، وكالي اين بانك ها اطالعات الزم د ر اين 
خص��وص را د ر بازه زماني يك هفته گذش��ته به اين اد اره 
ارائه كرد ه اند  و انتظار مي رود ، شمار د يگري از اين اطالعات 
نيز تهيه و ارس��ال ش��ود . اين اقد ام بانك هاي سوييس��ي 
نشان د هند ه نگراني مس��ووالن اين بانك ها د ر قبال نقض 
قوانين مربوط به پولشويي و فساد  مالي از سوي مشتريان 
سعود ي اس��ت. د ولت س��عود ي د ر يك ماه گذشته تعد اد  
زياد ي از ش��اهزاد ه هاي س��عود ي را به اتهام فس��اد  مالي 

بازد اشت كرد ه است. 

 هشد ار ارد وغان به تاجران
د ر تركيه

رييس جمه��ور تركيه گفته تاجراني كه س��عي كنند  
د ارايي ش��ان را به خارج منتقل كنند ، خائن هستند . او از 
كابينه خود  خواسته جلو چنين حركت هايي را بگيرد . به 
گزارش رويترز، رجب طيب ارد وغان گفته است: »نشانه ها 
و خبرهايي د ر مورد  اينكه برخي تاجران س��عي مي كنند  
د ارايي هاي خود  را به خارج منتقل كنند ، د ريافت كرد ه ام 
و اول از هم��ه به كابينه خود م مي گويم هرگز به هيچ يك 
از آنها اجازه چنين كاري را ند هند ، چراكه اين افراد  خائن 
هستند . رييس جمهور تركيه گفته نمي تواند  با افراد ي كه 
د ر كش��ورش د رآمد  به د ست آورد ه اند  اما سعي د ارند  اين 

پول را به خارج منتقل كنند ، مهربانانه برخورد  كند . 

 انتقال آيت اهلل عيسي قاسم
به بيمارستان

جمعيت الوفاق بحرين از انتقال آيت اهلل عيس��ي قاسم 
به بيمارس��تان خبر د اد . به گزارش ايسنا، جمعيت الوفاق 
بحرين، بزرگ ترين گروه شيعه مخالف د ر اين كشور اعالم 
كرد ه خانواد ه آيت اهلل عيسي قاسم رهبر شيعيان بحرين، 
صبح د وشنبه او را به بيمارس��تان منتقل كرد ند . آيت اهلل 
عيسي قاسم ۹ روز پس از وخيم شد ن شرايط جسماني اش 
به بيمارستاني بين المللي منتقل شد ه است. آيت اهلل عيسي 
قاسم پيش تر از سوي رژيم آل خليفه به اتهام تحريك به 
خشونت عليه نظام سلب تابعيت و به حبس محكوم شد . 

حضور قطر د ر نشست شوراي 
همكاري خليج فارس 

قط��ر پ��س از ۶ماه محاص��ره و تحريم، نخس��تين 
تماس هاي خود  با همس��ايگانش را برقرار مي كند . وزير 
خارجه قطر گفته ش��وراي همكاري خليج فارس براي 
ش��ركت د ر اجالس اين ش��ورا د ر كويت از اين كشور 
د عوت كرد ه است. به  گزارش د ويچه وله، اجالس شوراي 
همكاري خليج فارس سه شنبه )امروز( و چهارشنبه د ر 
كويت برگزار مي شود . عربستان، امارات، بحرين و مصر 
پنجم ژوئن روابط د يپلماتيك خود  را با قطر قطع كرد ه 
و تمام راه هاي زميني و هوايي و د ريايي خود  را به روي 
قطر بستند . كشورهاي محاصره كنند ه قطر را به حمايت 

از تروريسم متهم مي كنند . 

دريچه

كوتاه از منطقه

رييس جمهوري پيشين يمن كشته شد  

فرجام بد عهد ي صالح

»ترزا مي«  يك  قد م به توافق تجاري نزد يك شد 

همگرايي گسل هاي جهاني د ر بروكسل
گروه جهان| طال تسليمي| 

با حضور مقامات اتحاد يه اروپا و سازمان پيمان 
آتالنتيك شمالي و وزير خارجه امريكا د ر بروكسل، 
به نظر مي رس��د  برخي از خطرناك ترين گسل هاي 
جهاني د ي��روز و امروز د ر ي��ك فضاي چند  متري 
د ر پايتخت بلژيك همگرا شد ه اند . مناظرات بر سر 
برگزيت، مجاد له ها بر س��ر اس��تقالل طلبي ناموفق 
كاتالونيايي ه��ا د ر اس��پانيا و تالش ها براي كس��ب 
اطمين��ان از د وام رش��د  يورو، همزم��ان د ر همين 
د و روز د ر بروكس��ل مطرح شد ه اند . د وشنبه وزراي 
د ارايي اتحاد يه اروپا د يد ار و د رباره موج جد يد ي از 
اصالحات گفت وگو كرد ند . رييس پيش��ين منطقه 
جد ايي طلب كاتالونيا د ر د اد گاهي د ر بلژيك حاضر 
ش��د  تا د رمورد  تحويل او به اس��پانيا تصميم گيري 
شود  و نخست وزير بريتانيا د ر يك ناهار كاري براي 
رفع بن بس��ت كنوني د ر مذاك��رات برگزيت تالش 
كرد . وزير خارجه امريكا نيز كه براي حفظ س��مت 
خود  د ر كابينه د ونالد  ترامپ د ر تقالست، سه شنبه 
)امروز( وارد  بروكسل مي شود  تا با مقامات اتحاد يه 
اروپا و پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( گفت وگو كند . 

 ترزا مي  د ر كانون توجه
۱8 م��اه از راي ش��وكه كنند ه بريتانيايي ه��ا به 
خ��روج از اتحاد ي��ه اروپ��ا مي گ��ذرد  و هنوز هيچ 
تضميني وجود  ند ارد  كه لند ن بتواند  براي تسهيل 
روند  جد ايي، به توافقي تجاري با ش��ركاي اروپايي 
د س��ت يابد . اتحاد يه اروپا جلس��ه د ي��روز خود  را 
به عن��وان فرصت نهاي��ي بريتانيا ب��راي توافق د ر 
زمينه ه��اي حقوق ش��هروند ان اروپاي��ي، تعهد ات 
مالي و مرز ايرلند ش��مالي تعيي��ن كرد ه بود  و ترزا 
مي  نخس��ت وزير بريتانيا، ب��راي گفت وگو د ر اين 

زمينه ناهار د وش��نبه را ب��ا ژان كلود  يونكر رييس 
كميس��يون اروپايي و ميش��ل بارنيه مذاكره كنند ه 

ارشد  اروپا، صرف كرد . 
طبق گزارش هاي منتشر شد ه توسط »تلگراف« 
و »گارد ي��ن«، به  نظر مي رس��د  مقام��ات د و طرف 
د رنهاي��ت د ر زمين��ه تواف��ق برگزي��ت ب��ه نتيجه 
رس��يد ه اند . مقامات اروپايي د ر اين باره گفتند  كه 
احتمال توافق »8۰د رصد  و بيش��تر« اس��ت. گفته 
مي ش��ود  نمايند گان اتحاد يه اروپ��ا و ترزا مي  پس 
از چند ين س��اعت مذاكره بر س��ر هماهنگ سازي 
قوانين به منظور جلوگيري از د ش��واري شرايط د ر 
مرز ايرلند ش��مالي و جنوبي، به د رك مش��ترك و 
توافق د س��ت  يافتند . اين د رحالي اس��ت كه گفته 
مي شود  بريتانيا د ر زمينه حقوق شهروند ان اروپايي 
نيز س��ازش كرد ه است. د ر زمينه تعهد ات مالي نيز 
د ر گزارش هاي روزهاي گذش��ته گفته شد ه بود  د و 
طرف بر س��ر »شيوه« محاس��به هزينه ها به توافق 
رس��يد ه اند . اگرچ��ه د يويد  د يويس وزي��ر برگزيت 
بريتانيا د وش��نبه د رباره د س��تيابي ب��ه توافق ابراز 
اميد واري ك��رد ه بود ، اما انتظار م��ي رود  مذاكرات 
ترزا مي  با اروپايي ها همچنان اد امه د اش��ته باش��د . 
د ر ص��ورت موفقي��ت ترزا مي، رهبران ۲۷ كش��ور 
عضو اتحاد يه اروپا د ر جلس��ه آت��ي خود  كه اواخر 
ماه د سامبر برگزار مي ش��ود ، با پيشروي مذاكرات 
برگزي��ت و آغ��از گفت وگوه��اي تج��اري موافقت 

خواهند  كرد . 

 جلسه وزراي د ارايي اتحاد يه اروپا
ان��د ك زماني پس از ناه��ار كاري ترزا مي  با د و 
مق��ام اروپاي��ي، وزراي مالي ۲۷ كش��ور عضو اين 
بل��وك بد ون حض��ور همتاي بريتانياي��ي خود  د ر 

گوش��ه يي د يگر از ش��هر بروكس��ل د يد ار و د رباره 
يك  س��ري اصالح��ات ب��ا ه��د ف ايج��اد  مقاومت 
د ر ارز مش��ترك ي��ورو د ي��د ار كرد ند . ب��ه گزارش 
رويترز، بود جه سال ۲۰۱8 اتحاد يه اروپا، بازنگري 
اصالحات د ر يونان كه با پرد اخت يك قسط د يگر 
از كمك هاي مالي به اين كشور همراه خواهد  شد  
و ش��رايط مالي قبرس و اس��پانيا از جمله مسائل 
 مطرح ش��د ه د ر اين نشس��ت بود ند . اين نشس��ت 
د ر حالي برگزار ش��د  كه بازارهاي اروپايي افزايش 
بهره وري اوراق قرضه د ولتي را شاهد  بود ند . به گفته 
منابع��ي د ر وزارت د ارايي فرانس��ه، تصويب اليحه 
مالياتي د ر س��ناي امريكا و نگراني از تاثيرگذاري 
آن بر ش��ركت هاي تابع اروپايي د ر اياالت متحد ه، 
د ليل اصلي كاهش ارزش اوراق بهاد ار د ر بازارهاي 
بورس اروپا بود . اين مس��اله سبب شد  كه فرانسه 
بررس��ي اليحه تصويب ش��د ه را د ر نشست وزراي 
د ارايي د ر روز سه ش��نبه خواستار ش��ود . به گفته 
يك��ي از اين منابع، مس��اله نگران كنن��د ه د ر اين 
اليحه  بند ي است كه به د ولت اياالت متحد ه آزاد ي 
عمل بيش��تري د ر وضع ماليات براي شركت هاي 
تاب��ع اروپايي مي د هد . ظاه��را هد ف از گفت وگوها 
د ر نشس��ت امروز وزراي د اراي��ي اتحاد يه اروپا اين 
اس��ت كه مشخص شود  كد ام كش��ورها د ر نتيجه 
اين اليحه جد يد  آس��يب پذير خواهند  شد  و اينكه 
اتخ��اذ چه تد ابي��ري براي مقابله با اين آس��يب ها 

امكان پذير است. 

 جلسه استماع پوجد مون
بلومبرگ د ر گزارش��ي نوشت، ظاهرا برگزيت و 
يورو براي گذراند ن يك روز ش��لوغ و پراسترس د ر 
بروكس��ل كافي نبود ند ؛ د ر يك س��وي د يگر شهر، 

كارل��وس پوجد م��ون د ر جلس��ه اس��تماع د رباره 
اس��ترد اد  به اسپانيا حضور يافت. پس از خود د اري 
پوجد مون از حضور د ر د اد گاهي د ر ماد ريد  د ر ماه 
اكتبر، اسپانيا حكم د س��تگيري رهبر بركنار شد ه 
كاتالونيا را صاد ر كرد ه اس��ت و انتظار مي رود  وي 
د ر كش��ورش ب��ا اتهاماتي همچون ش��ورش عليه 
د ولت مواجه ش��ود . تصميم گيري د رباره اس��ترد اد  
پوجد مون به اس��پانيا برعهد ه قضات بلژيكي است 
و ب��ه گزارش »نيوز ۲۴«، راي نهايي د ر اين زمينه 
۱۴ د س��امبر، يك هفته پيش از برگزاري انتخابات 
پارلمان��ي د ر منطق��ه كاتالونياي اس��پانيا، گرفته 
مي ش��ود . وكيل پوجد مون پيش ت��ر گفته بود  وي 

د ست كم تا روز ۲۱ د سامبر د ر بلژيك مي ماند . 

 تيلرسون د ر حاشيه
د ر ميان��ه انتش��ار گزارش ه��ا د رب��اره احتمال 
بركن��اري وزي��ر خارجه امري��كا تا پي��ش از يك 
س��الگي رياس��ت جمهوري د ونال��د  ترامپ، ركس 

تيلرس��ون امروز سه ش��نبه وارد  بروكسل مي شود  
ت��ا با مقام��ات اتحاد يه اروپا و س��ازمان ناتو د يد ار 
كند . وظيفه تيلرس��ون اين است كه به انتقاد هاي 
وزراي خارجه ۲8 كشور اتحاد يه اروپا )با احتساب 
بريتانيا( از آس��يب هاي ناش��ي از سياست تجاري 
 »اول امري��كا«ي كاخ س��فيد  ب��ر همكاري ه��اي

 د و س��وي اقيانوس آرام، پاسخ گويد . تيلرسون د ر 
نشست ناتو نيز شركت و د رباره تهد يد هاي روسيه 
و خاورميانه براي امنيت اروپا گفت وگو مي كند . به 
نظر مي رس��د  اين ۴8 ساعت د ر بروكسل، نمايشي 
از تنش ها، گسس��تگي ها و فش��ارهاي موجود  د ر 
اروپا بود ه اس��ت. تيلرس��ون پيش از اين س��فر د ر 
س��خناني د ر واش��نگتن گفته بود : »مي د انيم كه 
مرد م��ان و رهبران اروپا د رباره شكس��ت هاي خود  
بس��يار صحبت مي كنند . د ر زمينه برگزيت سعي 
ند اري��م بر مذاكرات تاثيرگذار باش��يم، اما اتحاد يه 
اروپا و بريتانيا را به پيش��برد  سريع اين روند  بد ون 

رنجش هاي بي مورد ، ترغيب مي كنيم.«

گروه جهان|
پس از د ه ها گزارش ضد  و نقيض، وزارت كشور 
يمن د وش��نبه به طور رس��مي مرگ عبد اهلل صالح 
رييس جمهور پيشين يمن را تاييد  كرد . منابعي د ر 
حزب صالح اع��الم كرد ه اند  وي زماني كه د ر ميان 
اعضاي حزبش د ر شهرك »سنحان« نزد يك صنعا 
بود ه هد ف حمله قرار گرفته است. برخي منابع نيز 
گفته ان��د  وي هد ف گلوله تك تيراند ازها قرار گرفته 
و كش��ته شد ه اس��ت. همچنين به گفته اين منابع 
خالد  عبد اهلل صالح پسر عبد اهلل صالح و خانواد ه اش 
نيز د ر جريان اين حمله زخمي ش��د ه اند . عالوه بر 
رييس جمهوري پيش��ين يمن، ع��ارف زوكا معاون 
وي و ياس��ر العواضي د بيركل حزب كنگره ملي نيز 

كشته شد ه اند . 
به گزارش ايس��نا، علي عب��د اهلل صالح از ۶ روز 
پيش هم پيماني خود  را با انصاراهلل يمن به هم زد  و 
د ر صنعا بين نيروهاي وفاد ار به او و حوثي ها جنگ 
د رگرفت. صالح گفته بود  كه اگر ائتالف به رهبري 
عربستان س��عود ي حمل��ه به اه��د اف غيرنظامي را 
متوق��ف كند ، آماد گ��ي د ارد  صفحه ي��ي جد يد  د ر 
روابط خود  با عربستان بگشايد . پس از اين اظهارات 
صنعا صحنه د رگيري ش��د يد  مي��ان نيروهاي علي 

عبد اهلل صالح و انصاراهلل شد . 
صالح نخس��تين رييس جمه��ور جمهوري يمن 
ب��ود  كه از س��ال ۱۹۹۰ ت��ا ۲۷ فوري��ه ۲۰۱۲ بر 
اين كش��ور حكم ران��د . او پيش ت��ر رييس جمهور 
جمه��وري عربي يمن )يمن ش��مالي( بود  و جنگ 
ش��مال و جنوب را از جانب يمن ش��مالي رهبري 
ك��رد  كه د رنهايت با پيروزي د ر اين جنگ به عنوان 
نخس��تين رييس جمهور يمن متحد  انتخاب ش��د . 
با ش��روع انقالب هاي بهار عربي د ر س��ال ۲۰۱۱، 
صال��ح اعتراض ه��اي مرد مي د ر كش��ورش را ابتد ا 
س��ركوب كرد  اما د رنهايت با فش��ارهاي خارجي و 

اد امه اعتراضات د اخل��ي د ر ژانويه ۲۰۱۲ و پس از 
اعطاي مصونيت قضايي از س��وي پارلمان از قد رت 
كناره گيري كرد  اما همچن��ان يكي از پرنفوذترين 
چهره ها د ر عرصه سياس��ي و نظامي يمن محسوب 
مي ش��د . عبد اهلل صالح د ر جريان حمله يي كه سوم 
ژوئ��ن ۲۰۱۱ و د ر جري��ان تظاهرات هاي مرد مي 
به مس��جد  مجتم��ع رياس��ت جمهوري يمن انجام 
ش��د ، به ش��د ت د چار س��وختگي و جراحت ش��د  
ك��ه با هزينه عربس��تان و د ر بيمارس��تان هاي اين 
كشور معالجه ش��د . او پس از كناره گيري د رحالي 
كه بس��ياري از مولفه هاي قد رت را براي خود  نگه 
د اش��ته بود  ب��ه مخالفت با عبد رب��ه منصور هاد ي 
رييس جمهور جد يد  يمن، پرد اخت كه معاون خود  
وي و از اعضاي ارشد  حزب كنگره بود . اين اختالف 
د رنهايت به آنجا انجاميد  كه د ر سال ۲۰۱۴ ائتالفي 
ميان او و انصاراهلل كه د شمنان سابق صالح محسوب 
مي شد ند ، شكل گرفت و هر د و وارد  جنگ با منصور 
هاد ي و حاميان خارجي او به ويژه عربستان سعود ي 
و امارات متحد ه عربي ش��د ند . علي عبد اهلل صالح از 
پن��ج روز پيش اين هم پيماني خ��ود  را با انصاراهلل 
به ه��م زد  و د ر صنعا بين نيروه��اي وفاد ار به او و 
انقالبي��ون حوثي جنگ د ر گرف��ت كه د رنهايت به 
كش��ته ش��د ن وي د ر يكي از د رگيري هاي پس از 

حواد ث صنعا انجاميد . 

 تهد يد  ائتالف سعود ي
با تاييد  خبر مرگ صالح د ر روز د وشنبه، ائتالف 
سعود ي با صد ور بيانيه يي ساكنان شهر صنعا را به 
بمب��اران تهد يد  كرد . اين ائت��الف كه از ۲۵ مارس 
۲۰۱۵ حم��الت هوايي گس��ترد ه يي را د ر حمايت 
از د ول��ت هاد ي آغ��از كرد ه، هش��د ار د اد  حمالت 

بيشتري را د ر صنعا انجام خواهد  د اد . 
شبكه سعود ي العربيه نيز د وشنبه گزارش د اد ه 

كه عبد ربه منصور هاد ي رييس جمهوري مستعفي 
و ف��راري يمن، فرمان آغاز حمل��ه نظامي به صنعا 
را به بهانه آزاد س��ازي اين ش��هر از انصاراهلل صاد ر 
كرد ه اس��ت. ائتالف عربي ه��د ف از حمله به صنعا 
را پايان د اد ن به تسلط انصاراهلل بر اين شهر عنوان 

كرد ه است. 
نشريه رأي اليوم با اشاره به تغيير موضع ناگهاني 
صال��ح د ر چند  روز گذش��ته نوش��ته: د ر د و هفته 
گذشته تماس هاي زياد ي بين صالح و ائتالف عربي 
براي زمينه سازي براي قد رت گيري پسر صالح انجام 
ش��د ه بود . كود تاي صالح عليه انصاراهلل با تد اركات 
پش��ت پرد ه ابوظبي براي بازگرد اند ن خاند ان صالح 
به قد رت مرتبط اس��ت. عربس��تان هم با اين طرح 
موافق��ت كرد ه بود  زيرا اين طرح مي توانس��ت پس 
از شكس��ت نظام��ي )عربستان س��عود ي د ر يمن(، 
جنگ جاري د ر اين كش��ور را به ش��كل سياس��ي 
فيصل��ه د ه��د . رأي اليوم نوش��ته اس��ت: »امارات 

به د نبال آشتي با حزب كنگره ملي يمن بود ، حزبي 
كه صال��ح رهب��ري آن را برعهد ه د اش��ت. اين د ر 
حالي اس��ت كه گزارش هاي غرب��ي، طرح امارات و 
عربستان س��عود ي براي فيصله د اد ن به جنگ يمن 
را طرحي س��خت، پيچيد ه و پرخطر خواند ه بود ند  
چراكه اگر د رگيري ها بين صالح و حوثي ها به يك 
جنگ تمام عيار تبد يل مي شد ، صالح توانايي پيروز 

شد ن د ر آن را ند اشت.«

 هشد ار سازمان ملل
جنگ يمن د ر ش��رايطي اد امه د ارد  كه همزمان 
با گس��ترش گرس��نگي و بيماري د ر يمن آنتونيو 
گوت��رش د بيركل س��ازمان ملل متحد ، خواس��تار 
توقف تمام حمالت زميني و هوايي د ر اين كش��ور 
شد . به گزارش يورونيوز، گوترش با ياد آوري اينكه 
ميليون ها مرد ، زن و كود ك يمني د ر معرض خطر 
گرس��نگي، بيم��اري و مرگ ق��رار د ارن��د ، از تمام 

طرف هاي د رگير د ر جنگ يمن خواس��ت با توقف 
حمالت اجازه د هند  تا وارد ات به اين كش��ور از سر 

گرفته شود . 
د ر حالي كه د ر روزه��اي اخير موج بيماري وبا 
د ر يمن به شد ت گسترش يافته است، منابع خبري 
از ش��يوع د يفتري د ر اين كش��ور ني��ز خبر د اد ند . 
د يفتري كه يك بيماري عفوني كش��ند ه است و تا 
پيش از اين تصور مي ش��د  تا حد ود  زياد ي د ر يمن 
محو شد ه، به د ليل محاصره توسط عربستان سعود ي 
و نبود  د سترس��ي به فوريت هاي د رماني، بار د يگر 
مرد م اين كش��ور را تهد يد  مي كند . سازمان جهاني 
بهد اشت د ر گزارشي كه اخيرا منتشر شد ه گفته از 
سه ماه پيش تاكنون كه نخستين نشانه هاي شيوع 
د يفتري د ر يمن مش��اهد ه شد ه تاكنون ۲۲ نفر بر 
اث��ر ابتال ب��ه اين بيماري د ر اين كش��ور جنگ زد ه 
جان خود  را از د س��ت د اد ه و حد ود  ۲۰۰ نفر د يگر 

همچنان به آن مبتال هستند . 
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ايرانشهر8
الزام پيوست نگاري اجتماعي 

پروژه هاي شهري
از ابتداي دهه ۷۰ميالدي 
در كشورهاي اروپايي تفكري 
ش��كل گرفت ك��ه معتقد بود 
زيرس��اختي  پروژه هاي  كليه 
خصوص��ا پروژه هاي ش��هري 
ك��ه ارتب��اط مس��تقيم و هر 
ش��هروندان  زندگي  ب��ا  روزه 
دارد عالوه بر اين اصل بديهي 
كه بايد براي م��ردم طراحي 
ش��وند، بايد »با مردم« آماده 
شوند. براساس اين تفكر بايد 
نظ��رات، نيازها و آرزوه��اي مخاطبان پروژه ها اخذ و 
تبع��ات و زمينه هاي اجتماعي مترتب با آنها از زمان 

شروع به طراحي مورد توجه جدي قرار گيرد. 
در يك نگاه ساده، آگاهي از تبعات مثبت و منفي 
اجتماعي يك پروژه قبل از شروع به اقدامات عملياتي 
با اس��تفاده  از ابزارهاي مش��اوره يي مانند يك گروه 
اجتماع��ي ضروري و الزامي اس��ت. از ديدگاه نظريه 
سيستم ها، ش��هر يك سيستم اجتماعي پوياست كه 
در آن 3سطح از حركت مكانيكي، زيستي و اجتماعي 
قابل مالحظه است. نگاهي صرفا كالبدي به شهر كه 
در برنامه ريزي هاي صورت پذيرفته، تبعات اجتماعي 
تحوالت ش��هري، عناصر و اجزاي آن را قبل، حين و 
بع��د از تغييرات مورد بررس��ي و كنكاش قرار ندهد، 
مي توان��د هزينه هاي منفي بس��ياري را براي مردم و 

سيستم مديريت يك شهر تحميل كند. 
به عبارت��ي برنامه  ريزي ه��ا بايد فرات��ر از اهداف 
كالب��دي، نيازهاي ش��هروندان از ش��هر را به عنوان 
بس��تري براي ب��روز خالقيت ها و تحق��ق آرمان هاي 
انس��اني در نظ��ر بگيرد. هر گونه تغيي��ر در جزئي از 
پيكره شهر در قالب يك پروژه كالن شهري تا سطوح 
بس��يار خردتر مي تواند پيامده��اي اجتماعي زيادي 
به دنبال داش��ته باش��د كه به مرور ابع��اد بزرگ تر و 

پيچيده تري پيدا مي كند.
انج��ام  ب��راي  تصميم س��ازي  و  تصميم گي��ري 
پروژه هاي ش��هري در س��طوح مختلف كه در فضاي 
فقدان اطالعات و آماره��اي كليدي و تحليل تبعات 
حيات اجتماعي صورت پذيرد، مي تواند باعث واكنش 
منف��ي در موضوعات مهمي مانن��د بار ترافيكي، رفاه 
و سالمت، ش��يوه زندگي، امنيت اجتماعي، هويت و 
تعلق مكاني، معيش��ت، نظام همسايگي، آسيب هاي 
اجتماعي، س��اختار قدرت، منظر ش��هر و بس��ياري 

موضوعات ديگر شود. 
 بنابراين در يك نگاه پايدار به ش��هر از روش هاي 
علم��ي به جهت كاه��ش تبعات منف��ي اجتماعي و 
فرهنگ��ي و تقوي��ت آثار مثبت منت��ج از اجراي يك 
پروژه ش��هري در تم��ام مراحل انجام كار اس��تفاده 
مي ش��ود كه ب��ه اينگونه روش هاي علم��ي »ارزيابي 
تاثيرات اجتماعي« يا به اختصار »اتا« گفته مي شود. 
به عبارتي »اتا« پژوهش��ي ميان رش��ته يي است كه 
مي كوشد با سهيم شدن در تمام مراحل برنامه ريزي، 
اج��را و ارزيابي نتايج اقدامات توس��عه يي، ش��ناخت 
معتب��ري از تغييراتي ك��ه اين اقدام��ات در محيط 

طبيعي و اجتماعي ايجاد مي كنند، ارائه كند. 
در اين خصوص ش��وراي اس��المي ش��هر تهران 
براس��اس مصوبه يي در س��ال ۸۶ ش��هرداري تهران 
را موظف به تهيه پيوس��ت فرهنگ��ي براي طرح ها و 
پروژه هاي شهري از محل اعتبارات همان پروژه كرد. 
در همان س��ال با تاكيد مق��ام معظم رهبري بر لزوم 
ارائه پيوست فرهنگي در كليه پروژه ها، شوراي عالي 
انق��الب فرهنگي طي مصوبه يي، تمام دس��تگاه هاي 
اجرايي كشور را ملزم به پيش بيني پيوست فرهنگي 
ب��راي طرح هاي اقتصادي و عمراني كرد و در س��ال 
۸۷ ش��هرداري تهران لزوم انجام مطالعات اجتماعي 
و فرهنگ��ي را ب��راي تمام��ي طرح ه��اي اجرايي به 
واحده��اي تابعه خ��ود ابالغ و 3درص��د از اعتبارات 
مصوب پروژه ها را براي انج��ام اين مطالعات در نظر 
گرفت. متاس��فانه با وج��ود اقدامات انجام ش��ده به 
داليلي از قبيل حاكميت نگاه مهندسي و سازه محور، 
كم ارزش تلقي كردن نقش مشاركت هاي اجتماعي، 
تعجيل در انجام پروژه ه��ا و تغييرات مديريتي زياد، 
نقش چنين مطالعاتي كمرنگ بوده كه اين مساله در 
پديدار شدن بسياري از معضالت اجتماعي در سطح 
ش��هر بعد از افتتاح پروژه هاي عمراني قابل مالحظه 

است. 
اجتماع��ي  تاثي��رات  ارزياب��ي  نتاي��ج  از  يك��ي 
در پروژه ه��اي ش��هري، دخي��ل ك��ردن م��ردم در 
تصميم گيري ه��ا و افزاي��ش انگيزه ه��اي اجتماع��ي 
براي مش��اركت در فعاليت هاي توس��عه يي است. به 
عبارتي ديگر مطالع��ات اتا  بايد ميزان انطباق اهداف 
پروژه هاي ش��هري با عاليق و ساختار محيطي ذهني 
ش��هروندان را بررس��ي و فضاي مناسبي را به جهت 
اس��تفاده از آرا و نظرات م��ردم در طرح هاي مختلف 
ش��هري فراهم كند چراكه عدم توجه به اين موضوع 
مي توان��د عدم هم��كاري ش��هروندان در تهيه، اجرا، 
نگهداري و حفاظت از طرح ها و پروژه هاي شهري را 
به دنبال داشته و باعث دوباره  كاري و هدررفت وقت 

و هزينه هاي بسياري شود. 
دادن  مش��اركت  ب��راي  مختلف��ي  روش ه��اي 
ش��هروندان در تهي��ه طرح ه��اي توس��عه ش��هري 
وج��ود دارد مانن��د: برنامه ري��زي از كل ب��ه ج��ز، 
نواحي واحدهاي همس��ايگي، برنامه ري��زي وكالتي، 
برنامه ريزي گام به گام، جنبش هاي اجتماعي شهري 
و … كه هر كدام داراي تعاريف و جزئيات بس��ياري 
اس��ت كه با توجه به ساختار حاكم بر هر كشور اجرا 
مي ش��ود. يكي از روش ه��اي عملياتي در اين زمينه، 
تش��كيل كميس��يون هاي مناظره عمومي در بعضي 
از كالن ش��هرهاي دنياس��ت كه پي��ش از انجام يك 
پروژه ش��هري ضمن اطالع رس��اني دقيق درخصوص 
پروژه به شهروندان در بخش هاي تامين منابع مالي، 
ابعاد پروژه و زمان بندي، نظرات شهروندان اخذ و در 

تصميم گيري نهايي لحاظ مي شود. 
 در صورتي كه در ش��هرهاي كش��ورمان معموال 
ش��هروندان پ��س از تاييد نهايي طرح ه��ا در جريان 
اقدامات در دس��ت انج��ام قرار گرفت��ه و در صورت 
داش��تن هر گونه اعتراض، مسير بسيار پيچيده يي را 

بايد طي كنند. 
اخيرا ش��هرداري تهران در رويكردي جديد خبر 
از اجراي طرح باش��گاه مش��اوران شهرداري متشكل 
از اف��راد داوطل��ب ب��راي اخذ نظ��رات، انتق��ادات و 
پيش��نهادات م��ردم در فعاليت هاي ش��هرداري داد 
ك��ه در صورت اج��راي صحيح مي تواند بس��ياري از 

كاستي هاي موجود در اين زمينه را برطرف كند. 

يادداشت

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري   
افزايش  باعث  تهران،  شهر  بي رويه  ت�وسعه 
برنامه ريزان  و  مديران  از  شهروندان  انتظارات 
شهري دركالنش�هر تهران در جهت ارتقا كيفيت 
رفاه  شاخصهاي  از  برخوردار  و  محي�ط زيست 
و زندگي سالم شهري شده است. قطع�ا الزم�ه 
پاسخگوي�ي ب�ه اي�ن ني�از شهرون�دان اجراي 
پروژه هاي زيرساختي و عمراني است. ام�ا باي�د 
اين موضوع را ني�ز درنظر داشت كه اجراي چنين 
محيط،  ظرفيت هاي  براساس  باي�د  پروژه هايي 
درنظر گرفتن ذي نفع�ان و مكان يابي مناسب و... 
انجام پذيرد و در غير اين صورت نه تنها موجب 
هدرروي انرژي و سرمايه ميشود بلكه اين مساله 
منابع،  تخريب  شهروندان،  رضايتمندي  عدم 
اين  به  داشت.  خواهد  پ�ي  در  نيز  را  و...  محيط 
شهر  شهري  برنامهريزان  و  مديران  نقش  ترتيب 
تهران تنها تعيين كاربريهاي اراضي و برنامهريزي 
و  اصليترين  از  يكي  بلكه  بود،  نخواهد  فضايي 
در  شهري  برنامهريزي  آنه�ا،  وظاي�ف  مهمترين 
جهت توسعه پايدار است. لذا مطالعه و برنامهريزي 
در جهت شناسايي، حذف يا كاهش آلودگيهاي 
به عبارتي  و  گريبانگير مردم  زيست محيطي كه 
كالن شهر تهران است و همچنين توجه به مسائل 
برنامه ريزيها،  در  زيست محيطي  مالحظات  و 
موثر در جهت  توسعه،گامي  اقدامات  و  فعاليتها 
ارتقاي  نتيجه  در  و  محيط زيست  وضعيت  بهبود 
سطح كيفيت زندگي مردم محس�وب مي شود. در 
واق�ع مديريت و پايش محيطزيستي از ضروريات 
اجتناب ناپذير كالن شهر تهران محسوب مي شود. 
باتوجه به تعدد و ضرورت انجام پروژه  بنابراي�ن 
هاي عمراني شهرداري تهران و ساختار مديريت 
شهري، ايجاد روشي هدفمند براي فرآيند ارزيابي 
اثرات پروژه هاي شهري و همچنين ضمانت اجرايي 

آن امري ضروري است. 
   

به گ��زارش »تعادل«، كميس��يون هاي تخصصي 
شورا با استفاده ازكارشناسان متخصص نقش مهمي 
در تدوين مصوبه ها، طرح ها و لوايح صحيح و اصولي 
دارند. از س��وي ديگر كارشناس��اني نيز در مجموعه 
ش��هرداري وظيفه بررس��ي و تهيه پيوست هاي الزم 
براي اجراي طرح ها و پروژه هاي ش��هري را بر عهده 
دارند. اما براس��اس گفته هاي اعضاي شوراي چهارم 
و پنجم بس��ياري از پروژه هاي ش��هر ته��ران بدون 
داشتن حتي يك صفحه پيوست آغاز به كار كرده اند 
و در ادامه مش��كالتي را براي ش��هر و شهروندان به 
وجود آورده اند. براي مث��ال محمدمهدي تندگويان 
نايب رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
چه��ارم بارها در صحن ش��ورا فرياد زد كه س��اخت 
پل صدر با صرف هزينه هاي بس��يار حتي چند خط 
هم پيوست نداشته اس��ت. چندي پيش هم محمد 
س��االري رييس كميس��يون معماري و شهرس��ازي 
ش��وراي پنجم در گفت وگويي اع��الم كرد كه مركز 
تجارت جهان��ي گلريز در بزرگ��راه حكيم نيز بدون 
انجام پيوس��ت هاي الزم در حال ساخت است و بايد 

ادامه ساخت آن متوقف شود. 
ظاهرا مديريت قبلي شهر تهران توجه چنداني به 
اين امر مهم نداشته است، با وجود اين انتظار مي رفت 
تا در شوراي پنجم و مديريت شهردار جديد بسياري 
از تخلفات دوره گذشته اتفاق نيفتد اما چندي پيش 
خبري مبني بر اخراج مشاوران شورا منتشر شد و با 
توجه به اهميت نقش مشاوران تخصصي در بررسي 
طرح ه��ا و لوايح اي��ن موضوع نگران كنن��ده به نظر 
مي رسد. اين در حالي است كه اعضاي شورا معتقدند 
اخراج مش��اوران قبلي عادي است و در اين خصوص 

جاي نگراني وجود ندارد. 

 پايان قرارداد مشاوران قبلي شورا
 ناهي��د خداكرم��ي عضو كميس��يون س��المت 
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري ش��وراي شهر در 
گفت وگو با »تع��ادل« درخصوص اخراج مش��اوران 
قبلي ش��ورا اظهار داش��ت: هر عضو ش��ورا براساس 
كميسيون مربوطه يك مش��اور متخصص دارد. اين 
رويه معمول اس��ت كه با رفتن يك عضو از سازمان 
مشاور وي نيز همراه خود از سازمان خارج مي شود. 
همان طور كه در ي��ك وزارتخانه با تغيير وزير لزوما 

مشاور وي نيز تغيير مي كند 
وي ادامه داد: در ش��وراي ش��هر ني��ز با روي كار 
آم��دن اعضاي جدي��د نوع ماموريت ه��ا تغيير كرده 
و بنابراي��ن تغيير مش��اوران امري عاديس��ت. اصوال 
اس��تخدام مش��اوران و حقوق دادن از سوي شورا به 
مش��اوران كار اشتباهي اس��ت. مشاور بايد مبتني بر 
تخصص ها، ماموريت ها و برنامه هاي هر عضو ش��ورا 

انتخاب شود و اين كار در حال انجام است. 

وي ادامه داد: اعضاي ش��ورا به دليل فش��ردگي 
كارها برخي موارد ش��خصا فرصت رسيدگي به امور 

را ندارند و از تجربيات مشاوران استفاده مي كنند. 
محمد علي نجفي هفته گذشته از تشكيل باشگاه 
مشاوران در آينده نزديك خبر داد و هر چند جزئيات 
آن را توضي��ح نداد اما اظهار داش��ت كه ش��هرداري 
درنظر دارد تا از نظرات عالقه مندان به امور ش��هري 

استفاده كند. 
خداكرم��ي ضم��ن اب��راز بي اطالعي از تش��كيل 
باش��گاه مشاوران توسط ش��هردار گفت: چنانچه در 
اين باشگاه از مشاوران سنتي با سن هاي باال استفاده 
نش��ده و تمركز بر استفاده از مشاوران جوان، نوگرا و 
متخصص باشد، مي تواند به شورا كمك زيادي كند. 
اين موضوع هيچ منافاتي با كميسيون هاي تخصصي 
ش��ورا ندارد. ش��ورا در بحث قانونگذاري از مشاوران 
خود استفاده مي كند و شهرداري هم مي تواند هنگام 
اجرا مش��اوران خود را داشته باشد. البته طبق قانون 
اجراي برخي پروژه ها بايد با نظر و راي مستقيم شورا 

اجرا شوند. 

 اخراج مشاوران از شورا اغراق آميز است
زه��را صدراعظم ن��وري ديگر عضو كميس��يون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شورا نيز در 
اين باره به »تعادل« گفت: ش��ورا يكسري نيروهاي 
اداري، رس��مي و ق��راردادي دارد ك��ه غالب��ا ثابتند 
وكارهاي اداري را انجام مي دهند و يكس��ري نيروها 
نيز مش��اوريني هس��تند كه حقوق بگير شورا نبوده 
و با حضور هر نماينده، آن مش��اور تعريف مي ش��ود. 
نمايندگان ش��وراي پنجم مشاوران خود را داشتند و 
در دوره شش��م نيز اعضاي جديد مي توانند مشاوران 
خود را داش��ته باش��ند. در واقع با پايان قرارداد اين 
مش��اوران ق��رارداد جديدي با آنها بس��ته نش��ده و 
بنابراين موضوع اخراج مشاوران از شورا كمي اغراق 

آميز است. 
وي در اين باره ادامه داد: براس��اس قوانين شورا، 
تعداد كارمندان نبايد از 14۰ نفر بيش��تر باش��د اما 
براساس آمارهايي كه به شورا داده شده است تاكنون 
حدود 4۷۰ نفر در ش��ورا اس��تخدام شده اند كه اين 
نيروهاي اضافه برخالف مصوبه جذب ش��ده اند. اين 
موضوع باعث مي ش��ود براي ي��ك كار چندين نيرو 
وج��ود داش��ته باش��د و عده يي در مح��ل كار بيكار 
باشند. از سوي ديگر نيروهاي تالشگر و پركار حتما 

انگيزه هاي خود را ازدست خواهند داد. 
وي درباره راه اندازي باش��گاه مش��اوران توس��ط 
ش��هرداري تهران نيز اظهار داش��ت: از جزئيات اين 
موضوع اطالعي ن��دارم اما اينك��ه بتوانيم از نظرات 
ش��هروندان اس��تفاده كنيم اتفاق خوبي است. وقتي 
نظ��ر 1۰ نفر را درب��اره يك موضوع مي پرس��يم در 
واق��ع نظر 1۰ نفر نيس��ت بلكه به ش��كل تصاعدي 
اين مجموعه يي از نظرات ديگر ش��هروندان است. در 
حقيقت ش��هري مانند تهران ني��از دارد تا از نظرات 
همه مردم، كارشناسان با تجربه، عالقه مند به مسائل 
شهري، افراد خالق و با انگيزه استفاده كند. اين فكر 
بس��يار خوبي است كه آقاي نجفي مطرح كرده اند و 
بايد مورد حمايت قرار گيرد تا از افرادي كه مي توانند 

مشاوره دهند استفاده كنند. 
وي ادامه داد: ماهيت باشگاه مشخص است ويك 
كار رس��مي و الزام آور نيس��ت. افرادي كه عضو اين 
باشگاه مي ش��وند مي توانند با توجه به ميزان عالقه 
خ��ود در آن حض��ور يابند و فعال باش��ند و ممكن 
اس��ت حضور آنها حضور فيزيكي نباش��د و از طريق 
شبكه هاي مجازي بتوانند نظرات و پيشنهادات خود 

را به شهرداري ارسال كنند. 

 ضرورت استفاده از مشاوران در احداث 
پروژه هاي شهري

عب��اس رياضت ريي��س انجمن شهرس��ازي در 
گفت وگ��و با تعادل در خصوص ضرورت اس��تفاده از 
مشاوران در پروژه هاي شهري گفت: شهر يك موجود 
زنده و پيوس��ته در حال تغيير است. بيشتر تغييرات 
در ش��هر از طريق انسان ها و مسووالن شهري انجام 
مي ش��ود و اگر اين تغييرات در جهت رشد و توسعه 
پايدار شهر باش��د، تغييرات مثبت ناميده مي شود و 
اگر خالف اين باشد، تغييرات منفي خواهد بود. براي 
جهت دهي تغييرات ش��هر در جهت مثبت بايد قبل 
از تغيير و ايجاد پروژه هاي شهري، متغير هاي كليدي 
از همه نظر توسط كارشناسان نخبه مطالعه و بررسي 
ش��ود. كارشناسان نخبه، همان مشاوران هستند كه 
مي تواند ش��امل دانش��جويان يا كارشناس��ان رشته 
مهندس��ي شهرسازي يا برنامه ريزي شهري، طراحي 
شهري، مديريت شهري، جغرافياي شهري و... باشند. 
به گفته اين كارشناس شهرسازي بسياري از اين 
مش��اوران ايده هاي خود را در رس��اله ها و پروژه هاي 

دانش��جويي ارائه كرده اند ولي متاسفانه اين پروژه ها 
توسط مس��ووالن مطالبه و اجرا نمي شود. به همين 
دلي��ل بايد ارتباط دايمي، س��ريع و راحتي بين ايده 
پردازان، نخبگان، مشاوران، شهرداري ها و مسووالن 
بر قرار باش��د. اين الزمه تش��كيل ي��ك بانك ايده و 
مشاوره توسط شهرداري است تا كارشناسان بتوانند 
پروژه هاي خود را براي منطقه مورد مطالعه ارسال و 
ثبت كنند و در صورت اجرا توسط شهرداري پاداش 

دريافت كنند. 
وي در پاسخ اينكه اصوال براي احداث يك پروژه 
بزرگ مقياس ش��هري چه پيوس��ت هايي بايدتهيه 
شود، توضيح داد: بطور كلي، هر زمان كه ساختمان 
بلند مرتبه يي احداث مي ش��ود و مجبور هستيم در 
يك مساحت كم، به افراد زيادي خدمات زيستي ارائه 
كنيم بايد پيوس��ت هاي گوناگون احصا شود. منظور 
از خدمات زيس��تي خدماتي اس��ت كه يك انس��ان 
براي يك زندگي و زيس��ت نسبتا خوب و استاندارد 
ب��ه آن نياز دارد و چنانچه هر ك��دام از اين خدمات 
از ش��اخص هاي استاندارد كمتر و حتي بيشتر باشد، 
مورد اعت��راض و نارضايتي قرار مي گيرد و در نتيجه 
در دراز مدت منجر به ترك ش��هروندان از آن مكان 

مي شود. 
وي با اشاره به اينكه شاخص هاي موردنظر توسط 
حواس پنجگانه انسان يعني بينايي، شنوايي، بويايي، 
چش��ايي و حس المس��ه سنجيده مي ش��ود؛ اظهار 
داش��ت: بنابراين بايد خدمات ما بر طبق س��نجش 
حواس انس��ان ارائه ش��ود. اين خدمات شامل مسير 
دسترسي مناسب، نور مناسب، دماي هواي مناسب، 
صداي اس��تاندارد محيط، دوري از محيط هاي آلوده 
و كاربري هاي آالينده، دسترس��ي مناس��ب به آب و 
غذاي سالم اس��ت. با توجه به اين اصول ما بايد اين 
خدم��ات را در س��اختمان هاي بلندمرتبه با كيفيت 
بيش��تر و براي افراد بيش��تري درنظر بگيريم و اين 
يعني قبل از هر اقدامي نياز به مكان يابي مناس��ب و 

مطالعات و برنامه ريزي بيشتري داريم. 
رياض��ت ادام��ه داد: بنابراي��ن نمي تواني��م يك 
س��اختمان بلند مرتبه بدون پيوست هاي مطالعاتي 
احداث كنيم زيرا در اين صورت بايد س��اليان س��ال 
هزين��ه، وقت و ان��رژي زيادي براي حل مش��كالت 
آن صرف كني��م در صورتي كه اگر از ابتدا مطالعات 
ب��ه صورت كامل انجام ش��ود، هزينه بس��يار كمتر، 
ساختمان، محله و در نتيجه شهري پايدارتر خواهيم 

داشت. 

 توجه به عوامل طبيعي 
ريي��س انجمن شهرس��ازي با بي��ان اينكه قبل 
از ايجاد س��اختمان هاي بلند مرتب��ه بايد به عوامل 
طبيع��ي نيز در آن منطقه توج��ه كرد، تصريح كرد: 
افزاي��ش وزن س��اختمان بر خاك موج��ب افزايش 
هزينه ايس��تايي آن مي ش��ود و فش��ار ناشي از وزن 
ساختمان ها باعث شكسته شدن اليه هاي خاك شده 
و احتمال تداخل ش��بكه هاي فاضالب را با منابع آب 
زيرزميني افزايش مي دهد. بنابر اين بايد مطالعاتي در 
رابطه با آب هاي زير زميني و چاه ها و شبكه فاضالب 

شهري انجام شود. 
وي افزود: همچنين س��اختمان هاي مرتفع باعث 
كاه��ش جابه جايي جريان هوا مي ش��ود و در نتيجه 
آلودگي در ش��هر باقي مانده و رطوبت هواي ش��هر 

ب��ه صورت طبيعي كنترل نمي ش��ود و بايد مس��ير 
گلبادهاي ش��هري و گردش ه��وا در فصول مختلف 
بررس��ي شود. اين موارد ش��كل و ظاهر ساختمان را 
مش��خص مي كند و مي توان ساختمان را به گونه يي 
بنا كرد كه مانع گردش هوا نش��ود و حتي ماكتي از 
س��اختمان در تونل باد مورد آزماي��ش قرار گيرد تا 
رفتار باد را موقع برخورد با ساختمان مورد سنجش 

قرار دهيم. 
ب��ه گفته رياض��ت همج��واري س��اختمان هاي 
بلندمرتب��ه مانع از تاب��ش نور آفتاب و اس��تفاده از 
روشنايي روز در داخل آنها و براي همسايگان مجاور 
خود مي شود. از طرفي حجم ساختمان ها نيز استفاده 
از روشنايي مصنوعي را در طول روز باال برده و مصرف 
برق را افزايش مي دهد بنابر اين با توجه به گسترش 
تكنولوژي هاي عصر حاضر و با توجه به محدود بودن 
مناب��ع انرژي فس��يلي در اي��ران وهمچنين قابليت 
اس��تفاده از انرژي خورش��يدي در كش��ور، مي توان 
س��اختمان هايي طراحي كرد كه انرژي برق خود را 
از طري��ق پنل ها يا پنجره هاي خورش��يدي تامين و 
ذخيره كند. بدين طريق مي توانيم نورپردازي خوبي 
را در ش��ب براي ساختمان هاي جديد داشته باشيم 
زيرا ش��هرهاي ما در ش��ب به ش��هر هاي غير فعال، 
خاموش و نا ايمن تبديل مي شوند و به همين دليل 
در هنگام تاريكي ش��ب شهروندان و كودكان پس از 
برگش��ت از كار روزانه يا مدرسه به جاي استفاده از 
فضاهاي شهري، در خانه مشغول استفاده از فضاهاي 

مجازي و شبكه هاي اجتماعي مي شوند. 

 ايجاد تنش بين خرده فرهنگ هاي مختلف
 وي ادام��ه داد: ب��ا توجه به آن چه عنوان ش��د، 
اح��داث پروژه هاي بزرگ مانن��د برخي مال ها بدون 
پيوس��ت هاي اجتماعي و فرهنگي باعث مش��كالت 
متع��ددي در منطقه نفوذ طرح يا منطقه بالفصل يا 

حتي در سطح ملي مي شود. 
زيرا باعث رفت آمد ش��هروندان س��اير مناطق يا 
حتي س��اير ش��هرها به آن محله مي شود و اين يك 
تداخل فرهنگي با ساكنان فعلي محله ايجاد مي كند 
و ممك��ن اس��ت باعث ب��اال رفتن تن��ش بين خرده 
فرهنگ هاي مختلف ش��ود. همچنين به دليل بزرگ 
مقياس بودن اينگونه س��اختمان ها و احداث آنها در 
بافت هاي قديم ش��هري، باعث گسس��تگي در بافت 
محله مي ش��ود و زيبا ترين حس م��ردم محله يعني 
حس تعلق به مكان تضعيف مي ش��ود و به دنبال آن 

بي مسووليتي در محالت حاكم مي شود. 
وي در اي��ن باره توضيحات بيش��تري ارائه كرد و 
گفت: با احداث ساختمان ها و مال هاي تجاري، ارزش 
افزوده زمين در آن محله باال مي رود و باعث افزايش 
قيمت زمين و امالك مي ش��ود و از آنجايي كه مردم 
توان خريد امالك گران قيمت را ندارند، روز به روز بر 
تعداد ساختمان هاي خالي افزوده مي شود و ساخت و 
سازهاي بي كيفيت با نقشه و مصالح نامناسب توسط 
خود مالكان شروع مي ش��ود. براي پيشگيري از اين 
معايب و مش��كالت بايد ش��هرداري قب��ل از احداث 
مال يا س��اختمان بلند مرتبه، ابتدا ضوابط و قوانين 
بازدارنده براي كل منطقه و ساكنين محله را اعالم و 
پياده سازي كند و تراكم ساختمان ها و نما و نقشه هر 
يك را بررسي و سپس مجوز براي هر يك صادر كند. 
ب��ه گفت��ه وي در پروژه هاي ش��هري مطالعات و 

پيوس��ت هاي فرهنگي اجتماعي توس��ط مهندسان 
شهرساز و تيم همراه شان و به روش برداشت ميداني 
انجام مي ش��ود. س��پس فرم ها بايد در نرم افزار هاي 

مربطه وارد و سپس تجزيه و تحليل انجام شود. 

 لزوم ورود متخصصان شهرسازي
به شوراي شهر

اين كارش��ناس ش��هري با بيان اينكه هم اكنون 
كميسيون هاي تخصصي و مشاوراني در شوراي شهر 
در حال فعاليت هس��تند ولي متاسفانه اين مشاوران 
توس��ط خود نمايندگان انتخاب مي شوند، افزود: اين 
انتخاب به عوامل مختلفي بس��تگي دارد و به همين 
دليل سيستم مشاوره در شورا زير سوال مي رود. براي 
مثال اگر فرد نخبه يي به عنوان كارشناس شهرسازي 
بخواهد وارد اين كميس��يون ها يا تيم مشاور شود به 

اين راحتي امكان پذير نيست.
 همچنين ش��وراي ش��هر يك نهاد ناظر اس��ت 
و اج��ازه ن��دارد در كاره��اي اجرايي ش��هرداري به 
صورت مستقيم وارد ش��ود، پس الزم است در خود 
ش��هرداري ها يك باشگاه مشاوران تشكيل شود ولي 
نحوه ورود و ارائه مشاوره به گونه يي باشد كه امكان 
دسترس��ي به عنوان مش��اور براي همه متخصصان 
علوم ش��هري وجود داش��ته باشد و از س��امانه ها و 
اپليكيشن هاي آنالين كاربردي در اين رابطه استفاده 
كنند. زيرا وقتي مردم و متخصصان احس��اس كنند 
نظرش��ان ديده و اجرا مي شود، نظر مي دهند در غير 
اين صورت وقت خود را براي اين كار قرار نمي دهند. 
وي با تاكيد بر اينكه استفاده از نظر مردم مي تواند 
در پايداري و ماندگاري عملكرد يك پروژه ش��هري 
بس��يار مفيد باشد، اضافه كرد: ش��هرداري و شوراي 
ش��هر مي توانند قبل از برنامه ري��زي و طراحي يك 
پروژه شهري، ماكت و طرح آن را در سراي آن محله 
نمايش دهند و سپس از طريق پيامك منطقه يي به 

ساكنان جهت ارائه نظراتشان اطالع رساني كنند. 
س��اكنان در يك بازه زمان��ي يك هفته يي در آن 
محل حضور پيدا مي كنند و روي ماكت يا قسمتي از 
طرح نظرات خود را به صورت ترس��يمي يا نوشتاري 
اعمال مي كنند. در شهرهاي بزرگ دنيا مشابه چنين 
ايده يي اجرا مي ش��ود و س��اكنان نقشه ذهني خود 
را در م��ورد آن طرح روي كاغذ ترس��يم مي كنند و 
متخصصان شهرس��ازي پس از بررس��ي نقش��ه هاي 
ذهني متوجه نقاط و كاربري ها و مسيرهاي شاخص 
در محله مي شوند و مي توانند طرح خود را با در نظر 

گرفتن شاخص ها طراحي و پياده سازي كنند. 

 نظرسنجي از شهروندان در مرحله
طراحي پروژه

وي تاكيد ك��رد: طرح هايي كه در س��طح محله 
و منطقه ش��هرداري ها طراحي مي ش��وند مي توانند 
توس��ط مردم مورد نظرسنجي قرار گيرند زيرا مردم 
صاحبان اصلي آن هس��تند. بايد توجه داشته باشيم 
كه حتما نظر مردم در مرحله طراحي بايد پرس��يده 
شود زيرا اين كار باعث همكاري آنها در هنگام اجراي 
طرح خواهد ش��د و رضايت بيشتري را براي ساكنان 
به دنبال خواهد داش��ت. طرح هاي��ي نظير احداث و 
ايجاد ي��ا تغييرات در مس��يرها، كاربري ه��ا، پل ها، 
پياده رو ها، فضاي س��بز، برنامه ريزي ه��ا و... مي تواند 

مورد نظرسنجي قرار گيرد. 

سولماز رضايي 
دكتراي برنامه ريزي 

شهري

خداكرمي عضو كميسيون سالمت محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر: چنانچه در اين باشگاه از 
مشاوران سنتي با سن هاي باال استفاده نشده و تمركز بر استفاده از مشاوران جوان، نوگرا و متخصص باشد، 

مي تواند به شورا كمك زيادي كند. اين موضوع هيچ منافاتي با كميسيون هاي تخصصي شورا ندارد. شورا در 
بحث قانونگذاري از مشاوران خود استفاده مي كند و شهرداري هم مي تواند هنگام اجرا مشاوران خود را داشته 

باشد. البته طبق قانون اجراي برخي پروژه ها بايد با نظر و راي مستقيم شورا اجرا شوند، اعضاي شورا به دليل 
فشردگي كارها برخي موارد شخصا فرصت رسيدگي به امور را ندارند و از تجربيات مشاوران استفاده مي كنند

زهرا صدراعظم نوري ديگر عضو كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شورا: اينكه بتوانيم از 
نظرات شهروندان استفاده كنيم اتفاق خوبي است. وقتي نظر 10 نفر را درباره يك موضوع مي پرسيم در واقع 
نظر 10 نفر نيست بلكه به شكل تصاعدي اين مجموعه يي از نظرات ديگر شهروندان است. در حقيقت شهري 
مانند تهران نياز دارد تا از نظرات همه مردم، كارشناسان با تجربه، عالقه مند به مسائل شهري، افراد خالق و با 

انگيزه استفاده كند. اين فكر بسيار خوبي است كه آقاي نجفي مطرح كرده اند و بايد مورد حمايت قرار گيرد 
تا از افرادي كه مي توانند مشاوره دهند استفاده كنند

عباس رياضت رييس انجمن شهرسازي: احداث پروژه هاي بزرگ مانند برخي مال ها بدون پيوست هاي اجتماعي و 
فرهنگي باعث مشكالت متعددي در منطقه نفوذ طرح يا منطقه بالفصل يا حتي در سطح ملي مي شود. زيرا باعث رفت 

آمد شهروندان ساير مناطق يا حتي ساير شهرها به آن محله مي شود و اين يك تداخل فرهنگي با ساكنان فعلي محله 
ايجاد مي كند و ممكن است باعث باال رفتن تنش بين خرده فرهنگ هاي مختلف شود. همچنين به دليل بزرگ مقياس 
بودن اينگونه ساختمان ها و احداث آنها در بافت هاي قديم شهري، باعث گسستگي در بافت محله مي شود و زيبا ترين 

حس مردم محله يعني حس تعلق به مكان تضعيف مي شود و به دنبال آن بي مسووليتي در محالت حاكم مي شود

                                                                                                                                                           

»تعادل« بررسي مي كند

ضرورت تشكيل باشگاه مشاوران در شهرداري 
الزام حضور كارشناسان شهرساز در شوراي شهر 
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»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان تحوالت بازار مسكن را بررسي كرد

9 منطقه جذاب تهران براي ساخت و ساز

سال هاس��ت كفه ترازوي »مسكن براي 
سرمايه- سرمايه براي مسكن« به نفع گروه 
اول سنگيني مي كند. گروهي كه مسكن را 
كاالي تجاري و سرمايه يي تلقي مي كنند و 
با سرمايه گذاري در اين بخش سود مادي به 
دست مي آورند و در مقابل مصرف كنندگان 
واقعي هس��تند كه در پي سرمايه يي براي 
خريد مسكن تالش مي كنند.  در اين بين 
نه ح��رص و طمع گروه اول تمام ش��دني 
اس��ت نه اش��تياق گروه دوم براي خانه دار 
ش��دن. حال براي توازن اين كفه ه��ا، دولت با ورود به كفه گروه دوم 
سعي در متعادل س��ازي به نفع اين گروه دارد. چنانچه در سال هاي 
دور و نزديك، دولت ها با ايجاد تعاوني هاي مسكن و اعطاي زمين از 
سوي سازمان زمين شهري وقت و امتيازات كارمندي و كارگري و نيز 
اعطاي تسهيالت بانكي و نظاير اينها و در اين اواخر با اجراي مسكن 
مهر و تعريف مسكن اجتماعي در تالش است، توازن بازار مسكن را 
به نفع مصرف كننده واقعي ارتقا دهد.   بايد ديد دولت چه اندازه در 
اين زمينه موفق بوده است و اينكه اساسا نقش دولت در بازار مسكن 
چيس��ت و انتظار از دولت تا چه اندازه معقول و قابليت اجرايي دارد. 
قبل از واكاوي نقش دولت در حوزه مس��كن، بايد به 3 فرآيند عمده 
كه مس��كن را به عنوان يك كاالي س��رمايه يي قابل تجارت تبديل 

مي كند، اشاره كرد. 
1- بعد فرهنگي: به لحاظ فرهنگي ايرانيان نوعا »مسكن دوست« 
هستند و داشتن امالك و مستغالت به عنوان يك پارامتر حيثيتي و 

قدرتي و اقتدار فردي و خانوادگي محسوب مي شود در نتيجه تالش 
جهت تحقق اين مهم عالوه بر تامين يك سرپناه، شوق برخورداري 
از مس��كن مازاد بر نياز را در بين عده يي ش��عله ور نگه مي دارد. چه 
بسا سوءاستفاده از اين »حس ايراني« گروه اول را مجاب به تامين 
خواسته هاي اين عده كند و بازار گرمي از نوع هميشه داغ را با خود 
به همراه داش��ته باشد.  2- بعد اجتماعي: در بعد اجتماعي داشتن 
ملك و امالك باعث تقويت جايگاه اجتماعي و خانوادگي آنان شده 
و به عنوان يكي از ش��اخص هاي رشد و موفقيت »مادي« اين گروه 
از خانوارها محسوب مي ش��ود. به نحوي كه بخشي از مردم به اين 
ايس��تگاه هم قناعت نكرده و در پي خريد مس��كن و امالك متعدد 

هستند. از اين رو اين افراد دوباره مشتري گروه اول مي شوند. 
3- بع��د اقتصادي: در اين بعد داش��تن مس��كن و مس��تغالت 
متعدد و مازاد بر نياز، يك سرمايه در گردش محسوب مي شود و با 
نوسانات اقتصادي و حتي سياسي و در صورت تغييرات مثبت بازار 
اقتصاد مسكن، بازار سرمايه يي اينان نيز رشد و نمو پيدا مي كند و 
اصط��الح »پول، پول را مي آورد« در اين آش��فته بازار، مصداق اين 
گروه مي ش��ود كه بعدا خود تبديل به گروه اول مي شوند. به نحوي 
كه نتايج سرش��ماري عمومي سال هاي ۸۵ تا ۹۰ نشان مي دهد در 
اين بازه زماني حدود ۷۰درصد از تقاضاي مسكن كشور را تقاضاي 

سرمايه يي)به معناي مسكن دوم يا بيشتر( تشكيل مي دهد. 
به  طور خالصه مي توان گفت، تامين مس��كن از يك نياز شروع 
ش��ده و در بعد اجتماعي تثبيت مي شود و در بعد اقتصادي معامله 
مي ش��ود.  ام��ا نقش دول��ت در مواجهه با اين ح��وزه چه مي تواند 
باش��د؟ تجربه ثابت كرده در حوزه يي كه دولت نقش تدوين برنامه 

و هماهنگ كنن��ده و نظارتي را داش��ته بي��ش از مجري و پيمانكار 
بودنش، مفيد واقع شده و ضمن ارتقاي بخش خصوصي باعث رشد 
اعتماد اين بخش هم ش��ده است. دليل عمده انتظار از دولت براي 
دخالت در حوزه مس��كن در شرايط كنوني، اين مهم مي تواند باشد 
كه مسكن رفته رفته تبديل به يك كاالي تجاري استراتژيك شده 
اس��ت. از اين رو مي طلبد دولت و حتي مجلس با اعمال سياست ها 
و قوانيني بتوانند اين كاال را از گرداب تجاري نجات داده و به س��ر 
منزل مقصود برس��انند. ولي گاهي مشاهده مي شود، بعضي از اين 
سياست گذاري ها كمكي به تثبيت اين جريان نمي كنند كما اينكه 
خود همين دستورالعمل هاي كارشناسي نشده موجب آشفتگي هر 
چه بيش��تر بازار مسكن مي ش��ود. در قانون ساماندهي و حمايت از 
توليد و عرضه مس��كن، مجلس دول��ت را در ابعاد مختلف اجرايي 
موظف و مجاب كرده اس��ت تا نق��ش تامين كننده و توزيع كننده و 
حتي برنامه ريزي توليد مصالح س��اختماني استاندارد و نهايتا نقش 
مدير پروژه توليد مسكن را در كشور ايفا كند و اين به معني دولتي 
كردن س��اخت و توليد مسكن و اعمال چارچوب ها و قوانين دولتي 
در امر توليد و توس��عه مس��كن اس��ت كه در عمل با موفقيت هاي 
چشمگير و متعادل ساز در فرآيند بازار مسكن همراه نبوده است. به 
نحوي كه دولت كنوني نيز با عدم اعتقاد به به پيمانكار بودن دولت 
در بخش مسكن در پيش نويس طرح جامع مسكن خود صراحتا به 

نقش نظارتي و هماهنگ كننده خود پافشاري مي كند. 
در اين پيش نويس تصريح شده است: دولت به عنوان قانون گذار 
و نهاد ناظر بر حوزه امالك و مستغالت جهت تقويت و ايجاد تعادل 
بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن عمل مي كند. منظور از نظارت كار 
پيمانكاري، س��اخت مسكن يا مجموعه هاي شهري، قيمت گذاري و 
اقداماتي از قبيل اجراي طرح مسكن مهر نيست؛ بلكه منظور برقراري 
مجموعه يي از قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي است كه در 

آن چارچوب، بازار زمين و ساختمان بتواند به  شكلي كارآمد مبتني بر 
اقتصاد رقابتي و بخش خصوصي عمل كند. 

ام��ا مجل��س در قانون س��اماندهي و حمايت از تولي��د و عرضه 
مس��كن تصريح مي كند، براي هماهنگي، پيگيري تامين نهاده هاي 
مورد نياز توليد و عرضه مس��كن از جمله زمين، مصالح ساختماني، 
خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترس��ازي 
و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن 
استان تشكيل گردد. و نقش دولت را در مديريت پروژه توليد مسكن پر 
رنگ تر مي كند.  به نظر مي رسد در صورتي كه دولت به استناد همين 
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب مجلس كه 
در بخش هايي از آن دولت را موظف به استفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي در امر سرمايه گذاري و توليد مسكن و حتي جذب سرمايه 
از خارج از كش��ور مي كند، بتواند دستورالعمل هاي دقيقي تدوين و 
نق��ش حمايتي و نظارتي خود را به ط��ور صحيح اعمال كند. در اين 
صورت، مي توان ش��اهد خروج دولت به عنوان پيمانكارتوليد مسكن 
بود. و نيز چناچه با تدوين دستور العملي سازندگان و سرمايه گذاران 
را در چاچوب قوانين مالي و اقتصادي مشخص و تعريف شده از جمله 
تعيين صالحيت و ارزيابي توان اجرايي آنان تعريف كرده و حتي سود 
س��رمايه گذاري آنان را تضمين كند. باعث حذف س��وداگري در اين 
حوزه شده و باعث ارتقاي ساخت و ساز از لحاظ كمي و كيفي آن نيز 
خواهد شد. در اين صورت است كه مصرف كننده به نياز خود مي رسد 
و س��رمايه گذار نيز در فرآيند تدوين ش��ده يي به سود سرمايه خود 
اميدوار خواهد شد.  با تدوين اين استراتژي دولت مي تواند نسبت به 
حذف عوامل غيرمتخصص در فرآيند ساخت و ساز چه در حوزه فني 
و اجرايي و چه در حوزه سرمايه گذاري در اين بخش اقدام كند. كما 
اينكه اين راهكار باعث آرامش بازار و اقدام به تفكر منطقي بابت تامين 

مسكن مورد نياز به تناسب رشد جميعت در آتي كرد. 

گروه راه و شهرسازي  شهال روشني 
بر اس��اس آمارهاي منتشر ش��ده از سوي مركز 
آمار ايران، تعداد صدور پروانه هاي ساختماني شهر 
تهران در س��ال ۹1 حدود 23 هزار و ۷۵۷ فقره، در 
س��ال ۹2 ح��دود 21 هزار و 244 فقره، س��ال ۹3 
ح��دود 1۰ ه��زار و 12۹ فقره، س��ال ۹4 حدود ۸ 
ه��زار و 34 فقره، در س��ال 13۹۵ حدود ۸ هزار و 
۷1۹ فقره و در بهار س��ال ۹6 حدود 2 هزار و 2۸1 

فقره بوده است. 
تعداد صدور پروانه هاي س��اختماني شهر تهران 
در طول دولت يازدهم نش��ان مي ده��د كه اگرچه 
روند تعداد صدور پروانه هاي ساختماني منفي بوده، 
اما در سال 13۹۵ اين رويه منفي معكوس و مثبت 
ش��ده است. اين نشان از آن دارد كه احتماال بخش 
مس��كن در حال عبور از ش��رايط عميق ركود است 
و تكانه هايي در بخش س��اختمان مشاهده مي شود. 
همچنين رش��د ص��دور پروانه هاي س��اختماني در 
زمس��تان 13۹۵ و افزاي��ش ساخت وس��از در بافت 
فرس��وده طي بهار س��ال 13۹6 عالم��ت تغيير در 
معادله س��اخت مش��اركتي به نفع مالكان زمين و 
رونق در بخش خانه هاي كلنگي را نشان مي دهد. 

بر اس��اس همي��ن آماره��ا، تع��داد پروانه هاي 
س��اختماني صادرشده در مناطق ش��هري در سال 
13۹2 حدود 1۷2 هزار فقره، در سال 13۹3 حدود 
11۷ هزار فقره گزارش ش��ده و اين ميزان در سال 
13۹4 به 1۰1 هزار فقره كاهش يافته است. اما در 
سال 13۹۵ تعداد پروانه هاي ساختماني صادرشده 
در كل مناطق ش��هري به 113 ه��زار فقره افزايش 

پيدا كرد. 

 2 سيگنال مهم 
در همين زمينه عطا آيت اللهي كارشناس بازار مسكن 
با بيان اينكه طي سال هاي اخير تعداد صدور پروانه هاي 
س��اختماني به علت ع��دم حضور موثر س��رمايه گذاران 
كاهش داش��ته اس��ت، گفت: طبق آمارهاي ارائه شده از 
مركز آمار ايران مي توان به وضوح مشاهده كرد كه شروع 
ركود ساختماني ناشي از كاهش پروانه هاي ساختماني از 

مهر 13۹2 بوده است. 
آيت اللهي افزود: در سال 13۹2 حدود 1۷2 هزار فقره 
پروانه ساختماني از سوي شهرداري ها صادر شده بود كه 
اي��ن مي��زان در پايتخت در حدود 22 ه��زار بود و هيچ 

تناسبي با گنجايش ساالنه بازار مسكن تهران نداشت. 
وي با بيان اينكه بعد از افزايش ۷۰ درصدي قيمت 
مس��كن در خرداد ۹2 تعداد معامالت رس��مي خريد 
فروش به ش��دت ريزش كرد، گفت: به همين منظور 
بس��ياري از سازندگان به س��ه دليل كالن يعني آغاز 
ركود در معامالت خريد ملك، ش��روع پروسه تخليه 
حب��اب قيمتي و افزايش قيمت مصالح س��اختماني، 
يك دليل خرد يعني براي س��ود بيشتر ساخت وساز 
را به صورت مقطعي ترك كرده اند. البته اين سازندگان 

به هيچ عنوان در انتظار ركود چندساله نبودند. 
آيت اللهي گفت: تشديد ركود ساختماني در سال 
۹4 با كاهش 43 درصدي تيراژ س��اخت رقم خورد و 
بازار به وضوح نشان داد كه هنوز آماده حضور متقاضيان 
عرضه و تقاضا نيست. دراين بين افزايش ۷.۵ درصدي 
رش��د تعداد پروانه هاي س��اختماني س��ال ۹۵ نوعي 
سيگنال مثبت و نشانه بازگشت سازندگان محسوب 
مي شد. بنابراين از سال ۹۵ تاكنون صدور پروانه هاي 

ساختماني با رشد مطلوبي روبه رو شده است. 
اين كارشناس با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت 

ساخت وساز از عمق ركود خود خارج شده گفت: سطح 
اوليه رونق ناش��ي از افزايش دماي عرضه و تقاضاست 
كه باعث ش��ده سازنده ها با دريافت سيگنال مثبت از 
بازار ملك، شروع دوباره پروژه هاي جديد ساختماني را 
كليد بزنند. وي با بيان اينكه دو سيگنال بزرگ باعث 
حضور دوباره سازندگان به بازار مسكن شد، گفت: اين 
دو سيگنال شامل افزايش 6 درصدي حجم معامالت 
خريد مس��كن در سال ۹۵ و كاهش چشمگير امالك 

نوساز در بازار امالك است. 
بر اس��اس آمارهاي ارائه ش��ده توس��ط آمار ايران 
طي س��ال هاي اخير به علت نبود امالك نوساز ارزان 
متقاضيان به س��مت خريد ام��الك كلنگي يا عمري 
ب��االي ۷ تا 12 س��ال با مت��راژ زي��ر ۸۰ مترمربعي 
تغيير مس��ير دادند. حال آنكه س��ازندگان به واس��طه 
توقف چندس��اله معامالت و ركود عميق ساخت وساز 
به وض��وح دريافتند كه رويكرد بازار مس��كن در طي 
س��ال هاي اخير، تغيير فاحشي داشته و بخش تقاضا 
ب��ه دنبال امالك ارزان تر و متراژ كوچك تر و باكيفيت 
باال هستند. آيت اللهي گفت: در حال حاضر سازنده ها 
بيش از آنكه آينده نگر و به فكر سودهاي كالن باشند 
حال نگر ش��ده و به دنبال بازگش��ت سرمايه خود در 
كوتاه ترين زمان هس��تند. بنابراين اوضاع نسبتا پايدار 
معام��الت مس��كن در ماه هاي اخي��ر واكنش مثبت 
س��رمايه گذاران ساختماني و بازگش��ت آنها به بازار را 

موجب شده است. 

 تغيير رويكرد سازندگان 
در همي��ن زمين��ه محمدعل��ي مهري كارش��ناس 
شهرس��ازي بابيان اينكه آمارهاي رس��مي نش��ان داده 
س��رمايه گذاران و س��ازندگان به علت ضرر و زيان هاي 
پي درپ��ي در س��ال هاي اخير به واس��طه بلوكه ش��دن 
نقدينگي دور جديد فعاليت هاي س��اختماني را ش��روع 
كردند، گفت: طبق آمارهاي رس��مي بخش عمده يي از 
پروانه هاي صادرش��ده در بازار پايتخت به واس��طه ورود 
س��رمايه گذاران و سازندگان در بافت هاي فرسوده بوده 
اس��ت. مهري افزود: تيراژ س��اخت مسكن چند ماه اول 

س��ال ۹6 با رشد ۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل روبرو ش��د كه ميزان رش��د ساخت وس��از در بافت 
فرس��وده پايتخت طي همي��ن م��دت 63 درصد بوده 
اس��ت؛ يعني بخش عمده يي از ساخت وس��از متعلق به 
بافت فرسوده بوده است. به  هرحال، سازندگان به وضوح 
دريافتند كه دامنه دوران لوكس سازي محدودتر شده و 
حال زمان مناسبي براي تقويت سهم متقاضيان مصرفي 
در بازار مسكن به واس��طه عرضه امالك ارزان است. در 
چند ماه اول امس��ال، ساخت 4۵۵۰ واحد مسكوني در 
بافت فرس��وده تهران آغاز شد.  وي بابيان اينكه اصالح 
رويكرد س��ازندگان به دو ش��كل ويژه تغيير مسير داده 
است، گفت: در حال حاضر بيش از 6۰ درصد سازندگان 
به دنبال س��اخت امالك در مناطق بافت فرس��وده و با 
متراژ كوچك هستند. به نظر مي رسد اين تغيير الگو تا 

چند سال آينده ادامه دار باشد. 
 مهري گفت: عملك��رد خريداران آپارتمان در تهران 
نش��ان مي دهد: بيش از 6۰ درصد معامالت مس��كن به 
خري��د واحدهاي كمتر از ۹۰ مترمرب��ع اختصاص دارد، 
درحالي كه س��هم اين واحدها در ساخت وساز سال هاي 

اخير حدود 13 درصد بوده است. 
اين كارشناس شهرسازي بابيان اينكه بخش اعظمي 
از امالك خالي از س��كنه در كشور از جمله در پايتخت 
به واس��طه ساخت وساز بزرگ متراژ در طي سال هاي ۹۰ 
تا ۹2 بوده است، گفت: به نظر مي رسد از ابتداي سال ۹۵ 
اين گزينه انحرافي از س��بد سرمايه گذاران خارج شده و 
سازندگان با تغيير رفتار خود در ساخت به دنبال جذب 

سرمايه هاي قوي تر در بازار مسكن هستند. 
مهري اظهار كرد: با توجه به رفتار جديد س��ازنده ها 
از يكسو و ميزان رشد جمعيت و همچنين آپارتمان هاي 
بدون اس��تفاده از س��وي ديگر مي توان نتيجه گرفت كه 
ركوده��اي متوالي مس��كن اثرگ��ذاري در تغيي��ر رفتار 

سازندگان ايجاد كرده است. 
وي گفت: در حال حاضر در كالن شهرها به چند علت 
فرس��ودگي بنا، افزايش جمعيت و تجميع زمين به ازاي 
هر ۵ واحد مس��كوني جديد، بيش از 2 واحد مس��كوني 
تخريب مي شود؛ بنابراين با لحاظ ميزان تقاضاي جديد 

مسكن ناشي از ازدواج و ظرفيت سنجي صورت گرفته در 
طرح جامع مسكن براي افق 14۰۵ و همچنين با توجه 
به پيش بيني دفتر اقتصاد مس��كن درب��اره نحوه تزريق 
خانه هاي خالي به بازار معامالت، الزم اس��ت در ش��كل 
مطلوب رونق س��اختماني در پايتخت، س��االنه متوسط 

12۰ هزار واحد مسكوني جديد ساخته شود. 
اين كارشناس شهرس��ازي گفت: ساخت 12۰ هزار 
واحد مس��كوني نيازمند مشوق هاي اساسي براي انگيزه 
بخش��ي به س��ازندگان خارج ش��ده از بازار ساخت وساز 
به واسطه ركود است. به هرحال تعداد سرمايه گذاراني كه 
طي سال هاي ركود مس��ير دارايي هاي خود را به سمت 
بازار ارز و سكه يا بانك و موسسات تغيير مسير داده اند، 
كم نيست و بازگشت اين عده به بازار مسكن در دستان 

دولت و ارگان هايي مانند شهرداري است. 

 عالمت بودجه اي شهرداري تهران
در همين حال ايمان رفيعي كارشناس ساخت وساز 
با بيان اينكه بازگش��ت س��ازندگان به عرصه ساخت با 
دو عالمت قابل  مش��اهده اس��ت، گف��ت: عالمت اول 
ناش��ي از افزايش خريدوفروش زمين اس��ت. بر اساس 
آمارهاي ارائه ش��ده حجم معامالت زمين و به اصطالح 
امالك كلنگي در زمس��تان سال گذشته و بهار امسال 
به ترتيب 46 درصد و ۷ درصد نس��بت به مدت مشابه 
س��ال هاي قبل از آن، افزايش پي��دا كرد. به طور مثال، 
ميزان معامالت امالك كلنگي در مناطق مملو از بافت 
فرس��وده همانند 13 حدود 123 درصد رش��د داشته 
است. به هرحال افزايش معامالت در اين بخش، بيانگر 

شروع پروژه هاي جديد است. 
رفيعي در خصوص عالمت دوم رونق ساخت وس��از 
گف��ت: عالمت دوم نيز از محتواي گ��زارش بودجه يي 
ش��هرداري تهران مربوط به نيمه اول س��ال ۹6، قابل 
دريافت اس��ت. ش��هرداري تهران در نيمه اول امسال 
توانست ۹۵ درصد از درآمد پيش بيني شده در بودجه 
6 ماهه بابت دريافت عوارض ساختماني را وصول كند. 
اي��ن كارش��ناس ساخت وس��از در خص��وص افق 
سرمايه گذاري س��اختماني در پايتخت گفت: در حال 

حاضر دو س��ناريو بر اس��اس مطالعات انجام شده طرح 
جامع ته��ران 14۰4 منطقه در تهران قابل پيش بيني 
است. در حال حاضر ظرفيت 22 گانه پايتخت به خوبي 
نش��ان مي دهد اين مناطق به لحاظ ساخت مسكن و 
جمعيت س��اكن قابليت اجراي دو نقشه جداگانه دارد. 
بر اس��اس آمارها ۹ منطقه از 22 منطقه تهران داراي 
ظرفيت افزايش��ي ساخت مسكن اس��ت. اين مناطق 
متعلق به مركز و جنوب تهران و داراي بافت فرس��وده 

گسترده است. 
رفيعي با بيان اينكه سازنده ها در ۹ منطقه مي توانند 
س��االنه ۵۰ هزار واحد جديد احداث كنند اظهار كرد: 
اما ورود سازندگان به ۹ منطقه نيازمند شرايط ويژه يي 
است. ازآنجايي كه بر اساس طرح جامع تهران جمعيت 
پايتخت تا سال 14۰4 نبايد بيش از 1۰ ميليون و 42۰ 
هزار نفر داش��ته باشد، الزم است س��ازندگان رويكرد 
دوب��اره به بخش تخريب و نوس��ازي در ۹ منطقه فوق 

داشته باشند. 
رفيعي گفت: در حال حاضر تعداد واحدهاي مسكوني 
بر اس��اس آمارهاي ش��هرداري معادل 3 ميليون و 46۸ 
هزار و 314 واحد مسكوني است كه اين تعداد جمعيت 
بيش از 1۰ ميليون نفر را در خود جا داده است. بنابراين 
سقف جمعيت پذيري تهران به علت گسترش بيش ازحد 
ساخت وساز در ش��مال و غرب تهران خنثي شده است. 
اين در حالي اس��ت كه در مناطق جنوبي شهر )عمدتا 
باف��ت فرس��وده( ظرفيت س��رمايه گذاري س��اختماني 
همچن��ان تا افق طرح جامع وجود دارد. وي گفت: حال 
كه مديريت شهري تهران عزم راسخ براي بهبود وضعيت 
فعلي پايتخت دارند، بايد س��ازندگان در عرصه مسكن 
س��نجيده تر عمل كرده و ترجيحا از س��رمايه گذاري در 
مناطقي كه ظرفيت جمعيت پذيري آنها بر اس��اس تراز 
جمعيتي طرح جامع خودداري كنند. البته اين موضوع 
به آن معنا نيس��ت كه هيچ ساخت وس��ازي در مناطق 
ش��مالي تهران رخ ندهد، بلكه باي��د عمليات تخريب و 

نوسازي در حد وضع موجود باقي بماند. 
 رفيعي با بيان اينكه آينده ساخت وس��از در دستان

۹ منطقه مملو از بافت فرسوده است، اظهار كرد: ظرفيت 
اين ۹ منطقه )مناط��ق ۵، 12، 13، 1۵، 16، 1۸، 1۹، 
2۰ و21( به وضوح نشان مي دهد تا ۸ سال آينده يعني 
14۰4 در اي��ن مناطق بايد 24۰ هزار واحد مس��كوني 
ساخته شود. البته اگر آمار تخريب امالك را به اين ارقام 
اضافه كنيم سازنده ها بايد بطور ساالنه در مناطق ۹ گانه 

بيش از 3۰ هزار واحد مسكوني احداث كنند. 
اين كارشناس ساخت وساز در ادامه افزود: بنابراين 
باوجود ۵۰۰ هزار واحد خالي از س��كنه در تهران بايد 
س��ازندگان به صورت جدي تر در ساخت وساز پايتخت 
حضورداشته باشند. البته اين نكته را بايد گفت كه اكثر 
اي��ن واحدها به صورت تجميع و اصالح بافت فرس��وده 

قابليت اجرايي دارند. 
وي گف��ت: به هرحال ش��هرداري مي تواند با ابزار 
پروانه ساختماني كه يك ابزار رگالتوري براي توزيع 
سرمايه گذاري س��اختماني در مناطق مختلف است، 
در جهت تشويق و هدايت سازنده ها به سمت مناطق 
داراي ظرفيت ساخت وس��از اس��تفاده كن��د. به اين 
صورت كه عوارض ساخت وس��از در مناطقي از شهر 
كه اضافه س��اخت رخ  داده و س��قف جمعيت پذيري 
در آنها لبريز ش��ده، ب��ه نفع مناطقي كه اس��تعداد 
ساخت وس��از همچن��ان وج��ود دارد، افزايش يابد تا 
به اين ترتي��ب، يك ريس��ك ساخت وس��از در مناطق 
اشباع  شده افزايش و هزينه ساخت وساز در ۹ منطقه 

داراي ظرفيت ساخت كاهش پيدا

چرا از بيماري هلندي 
عبرت نمي گيريم

غالمرضا سالمي  كارشناس اقتصاد مسكن 
الزم اس��ت حداق��ل ب��راي ي��ك  ب��ار هم ش��ده 
بح��ث اقتصاد مس��كن و بيماري هاي آن در كش��ور 
كالبدش��كافي ش��ود. در حال حاضر كه بازار مسكن 
در دوره گ��ذار از رك��ود به رونق دس��تخوش تغيير 
و تح��والت ش��ده و اي��ن تغيير و تح��والت در حال 
پيشروي است، الزم است اقتصاددانان در اين زمينه 

توجه بيشتري داشته باشند. 
در بازار مس��كن سال هاس��ت موضوع عدم تعادل 
وج��ود دارد كه هيچگاه هم ب��ه صورت جدي به اين 
بحث توجه نش��ده اس��ت. واقعيت اين است كه اين 
عدم تعادل ها در بازار مس��كن كه بيش��تر مربوط به 
عدم تعادل در حجم عرضه و تقاضاي مس��كن، عدم 
تعادل در نسبت اجاره به قيمت مسكن و عدم تعادل 
در بازدهي مسكن و نرخ بهره بانكي است بايد يك بار 
براي هميشه بررسي و چاره انديشي شود. بدون توجه 
به اين موارد رويكردها و برداشت ها از دوره هاي ركود 

و رونق متفاوت و بعضا اشتباه خواهد بود. 
 باي��د توجه داش��ت كه در بازار مس��كن افزايش 
تقاضاي س��فته بازانه به معناي رونق واقعي نيس��ت. 
رون��ق تعريف خاص خ��ود را دارد. وقت��ي در فاصله 
س��ال هاي 13۸۵ ت��ا 13۸۷ يا 13۹۰ ت��ا 13۹2 در 
نتيج��ه رش��د تقاضاي س��فته بازي ناش��ي از تزريق 
درآمده��اي نفتي به اقتصاد و بيم��اري هلندي بازار 
مس��كن با جهش ۷۰ درصدي قيمت و رشد تقاضاي 
س��فته بازانه مواجه مي شود، نمي توان گفت، رونق در 
معناي واقعي اتفاق افتاده است چرا كه نتيجه چنين 
رونقي ركود عميقي اس��ت كه طي سه سال گذشته 
در بازار مس��كن ايجاد ش��د. افزايش جهشي قيمت 
مسكن ناش��ي از رشد تقاضاي س��فته بازانه منجر به 
فاصله شديد قيمت مسكن با قدرت خريد خانوارهاي 
مصرفي مي شود و در نتيجه در سال هاي بعد از رونق 
كاذب، ركود در عميق ترين شكل خود بر بازار مسكن 

حاكم مي شود. 
 ق��درت خريد مس��كن در كش��ورهاي مختلف با 
يك معيار مش��خص يعني تعداد س��ال هايي كه فرد 
با پس انداز ك��ردن كل درآمد خود قادر به خريد يك 
واحد مس��كوني معمول��ي مطابق با الگ��وي مصرف 
خواهد بود ارزيابي مي ش��ود كه هم اكنون در كش��ور 
ما بطور متوس��ط معادل 12 سال است. اين در حالي 
 اس��ت كه در كشورهاي پيش��رفته اين ميزان در حد

4 تا ۵ سال است. 
ضم��ن اينكه در كش��ورهاي پيش��رفته و مطرح 
اقتص��ادي افراد بر مبن��اي پس اندازه��اي آتي خود 
خريد مي كنند نه با اتكا به پس اندازهاي گذشته! اگر 
آسيب شناس��ي دقيقي صورت نگيرد كه چرا تاكنون 
موضوع مس��كن و اقتصاد مسكن به درستي شناخته 
نشده و اين ش��ناخت درست حاصل نشود مشكالت 

موجود در اين زمينه الينحل باقي مي ماند. 
 اگ��ر بخواهي��م با ديد بس��يار عميق به مش��كل 
تامين مس��كن ن��گاه كنيم بايد ريش��ه اين معضالت 
را در بي توجه��ي به مباحث آمايش س��رزمين دنبال 
كني��م كه اين بي توجهي طي بيش از س��ه دهه اخير 
وضعيت بدتري هم نس��بت به قبل پيدا كرده اس��ت 
بط��وري كه هم اكنون در برخي مناطق كش��ور تراكم 
نف��ر در كيلومترمربع 3 تا 4 نف��ر و در برخي ديگر از 
مناط��ق اين ميزان به 2۰۰ نفر هم مي رس��د. اين در 
حالي است كه بر اساس وضعيت آب و هوايي و قابليت 
سكونت پذيري هر دو منطقه به يك ميزان استعداد و 
پتانسيل آباداني دارند. اين موضوع به وفور در سواحل 
جنوبي كشور ديده مي ش��ود كه با وجود برخورداري 
از پتانس��يل و استعداد آباداني و سكونت پذيري اما به 
دليل ع��دم برخورداري از مراكز كار و اش��تغال عمال 

خالي از جمعيت باقي مانده است. 
 پيامد چنين وضعيتي هجوم سيل عظيم جمعيت 
از شهرها و مناطق مختلف به كالن شهرهاست. ممكن 
است اين موضوع در بس��ياري از كشورهاي پيشرفته 
هم ديده ش��ود اما در اين كش��ورها براي اين معضل 
چاره انديشي مي شود كه حومه نشيني سازمان يافته و 
مهاج��رت روزانه از حومه به مركز ش��هر در طول روز 
و بازگش��ت به حوم��ه در پاي��ان روز از مهم ترين اين 
راهكارهاس��ت. براي مثال عموم مردمي كه در ش��هر 
توكيوي ژاپ��ن كار مي كنند در حومه هاي اين ش��هر 
كه امكانات زندگي و حمل و نقل س��ريع و آس��ان به 
مركز در آنها فراهم ش��ده، زندگي مي كنند. در لندن 
هم چنين وضعيتي اس��ت. ضمن اينكه در كشورهاي 
پيش��رفته تري همچون آلمان اساسا آمايش سرزمين 
و توزي��ع جمعيت به گونه يي صورت گرفته كه تقريبا 
تمام ش��هرها به لح��اظ جمعيت و امكان��ات در يك 
رده قرار گرفته اند و هيچ كدام از ش��هرها، كالن ش��هر 

محسوب نمي شوند. 
 اما حال كه ما در كش��ور اين مرحله را پش��ت سر 
گذاش��ته ايم و كالن شهرهايي در كشور شكل گرفته اند 
بايد بتوانيم در ش��هرها امكان خانه دار ش��دن مردم را 
متناسب با درآمد آنها فراهم كنيم. واقعيت اين است كه 
تاكنون در اين زمينه گام درستي برداشته نشده است، 
كار انجام ش��ده ولي گام ها اشتباه برداشته شده است. 
به عنوان مثال در حومه پايتخت، اگرچه ممكن اس��ت 
ش��هر جديد پرديس از بس��ياري جهات از جمله آب و 
هوا، عدم آلودگي هاي زيست محيطي، ارزان بودن زمين 
و مس��كن و... بهتر از ش��هر تهران باشد اما چون اساسا 
زيرساخت هاي زيربنايي و روبنايي متناسب با واحدهاي 
مس��كوني ساخته شده در آن مهيا نشده است، چندان 

مورد استقبال قرار نگرفته است. 
 اين در حالي اس��ت كه فاصله بسيار زياد فرهنگي 
بين طبقات مختلف جمعيتي كه در آن ساكن مي شوند 
عالوه بر مشكالت اقتصادي پيامدهاي منفي فرهنگي و 
اجتماعي را نيز در اين ش��هرها به همراه خواهد داشت 
ك��ه الزم اس��ت در مورد آن چاره انديش��ي ش��ود. اگر 
مي خواهيم مشكالت مسكن را در كشور حل كنيم بايد 
ابتدا بيماري هاي موجود در اقتصاد مسكن كه بيشترين 
آس��يب را از نظر اقتصادي به اقشار جوان وارد مي كند، 
حل كنيم. اين در حالي است كه حتي در شرايط فعلي 
كه نرخ اجاره بها نسبت به قيمت ملك حدود ۵ درصد 
اس��ت و پايين ترين بازده از نظر سرمايه گذاري را دارد 
ب��ا وضعيت اقتصادي خانوارها و اس��تطاعت مالي آنان 

تناسب ندارد. 
متاسفانه اثرات مخرب بيماري هلندي بر اقتصاد 
كشور از جمله اقتصاد مسكن بارها تجربه شده است 
ام��ا هيچگاه از آن درس عب��رت نگرفته ايم. بنابراين 
با جميع اين ش��رايط، بايد در اي��ن دوره از رونق به 
گونه يي سياست گذاري كنيم كه محرك ها بخشي از 

بيماري هاي اين بازار را درمان كند. 
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دانشوفن10
 رجيستري موبايل

از امروز آغاز مي شود
گروه دانش و فن   مرحله دوم طرح رجيستري صرفاً 
براي تمامي مدل هاي گوشي تلفن همراه و تبلت اپل 
از ام��روز ۱۴ آذرماه اجرا مي ش��ود و س��اير مدل هاي 
گوش��ي و تبلت نيز به تدريج در هفته هاي آينده پس 
از اعالم رس��مي تحت پوش��ش طرح ق��رار مي گيرند. 
براس��اس اطالعيه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
تمامي خريداران در هنگام خريد بايد از اصالت گوشي 
تلف��ن هم��راه و تجهيزات داراي س��يم كارت مطمين 
ش��وند، به همين منظور مي توانند شناس��ه ۱5 رقمي 
)IMEI( را - كه روي جعبه دس��تگاه قابل مش��اهده 
اس��ت- به ش��ماره 7777 پيامك كنند يا با استفاده 
از كد دس��توري #7777* و انتخاب گزينه اس��تعالم 

اصالت، از اصالت گوشي مطمئن شوند. 

واردات حدود 3 هزار گوشي 
آيفون ايكس در آبان ماه

براس��اس آمار گم��رك در آبان ماه س��ال جاري، 
۲۰۹۶ دستگاه گوش��ي تلفن همراه آيفون ايكس به 

ايران وارد شده است. 
اطالعات اين تعداد گوش��ي تلف��ن همراه آيفون 
ايك��س با جزئي��ات كامل در س��امانه جامع گمركي 
و پنج��ره واحد تج��ارت فرام��رزي وارد و شناس��ه 
بين الملل��ي يا اصطالحا IMEI آنها در س��امانه هاي 

گمرك ثبت شده است. 
ارزش اين تعداد گوش��ي براس��اس اطالعات ثبت 
شده در س��امانه جامع گمركي در مجموع به ميزان 

دو ميليون و ۲۹۰ هزار دالر مي رسد. 
 مجم��وع واردات گوش��ي هاي تلفن همراه آيفون 
ايكس در س��ال جاري صرفا ۲۰۹۶ دستگاهي است 
كه در آبان ماه وارد ايران شده و همچنان ادامه دارد. 
 )HS( براس��اس طبقه بندي بين الملل��ي كااليي
و جداول پيوس��ت كتاب مق��ررات صادرات و واردات 
كش��ورمان تعرفه گمركي ترخيص گوشي موبايل در 

رديف تعرفه يي ۸5۱7۱۲۱۰ قرار دارد. 
نرخ ارز براي محاسبه حقوق ورودي انواع گوشي 
تلفن همراه بر مبناي نرخي اس��ت كه بانك مركزي 

هر هفته به گمرك اعالم مي كند. 

دسترسي يك ميليارد كاربر 
به نسل پنجم ارتباطي 

سي نت   ش��ركت ارائه دهنده تجهيزات مخابراتي 
اريكس��ون اع��الم كرده اس��ت كه تا 5 س��ال آينده، 
حداقل يك ميليارد نفر در جهان به ش��بكه اينترنت 

پرسرعت 5G دسترسي پيدا مي كنند. 
ش��ركت اريكس��ون به عنوان يكي از بزرگ ترين 
ش��ركت هاي ارائه دهنده و توس��عه دهنده تجهيزات 
مخابراتي در جهان، پيش بيني كرده است كه تا سال 
۲۰۲۳ ميالدي بال��غ بر ۲۰ درصد از جمعيت جهان 
به شبكه اينترنت پرس��رعت 5G دسترسي خواهند 

يافت. 
اين ش��ركت در گزارش نيم ساالنه خود در زمينه 
ش��بكه يي اينترنت همراه همچنين اعالم كرده است 
كه اين اعداد و ارقام دو برابر ميزاني است كه پيش تر 

در سال ۲۰۲۲ ميالدي برآورد شده بود. 
براس��اس گفته هاي اين ش��ركت، فناوري نس��ل 
جديد اينترنت 5G قرار اس��ت در ابت��دا در مناطق 
ش��هري به خصوص شهرهاي بزرگ با تراكم جمعيت 
باال راه اندازي و برقرار ش��ود. از جمله كشور هايي كه 
در برقراري نس��ل جدي��د اينترنت 5G پيش��گام و 
پيش��تاز شده اند، مي توان به چين، كره جنوبي، ژاپن 

و اياالت متحده امريكا اشاره كرد. 
 5G از آنج��ا ك��ه اخب��ار نس��ل جدي��د اينترنت
درگوشه و كنار جهان منتشرشده و كاربران بسياري 
نيز در انتظاراجراي آن هس��تند، كش��ورهاي زيادي 
ب��ا هم��كاري اپراتورهاي اينترن��ت درجهان درصدد 
برقراري اين نس��ل جديد از اينترنت هس��تند. كشور 
عم��ان ني��ز با همكاري ش��ركت اريكس��ون اقدام به 
 5G برقراري موقت و آزمايش��ي نسل جديد اينترنت
دريك محي��ط واقعي كرده و ويژگي ها و قابليت هاي 
مختل��ف آن از جمل��ه س��رعت، آن تنده��ي همراه 
و عكس العم��ل ش��بكه را در دفتراصل��ي و مرك��زي 

عمان تل واقع درشهر مسقط آزمايش كردند. 
ش��ركت اريكس��ون همچنين در ادام��ه گزارش 
نيم ساالنه خود افزوده اس��ت كه تقاضاي كاربران و 
كشورهاي جهان براي اينترنت همراه يا موبايل ديتا 
رو به رش��د و افزايش اس��ت. بنابراين منطقي بنظر 
مي رسد كه تا سال ۲۰۲۳ ميالدي نياز به اينترنت پر 

سرعت 5G نيز بيشتر شود. 

نمايش تبليغات زننده در 
بازي هاي اندرويدي كودكان

اي بي س�ي   برخي كاربران گوشي هاي اندرويدي 
از نمايش تبليغات آنالين داراي محتواي جنس��ي در 

بازي هاي كودكان به شدت اظهار نگراني كرده اند. 
نكته تامل برانگيز آن اس��ت كه بازي هاي مذكور 
در فروشگاه گوگل پلي به طور رسمي و قانوني عرضه 
شده اند و مناسب بودن آنها براي استفاده گروه سني 

كودك و نوجوان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. 
با اين حال در صورت اجراي اين بازي ها توس��ط 
ك��ودكان آگهي هايي در حين اج��راي بازي نمايش 
داده مي ش��وند كه مضامين غيراخالقي و نامناس��ب 

دارند. 
در ص��ورت لمس اي��ن آگهي ها توس��ط كودكان 
برنامه هاي ديگري با محتواي جنس��ي و غيراخالقي 
روي گوش��ي كارب��ران بارگذاري مي ش��ود و اين امر 
مي تواند س��المت روحي و رواني آنان را به طور جدي 

به خطر بيندازد. 
گفتني است بس��ياري از والدين با انتشار نظراتي 
در فروش��گاه گ��وگل پلي در م��ورد نمايش تبليغات 
غيراخالقي در محيط بازي ه��اي اندرويدي كودكان 
هش��دار داده اند، ام��ا گوگل تاكن��ون توجهي به اين 

هشدارها و انتقادها نكرده است. 
از جمل��ه اي��ن بازي ه��ا و برنامه ه��ا مي ت��وان به 
 Toilet Training-Baby’s Potty.، Paint
Easy.، Puppy Fire Patrol و غيره اش��اره كرد. 
بررسي هاي بيشتر نشان مي دهد اين مشكل محدود 
به بازي هاي اندرويدي نيست و در بازي هاي سازگار 

با آيفون هم وجود دارد.

اخبار

وزارت ارتباطات اعالم آمادگي كرد

اجراي فيلترينگ غيرهمسان منوط به مجوز دادستاني
گروه دانش و فن   

وزير ارتباطات از مذاكره و موافقت دادس��تاني 
با اجراي فيلترينگ غيرهمس��ان براي دسترس��ي 
كاربران ايران��ي در اينترنت خبر دادو گفت وزارت 
ارتباط��ات نظام طبقه بن��دي فيلترينگ را چندي 
پيش به دادستاني ارائه كرد و با موافقت دادستاني 
ه��ر كاربر متناس��ب با ش��رايط و ني��ازي كه دارد 

مي تواند به اينترنت دسترسي داشته باشد. 
وزير ارتباطات كه در جمع خبرنگاران س��خن 
مي گفت، افزود: اجرايي ش��دن اين طرح منوط به 
مجوز دادستاني است و در هر زماني كه دادستاني 
مجوز را صادر كند، وزارت ارتباطات مي تواند اقدام 

به ارائه اين خدمت به كاربرانش بكند. 
 محمدجواد آذري جهرمي گفت: پيرو مذاكرات 
مكتوب با دادستاني اين موضوع مورد موافقت قرار 
گرفته كه ش��روطي براي آن در نظر گرفته ش��ده 

است. 
جهرمي افزود: ما پيش��نهادات دادستاني را در 
اين مورد بررس��ي كرده و پاسخ فني الزم را براي 
اجراي اين پروژه آماده كرده ايم كه اميدواريم اين 
موض��وع نيز مورد تاييد ق��رار گيرد و بتوانيم مدل 
دسترس��ي كاربران ايراني به اينترنت را براس��اس 
موقعيت، س��ن و س��اير ش��رايط كاربران تعريف و 
فيلترينگ را بر مبناي اين تعاريف روي سايت هاي 

اينترنتي اعمال كنيم. 
وزي��ر ارتباطات همچنين در پاس��خ به س��وال 
ديگ��ري درباره وعده داده ش��ده ب��راي رفع فيلتر 
س��رويس تماس صوتي تلگرام نيز گفت: در مورد 
رفع فيلتر اين سرويس وعده يي نداده ام بلكه براي 
پيگي��ري اين موضوع وعده داده ام كه آن را نيز به 
دليل مطالبه كاربران و مردم پيگيري كرده ام. وي 
گفت: رفع فيلتر س��رويس تم��اس صوتي تلگرام و 
باز كردن آن در اختيار وزارت ارتباطات نيس��ت و 
مرجع قضايي به عنوان صادر كننده اين حكم روي 

آن پافشاري دارد. 
جهرم��ي اضاف��ه ك��رد: م��ا در دو مرحله اين 
موضوع را م��ورد پيگيري قرار داديم اما دس��تگاه 

قضا اعتقادي به باز كردن اين دسترسي ندارد. 
وزير ارتباطات گفت: نكاتي كه در مورد شرايط 
اقتص��ادي و كاهش درآم��د اپراتورها در خصوص 
اين س��رويس مطرح مي شود درست نيست و نگاه 
دس��تگاه قضايي به فيلتر تم��اس صوتي تلگرام در 

چارچوب مسائل امنيتي است. 
وي تاكيد ك��رد: ما همچنان در حال بررس��ي 
هستيم كه اين موضوع را پيگيري كنيم اما از سوي 
ديگ��ر مصرف كنندگان مي توانند از س��رويس هاي 

مختلف ديگري كه اي��ن امكان را براي آنها فراهم 
مي كند استفاده كنند. جهرمي گفت: كاهش حجم 
مي��زان دقايق مكالمات تلفني نش��ان مي دهد كه 
بخش اعظمي از س��هم مكالمات به سمت استفاده 

از اپليكيشن هاي موبايل رفته است.
وزي��ر ارتباط��ات عن��وان ك��رد: همچني��ن از 
ايراني  اپليكيش��ن هاي  پيگيري موض��وع ح��ذف 
از فروش��گاه هاي اپليكيش��ن خارجي مانند اپل و 
گوگل، در سفر رييس جمهور به نيويورك خبر داد 
و گف��ت: با مذاكرات صورت گرفت��ه با وزارت امور 
خارجه و معاونت حقوقي رياست جمهوري موضوع 
تحريم اپليكيش��ن هاي ايراني توس��ط شركت هاي 

خارجي در دست پيگيري است. 
وي گفت: در اين زمينه در سفر رييس جمهور به 
نيويورك نيز پيگيري هاي اوليه براي شفاف سازي 
دالي��ل اين تحريم انجام ش��د و هم اكنون مس��اله 
ش��فاف اس��ت.  جهرمي ادامه داد: بررسي ها نشان 
مي دهد كه مق��ررات ويژه يي براي حذف و تحريم 
اپليكيشن هاي ايراني از فروش��گاه هاي اپليكيشن 
خارجي وجود ندارد بلكه شركت هاي امريكايي به 
دليل تهديدهاي دولت جديد امريكا در اين زمينه 

ريس��ك نكرده و براي آنكه تحت بازرس��ي دولت 
امريكا قرار نگيرند، نسبت به تحريم اپليكيشن هاي 

ايراني اقدام كرده اند. 
وزي��ر ارتباطات تصريح ك��رد: پيگيري ها براي 
رفع اين مش��كل زمان بر اس��ت اما در حال حاضر 
مذاكرات شركت هاي خارجي مذكور شروع شده و 

به لحاظ حقوقي كار در جريان قرار دارد. 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات درباره 
ممنوعي��ت خروج از س��قف س��رعت اينترنت در 
تعرفه هاي جديد گفت: س��رعت هر س��رويس بايد 
رعايت ش��ود. م��دل اقتصادي اي��ن مصوبه فروش 
سرعت است و منطق اقتصادي ارائه سرعت بيشتر 

مجاني توجيه اقتصادي ندارد. 
جهرمي در پاس��خ به سوالي درباره مبهم بودن 
روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفه هاي 
جديد اينترن��ت ثابت نامحدود كه ب��ه گفته وزير 
براي مثال س��قف ۲۰ گيگ ب��ه معناي ۱۰ گيگ 
اينترنت بين الملل و به گفته معاون وزير سقف ۲۰ 
گيگ به معناي ۲۰ گيگ اينترنت بين الملل است، 
گفت: محتواي توضيح من و معاونم يكس��ان و هر 
دو صحيح بود و تنها مثال توضيح معاونم اش��تباه 

بود بنابراين سخن آخر اين است كه براي مثال در 
س��قف مصرف منصفانه ۲۰ گي��گ، كاربر مي تواند 
حداكث��ر از ۲۰ گيگ ترافي��ك داخلي و ۱۰ گيگ 

ترافيك خارجي استفاده كند. 
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات درباره 
ممنوعيت خروج از س��قف س��رعت مشخص شده 
در سطوح سرويس تعرفه هاي جديد اينترنت ثابت 
كه براي مثال برخي ش��ركت ها به جاي سرعت ۲ 
ت��ا ۱۶ م��گ را ارائه كرده اند، گف��ت: طبق مصوبه 
۲۶۶ كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات سرعت 
هر س��رويس بايد رعايت شود. مدل اقتصادي اين 
مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادي ارائه 

سرعت بيشتر مجاني توجيه اقتصادي ندارد. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه بنابراين آيا ارائه 
سرعت بيش��تر از سقف س��رويس ممنوع است يا 
خير، گفت: اگر ش��ركتي مي خواهد از جيب خود 
به رايگان سرويس بدهد منع نمي كنيم مگر اينكه 

شركت ديگري شكايت كند.
آذري جهرمي همچنين با اش��اره به ساماندهي 
پيامك ه��اي تبليغاتي مزاح��م از طريق راه اندازي 
س��امانه پيامك��ي گف��ت: پ��س از راه ان��دازي اين 

سامانه متوجه شديم بزرگ ترين مزاحم مشتركان، 
اپراتورها هستند و ارسال پيامك هاي ارزش افزوده 
كس��ب و كاره��ا از سرش��ماره اپراتوره��ا منطقي 
نيس��ت و اگر كس��ي مي خواهد تبليغ كند بايد از 
مش��ترك اجازه بگيرد.  وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات همچنين در پاسخ به اين سوال كه تعرفه 
س��قف اينترنت براي كاربران كم مصرف به صرفه 
نيس��ت، گفت: اين س��وال را باي��د اينطور اصالح 
كني��م كه كاربراني كه مثاًل ۳ گيگ مصرف ماهانه 
دارن��د و عالقه من��د به مصرف حجمي هس��تند از 
سرويس هاي موبايل يا TDLTE استفاده كنند. 

وزي��ر ارتباطات درباره تغيير روال س��ايت هاي 
مشمول ترافيك خارجي گفت: تعيين 5۰۰ سايت 
داخل��ي داراي تخفيف 5۰ درص��دي اگرچه روال 
مطلوبي نبود اما ش��روع طرح بود زيرا اپراتورها با 
اين مدل مواف��ق نبودند و براي اج��راي آن بهانه 

مي آوردند. 
وي گفت: ۲ روش براي پيشبرد اين طرح وجود 
دارد كه نظ��ر وزارت ارتباطات ايجاد پورتالي براي 
ثبت دارندگان محتواي داخلي است كه اجراي آن 

در دستور كار قرار دارد. 
وي در پاس��خ به س��وال ديگري كه آيا تفكيك 
اينترن��ت به ترافيك داخل��ي و خارجي در مصوبه 
جدي��د تعرفه ه��اي جدي��د اينترنت با دسترس��ي 
يكسان به اطالعات تعارض دارد، گفت: اين موضوع 
نقض بي طرفي در دسترس��ي به اطالعات نيست و 
حت��ي اپراتورهاي خارجي نيز براي دسترس��ي به 

اطالعات داخلي پيشنهاد ويژه در نظر مي گيرند. 
جهرم��ي درباره رصد برنامه هاي روي گوش��ي 
سفيران ش��ركت هاي حمل و نقل اينترنتي گفت: 
درباره حكم قضايي مس��دود شدن اين اپليكيشن 
وي��ز و من��ع اس��تفاده از آن دعواي��ي نداري��م اما 
درباره نحوه ابالغ ايراداتي مطرح اس��ت كه شركت 
اپليكيش��ن تاكس��ي اينترنتي هن��گام نصب تاييد 
كارب��ر را ب��راي دسترس��ي به برنامه هاي گوش��ي 
گرفته و اين مورد رضايت نيس��ت. در اين باره دو 
اقدام انجام ش��ده است، نخس��ت اينكه به صورت 
ش��فاف اعالم كرديم اين ش��يوه صحي��ح نبوده و 
شركت هاي تاكسي اينترنتي بايد بابت اين موضوع 
از كاربرانش��ان عذرخواهي كنن��د دوم اينكه براي 
اجراي حكم قضايي تدابير ديگري بينديش��ند كه 
با توجه ب��ه اين موضوع نظام اعتبارس��نجي براي 

اپليكيشن ها را پيشنهاد داريم. 
وي گفت: اگر تجهيز يا گوش��ي توسط شركت 
تامين مي شد ايراد دخل و تصرف در اموال ديگران 

بر آن حاكم نبود.

تك تايمز   ناسا با قرار دادن حسگر 
جديدي روي ايستگاه فضايي بين المللي 
به بررس��ي زباله ه��اي فضايي ريزي كه 
از زمين قابل بررس��ي نيستند، خواهد 
پرداخت. س��ازمان فضايي امريكا اعالم 
كرد: با استفاده از يك حسگر جديد در 
ايستگاه فضايي بين المللي به مشاهده 
زباله هاي فضاي��ي در مدارزمين خواهد 
پرداخت. اي��ن زباله ها آنق��در كوچك 
هستند كه بررس��ي آنها از روي زمين 

امكان پذير نيست. حسگر زباله هاي فضايي روي موشك »اسپيس ايكس« )SpaceX( قرار خواهد 
گرفت و قرار اس��ت چهارم دس��امبر به ايستگاه بين المللي فضايي فرس��تاده  شود. آژانس فضايي 
امريكا به دنبال اطالعات بيش��تر درباره زباله هاي بس��يار ريز اس��ت، كه در مدار زمين قرار دارند. 
اين زباله ها ش��امل قطعات شكسته شده ماهواره ها و قطعات ريز رنگي مي شوند كه وجود آنها در 
مدار زمين باعث زيان اس��ت. حس��گر زباله فضايي كه يك متر مربع است، به ماژول »كلمبوس« 
)Columbus( آژانس فضايي اروپا متصل خواهد ش��د. اين حس��گر پس از نصب، به بررس��ي 
زباله هاي فضايي كوچك تر از يك ميلي متر خواهد پرداخت. اين حسگر داراي اليه هاي مختلف از 
مواد است كه به صورت يك شبكه شكل گرفته و حسگرهاي نازك در آن تعبيه شده است. اين 
حسگر اندازه و تاثير زباله ها را مورد بررسي قرار مي دهد. زماني كه زباله فضايي با سرعت باال حركت 
مي كند با اين ش��بكه برخورد مي كند و بس��ته به اندازه ذره به سيم هاي چندگانه ضربه مي زند و 
اليه هاي زيرين، مسير و سرعت زباله را اندازه مي گيرند. داده هايي كه بعدا جمع آوري مي شوند به 
اندازه گيري مسير حركت زباله ها در مدار زمين كمك مي كنند. همچنين اطالعاتي درباره منشأ 
اين زباله ها در اختيار قرار مي دهد. زباله هايي كه مدار بيضوي دارند، منشأ شهاب سنگي داشته و 
زباله هاي با مدار دايره يي از يك ماهواره بر جا مانده اند. حسگر زباله فضايي همچنين ميزان تراكم 
جمعيتي ميكروزباله ها را تعيين مي كند و فرآيند دقيق تري براي پيش بيني اشيايي برزگ تر از يك 

ميلي متر اما كوچك تر از ۱۰ سانتي متر يا ۳/۹۳ اينچ را فراهم مي كند. 

ساماندهي فايرفاكس با افزايش درآمد موزيال گجتي كه براي خواب موسيقي مي نوازدحسگر جديد ناسا براي بررسي زباله هاي فضايي

كاربر رويدادفضا

س�ي نت   ش��ركت موزيال با اعالم 
افزاي��ش ۲۴ درصدي درآم��د خود در 
س��ال ۲۰۱۶، از اين پ��س مي تواند در 
پروژه فايرفاكس بيش��تر سرمايه گذاري 
كند. شركت موزيال مدتي پيش نسخه 
مرورگر مشهور خود به نام فايرفاكس را 
به روزرساني كرد و تغييرات چشمگيري 
را ب��راي جل��ب رضاي��ت كارب��ران و 
طرفداران بيش��تر در اين مرورگر ايجاد 
كرد و كاربران بس��ياري نيز در جهان از 

آن استقبال خوبي كردند. اين امر به مديران موزيال نشان داد كه همچنان كاربران از تغييرات خوب 
و مثبتي كه در مرورگر فايرفاكس پتانس��يل رخ دادن را دارند، اس��تقبال خواهند كرد.  هم اكنون 
شركت موزيال، سازنده و ارائه دهنده مرورگر فايرفاكس، روز جمعه اعالم كرده است كه با افزايش 
درامد ۲۴ درصدي اين شركت در سال ۲۰۱۶ ميالدي، از اين پس قادر خواهد بود تمركز بيشتري 
روي ايجاد تحول و تغييرات مثبت داش��ته باشد و سرمايه گذاري و بودجه هاي بيشتري را در اين 
زمين��ه به مرورگر فايرفاكس اختصاص دهد.  ش��ركت موزيال در گزارش مالي س��االنه خود، اين 
افزاي��ش درآم��د خود را به ميزان 5۲۰ ميليون دالر گزارش داده اس��ت كه البته از آن طرف هم، 
هزينه هاي اين شركت نيز افزايش يافته است ولي در قبال افزايش درآمد آن، رقم ناچيزي است. 
بنابراين مي توان انتظار داشت كه مرورگر فايرفاكس در آينده يي نزديك باز هم دست خوش تغيير 

و تحوالت مثبتي شده و به عرصه مرورگرهاي موفق و محبوب جهان بازگردد. 
در اينجا بايد گفت كه بيش��تر درآمدهاي موزيال از جانب همكاري با موتورهاي جس��ت وجو 
همانند گوگل، ياهو، داك داك گو، بايدو و ياندكس تامين مي ش��ود. اين ش��ركت در سال ۲۰۱۴ 
با ياهو قراردادي را به امضا رس��انيد كه در آن به مدت پنج سال، موتور جست وجوي پيش فرض 
مرورگر فايرفاكس در كش��ور اياالت متحده امريكا بود كه البته با توجه به بحران هاي پيش روي 
ياهو، موزيال مجبور شد پس از گذشت سه سال اين قرارداد را فسخ كند و دوباره با گوگل همكاري 

كند و از اين طريق، اقدام به كسب درآمد و محبوبيت كند.

ديجيتال ترن�دز   به تازگي گجت 
پوشيدني س��اخته شده كه با توليد 
موس��يقي مخصوص از استرس هاي 
پيش از خ��واب كارب��ر مي كاهد تا 
استراحت شبانه بهتري داشته باشد. 
 بي خواب��ي اختالل��ي فراگير در 
سراسر جهان به ش��مار مي رود. در 
همين راس��تا گجت ه��اي متعددي 
س��اخته ش��ده اند كه خواب افراد را 

تنظيم مي كنند. 
آخرين نمونه آن دس��تگاهي به نام 2Breathe محصول شركت Resperate است 
كه با اس��تفاده از فناوري هاي نوين تمرين هاي تنفس��ي براي كاربر خود تجويز مي كند. 
همچنين مجهز به اپليكيش��ني اس��ت كه به كاربر كمك مي كند س��ريع تر و براي مدتي 
طوالني تر بخوابد. درحقيقت اين گجت با كاهش استرس هاي پيش از خواب )اضطراب هاي 

روزانه، افكار ناراحت كننده وغيره(، كيفيت استراحت شبانه فرد را مي افزايد. 
عملكرد اين گجت هم بس��يار س��اده اس��ت. كاربر بايد گجت را به تن كند و موبايل 
خود را روش��ن كند. همزمان به طور عادي نفس بكش��د. در اين ميان دس��تگاه با كمك 
حس��گرهاي مختلف الگوهاي تنفسي فرد را رديابي مي كند و به طور بي سيم اطالعات را 

به موبايل مي فرستد. 
پ��س از اين مرحله، اپليكيش��ن موس��يقي مخصوص هر كاربر را تولي��د مي كند. اين 
موس��يقي روند تنف��س كاربر را آرام مي كند و اگر فرد نتواند تنفس خود را با موس��يقي 

هماهنگ كند، موسيقي با الگوي تنفس فرد خود را همخوان مي كند. 
اين روند طي چند دقيقه س��بب مي ش��ود فعاليت هاي عصبي كاهش يابند در نتيجه 

فرد آرام تر شده و مي خوابد. 
ب��ه گفته توليد كننده كاربر بايد به طور مداوم روزان��ه حداقل ۱۰ دقيقه از اين گجت 

استفاده كند تا بتواند از آن نتيجه بگيرد.

ونچر   سامس��ونگ قصد دارد از يك اپليكيشن جديد براي اصالح 
ديد در افرادي كه مش��كل بينايي و كوررنگ��ي دارند، رونمايي كند تا 
كاربران بتوانند با تش��خيص رنگ هاي موج��ود در تصاوير، از آن لذت 
ببرند.   از آنجايي كه شركت كره يي سامسونگ به ايجاد نمايشگرهاي 
باكيفيت و با وضوح تصوير باال و رنگ آميزي حرفه يي عالقه بس��ياري 
دارد و ب��راي جنبه هاي بصري محصوالت خود و بهره مندي كاربران از 
آن اهميت خاصي قائل است، يك برنامه جديد براي افرادي كه مشكل 

بينايي و كوررنگي دارند، معرفي كرده است. 
اين اپليكيشن جديد كه SeeColors نام دارد مخصوص كاربران 
و افرادي كه مش��كل بينايي و كور رنگي دارند و به طور معمول قادر به 
تش��خيص رنگ هاي موجود و به كار رفته در تصاوير نيستند، طراحي و 
معرفي ش��ده است. اين برنامه جديد و كاربردي كه توسط سامسونگ 
معرفي شده است، قابليت اجرا بر تلويزيون هاي هوشمند QLED را نيز 
دارد و به افراد و كاربران مذكور، اين امكان را مي دهد تا از كيفيت باالي 
تصاوير و رنگ آميزي هاي به كار رفته در فيلم هاي تلويزيوني لذت ببرند. 
همانطور كه ش��ركت سامس��ونگ عنوان كرده است، طبق آمار به 
دس��ت آمده، ۳۰۰ ميليون نفر در جهان مش��كل بينايي موس��وم به 
كوررنگي دارند بنابراين اين برنامه و اپليكيشن جديد به طور قطع براي 
اين تعداد قابل توجه در جهان بسيار مفيد و كاربردي محسوب مي شود. 

طبق اين آمار، بسياري از افراد از چنين مشكلي آگاه نيستند. 
اين اپليكيشن همچنين قادر است وضعيت بينايي و حالت كوررنگي 
افراد را بسنجد و به آنها نوع و سطح اين مشكل بينايي را گزارش دهد. 
سامس��ونگ با كالرا ونزل - يكي از اس��اتيد مشهور و بنام دانشگاه 

تكنولوژي و اقتصاد بوداپس��ت – در طراحي و توس��عه اين اپليكيشن 
همكاري كرده اس��ت. كالرا ونزل آزمايش��ي موس��وم ب��ه C-Test را 
طراحي و توس��عه داده اس��ت كه از تعدادي فيلت��ر رنگي و مدل هاي 
رياضي استفاده مي كند تا افراد را از مشكل وضعيت بينايي و كوررنگي 
خود مطلع كند. وي براين باور اس��ت كه اين تس��ت روي گوش��ي و 
تلويزيون هاي هوش��مند قابل اجراست. هم اكنون شركت سامسونگ با 
همكاري با كالرا ونزل، قصد دارد چنين فناوري و برنامه جديدي را در 
تلويزيون هاي جديد خود نصب كند. در صورتي كه تلويزيون هوشمند و 
جديد شما چنين اپليكيشني را به صورت پيش فرض ندارد، مي توانيد 
از طريق فروش��گاه هاي آنالين پلي استور گوگل و اپ استور گلكسي آن 
را دانل��ود و بر تلويزيون خود نصب كنيد. كاربران پس از يك بار اتصال 
گوشي اندرويد خود به تلويزيون هوشمند ساموسنگ، قادر خواهند بود 

تصاوير را با كيفيت مخصوص اين افراد نمايش دهد.

رويترز   مديرعامل ش��ركت اپل در جريان رويدادي در كشور 
چين اعالم كرد كه در س��ال جاري ميالدي توسعه دهندگان از 
پلتفرم اپ استور چين، ۱۶.۹۳ميليارد دالر كسب درآمد كرده اند. 
تيم ك��وك – مديرعامل ش��ركت اپ��ل – در جريان حضور 
و ش��ركت در چين اعالم كرده اس��ت كه بي��ش از ۱.۸ميليون 
توسعه دهنده در اين كشور با استفاده از پلتفرم فروشگاه آنالين 
اپ اس��تور اپل در چين، توانس��ته اند نزديك به ۱7 ميليارد دالر 
)۱۶.۹۳ ميليارد دالر( معادل ۱۱۲ ميليارد يوآن كس��ب درآمد 

كنند.
اي��ن اع��داد و ارقام��ي ك��ه تي��م ك��وك اعالم كرده اس��ت 
نشان دهنده آن است كه توس��عه دهندگان چيني در اين كشور 
توانس��ته اند بيش از يك چهارم مجموع درآمد اپ استور در سطح 

جهان را به خود اختصاص دهند. 
تي��م ك��وك در ابت��داي س��ال جاري اع��الم كرده ب��ود كه 
توس��عه دهندگان در سال ميالدي گذشته ۲۰۱۶ توانسته بودند 
درآمدي 7۰ ميليارد دالري از پلتفروم اپ استور اپل كسب كنند. 
وي اي��ن گزارش ها واطالعات را در جريان س��خنراني اش در 
كنفرانس امنيت سايبري و تدابير رگوالتوري اينترنت در كشور 

چين ارائه داده است. 
اپل از سوي بسياري از طرفداران حقوق بشر و حقوق كاربران 
در فضاي مجازي مورد انتقاد فراواني قرار گرفته اس��ت، چرا كه 
تحت فش��ارهاي وارده از س��وي دولت چين، صدها اپليكيشن و 
برنامه از جمله برنامه هاي فيلتر ش��كن و VPN را از اپ اس��تور 

خود در كشور چين حذف كرده است. كشور چين سومين بازار 
ب��زرگ فروش محصوالت اپل امريكايي اس��ت ك��ه البته اپل در 
س��ال هاي اخير تحت تاثير رشد برندهاي چيني كه گوشي هاي 
هوش��مند با كيفيت ولي با هزينه كمتري را به مردم اين كشور 
ارائه مي دهند، با مشكالت و چالش هاي بزرگي روبه رو شده است 
و اميدوار اس��ت با ف��روش جديدتري��ن و به روزترين محصوالت 
پرچم��دار خود همانند آيف��ون ۱۰ و آيفون ۸ باري ديگر از اين 
ب��ازار رو به افول رهايي پيدا كرده و ب��ه پرفروش ترين برندهاي 

كشور چين بازگردد. 
از ديگر افراد سرش��ناس و مهم��ي كه در اين رويداد واقع در 
كشور چين ش��ركت كرده اند، مي توان به س��وندار پيچار، مدير 
ارشد اجرايي ش��ركت گوگل اشاره كرد كه براي نخستين بار در 

چنين كنفرانسي شركت مي كرد.

درآمد ۱۷ ميليارد دالري توسعه دهندگان چيني از اپ استوراپليكيشني براي افراد كوررنگ

بازاربرنامه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

   بازديد برندگان
 جايزه مصطفي)ص(

از آزمايشگاه G5 همراه اول
برن��دگان جاي��زه مصطفي)ص( ضمن س��خنراني در 
دانشگاه صنعتي شريف از آزمايشگاه G5 همراه اول بازديد 
كردند. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، جلسه سخنراني برندگان جايزه مصطفي)ص(، ديروز 
در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد و برندگان اين جايزه 
»پروفس��ور س��امي ارول گلنبه« و »پروفسور محمدامين 
ش��كراللهي« در خصوص فعاليت ها و دس��تاوردهاي خود 
س��خنراني كردند. اين نشست با حضور حميدرضا نيكوفر 
قائم مقام مديرعامل همراه اول، محمدرضا موحدي معاون 
پژوهشي و فناوري دانش��گاه شريف و جمعي از اساتيد و 
دانشجويان اين دانش��گاه برگزار شد. قائم مقام مديرعامل 
هم��راه اول در اين مراس��م ب��ا بيان اينكه هم��راه اول در 
راس��تاي مس��ووليت اجتماعي و حمايت از فناوري نوين 
حامي اين جايزه ش��ده اس��ت، گفت: باعث افتخار اس��ت 
 ICT كه دو برنده امس��ال جايزه مصطفي )ص( در حوزه
فعاليت مي كنن��د. نيكوفر ادامه داد: رويك��رد همراه اول، 
حركت سريع به س��مت توسعه فناوري هاي نوين است و 
به عنوان يك راهبرد به دنبال توسعه همكاري هاي علمي 
و پژوهش��ي خود در حوزه ICT هس��تيم و اميدواريم با 
حمايت همراه اول و دانشگاه هاي تراز اول كشور بتوانيم به 
موازات همكاري مان با دانشگاه صنعتي شريف، فعاليت هاي 
علمي در حوزه G5 و مجازي سازي را تقويت كنيم. در اين 
راه نيازمند ارتباط و همكاري با مراكز پژوهشي بين المللي 
و دانشمندان آنها هس��تيم. در پايان اين مراسم برندگان 
جايزه از موزه، آزمايش��گاه G5  همراه اول و مركز ديتاي 

دانشگاه صنعتي شريف بازديد كردند.

 اختصاص مقام دومين مخترع برتر جهان
به دانشجوي البرزي

ك�رج| دانش��جوي كرجي موفق به كس��ب رتبه دومين 
مخترع برتر جهان ش��د. پدرام فروغي ش��اد پس از كسب 
عنوان هاي مختلفي نظير مخترع برتر س��ال، دانشجوي 
برتر كشور، پژوهشگر برتر سال و جوان برگزيده كشور با 
راهيابي به اين مسابقات و اخذ پذيرش و دعوتنامه رسمي 
از فدراسيون بين المللي مخترعين كره جنوبي با حمايت 
سازمان جوانان و جمعيت هالل احمر از سوي فدراسيون 
بين المللي مخترعين جمهوري اسالمي ايران به اين دوره 
از مسابقات اعزام شد. فروغي شاد، دانشجوي مخترع سما 
دانش��گاه آزاد اس��المي كرج و عضو فعال سازمان جوانان 
به همراه هم تيمي خود عبداهلل عزت ور در اين جش��نواره 
بين المللي شركت كرد و با عرضه اختراع سيستم زنجير 
چرخ صفحه يي اتوماتيك كه در بسياري از نمايشگاه ها و 
جشنواره هاي داخلي نيز رونمايي و حايز رتبه شده و داراي 
گواهينامه تاييديه علمي از سازمان پژوهش هاي علمي و 
صنعتي ايران نيز هست، موفق به كسب عنوان مخترع برتر 

جهان و مدال نقره اين جشنواره بين المللي شد. 

 تقويت ارتباط دانشگاه عسلويه با صنايع 
پارس جنوبي در اولويت است

بوشهر|  فرماندار عسلويه با اشاره به وجود صنايع عظيم 
در منطقه پارس جنوبي عس��لويه گف��ت: تقويت ارتباط 
دانش��گاه عسلويه با صنايع پارس جنوبي در اولويت است. 
عبداهلل نادري ديروز در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در 
عسلويه به جنبش دانشجويي و تاريخ آن پرداخت و اظهار 
داشت: جنبش دانشجويي پيشگام نهضت هاي اجتماعي و 
سياسي تاريخ معاصر بوده و دانشگاه به عنوان اصلي ترين 
عنصر آگاهي بخش جامعه، مسووليت حياتي براي ايجاد 
فضايي پرنش��اط و اعتالي فرهنگ سياس��ي و اجتماعي 
ه��ر جامعه دارد. وي ظرفيت دانش��گاه هاي شهرس��تان 
عس��لويه را كه بيش از 7هزار دانش��جو در آن مشغول به 
تحصيل هستند فرصتي مناسب براي مقابله با آسيب هاي 
اجتماعي و ايجاد نشاط دانست. فرماندار عسلويه با تاكيد 
بر س��رزنده بودن جامعه با مش��اركت دانشجويان تاكيد 
كرد: دانشجويان عس��لويه با ايجاد تشكل و سازمان هاي 
مس��تقل و منسجم براي آگاهي بخشي به جامعه حركت 
كنند دانشگاه سرزنده جامعه را از جبن و خمودگي خارج 

مي كند. 

 كودكان خياباني استان اردبيل ساماندهي 
مي شوند

اردبيل| معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي اس��تاندار 
اردبيل گفت: در حال حاضر س��اماندهي مناسب كودكان 
خياباني اس��تان اردبيل در دس��تور كار قرار گرفته است. 
ناصر نصيري ديروز در جلسه كميته ساماندهي كودكان 
خيابان��ي اس��تان اردبيل اظه��ار داش��ت: در حال حاضر 
س��اماندهي كودكان خياباني در دس��تور كار قرار گرفته 
و بايد همه دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط در س��اماندهي 
آنها مش��اركت داشته باش��ند. وي افزود: كودكاني كه در 
خيابان ه��ا اقدام به دست فروش��ي ك��رده و مكاني براي 
زندگي ندارند بايد جمع آوري و در مراكزي كه بهزيستي 
فراهم ك��رده نگهداري ش��وند و كودكاني ك��ه از طريق 
خانواده هايش��ان اقدام به كار در خيابان مي كنند عالوه بر 
جمع آوري بايد براي ساماندهي آنان و اشتغال خانواده شان 

تدابيري انديشيده شود. 

 24هزار و 320نفر در كردستان از معلوليت رنج 
مي برند

س�نندج|  مديركل بهزيس��تي استان كردس��تان، آمار 
معلوالن تحت پوشش استان را 24هزار و 320 نفر اعالم 
ك��رد و گفت: 393نف��ر معلول ضايعه نخاعي در س��طح 
اس��تان وجود دارد كه 10 تيم س��يار در 10 شهرس��تان 
اس��تان در خصوص مسائل پزش��كي در منازل آنان ارائه 
خدمت مي كند. صباح قريشي ديروز در نشست خبري كه 
به مناسبت روز جهاني معلولين برگزار شد، مناسب سازي 
فضاي شهري را از مطالبات اصلي معلوالن دانست و اظهار 
كرد: معلوالن بايد محيط مناسبي براي تردد در فضاهاي 

عمومي داشته باشند. 

ويژه

اخبارشهرستانها

توليدكنندگان از تاثير نامه وزير جهاد كشاورزي به وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويند

وزش نسيم رونق در بازار برنج شمال

با حكم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

نخستين مدير زن اجرايي در وزارت كار منصوب شد

گروه بنگاه ها  
كش��ورهاي توس��عه يافته با وجود قوانين سفت و 
س��ختي كه براي تجارت آزاد وض��ع كرده اند، همواره 
جاي��گاه خاصي را ب��راي حمايت از تولي��د داخلي و 
بخش هاي��ي كه به نوع��ي مزيت اقتص��ادي آنان در 
حوزه توليد محسوب مي شود، اختصاص داده اند و در 
بزنگاه هاي مختلف تالش مي كنند تا زنجيره حمايت از 

توليد را در كشورشان سر و سامان دهند. 
اين فرآيند در اقتصاد ايران هرگز آنگونه كه بايد و 
شايد جدي گرفته نش��ده است و در بسياري از موارد 
مشاهده مي شود كه دولت در زمان هاي نامناسب و از 
آن مهم تر براس��اس روش ها و اسلوب هاي نامطمئن و 
غيركارشناسي تالش مي كند تا نقش حمايت كننده از 
تولي��د را بازي كند. اما در يك��ي از معدود دفعاتي كه 
دولت در زمان مناس��ب و با راهكار مناسب توانسته از 
فرآيند توليد داخلي دفاع كند مربوط به نامه اخير وزير 
جهاد كشاورزي به وزير صنعت براي توقف واردات برنج 
است كه براساس مستندات ميداني نتايج قابل توجهي 
به بار آورده اس��ت. ب��ا نامه وزير جهاد كش��اورزي به 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت مبني بر توقف واردات 
برنج، ب��ازار اين محص��ول در گي��الن، از ركود خارج 
شده و كارشناس��ان و فعاالن بخش كشاورزي استان 
معتقدن��د قيمت فعلي برنج، هم براي كش��اورز و هم 
مصرف كننده رضايت بخش است. اگرچه طي سال هاي 
گذشته، با سياست هاي حمايتي دولت، واردات برنج از 
پايان دومين ماه فصل پاييز ممنوع مي ش��د اما امسال 
و در اواي��ل آذرماه، ب��ا نامه محمود حجتي وزير جهاد 
كش��اورزي به وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت مبني 
ب��ر توق��ف واردات برنج، بازار اين محص��ول راهبردي 
اس��تان هاي ش��مالي كه دچار ركود ش��ده بود، جاني 
دوباره گرفته و اميدهاي كشاورزان را زنده كرده است. 
هرچند مسووالن جهادكشاورزي استان به تصريح بيان 
مي كنن��د كه در صورت افزاي��ش قيمت برنج بيش از 
نرخ كنوني، براي تعادل بازار، دولت وارد عمل مي شود. 

 بازگشت رونق به بازار برنج
رييس سازمان جهاد كشاورزي گيالن گفت: وزارت 
جهاد كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گيالن، به 
دقت بازار برنج را زيرنظر و پايش كارشناسي دارند و در 
هيچ شرايطي قرار نيست توليد داخلي، فداي واردات 

بي رويه شود يا مصرف كننده آسيب ببيند. 
عليرضا ش��عبان نژاد ادامه داد: با پخش اين شايعه 

كه قرار است واردات برنج در كشور آزاد شود، كل بازار 
برنج دچار ركود شده بود و همه انتظار واردات بي رويه 

و كاهش قيمت ها را داشتند.
وي افزود: با توجيه و نامه نگاري كارشناس��ي جهاد 
كشاورزي گيالن به وزارتخانه و اقدامات و بررسي هاي 
ميداني مستقل، وزير جهاد كشاورزي در نامه يي به وزير 
صنعت، معدن و تجارت خواس��تار منع ثبت س��فارش 
واردات برنج تا پايان س��ال شده اس��ت. وي گفت: در 
حال حاضر هر كيلوگرم برنج هاش��مي درجه يك 10 
تا 11هزار تومان در بازار عرضه مي شود كه اين قيمت، 
هم به نفع كشاورز است و هم مصرف كننده و چنانچه 
افزايش يابد، ديگر متناسب با قدرت خريد عموم مردم 

نيست و ركود دوباره بازار برنج، حتمي خواهد بود. 
به گفته ش��عبان نژاد، با توجه به رونق پيش روي 
ب��ازار برنج، ب��ه كش��اورزان و كارخان��ه داران توصيه 
مي كني��م از دامن زدن به افزايش قيمت بيش از نرخ 
پيش گفته، خودداري كنند چراكه در غير اين صورت 
دولت ناگزير است از ذخيره استراتژيك برنج به قيمت 

مناس��ب و با هدف تعادل، وارد ب��ازار كند كه اين، به 
زيان توليدكنندگان برنج است. وي گفت: دولت دنبال 
سازوكاري است كه هم به تقاضا در بازار داخلي توجه 
شود كه ش��اهد افزايش قيمت ها نباشيم و هم اينكه 
توليدكنن��دگان و برنجكاران آس��يب نبينند. رييس 
سازمان جهاد كشاورزي گيالن خاطرنشان كرد: سال 
ج��اري بيش از 800 هزار تن برنج كيفي در اس��تان 
توليد شد كه پيش بيني مي شود حدود 50 درصد آن 
تاكنون فروش رفته باشد. وي افزود: در دولت تدبير و 
اميد با اتخاذ سياست هاي حمايتي كشاورزان برنجكار 

استان و كشور، روزهاي خوشي را سپري مي كنند به 
نحوي كه ديگر نه تنها كسي از به صرفه نبودن كشت 
برنج س��خن نمي گويد بلكه بسياري از زمين هاي باير 

و رها شده، دوباره به زير كشت برنج برگشته است. 
شعبان نژاد ادامه داد: با پايش انجام گرفته، از هفته 
قبل كه خبر ممنوعيت واردات برنج تا پايان سال اعالم 
شده، بازار خريد و فروش برنج كشور به تدريج به جنب 
و جوش افتاده و در حال رونق گرفتن است.  برنجكاران 
با اطمينان خاطر بيش��تري به توليد مي پردازند.اما در 
ش��رايطي كه مس��ووالن اجرايي و نماين��دگان دولت 

در اس��تان از ايجاد تعادل در ب��ازار حمايت مي كنند، 
برنجكاران ني��ز اين روش را باعث بهبود توليد ارزيابي 
مي كنند. محمد اس��دزاده از برنج فروشان شهر رشت 
در گفت وگو با ايرنا تاييد كرد كه پس از انتش��ار خبر 
ممنوعيت واردات برنج در كش��ور، بازار عرضه و تقاضا 
جاني دوباره گرفته و گفت: ش��ايعه ارزان شدن قيمت 
انواع برنج به دليل آزاد شدن واردات، ديگر رنگ باخته 
است. وي ادامه داد: هم اكنون انواع برنج هاشمي، علي 
كاظمي، خزر، نعمت و برنج هاي خارجي از كيلويي 12 
تا 3هزار و 500 تومان به تناسب كيفيت در بازار عرضه 
مي شود و دست خريدار برنج به تناسب توانايي مالي او 
باز اس��ت. اسدزاده افزود: سياست هاي دولت در زمينه 
تنظيم بازار برنج در سال هاي اخير بسيار مثبت بوده و 
توانسته جلو نوسان شديد قيمت اين محصول را بگيرد. 
وي تصمي��م دولت در ممنوعي��ت واردات برنج به 
كش��ور تا پايان سال جاري را درس��ت و كارشناسي 
ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر بازار برنج كش��ور، 
اش��باع اس��ت و اگر دولت چنين سياس��تي را اتخاذ 
نمي كرد، به ركود بازار اين محصول دامن زده مي شد. 
اكبر يونس��ي از كش��اورزان برنجكار شرق گيالن 
نيز گفت: با اتخاذ سياس��ت هاي حمايتي دولت تدبير 
و امي��د، كش��اورزان برنجكار طي س��ال هاي اخير با 

اطمينان خاطر بيشتري به توليد برنج مي پردازند. 
وي از قيمت ه��اي فعلي ب��ازار برنج اظهار رضايت 
كرد و افزود: كش��اورزان بايد خدا را شاكر باشند كه با 
سياست هاي مثبت دولت تدبير و اميد تا حدود زيادي 

از دغدغه هاي فروش محصول راحت شده اند. 
بي��ش از 317هزار بهره ب��ردار در 238هزار هكتار 
اراضي شاليكاري گيالن فعاليت دارند و ساالنه حدود 
يك ميليون و 160 تن شلتوك به دست مي آورند كه 
از اي��ن ميزان حدود 750 تن برنج س��فيد با كيفيت 
به دست مي آيد. گيالن بزرگ ترين توليدكننده ارقام 
بوم��ي و باكيفيت برنج در كش��ور اس��ت و رتبه اول 
كش��وري را از لحاظ سطح زيركشت و همچنين رتبه 

دوم توليد برنج بعد از استان مازندران را دارد. 
ارقام هاش��مي، علي كاظمي، صدري، حس��ني و 
ديلماني جزو رقم هاي كيفي و ارقام گوهر، سپيدرود و 
خزر جزو رقم هاي پرمحصول است كه در شاليزارهاي 
گيالن كش��ت مي ش��ود. بيش��ترين رقم هاي كشت 
 ش��ده برنج در اين اس��تان، رقم هاي كيفي هاشمي و

علي كاظمي است كه افزون بر 85درصد محصول برنج 
گيالن را شامل مي شود.

 وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حكمي »پروانه 
نيك مرام« را به عنوان مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي 
كهگيلويه و بويراحمد منصوب كرد. به گزارش تارنماي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، »علي ربيعي« در اين 
حكم آورده اس��ت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با 
بهره گيري از س��رمايه هاي اجتماعي خود و با اس��تفاده 
از ظرفيت هاي جامعه علمي كش��ور در راستاي راهبري 
سياست هاي معطوف به تثبيت فرآيندهاي كسب و كار، 
شناسايي و معرفي فرصت هاي اشتغال براي متقاضيان 
ام��ر، آماده س��ازي جوين��دگان كار ب��ه وي��ژه از طريق 
مهارت آموزي ب��ا هدف ورود پايدار آنان به بازار كار، نزد 
افكار عمومي جامعه داراي وظيفه، نقش و تعهد ممتازي 

اس��ت. ربيعي از نيك مرام خواس��ت ب��ا مراجع ذي ربط 
اس��تاني براي تقويت سرمايه گذاري ها در مشاغل بومي 
)صنايع دستي و توريسم طبيعت محور( همكاري كند و 
زمينه هاي شكل گيري، توانمندسازي و افزايش بهره وري 
تعاوني ها و نيز تعامل موثر با دستگاه هاي ذي ربط براي 
حماي��ت از ش��ركت هاي تعاوني دانش بني��ان را فراهم 
آورد. نگهداش��ت به روز نظام جامع اطالعات بازار كار و 
تسهيل فرآيند اجرايي طرح اشتغال فراگير و... و ايجاد، 
اصالح و تقويت نهادهاي پش��تيبان توسعه كارآفريني و 
تعامل با نمايندگان اس��تان در مجلس شوراي اسالمي 
براي جلب همكاري آنان در تحقق بخشي به برنامه ها از 
ديگر خواسته هاي مطرح شده در اين حكم است. ربيعي 

همچنين بر تقويت س��ازمان ها و تش��كل هاي صنفي با 
هدف تعميق اصل سه جانبه گرايي و نيز برنامه ريزي براي 
توس��عه حوزه هاي رفاه اجتماعي و كاهش فقر و تحقق 
عدالت اجتماعي و حمايت از سرمايه هاي انساني و تعادل 
در نظام جبران خدمت كارگران و نظارت بر اجراي دقيق 
قوانين و مقررات تاكيد كرده است. اهتمام جدي نسبت 
به راهبري برنامه هاي معطوف به آس��يب هاي اجتماعي 
جامع��ه كار و توليد به وي��ژه تامين نيازهاي معطوف به 
توان خواهان از ديگر محورهاي خواسته شده از نيك مرام 
است. پروانه نيك مرام پيش از اين معاون روابط كار اداره 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد بود 

و 24 سال سابقه كار دارد. 

يكي از برنج فروشان شهر رشت تاييد كرد كه پس از انتشار خبر ممنوعيت واردات 
برنج در كشور، بازار عرضه و تقاضا جاني دوباره گرفته و ادامه داد شايعه ارزان 

شدن قيمت انواع برنج به دليل آزاد شدن واردات، ديگر رنگ باخته است. وي ادامه 
داد: هم اكنون انواع برنج هاشمي، علي كاظمي، خزر، نعمت و برنج هاي خارجي از 

كيلويي 12 تا 3هزار و 500 تومان به تناسب كيفيت در بازار عرضه مي شود

                                                                                                      

گي�ان|  رييس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان گيالن گفت: 
ب��راي ج��ذب تس��هيالت حمايتي به 
بخش صنعت گيالن به تالش جهادي 
و مضاعف نيازمنديم.  به گزارش ايسنا، 
فره��اد دلق پ��وش گفت: بيش��ترين و 
مهم تري��ن عامل كه حجم وس��يعي از 
واحدهاي نيمه فعال و مشكل دار استان 
با آن روبه رو هس��تند، مش��كل منابع مالي و نقدينگي اس��ت. وي 
عمده ترين مشكل در توسعه اقتصادي استان را عدم ارائه تسهيالت 
بهنگام به واحدهاي صنعتي اس��تان دانس��ت و افزود: منابع بانكي 
نزد مديران و كارشناس��ان بانكي امانت اس��ت و با دقت نظر براي 
توس��عه جامعه از اين امانت بايد استفاده شود، بايد رويه ها اصالح، 
فرآيندها كاهش و به سرعت اقدام شود. دلق پوش خاطرنشان  كرد: 
تشكيل كارگروه نظارت بر ارائه تسهيالت بانكي را در برنامه خواهيم 
داش��ت تا با بررسي و نظارت بر منابع بانكي تخصيصي، كارسازي 
تسهيالت حمايتي فقط در اين بخش انجام شود و توسعه اقتصادي 
اس��تان حيثيتي است و بايد روند سريع تري به خود بگيرد. رييس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيالن افزود: اگر در جايي 
هم مش��كلي در روند اجراي كار ديديم بايد با همفكري و تعامل و 
همكاري نس��بت به رفع آن اقدام كنيم و از آن به س��ادگي نبايد 
گ��ذر كنيم و قطع��ا راهكار برون رفت از مش��كل را ارائه كنيم، به 
عبارتي ديگر الزم اس��ت هم كارشناس��ي كنيم و هم كارگش��ايي  
و صرفا نبايد به امور كارشناس��ي بس��نده ش��ود، بلكه در راستاي 
تامين منابع پروژه هاي اقتصادي و توس��عه استان بايد كارگشايي 
ش��ود. وي با تاكيد بر ضرورت ثبت تس��هيالت اعطايي در سامانه 
بهين ياب، عنوان كرد: ثبت آمار تسهيالت اعطايي در سامانه باعث 

تصميم گيري درست در مراحل بعدي خواهد شد. 

نبود نقدينگي؛ مشكل اصلي واحدهاي صنعتي 
مشكل دار گيان

اردبي�ل|  باتوجه ب��ه آموزه هاي 
اقتص��ادي نهج البالغ��ه، رييس بنياد 
بين المللي نهج البالغه معتقد اس��ت: 
ضروري اس��ت آموزه ه��اي اقتصادي 
نهج البالغ��ه جه��ت رفع مش��كالت 
فعلي جامع��ه به كار گرفته ش��ود. به 
گزارش مهر، آيت اهلل سيدجمال الدين 
دين پ��رور دي��روز در كنفرانس ملي 
علمي تخصصي نهج البالغه در اردبيل تصريح كرد: اينكه مطالعه 
نهج البالغ��ه به صرف ثواب و معارف آن باش��د، صحيح نيس��ت 
و الزم اس��ت آموزه ه��اي علمي، اخالقي و اقتص��ادي آن به كار 
گرفته ش��ود. وي افزود: با گذش��ت هزار س��ال از زمان نگارش 
نهج البالغه همچنان اين اثر غني ناظر بر جامعه بشري و نيازهاي 
انس��اني اس��ت كه  بايد در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان 
به كار گرفته ش��ود. رييس بنياد بين الملل��ي نهج البالغه تاكيد 
كرد: به ويژه در مقوله اقتصاد و در وضعيتي كه با مشكل مواجه 
هستيم، ضروري است از آموزه هاي اقتصادي نهج البالغه استفاده 
كرد. دين پرور متذكر شد: در فرهنگ اسالمي شارع مقدس هر 
چند به ش��كيبايي فقر تاكيد دارد ام��ا اين توصيه كه فرد فقير 
بماند، ديده نمي ش��ود. وي افزود: مساله اقتصاد از اساس تعاليم 
اس��المي است كه رهبر معظم انقالب به ضرورت نهادينه كردن 
اقتصاد مقاومتي برگرفته از تعاليم دين تاكيد دارند. رييس بنياد 
بين المللي نهج البالغه متذكر شد: اقتصاد  بايد مبتني بر اعتقاد ما 
باشد و وابستگي اقتصادي كه قطع آن در اقتصاد مقاومتي تاكيد 
مي ش��ود مغاير با فرهنگ اعتقادي ماس��ت.  به گفته دين پرور، 
بهره گي��ري از آموزه ه��اي دين��ي در حل مش��كالت اقتصادي 
ضرورت ويژه داش��ته و در اين ميان نهج البالغه آموزه هاي غني 

دراختيار ما قرار داده است.

آموزه هاي اقتصادي نهج الباغه به كار گرفته 
شود

خراسان شمالي|   رييس سازمان 
خراسان ش��مالي كش��اورزي   جه��اد 

 با اش��اره به خشكس��الي هاي اخير و 
كاهش ب��ازده آبياري س��نتي در اين 
اس��تان گفت: امس��ال ب��راي آبياري 
مكاني��زه ب��ا روش ه��اي نوي��ن 540 
ميلي��ارد ري��ال تس��هيالت بالعوض 
اختصاص يافت. عبداهلل يوسفي ديروز 
در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: اين ميزان تس��هيالت براي هفت 
هزار هكت��ار اراضي آبي اختص��اص يافته اس��ت. وي افزود: اين 
تس��هيالت براي اجراي طرح هاي آبياري نوين از جمله قطره يي، 
كم فشار، باراني و انتقال آب با لوله درنظر گرفته شده است. رييس 
س��ازمان جهاد كشاورزي خراسان ش��مالي گفت: در سامانه هاي 
قطره يي براي ه��ر يك هكتار از اراضي آبي تا 100 ميليون ريال 
به صورت بالعوض به كشاورزان كمك مي شود. يوسفي اظهار كرد: 
در س��امانه هاي آبياري باراني نيز بس��ته به نوع سيستم از 65 تا 
85 ميليون ريال به ازاي هر يك هكتار، در سامانه كم فشار نيز تا 
45 ميليون ريال در هر هكتار تسهيالت بالعوض داده مي شود. وي 
از كشاورزان خواست از اين فرصت استفاده كنند و سامانه آبياري 
نوين براي اقتصادي كردن فعاليت كش��اورزي، افزايش بهره وري، 
كاهش هزينه ها و صرفه جويي آب استفاده كنند. رييس سازمان 
جهاد كشاورزي خراسان شمالي از خرده مالكان بخش كشاورزي 
نيز خواس��ت با تجميع اراضي از اين تسهيالت بالعوض بهره مند 
ش��وند و افزود: براي اين منظور به مديريت هاي جهاد كشاورزي 
مراجعه داش��ته باشند. يوس��في اظهار كرد: تا پايان سال 95، از 
50هزار اراضي مس��تعد اجراي طرح هاي آبي��اري نوين 29 هزار 
هكتار طرح اجرا ش��ده بود كه معادل 58درصد اراضي مس��تعد 

است. 

اختصاص540 ميليارد ريال براي گسترش آبياري 
نوين به خراسان شمالي

مديرعام��ل  آذربايجان غرب�ي|  
پتروش��يمي مهاباد در آذربايجان غربي 
با بي��ان اينك��ه 87درص��د محصوالت 
پتروش��يمي اي��ن شهرس��تان ص��ادر 
مي شود، گفت: از ابتداي امسال تاكنون 
بي��ش از 140 ه��زار ت��ن محص��والت 
پتروشيمي اين ش��ركت به ارزش 156 
ميليون دالر صادر شد. به گزارش ايرنا، 
محسن مجيدي ديروز در گفت وگو با ايرنا، با تاكيد بر اينكه بيشترين 
صادرات محصوالت پتروشيمي مهاباد به كشورهاي تركيه و چين 
است، افزود: اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
58 درصد افزايش يافته اس��ت. مجي��دي بيان كرد: مجموع توليد 
ش��ركت پتروشيمي مهاباد از ابتداي امس��ال تا اوايل آذرماه حدود 
158هزار تن پلي اتيلن سبك خطي است كه حدود 13درصد آن در 
بازارهاي داخلي به فروش مي رسد. وي همچنين درخصوص توليد 
روزانه شركت پتروش��يمي مهاباد و ترانزيت محصوالت آن، گفت: 
توليد روزانه اين مجموعه 900 تن بوده و انتقال آنها به صورت روزانه 
نيازمند 45 تا 50 دستگاه تريلر است. مديرعامل شركت پتروشيمي 
مهاباد با اشاره به اشتغال غيرمستقيم اين شركت، اظهار كرد: يكي 
از اشتغال هاي پتروشيمي در بخش صنعت حمل و نقل اتفاق افتاده 
ام��ا در ماه هاي اخير تنه��ا 20 تا 24 تريلي ب��ار و محصوالت اين 
شركت را حمل كرده و بقيه به علت كمبود تريلر روي زمين مانده 
است. مجيدي افزود: روزانه براي 50 تريلر بار دايمي وجود دارد اما 
رانندگان غيربومي بيشتر از رانندگان محلي از اين فرصت اشتغال 
استفاده مي كنند. مجتمع پتروشيمي مهاباد در قالب طرح ساخت 
خط انتقال اتيلن از عسلويه به غرب كشور به طول يك هزار و 600 
 كيلومتر ساخته شده است و اتيلن كه خوراك اصلي اين پتروشيمي 
را تشكيل مي دهد از عسلويه به اين مجتمع منتقل و تزريق مي شود. 

صادرات 156 ميليون دالر محصوالت پتروشيمي 
از مهاباد
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اقتصاد اجتماعي12
معرفي4چهرهماندگار

دركتبدرسي
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي به اقد امات 
انجام شد ه د ر حوزه ماند گاري قهرمانان ملي د ر كتب د رسي 
اشاره كرد  و گفت: اين قهرمانان د رس فد اكاري و شجاعت 
آموخته و مي توانند  هويت اسالمي، انقالبي و ايراني را تقويت 
كنند . حجت االسالم والمسلمين محي الد ين بهرام محمد يان 
د رباره ماند گاري قهرمانان ملي د ر كتب د رسي اظهار كرد : 
د رباره حذف د رس د هقان فد اكار از كتب د رس��ي مطالبي 
بيان ش��د ه بود  د رحالي كه د هقان فد اكار د ر كتب د رس��ي 
وج��ود  د ارد  و د ر د رس »س��يماي فد اكاران« كالس س��وم 

ابتد ايي به آن اشاره شد ه است. 
او افزود : د ر د رس س��يماي فد اكاران به شهيد  فهميد ه، 
ريزعل��ي خواجوي، س��هام خيام و مرح��وم اميد علي معلم 
ف��د اكار كه خود ش را به آت��ش اند اخت و د انش آموزانش را 
نجات د اد ، پرد اخته شد ه اس��ت. رييس سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي با بيان اينكه هيچگاه نام د هقان فد اكار 
د ر اين 50 س��ال از كتب د رس��ي حذف نشد ه است د رباره 
پرد اختن به قهرمانان ملي د ر محتواي آموزش��ي به ايس��نا 
گفت: ما قهرمانان و چهره هاي ماند گاري د ر كش��ور د اريم 
كه مي توانند  براي د انش آموزان ما الگو باش��ند . محمد يان 
اد امه د اد : اين قهرمانان د رس فد اكاري و ش��جاعت آموخته 
و مي توانن��د  هوي��ت اس��المي، انقالبي و ايران��ي را تقويت 
كنند . ما اس��طوره هاي حماس��ي و چهره هاي واقعي كه د ر 
جن��گ و د وران د فاع مقد س افتخار آفريد ن��د ، كم ند اريم. 
همچنين د ر عرصه خد مات علم��ي و خد مت به مرد م نيز 
چهره هاي برجس��ته يي د اريم كه به آنها د ر كتب د رسي و 
س��اير محتواهاي آموزشي اشاره ش��د ه است. وي اد امه د اد : 
شايد  بتوان اد عا كرد  بيش��ترين توليد ات د ر زمينه معرفي 
چهره ه��اي خد وم د ر آم��وزش و پرورش ب��ه خصوص د ر 
سازمان پژوهش، مجالت رشد  و انتشارات مد رسه د ر قالب 

كتب مستقل آمد ه است. 

آغازتدوينبرنامهعملياتي
سال۹۷وزارتبهداشت

مد يركل د فتر برنامه ريزي و نظارت راهبرد ي معاونت 
برنامه ري��زي راهبرد ي و هماهنگي وزارت بهد اش��ت از 
تد وين برنامه عملياتي سال ۹۷ د ر سطح وزارت بهد اشت 
خب��ر د اد . رحيم رئوفي جهرمي با اع��الم اين مطلب د ر 
جلسه كميته برنامه ريزي وزارت بهد اشت گفت: تد وين 
برنامه عملياتي بايد  با توجه به آناليز صورت گرفته طبق 
برنامه سال ۹۶ همراه با واقع بيني و مشاركت حد اكثري 
د انش��گاه هاي علوم پزشكي صورت گيرد . مد يركل د فتر 
برنامه ري��زي و نظ��ارت راهبرد ي معاون��ت برنامه ريزي 
راهبرد ي و هماهنگي وزارت بهد اشت د ر اد امه اظهار كرد : 
حمايت معاونان ستاد ي د ر تبيين برنامه ها از اصول اوليه 
و اساسي برنامه ريزي است و اين امر محقق نمي شود  مگر 
اينكه اولويت ها، سياست ها و د غد غه هاي آن د ر راستاي 

اهد اف تبيين شد ه را تبد يل به برنامه كنيم. 
رئوف��ي د ر پايان گفت: حركت د انش��گاه هاي علوم 
پزش��كي د ر راس��تاي اجراي برنامه عملياتي سال ۹۶ 
قابل قبول است و بحث غني كرد ن محتواي برنامه هاي 
سال ۹۷ بايد  د ر سطح ستاد  وزارت بهد اشت د ر اولويت 

قرار گيرد . 

تجمعدانشجوياندراعتراض
بهكاالييسازيآموزش

د انش��جويان د انشگاه هاي عالمه طباطبايي و شهيد  
بهشتي پيش از ظهر د يروز د ر اعتراض به كااليي سازي 

آموزش تجمع كرد ند . 
ب��ه گ��زارش ايلن��ا، د انش��جويان د انش��گاه عالمه 
طباطبايي د ر اعتراض به كااليي سازي آموزش د ر حياط 

اين د انشگاه د ست به تجمع اعتراضي زد ند . 
د انش��جويان ب��ا ش��عارهاي »د انش��گاه پولگرد ان، 
تضعيف زحمتكش��ان«، »تد بير اين وزارت، علم اس��ت 
يا تجارت؟«، »روند  پولي س��ازي_نقض قانون اساسي«، 
»د ر د انش��گاه بيگاري بعد  از تحصيل بيكاري«، »نه به 
تبعيض جنس��يتي و د انش��گاه پاد گاني« اعتراض خود  
را اعالم كرد ند . »د انش��گاه پولك��ي؛ كارورزي زوركي«، 
»نه به طرح كارورزي، نه به ارزان س��ازي نيروي كار«، 
»تش��كل وابس��ته نمي خوايم نمي خوايم« و »تبعيض 
جنس��يتي؛ محكوم اس��ت، محك��وم اس��ت« از د يگر 

شعارهاي د انشجويان د ر آستانه روز د انشجو بود . 
همچنين د انشجويان روزانه د انشگاه شهيد  بهشتي 
د ر اعت��راض به آنچ��ه كه اخذ ش��هريه هاي غيرقانوني 

مطرح مي كنند ، د ست به اعتراض زد ند . 
اين د انش��جويان به همراهي تعد اد ي از د انشجويان 
ش��بانه، مقابل ساختمان رياس��ت اين د انشگاه تجمع 
كرد ند . د انشجويان با شعارهاي»وعد ه وعيد  نمي خوايم 
جواب قاطع مي خوايم« و »آموزش حق مسلم ماست« 

اعتراض خود  را نشان د اد ند . 

تاريخاعتباركارتهايملي
هوشمندچندسالاست؟

س��خنگوي س��ازمان ثبت احوال با بيان اينكه د ولت 
الكترونيك به تعبيري كليد  ورود  به كارت ملي هوشمند  
اس��ت، گفت: تاريخ اعتبار كارت هاي ملي هوش��مند  تا 
۷سال پيش بيني ش��د ه زيرا ممكن است د ر اين ۷سال 

چهره  افراد  تغيير كند . 
س��يف اهلل ابوترابي با بيان اينكه د ولت الكترونيك به 
تعبيري كليد  ورود  به كارت ملي هوش��مند  است، اظهار 
كرد : وزير كش��ور پيگير موضوع تجميع كارت هاي ملي 
هوشمند  است و تجميع كارت هاي هوشمند  به معني اين 
است كه همه اطالعات هويتي افراد  د ر د اخل يك كارت 
قرار گيرد  و هر ايراني يك كارت احزار هويت د اشته باشد . 
او همچني��ن به تاريخ اعتبار كارت هاي ملي هوش��مند  
اش��اره كرد  و به ايسنا گفت: تاريخ اعتبار كارت هاي ملي 
هوشمند  تا ۷سال پيش بيني شد ه است زيرا ممكن است 
د ر اين ۷س��ال چهره  افراد  تغيير كند ؛ البته ممكن است 
بعد  از اين مد ت پيش بيني شد ه نيز امكان تمد يد  مجد د  
اين كارت ها مانند  كارت هاي سابق فراهم شود  يا به طور 

كلي تغييراتي د ر آن رخ د هد . 
براس��اس اين گزارش، كس��اني كه تا پايان سال ۸۹ 
كارت ملي س��ابق را د ريافت كرد ه اند  بايد  تا پايان س��ال 
۹۶ ب��راي اخذ كارت ملي هوش��مند  مراجعه كنند ؛ زيرا 
تا پايان سال ۹۶ اعتبار كارت هاي ملي سابق شان از بين 
مي رود . همچنين كارت هايي كه تاريخ اعتبار آنها تا سال 
۹۷ تمد يد  شد ه و تعد اد  آن نيز محد ود  است د ر سال ۹۷ 
نيز اعتبار د ارند ؛ البته ممكن اس��ت با صد ور كارت ملي 

هوشمند  اعتبار آنها نيز ساقط شود .

اخبار

طرحتحولسالمتباتزريقپولدولتسرپاميماند

18هزار ميليارد تومان براي ادامه بيمه سالمت

استقراضازخارجبراياحيايدرياچهاروميه
مد ير س��تاد  احياي د رياچ��ه اروميه ب��ا تاكيد  بر 
اينكه د رياچه اروميه با بود جه سنواتي احيا نمي شود ، 
اس��تقراض از خارج را راهكار تامين منابع مالي مورد  
نياز اين س��تاد  د انس��ت و گفت: اگر سازمان برنامه و 
بود جه پول ن��د ارد ، د ولت اجازه د هد  از منابع خارجي 

وام بگيريم. 
عيس��ي كالنتري معاون رييس جمه��ور و رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست كه همزمان عهد ه د ار 
مد يريت س��تاد  احياي د رياچه اروميه اس��ت، با اشاره 
به اينكه د رياچه اروميه د چار د و مس��اله اصلي است، 
گفت: كمبود  بود جه  و كاهش شد يد  بارند گي مهم ترين 
مسائل د رياچه اروميه هستند . د رياچه اروميه د ر سال 
آبي ۹۶-۹5 نس��بت به يك س��ال قبل، ۳۸ د رصد  و 
نس��بت به ميانگين بارش بلند مد ت )۴۸ ساله( حد ود  
۲۲ د رص��د  كم بارش��ي را تجربه كرد . امس��ال نيز با 
گذش��ت بيش از د و م��اه از فصل پايي��ز هنوز بارش 
چند اني د ر اين منطقه د ريافت نشد ه و با اينكه بارش 
د ر اين مقطع زماني بس��يار ناچي��ز بود ه اما تبخير به 
قوت خود  باقي اس��ت و آب ورود ي ني��ز وجود  ند ارد  
بنابراين طبيعي اس��ت كه د ر چنين شرايطي ارتفاع 

د رياچه اروميه كاهش پيد ا كند . 
او ب��ا تاكيد  بر اينكه اگ��ر آب وارد  د رياچه اروميه 
 نش��ود ، د رياچ��ه ب��ه ش��رايط بحران��ي د وران قب��ل 
بر مي گرد د ، اظهار كرد : د ر س��ال گذشته حد ود  يك 
ميليارد و ۱50 ميليون مترمكعب آب وارد  د رياچه شد  
كه قطعا اين ميزان آب براي د رياچه كافي نيست چون 
اگر بخواهيم د رياچه اروميه به روند  عاد ي برگرد د  بايد  

ساالنه ۳.۱ ميليارد  مترمكعب آب وارد  آن كنيم. 

بدهي۱۸۰۰ميلياردتومانيدولتبهستاداحيا
مد ير ستاد  احياي د رياچه اروميه د ر اد امه از تامين 
اعتبار ۲00 ميليارد  توماني ستاد  احيا خبر د اد  و گفت: 
با اينكه د ولت د ر ماه گذش��ته ۲00 ميليارد  تومان به 
ستاد  احياي د رياچه اروميه پرد اخت كرد  اما بود جه يي 
كه بايد  به ستاد  پرد اخت شود ، حد ود  ۱۸00 ميليارد  

تومان است.
كالنت��ري د ر مورد  محل مصرف اين ۲00 ميليارد  
تومان گفت: اين مبل��غ براي پروژه هاي مختلف مثل 
احد اث تصفيه خانه فاضالب، سرد هنه سازي رود خانه ها 
و... هزينه مي شود . واقعيت اين است كه بايد  زمستان 
هر سال سرد هنه ها را ببند يم و د ر فصل بهار باز كنيم 
و ب��ا توجه به تعد اد  500 تايي س��رد هنه ها د ر حوضه 
د رياچه، همين كار به مبلغي حد ود  ۴0 ميليارد  تومان 
نياز د ارد  كه متاسفانه سال گذشته به د ليل محد ود يت 
مالي نتوانستيم اين كار را انجام د هيم و ۴00 ميليون 
متر مكعب آب را از د س��ت د اد يم چون د ر اين شرايط 
كشاورزان منطقه، آب را به زمين خود  انتقال د اد ند  و 

به عنوان يخ آب از آن استفاد ه كرد ند . 

درياچهاروميهبابودجهسنواتياحيانميشود
معاون رييس جمهور ر اد امه ضمن ابراز نگراني د ر 
مورد  وضعيت مالي ستاد  احياي د رياچه اروميه گفت: 
د ر د و س��ال گذشته ثابت ش��د ه كه با بود جه سنواتي 
نمي ت��وان كارهاي د رياچه ارومي��ه را پيش برد . گروه 
تحقيقاتي د رياچه اروميه د ر زمينه ارائه برنامه  براي احيا 
عملكرد  خوبي د اشت و برنامه هاي كامال اجرايي ارائه 
د اد  كه اشتباهات برنامه ها د ر حين اجرا اصالح مي شود  

چون برنامه، حالت د ايناميك د ارد  اما با بود جه يي كه 
سازمان برنامه و بود جه تخصيص مي د هد ، بعيد  است 

احياي د رياچه اروميه صورت گيرد . 

استقراضازخارجبرايتاميننيازمالي
مد ير س��تاد  احياي د رياچه اروميه ضمن تاكيد  بر 
ض��رورت تامين به موقع منابع مالي مورد  نياز د رياچه 
اروميه گفت: د ر ش��رايط حاضر د نبال اين هستيم كه 
اگر س��ازمان برنامه و بود جه پول ن��د ارد ، د ولت اجازه 
اس��تقراض از خارج از كش��ور بد هد  يعني پول مورد  
نياز د رياچه را از خارجي ها به شكل وام با بهره حد ود  
۲.5 د رصد  بگيريم. اين وام حد ود  پنج يا ش��ش سال 
د وره تنفس د ارد  و بعد  از آن طي بازه زماني ۱0 ساله 
بازپرد اخت مي شود . كالنتري د ر پاسخ به پرسشي د ر 
مورد  مبلغ اين وام با اشاره به اينكه حد اقل مبلغ مورد  
نياز د رياچه حد ود  ۳ تا ۳.5 ميليارد  د الر است، به ايسنا 
گفت: ما بايد  رييس جمهور، معاون اول رييس جمهور 
و ريي��س س��ازمان برنامه و بود ج��ه را قانع كنيم كه 
د رياچ��ه اروميه به قد ري اهميت د ارد  كه اگر كش��ور 
د ر ش��رايط فعلي پول ند ارد ، براي احياي آن، وامي از 
خارج د ريافت شود  و د ولت به تد ريج طي ۱0 سال آن 

را پرد اخت كند . 
او اد امه د اد : هنوز نتوانس��تيم د ول��ت را براي اين 
كار قان��ع كنيم چون براي امور توليد ي و صنعتي كه 
توجيه اقتصاد ي د ارد  و مي توان از محل كاركرد  همان 
بخش، بد هي را پرد اخت كند ، اين اجازه د اد ه مي شود  
كه از خارج اس��تقراض صورت گي��رد  اما بازپرد اخت 
وام د رياچ��ه اروميه بر عهد ه د ول��ت خواهد  بود . براي 

همين د ولت هنوز قانع به انجام اين كار نش��د ه است 
و م��ا تالش مي كنيم اهميت احياي د رياچه اروميه را 
شفاف كنيم چون خشكي د رياچه اروميه خسارت هاي 
بسيار بيشتري خواهد  د اشت و د ه ها برابر همين مبلغ 
هزينه هاي ناشي از خشكي د رياچه اروميه خواهد  بود  
ضمن اينكه حفظ محيط زيست يك وظيفه حاكميتي 

است. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت تاكيد  
كرد : عالوه بر د رياچه اروميه براي احياي تعد اد ي از 
تاالب هاي د يگر كشور نيز مي توان از منابع خارجي 
اس��تفاد ه كرد  چون بود جه د اخلي كشش رسيد گي 
به اين موضوعات را ند ارد  و از آنجا كه اين موارد  د ر 
زمره بود جه عمراني قرار مي گيرد  معموال بيش از ۲0 
يا ۳0 د رصد  اين بود جه ها تخصيص د اد ه نمي ش��ود  
بنابراي��ن ب��ا ۲0 د رصد  تخصيص بود ج��ه نمي توان 

طبق زمان بند ي كاره��اي احيايي د رياچه اروميه را 
اجرا كرد . ستاد  احياي د رياچه اروميه زماني مي تواند  
طبق برنامه ۱0 س��اله حركت كند  كه بود جه ها نيز 
طبق همان برنامه تخصيص د اد ه شود . كالنتري د ر 
پاي��ان د ر مورد  نگراني برخي اهالي محيط زيس��ت 
نس��بت به سرنوش��ت د رياچه اروميه به د ليل تعد د  
مس��ووليت ها و انتصاب او به عنوان رييس س��ازمان 
محيط زيس��ت گفت: از ابن بابت جاي نگراني وجود  
ن��د ارد  چون خوش��بختانه وضعي��ت د رياچه اروميه 
نهاد ينه ش��د ه اس��ت. د ر حال حاضر د رياچه اروميه 
قائم به شخص نيست بلكه تشكيالت مشخصي د ارد  
همچنين محرز شد ه كه د رياچه اروميه قابليت احيا 
د ارد  و د رصورت تامين حق آب��ه د رياچه، نگراني د ر 
مورد  احي��اي آن وجود  ند ارد  و از اين بابت د ر مورد  

د رياچه اروميه نگراني ند ارم. 

مد يران س��ازمان تامين اجتماعي تصميم د ارند  از 
طريق آزمون وسع، تعد اد  كساني را كه تحت پوشش 
بيمه س��المت هس��تند  كاهش د هد . د ليل مشخص 
است؛ كس��ري بود جه. وزارت بهد اش��ت كه پيش از 
اجراي طرح پزش��ك خان��واد ه و نس��خه الكترونيك 
كه هزينه هاي د رمان كش��ور را كاهش مي د اد ، طرح 
تحول س��المت را به اجرا گذاش��ت، حاال با مش��كل 
بود جه روبرو ش��د ه اس��ت. بيمه ها به مراكز د رماني و 
د اروخانه ه��ا بد هكارند  و هر روز ب��ا توجه به افزايش 
مراجعات به بيمارس��تان هاي د ولتي، رقم اين بد هي 
بيشتر مي شود . سال گذشته استمد اد  د ولت، بيمه ها 
را از ورشكس��تگي نج��ات د اد ، اما امس��ال د ولت هم 
نتوانس��ته براي تغيير وضعيت اق��د ام عملي صورت 
د هد ؛ هرچند  كه حس��ن روحان��ي، رييس جمهوري، 
چن��د  روز پيش تاكيد  كرد  ك��ه د ولت از طرح تحول 
س��المت حمايت مي كند  و اين طرح متوقف نخواهد  
ش��د . مد يرعامل بيمه سالمت نيز پيش��نهاد  د اد  كه 
د ولت ۱۸ هزار ميليارد  تومان به بيمه س��المت كمك 
كند . اما نايب رييس كميس��يون بهد اش��ت و د رمان 
مجلس، با بيان اينكه پيش��نهاد  افزايش بود جه بيمه 
س��المت به مي��زان ۱۸ هزار ميليارد  توم��ان با منابع 
د ولت امكان پذير نيس��ت، گفت: هنراين است كه با 

بود جه فعلي مد يريت هزينه ها انجام شود . 
محمد حس��ين قرباني د رباره پيشنهاد  مد يرعامل 
س��ازمان بيمه س��المت مبن��ي براينك��ه بود جه اين 
س��ازمان د رس��ال ۹۷ بايد  به ۱۸ هزار ميليارد  تومان 
افزايش پيد ا كند ، گفت: به نظر مد يرعامل س��ازمان 
بيمه س��المت با چنين اظهارنظري به د نبال استفاد ه 
از تمام منابع طرح تحول س��المت براي اين سازمان 
بيمه گر است؛ بطورحتم مجموع ۱0 د رصد  هد فمند ي 
و يك د رصد  ارزش افزود ه بيس��ت هزار ميليارد  تومان 

نيست. 
نمايند ه مرد م آس��تانه اش��رفيه د رمجلس شوراي 
اسالمي، با اش��اره به اينكه پيشنهاد  مد يرعامل بيمه 
س��المت به معناي اختصاص ۱00 د رصد ي اعتبارات 
طرح تحول به اين بيمه است، افزود : اما اينكه سازمان 
بيمه س��المت د چار مش��كالت اعتباري است برهيچ 
فرد ي پوشيد ه نيس��ت، بد هي هاي بيمه، طرح تحول 
س��المت و فضاي ايجاد  ش��د ه بازد رمان��ي براي همه 
مرد م؛ همچنين ند اش��تن گايد الين ه��ا، عد م اجراي 
سيس��تم ارجاع و د رنظرگرفتن بيمه رايگان براي ۳۲ 
ميلي��ارد نفر با منابع حوزه س��المت همخواني ند ارد . 
او ب��ا بي��ان اينكه بي توجهي به منابع موجود  س��بب 
افزايش مش��كالت حوزه سالمت شد ه است، به خانه 
ملت گفت: بايد  مد يريت هزينه ها صورت گيرد ، البته 
ش��ايد  طرح اين پيش��نهاد  بود جه يي براي بد هكاري 

گذش��ته و مد يريت آيند ه هزينه هاي بيمه س��المت 
باشد ، اما اينكه آيا اين پيشنهاد  با منابع موجود  د ولت 
همخواني د اشته باش��د ؛ د و مقوله و موضوع متفاوت 
اس��ت، ولي شواهد  موجود  نش��ان از نبود  اين بود جه 
د ر د ولت براي بيمه س��المت اس��ت. قرباني با تاكيد  
براينك��ه مناب��ع د ولت محد ود  و ناچيز اس��ت، گفت: 
هنر اين اس��ت كه با همين منابع به انتظارات مرد م 
د رحوزه س��المت جامه عمل پوش��اند ه ش��ود ، ضمن 
اينكه آزمون وس��عي از قبل ب��راي مد يريت هزينه ها 
انجام مي ش��د ؛ اين موضوع به عنوان يك مولفه مهم 
د ربرنامه شش��م نيز مورد  توجه قرار گرفت، بنابراين 
براي صرف��ه جويي و توزيع عاد النه منابع اجراي اين 

آزمون بايد  بطور د قيق د ر د ستوركار قرار گيرد . 
نايب ريي��س كميس��يون بهد اش��ت و د رم��ان 
مجلس، د رخصوص نب��ود  اطالعات الزم براي رفع 
همپوشاني هاي بيمه اي، افزود : اين موضوع چالش 
د ولت اس��ت، بنابراين عد م ارتباط و نوع هماهنگي 
مي��ان د س��تگاه هاي د ولتي مش��كالتي را د ر رفع 
همپوش��اني هاي بيمه يي به وجود  آورد ه است؛ اما 
انتظار مي رود  كه اين مش��كل با حضور معاون اول 
رييس جمهور حل از س��وي س��ازمان هاي بيمه گر 

حل شود . 

واگذاريمسووليتبستهخدماتبيمه
پايهسالمتبهوزارتبهداشت

س��خنگوي وزارت بهد اش��ت، د رمان و آموزش 
پزش��كي نيز گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه 
وزارت بهد اش��ت مس��وول تعيي��ن و ابالغ بس��ته 
خد مات مورد  تعهد  صند وق هاي بيمه پايه سالمت 
اس��ت و اين برنامه از ابتد اي س��ال د وم اين قانون 

اجرا مي شود . 
ايرج حريرچي با بيان اينكه نسبت د اد ن بخش 
زي��اد ي از مطالبات قاب��ل توجه صنعت د ارويي به 
ط��رح تحول صحيح نيس��ت، اظهار ك��رد : عمد ه 
منابع صنايع د ارويي از منابع خود  شركت ها و مابه 
التفاوت يارانه د اروها تامين مي شود . تاخير بيمه ها 
نيز پرد اخت بيمارس��تان ها به شركت هاي د ارويي 
را د چار مش��كل مي كند  البت��ه پرد اخت مطالبات 
بيمه ها به د اروخانه هاي د ولتي تا آذر سال گذشته 
انجام ش��د ه اس��ت و د ر خص��وص د اروخانه هاي 
خصوص��ي نيز اي��ن پرد اختي تا ارد يبهش��ت ماه 
۹۶ رس��يد ه است. اعتبارات س��ازمان هاي بيمه گر 
به طرح تحول ارتباطي ند ارد . د ر نشس��ت خبري 
هفتگي وزارت بهد اش��ت با اش��اره به تكاليف اين 
وزارتخانه د ر قانون پنج س��اله برنامه ششم توسعه 

اظه��ار كرد : د ر ماد ه ۷0 اي��ن قانون د ولت مكلف 
ش��د ه است براي تحقق سياست هاي كلي سالمت 
ش��امل تامي��ن منابع پاي��د ارو مد يري��ت منابع از 
طريق نظام بيمه يي با محوريت وزارت بهد اش��ت 
تا پايان س��ال اول اجراي برنام��ه اقد اماتي انجام 
د هد  همچنين براي توس��عه كمي و كيفي بيمه ها 
مد يري��ت منابع از طريق نظام بيمه يي با محوريت 
وزارت بهد اش��ت تا پايان س��ال اول اجراي برنامه 
اقد اماتي را انجام د هد . د ر اين برنامه پوشش بيمه 
س��المت براي آحاد  جمعيت كشور اجباري شد ه 
است و برخورد اري از يارانه د ولت منوط به ارزيابي 

وسع خواهد  بود . 
او اد امه د اد : حق بيمه ش��امل سرپرست خانوار 
و تم��ام افراد  تح��ت تكفل اس��ت و هفت د رصد  
د رآمد  فرد  را ش��امل مي شود . از سال ۱۳۸۴ طرح 
گسترش بيمه روستايي، اجباري شد  و ۲۳ ميليون 
روستايي تحت پوشش خد مات بستري و سرپايي 
قرار گرفتند . د ر طرح تحول نظام سالمت نيز ۱۱ 
ميليون نفر د ر س��ال اول اجراي طرح بيمه شد ند . 
تمام افراد  تحت پوشش كميته امد اد ، بهزيستي و 
برخي اقش��ار خاص هم تحت پوشش رايگان قرار 
گرفتند . د ر مجم��وع تقريبا 50 د رصد  افراد  تحت 

پوشش بيمه رايگان بيمه شد ند  و د ولت حق بيمه 
آنها را مي پرد ازد . اين كار نيز بايد  بر اساس ارزيابي 

وسع انجام شد ه است. 
سخنگوي وزارت بهد اشت د رباره پوشش بيمه 
س��المت براي افراد  خارجي مقيم د ر ايران گفت: 
پوش��ش بيمه سالمت براي افراد  مقيم خارجي د ر 
كش��ور از جمله پناهند گان مورد  تاييد  د فتر اتباع 
خارجي الزامي ش��د ه اس��ت اما يكي از مشكالت 
م��ا اهالي ش��ريف افغان هس��تند  كه ب��ه صورت 
غيرقانوني د ر كش��ور حضور د ارند  و براي د ريافت 
خد مات د رماني به بيمارستان ها مراجعه مي كنند  
ام��ا قانون محد ود  ما اج��ازه نمي د هد  پولي از آنها 

د ريافت نكنيم. 
وي افزود : طبق سرشماري ها تا پايان سال ۹5، 
يك ميلي��ون و 500 هزار تبعه خارجي د ر كش��ور 

حضور د اشتند . 
بعض��ي از اتباع كه مجوز حض��ور قانوني د ارند  
معموال تحت پوش��ش بيمه كميسارياي عالي قرار 
د ارن��د  اما د ر بعض��ي از ش��هرهاي كوچك تا ۴0 
د رصد  مراجعات بيمارس��تان ها را اهالي افغانستان 
تش��كيل مي د هن��د  كه معم��وال جزو قش��ر فقير 
هستند  اما بيمارس��تان ها نيز كشش مالي ند ارند  
و نمي توانن��د  از آنها پولي د رياف��ت نكنند . هر بار 
بس��تري بطور متوس��ط ۲ ميليون توم��ان هزينه 
د ارد . خيلي از آنان نيز بيماران تصاد في هستند  و 

نمي توان به اين افراد  خد مت ارائه نكرد . 
س��خنگوي وزارت بهد اش��ت اضافه كرد : يكي 
از مش��كالت ما پرد اخت نش��د ن ح��ق بيمه پايه 
س��المت كاركنان برخي د س��تگاه هاي اجرايي با 
اد عاي كس��ري منابع اس��ت كه د ود  اي��ن كار به 
چشم بيمارستان هاي د ولتي مي رود . اين موضوع 
د رقانون برنامه شش��م توسعه نيز مورد  توجه قرار 

گرفته است. 

درتهرانبيمارستانپالسكوييكمنداريم
همچنين به گفته حريرچي با وجود  اينكه آمار 
تخت هاي فرس��ود ه د ر كشور به ۴5 د رصد  كاهش 
يافت��ه اس��ت اما د ر ته��ران ۷5 د رص��د  تخت هاي 
بيمارستاني د ولتي و د انش��گاهي فرسود ه هستند . 
حريرچ��ي اظه��ار ك��رد : ۳۹ه��زار و ۷۶0 تخ��ت 
بيمارستاني د ر سطح كشور د ر د ست ساخت است. 
د ر ته��ران ني��ز از ۲5۳ ه��زار و ۹۲0 تخت موجود  
۱۱ هزار و ۱۷ مورد  د ر بخش د ولتي و د انش��گاهي 
و ۱۴ ه��زار و ۳۷5 تخ��ت د ر بخ��ش خصوص��ي و 
غيرد ولت��ي ق��رار د ارد . م��ا د ر تهران بيمارس��تان 

پالسكويي كم ند اريم. 

س��خنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: د ر زمان حاضر 
۲هزار و 500 پروند ه براي افراد  فاقد  شناسنامه كه اد عاي ايراني 
بود ن را د ارند  د ر اس��تان سيس��تان و بلوچستان تشكيل شد ه 

است. 
سيف اهلل ابو ترابي افزود : براي اين افراد  تشكيل پروند ه شد ه 
اس��ت و پروند ه كس��اني كه مربوط به تعيين هويت مي ش��ود  
ب��ه نيروي انتظام��ي و تعيين تابعيت ها نيز به ش��وراي تامين 

شهرستان مي رود . 
او اظهار كرد : نيروي انتظامي و ش��وراي تامين شهرس��تان 
و اد اره اطالع��ات پ��س از بررس��ي هاي الزم نتاي��ج را به ثبت 
احوال ارس��ال مي كنند . ابوترابي گفت: ثبت احوال د ر صورتي 
ك��ه تابعي��ت يا هويت اين افراد  تاييد  ش��د  ب��راي آنها مد ارك 
هويت��ي را صاد ر خواهد  كرد . او تاكيد  كرد : هويت تمام ايرانيان 
ب��راي د ريافت هرگونه خد ماتي مانند  خد مات بانكي براس��اس 
اطالعات پايگاه اطالعات جمعيتي س��ازمان ثبت احوال كشور 
اس��تعالم مي شود . او ياد  آور ش��د  كه د ر حال حاضر ۲00هزار 
نقطه د ر كشور به پايگاه اطالعات جمعيتي سازمان ثبت احوال 
متصل اس��ت. س��خنگوي س��ازمان ثبت احوال به ايرنا گفت: 
چنانچه افراد  توس��ط نهاد هايي مانند  مراجع قضايي و امنيتي 
منع ارائه خد مت نباش��ند ، مي توانند  خد مات مورد  نظر خود  را 
د رياف��ت كنند  د ر غير اين صورت نمي توانند  هيچ نوع خد متي 
را د ريافت كنند . وي اظهاركرد : د ر اس��تان هايي مانند  سيستان 
و بلوچس��تان خانه هاي بهد اشت، ش��وراها، د هياران و بهورزان 

اد ارات ثبت اح��وال را براي ثبت وقايع حياتي كمك مي كنند . 
ابوتراب��ي اضاف��ه كرد : چنانچه د ر نقطه يي از كش��ور اين چهار 
عامل براي كمك به ثبت احوال نباشد  عضو د يگري به نام ثبت 
يار )ي��اوران ثبت( براي ثبت والد ت و وف��ات به كمك اد ارات 
ثبت احوال مي آيند . او تاكيد  كرد : د ر حال حاضر ۹۹/۸ د رصد  
از والد ت ه��ا و فوت ها د ر مهلت قانوني )والد ت ۱5 روز و فوت 
۱0 روز( ثبت مي ش��ود  و د ر هيچ استاني ميزان ثبت د و واقعه 

والد ت و وفات كمتر از ۹۹ د رصد  نيست. 
د ر حال حاضر جمعيت ايران بيش از ۸0 ميليون نفر اس��ت 
و جمعيت سيس��تان و بلوچس��تان با وسعتي حد ود  ۱۸۷ هزار 
و 50۲ كيلومترمربع )معاد ل ۱۱/5 د رصد  مس��احت كشور( بر 
اساس سرشماري نفوس و مسكن سال ۹5 با ۱۹ شهرستان به 
۲ميليون و ۷۷5 هزار و ۱۴ نفر شامل ۷0۴ هزار و ۸۸۸ خانوار 
رسيد ه اس��ت. اين استان از ۲ حوزه سيستان د ر شمال استان 
ش��امل شهرستان هاي زابل، هيرمند ، زهك، هامون و نيمروز و 
بلوچستان د ر جنوب با شهرستان هاي خاش، ايرانشهر، سراوان، 
سيب و س��وران، مهرس��تان، د لگان، فنوج، قصرقند ، نيكشهر، 
س��رباز، چابهار و كنارك تش��كيل شد ه اس��ت. شهرستان هاي 

زاهد ان و ميرجاوه نيز د ر مركز اين استان واقع شد ه اند . 
اين اس��تان د اراي ۱۹ شهرس��تان و حد ود  ۹ هزار روستا و 
آباد ي اس��ت كه ۶ هزار و 500 روستاي آن د اراي سكنه است 
و افزون بر ۱۱00 كيلومتر مرز خش��كي با كشورهاي پاكستان 
و افغانستان و ۳۱0 كيلومتر مرز د ريايي د ر د رياي عمان د ارد . 

تشكيل25۰۰پروندهبرايبيشناسنامههايسيستانوبلوچستان
عضو هيات رييسه كميس��يون اجتماعي مجلس، گفت: اجباري 
ش��د ن مش��اوره و غربالگري ژنتيك د ر برنامه ششم توسعه تا حد ود  

بسياري مي تواند  از افزايش معلوليت هاي ژنتيك جلوگيري كند . 
ناهيد  تاج الد ين با اش��اره به سرانه جمعيت معلوالن، گفت: طبق 
آخرين سرش��ماري ها س��رانه جمعيت معلول د ر كشور ۱.۳5د رصد  
اس��ت، به بيان د يگر د ر حال حاضر از ه��ر ۱000 نفر حد ود  ۱۳ نفر 
د ر كش��ور يك نوع معلوليت د ارند . نمايند ه مرد م اصفهان د ر مجلس 
شوراي اسالمي، افزود : ساالنه حد ود  ۳0 الي ۴0 هزار معلول به جامعه 
معلوالن كش��ور به واس��طه تولد  فرزند ان معلول و معلوليت ناشي از 

حواد ث كار و رانند گي اضافه مي شوند . 
او اظهار كرد : باتوجه به اينكه نزد يك به ۴0د رصد  معلوليت ها 
د ر كش��ور ناشي از عوامل ژنتيك اس��ت، اجباري شد ن مشاوره و 
غربالگري ژنتيك د ر برنامه ششم توسعه تا حد ود  زياد ي مي تواند  
جلوي افزايش معلوليت هاي ژنتيك را بگيرد . اين نمايند ه مرد م د ر 
مجلس د هم به خانه ملت گفت: طبق ماد ه ۷5 قانون برنامه ششم 
توسعه كش��ور، همه زوجين د ر آستانه ازد واج بايد  فرم ژنتيك را 
پرك��رد ه و د ر صورت لزوم مش��اوره ها و آزمايش هاي ژنتيك قبل 
از ازد واج را انجام د هند ، البته بيشترين د رصد  معلوالن را معلوالن 
ذهني و معلوالن د اراي نقص پا تشكيل مي د هند  و عمال 5۷ د رصد  
معلوالن ما يا معلول ذهني اند  يا د اراي نقص پا هستند . تاج الد ين 
گفت: اين آمار نشان مي د هد  كه تمركز خد مات توانبخشي ما بايد  
د ر كد ام حوزه ها باشد  و بيشترين خد مات رساني به كد ام طيف از 
معلوالن بايد  صورت گيرد ، بنابراين به موازات خد مات توانبخشي 

ما بايد  به سمت مناسب سازي زيرساخت ها براي زند گي معلوالن 
باتوجه به د رصد  و فراواني معلوليت ها پيش برويم. 

او د ر پاس��خ به اين پرس��ش كه از هر ۴ معلول يك نفر د اراي 
معلوليت نقص پاس��ت، اما چقد ر زيرساخت هاي ما براي معلوالن 
ويلچرنش��ين آماد ه است، افزود  : بايد  شرايط زند گي كرد ن را براي 
معلوالن مهي��ا كنيم، بايد  بد انيم زند گي براي معلوالن د ر جريان 
اس��ت و آنها زند گي را د وس��ت؛ اين ما هس��تيم كه بعضا زند گي 
معل��والن را ب��اور ند اريم و اين عد م باور منج��ر به ناد يد ه گرفتن 
زيرس��اخت ها براي زند گي معلوالن مي شود . تاج الد ين تاكيد كرد : 
قرار بود  سرانه معلوالن از خد مات شهري د ر بود جه ۹۶ شهرد اري ها 
لحاظ شود ، اما نمي د انيم اين سرانه االن د ر چه وضعيتي قرار د ارد  
و آيا اساس��ا تخصيص د اد ه شد ه است يا نه؟  وي گفت: با تصويب 
اليحه حمايت از حقوق افراد  د اراي معلوليت، ضمانت هاي اجرايي 
الزم د ر عرصه هاي اش��تغال، آموزش، مناسب س��ازي، نگهد اري، 

مراقبت و بيمه براي معلوالن فراهم مي شود . 
اين نمانيد ه مجلس د هم، افزود : ايجاد  صند وق فرصت هاي شغلي، 
آموزش هاي رايگان و برنامه هاي پيشگيرانه نيز از د يگر امتيازات اين 
اليحه براي معلوالن است، بنابراين اميد وارم تصويب اين اليحه بتواند  
بخش��ي از د رد  و رنج اين عزيزان را التيام بخشد . عضو هيات رييسه 
كميس��يون اجتماعي مجلس، گفت: اين اليحه د ر اين راستا تنظيم 
ش��د ه كه معلوالن، با معلولي��ت خويش زند گي كنند  و به واس��طه 
معلوليت از جريان زند گي بازنمانند ، بنابراين اميد وارم هرچه سريع تر 

د ر صحن مجلس شود  و به رنج كمتر معلوالن كمك كند . 

معلوليت۱۳نفربهازايهرهزارنفردركشور
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با تاكيد بر تاثير يارانه سوخت بر رشد تلفات جاده اي مطرح شد

گام هاي آرام دولت براي افزايش قيمت سوخت
گروه راه و شهرسازي  

واقعي كردن قيمت سوخت براي كاهش تصادفات 
جاده ي��ي موضوعي اس��ت ك��ه بارها از س��وي رييس 
س��ازمان راه��داري و حم��ل و نقل جاده ي��ي و ديگر 
مس��ووالن ح��وزه حمل و نقل مطرح ش��ده اما هر بار 
ه��م پس از اع��ام اين موضوع تاكيد ش��ده كه دولت 
برنامه ي��ي براي افزايش قيمت س��وخت ن��دارد و قرار 
نيس��ت، قيمت ها تغييري كند اما با وجود اين به نظر 
مي رسد وزارت راه و شهرسازي با اجراي نقشه ايمني 
راه ها، ش��رايط را ب��راي واقعي كردن قيمت س��وخت 
فراهم كند و براي اجراي اين تصميم هم بسيار مصمم 
است. نگاهي به اظهارات مس��ووالن اين وزارتخانه در 
نشس��ت خبري ايمني راه ها گواه اين موضوع اس��ت. 
معاون مركز تدوين مقررات و ايمني حمل ونقل وزارت 
راه و شهرس��ازي كه از موافقان افزايش قيمت سوخت 
براي افت حجم تلفات جاده يي اس��ت در اين نشست 
مي گوي��د: اين اق��دام بايد همزمان ب��ا تقويت مدهاي 
حمل ونقل همگاني و س��رمايه گذاري بر ايمني جاده، 
ناوگان و نيروي انس��اني باش��د و در غير اين  صورت، 
افزايش قيمت س��وخت تاثير كاهش��ي كوتاه مدت بر 
تعداد تلف��ات دارد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرس��ازي،  هرمز ذاكري به پيش بيني روند تلفات 
در ص��ورت تداوم رون��د فعلي مي پ��ردازد و مي گويد: 
پيش بين��ي مي ش��ود اگر اقدام��ات كنوني ب��ا همين 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري و توجه ويژه به حمل ونقل 
جاده يي باشد و نتوان مديريت تقاضا و سرمايه گذاري 
مناس��ب داشته باشيم، تلفات تصادفات در افق ۱۴۰۶ 
در خوش بينانه تري��ن حالت به ۱۹هزار نفر يا بيش��تر 

افزايش يابد. 
ذاكري عل��ت افزايش تلفات در ص��ورت ادامه روند 
كنون��ي را خودرومحور بودن حمل ونقل كش��ور عنوان 
مي كند و ادامه مي دهد: توس��عه كشور به گونه يي است 
كه خودرومحوري در حوزه درون ش��هري و برون شهري 
افزايش مي يابد كه ناشي از قيمت يارانه يي سوخت است. 
مع��اون مركز تدوين مقررات و ايمني حمل ونقل وزارت 
راه و شهرس��ازي علت ديگ��ر را افزايش تعداد خودروها 
معرف��ي مي كند و مي گويد: كاهش جذابيت حمل ونقل 

عمومي، گرايش عمومي به توسعه معابر و زيرساخت ها، 
افزايش بار صنعت و معدن روي جاده ها و كمبود بودجه 
ارتق��اي كيفي براي تامين حمل ونق��ل عمومي از ديگر 

علت هاي افزايش تلفات رانندگي است. 
او از افزايش تعداد خودروهاي كش��ور در ۱۰س��ال 
آين��ده به ح��دود ۵۳ميلي��ون خودرو خب��ر مي دهد و 
مي گويد: اين عدد در صورت تحقق برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و رشد اقتصادي كشور است كه در نظر 
دارد س��االنه 2ميليون خ��ودرو وارد چرخه حمل ونقل 
كن��د كه اين رقم در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ 

دستگاه در سال است. 
ذاكري با اش��اره به كاهش سهم حمل ونقل عمومي 
در جابه جايي ها اظهار مي كند: بر اس��اس آمار وزارت راه 
و شهرسازي س��هم حمل ونقل عمومي ريلي و جاده يي 
در دهه گذش��ته روند كاهش��ي داش��ته ك��ه به منزله 
خودرومحور شدن كشور است كه افزايش خودرومحوري 
رش��د تصادفات و افزايش تلفات رانندگي را در پي دارد. 
مع��اون مركز تدوين مقررات و ايمني حمل ونقل وزارت 

راه و شهرس��ازي مي گويد: ۵ پايه مذكور در دهه ايمني 
راه ها در مدل سيستم ايمن كه از طرف سازمان جهاني 
بهداشت نامگذاري شده اس��ت كه عبارتند از: مديريت 
ايمن��ي راه، زيرس��اخت ها، خودروهاي ايمن ت��ر، رفتار 
ايمن تر كاربران، امداد و نجات )مراقبت بعد از تصادف(. 

 قيمت سوخت كمتر، تلفات بيشتر
تاكيد مداوم مسووالن حوزه حمل و نقل كشور و تاثير 
مستقيم قيمت س��وخت بر ميزان تلفات جاده يي از يك 
س��و و عدم اعام قطعي حذف يارانه س��وخت يا افزايش 
قيمت سوخت نش��ان از آن دارد كه دولت نمي خواهد با 
يك اقدام ناگهاني در اين زمينه موجب تشديد اعتراضات 
مردم و رانندگان درون ش��هري و برون ش��هري باش��د و 
تاش مي كند كه در گام اول با رسانه يي كردن اظهارات 
مس��ووالن اين حوزه و اذعان بر ارتباط مس��تقيم اين دو 
عامل زمينه را براي اين اقدام فراهم كند و سپس قيمت 
سوخت را افزايش دهد. در همين راستا  مهرداد تقي زاده، 
معاون وزير راه و شهرسازي در نشست خبري تهيه نقشه 

ايمني راه هاي كش��ور با اشاره به رابطه قيمت سوخت و 
تعداد تلفات مي گويد: تحقيقات نشان داده كشورهايي كه 
قيمت سوخت شان بيش از كشور ايران است، تعداد تلفات 
آنها پايين تر اس��ت و آنهايي كه قيمت س��وخت كمتري 
نسبت به ايران دارند هم تعداد تلفات بيشتري نسبت به 
ايران دارند.  او با اش��اره به راهكارهاي ساير كشورها براي 
ارتقا ايمني جاده ها بيان مي كند: در وهله اول تا جايي كه 
ممكن است بار و مسافر را از روي جاده ها كمتر و بيشتر 
به ريل منتقل ش��ود و در گام دوم سعي مي كنند بخش 
كثيري از مسافران را به حمل ونقل هوايي و بخشي را هم 

به مد اتوبوسي منتقل كنند. 
تقي زاده ادامه مي دهد: نقشه راه شامل دو بخش اصلي 
بر مبناي برنامه اجرايي )ACTION PLAN( ارتقاي 
ايمني و توجه به انتقال مس��افر بيش��تر روي حمل ونقل 
همگان��ي و بار بيش��تر از روي جاده روي ريل با توس��عه 
حمل ونقل ريلي و واقعي س��ازي قيمت س��وخت تهيه و 
تدوين شده است. معاون وزير راه و شهرسازي افق نهايي 
طرح را ۱۰ س��اله عنوان مي كند و مي گويد: اين طرح در 
س��ه افق كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت ديده  ش��ده 
اس��ت. در نقشه راه ايمني سه سناريو در نظر گرفته شده 
است: افق كوتاه مدت تا پايان سال ۹۷، ميان مدت تا پايان 
س��ال ۹۹ و بلندمدت تا سال ۱۴۰۶ در نظر گرفته شده 
اس��ت.  او مي افزايد: علت انتخاب يك افق ۱۰ س��اله اين 
است كه بتوان پس از ۱۰سال مجدد آن را بازنگري كرد، 
همانند ساير كشورها كه چشم اندازهاي 2۰ و ۳۰ ساله در 

حوزه ايمني تعريف كرده اند. 

 تدوين 3سناريو براي ايمني جاده ها 
تقي زاده با بيان اينكه س��ه س��ناريو براي نقشه راه 
ايمني جاده هاي كش��ور تعريف  ش��ده است، مي گويد: 
 س��ناريو ۱: انجام اقدامات ايمن سازي جاده يي، سناريو

2: افزايش سهم حمل و نقل همگاني + واقعي سازي قيمت 
سوخت و سناريو ۳: انجام اقدامات ايمن سازي جاده يي+ 
افزايش سهم حمل و نقل همگاني + واقعي سازي قيمت 

سوخت است. 
معاون حمل و نقل وزير راه وشهرس��ازي در ادامه به 
تش��ريح س��ناريو اول مي پردازد و مي گويد: اين سناريو 

به عنوان س��ناريو مبنا، شامل برنامه هاي اجرايي ارتقاي 
ايمني راه ها و منطبق ب��ا ۵ پايه دهه اقدام براي ايمني 
راه ه��ا و توصيه بانك جهاني اس��ت، در تهيه اين برنامه 
 )GRSF( مدل سيستم ايمن و برنامه جهاني ايمني راه
مبناي عمل قرار گرفته اس��ت، براس��اس برنامه اجرايي 
ارتقاي ايمن��ي راه، اقدامات اجراي��ي، مداخات مياني 
و س��نجش و ارزيابي برنامه مرتبط ب��ا ۵ پايه مديريت 
ايمن��ي، راه ايمن، خودرو ايم��ن، كاربر ايمن و مديريت 
پس از س��انحه صورت مي گيرد. او درباره س��ناريو دوم 
بيان مي كند: بر اساس اين سناريو با توسعه حمل ونقل 
عمومي و واقعي سازي قيمت سوخت، سهم حمل ونقل 
همگان��ي در جابه جاي��ي افزايش مي ياب��د و همزمان با 
كاه��ش خودرومحوري و تردد در ش��بكه راه ها، ارتقاي 
ايمن��ي و كاه��ش تصادفات رانندگي حاصل مي ش��ود. 
تقي زاده يادآور مي ش��ود: نكته قاب��ل  ذكر اينكه باوجود 
سرمايه گذاري باال در مرحله ساخت و توسعه حمل ونقل 
همگاني، اين سرمايه گذاري در بلندمدت بازگشت سرمايه 
و ايمني پايدار را به دنبال دارد و نسبت به سرمايه گذاري 
و هزينه هاي دوره بهره برداري توس��عه زيرس��اخت هاي 
جاده يي از مزيت بيش��تري برخوردار است كه با اجراي 
كام��ل اقدامات اين س��ناريو، كشته ش��دگان تصادفات 
رانندگي به ۱۳۰۰۰نفر كاهش مي يابد. معاون حمل ونقل 
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به سناريو سوم مي گويد: 
اين سناريو شامل انجام اقدامات ايمن سازي جاده يي به 
 عاوه افزايش س��هم حمل و نقل همگاني و واقعي سازي 
قيمت سوخت اس��ت كه با اجراي همزمان سناريوهاي 
۱ و 2، ضمن توجه به ارتقاي ايمني مطابق با ۵ پايه ياد 
شده، با توسعه حمل ونقل همگاني و واقعي سازي قيمت 
سوخت و اجراي كامل اقدامات انتظار مي رود تصادفات 
رانندگي در سال ۱۴۰۶ به حدود ۹۰۰۰ نفر كاهش يابد. 
ب��ه گفته تق��ي زاده اعتبار- بودجه م��ورد نياز براي 
پياده سازي نقش��ه راه ايمني جاده هاي كشور بر اساس 
برنامه هاي اجرايي در س��ه افق كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت جهت اجراي س��ناريو يك، ۱۳۰هزار ميليارد 
تومان، جهت اجراي سناريو دو، ۱۵۰هزار ميليارد تومان 
و جهت اجراي س��ناريو س��ه، حدود 2۸۰هزار ميليارد 

تومان برآورد مي شود كه جزئيات آن موجود است. 

حجت اهلل ميرزايي معاون برنامه ريزي و توسعه شهري 
و امور شوراي شهرداري تهران، از پايان تدوين برنامه سوم 
تا خرداد يا تير ماه س��ال ۹۷ خبر داد و گفت: بودجه ۹۷ 
با محافظه كاري زيادي تنظيم مي ش��ود.  به گزارش مهر، 
حجت اهلل ميرزايي در نشستي خبري گفت: تدوين برنامه 
س��وم از اول آذر ماه آغاز ش��ده و تا پايان خ��رداد يا اوايل 
تير به اتمام مي رس��د و بعد از بررس��ي ۳، ۴ ماهه در شورا 
تصويب خواهد شد. وي درخصوص بودجه سال ۹۷ گفت: 
تاش مي كنيم تا آخر آذر ماه، مهلت قانوني اليحه بودجه 

را به ش��ورا ارائه كنيم. مبناي سياس��ت گذاري بودجه ۹۸ 
به ش��هرداري برنامه سوم ش��هر تهران خواهد بود و تغيير 
اصاح نظام هاي مديريتي در برنامه س��وم ديده مي ش��ود. 
 وي ادام��ه داد: چه��ار، پن��ج كميت��ه سياس��ت گذاري و

 ۱۶ كارگروه مش��ورتي در حال سياست گذاري فصل هاي 
مختلف برنامه س��وم ش��هر تهران هس��تند ك��ه يكي از 
اولويت هاي ج��دي آن حمل و نقل و ترافيك، تامين آب، 
كاهش آلودگي هاي زيس��ت محيطي، كاه��ش نابرابرهاي 
اجتماعي، هوشمندسازي و حركت بر اقتصاد دانش بنيان 

اس��ت. وي با بيان اينكه س��ه سطح سياس��ت گذاري در 
برنامه پنج ساله س��وم پيش بيني شده است، گفت: سطح 
اول اين برنامه، برنامه كنترلي و دستوري شهرداري، بخش 
دوم تاثيرگذاري بر بخش هاي عمومي ازجمله حوزه آب و 
تعامل با سازمان هاي ديگر است و سطح سوم متقاعدسازي 
و گفت وگو با شهروندان است. وي ادامه داد: در بودجه سال 
۹۶ با كاهش قابل توجهي در بخش درآمدها مواجه بوديم 
و دو هزار ميليارد تومان از درآمدهاي ش��هرداري در حوزه 
ماليات بر ارزش افزده كاسته شد همچنين به دليل ركود 

در بخش مسكن حدود هزار ميليارد از محل اخذ عوارض 
س��اخت و س��از درآمدهاي ش��هرداري كاهش پيدا كرد. 
بنابراين نياز به اصاح و تعديل بودجه اس��ت كه اصاحيه 

بودجه تا پايان سال به شورا ارائه خواهد شد. 

 بودجه 97 انقباضي تر از امسال است
وي درخصوص بودجه بندي س��ال آينده شهرداري 
ته��ران گفت: بودجه س��ال ۹۷ بودج��ه انقباضي تر از 
بودجه امسال است و بدون افزايش و با محافظه كاري 
زيادي تنظيم مي شود. پروژه هاي عمراني اولويت بندي 
ش��ده و براس��اس ماموريت هاي اصلي تامي��ن اعتبار 
خواهد ش��د و پروژه هايي ك��ه اولويت كمتري دارند و 

بر سطح كيفيت زندگي مردم تاثيري ندارند از اولويت 
خارج مي شوند. 

ميرزايي با بيان اينكه ۸۰درصد درآمدهاي مديريت 
س��ابق ش��هر ته��ران از محل عوارض س��اخت و س��از 
بود، گف��ت: اين موضوع نه مطلوب اس��ت نه مثمر زيرا 
پيامدهاي مضري بر اقتصاد شهر داشته است همچنين 
همه ظرفيت هاي س��اخت و س��از استفاده شده و بخش 
زيادي پيش فروش ش��ده و حتي اگر مديريت قبلي نيز 
ادامه داشت امكان تامين مالي براي پيشرفت پروژه ها از 
اي��ن محل نبود. در حال حاضر تهران با ۵۰۰ هزار واحد 
مسكوني خالي مواجه است كه نشان مي دهد ما به سمت 

يك اقتصاد شهري دانش بنيان تغيير جهت مي دهيم. 

 معضل پاركينگ
در ايستگاه راه  آهن تهران

شايد »والديساو والديساوويچ«  
معمار اوكرايني ايس��تگاه راه آهن 
ته��ران به هنگام مراس��م كلنگ 
زن��ي احداث اي��ن ايس��تگاه در 
2۳مهر ماه ۱۳۰۶ در بيابان هاي 
جنوبي تهران، به همان اندازه يي 
كه فكر نمي كرد اين اثر معماري 
در س��ال ۱۳۷۹ ي��ك اث��ر ملي 
شناخته شود به همان اندازه هم 
تصوري براي اح��داث پاركينگ 

بزرگ و متناس��ب با شرايط اين ايستگاه نداشت يا اساسا 
ضرورتي براي انجام اين كار نمي ديد. 

ايستگاه راه آهن تهران و اطراف آن اما بارها و بارها و 
به ويژه به تازگي بازسازي شده است. با وجود اين به نظر 
مي رسد در اين بازسازي ها، يك نكته بسيار مهم مغفول 
مانده و آن هم احداث يك پاركينگ طبقاتي بزرگ براي 
ايستگاه راه آهني است كه روزانه ده ها رام قطار و هزاران 

مسافر در آن رفت و آمد مي كنند. 
 در حال حاضر، يك پاركينگ بسيار كوچك در ضلع 
ش��رقي ايس��تگاه راه آهن با ش��رايطي ويژه ارائه خدمت 
مي كند. از آنجا كه اين پاركينگ بس��يار كوچك است، 
خودروها در رديف هاي به هم چسبيده بايد پارك شوند 
و مالك خودرو بايد س��ويچ را روي خودرو بگذارد و برود! 
تا مالك خودرو گيرافتاده در رديف پشتي، در صورت نياز، 
بتواند با كمك يكي از كاركن��ان پاركينگ، خودروها را 
جابه جا كرده و از پاركينگ بيرون رود! اين درحالي است 
كه اين پاركينگ رو باز و بدون حفاظ است و رفت و آمد 
افراد غير به آن، ناممكن نيست و به همين دليل، نه تنها 
وسايل و تجهيزات داخل كه خود خودروها به راحتي در 

معرض سرقت هستند. 
وقتي اين مس��اله جدي تر و بحراني تر مي ش��ود كه 
مسافري تمايل داشته باشد، چند روز خودرو خود را در 
اين پاركين��گ كوچك و نا امن بگذارد و با اس��تفاده از 
قطار به شهري ديگر برود و بازگردد. اساسا پاركينگ هاي 
ترمينال هاي مس��افري)اعم از ريل��ي، هوايي و جاده يي( 
ضم��ن اينكه بايد ظرفيت پذيرش چن��د هزار خودرو را 
داشته باش��ند، بايد محل امن و مطمئني براي صاحب 
خودرو نيز باشند كه او با خيال راحت از وسايل مسافري 

عمومي استفاده كند. 
بي گم��ان، يكي از معضات مهم ش��هر تهران، نبود 
پاركينگ كافي و مناس��ب در محله ه��ا ازجمله همين 
كوچه ميزبان س��اختمان روزنامه تعادل در مراكز خريد 
ازجمله مجتمع ه��اي تجاري- تفريح��ي اطراف ميدان 
هروي و در ترمينال هاي مسافري ازجمله ايستگاه راه آهن 
تهران است. متاسفانه همزمان با رشد توليد خودروهاي 
داخلي و واردات خودروهاي خارجي، معماري ش��هري 
تهران توسعه نيافته و قابليت زندگي در شهري همچون 

تهران را براي شهروندان به  شدت كاهش داده است. 
اميد است، مس��ووالن راه آهن تهران، همانطور كه با 
زيباس��ازي معماري داخلي ايستگاه راه آهن و استفاده از 
به روزترين تكنولوژي هاي ارتباطي در اين ايستگاه، فضاي 
راحت، دلچسب و نسبتا مدرني را براي مسافران راه آهن 
ايجاد كرده اند، تدبيري عاج��ل براي رفع نقيصه مهم و 
اثرگذار پاركينگ عمومي نيز بينديش��ند و در سطحي 
كان تر، مديريت ش��هري تهران حل مس��اله پاركينگ 
خودرو در مكان هاي عمومي را بيش از پيش جدي تلقي 

كرده و پيگيري كنند.
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ش��هردار تهران درباره سرنوش��ت اراضي آزاد شده 
راه آهن در مناط��ق ۱۷و ۱۸ گفت: هم اكنون با وزارت 
راه و شهرسازي درباره زمين هاي راه آهن تهران- تبريز 

به توافق رسيده ايم. 
به گزارش مهر محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران در 
پاسخ به سوالي درباره سرنوشت اراضي آزاد شده راه آهن 
در مناط��ق ۱۷و ۱۸ تاكيد كرد: هم اكنون ب��ا وزارت راه 
و شهرس��ازي درباره زمين هاي راه آهن  تهران- تبريز به 
توافق رسيده ايم چراكه اين خط به زيرزمين رفته و حدود 

۱۷۰هكتار زمين آزاد شده است. 
وي افزود: پيش از اين اختاف نظري بين شهرداري 
و راه آهن درباره قيمت اين زمين ها وجود داشت و اين 
موض��وع از چند م��اه قبل باتكليف مان��ده بود اما در 
جلس��ه مش��تركي كه داش��تيم، روي قيمت به توافق 
رسيديم و مقرر شد حدود ۴۵۰ميليارد تومان از اموال 
يا امكانات و منابع شهرداري در اختيار راه آهن گذاشته 
ش��ود. هم اكنون اصل كار تمام شده و اين زمين ها طي 

چند هفته آينده تحويل شهرداري مي شود. 
نجفي درباره طرح ش��هرداري تهران براي استفاده 
از اين اراض��ي نيز گفت: تيمي را مامور كرديم تا طرح 
جامع��ي را براي اين زمين آماده كنند چراكه اين پهنه 
ع��رض كم��ي دارد و نمي توان بارگ��ذاري زيادي روي 
آن انج��ام داد. از اي��ن رو بخش عمده ي��ي از اين زمين 
به فضاي س��بز و پارك براي اس��تفاده م��ردم منطقه 
تبديل مي ش��ود و ممكن اس��ت ب��راي بخش هايي از 
آن كاربري هاي ديگري در نظر گرفته ش��ود تا بتوانيم 

هزينه هاي پروژه را از خود پروژه تامين كنيم. 

وي خاطرنش��ان ك��رد: ب��دون ش��ك ب��ا احداث 
تاسيس��ات مختلف روي اين زمين ها، چهره مناطق 
۱۷و ۱۸ تهران به كلي متفاوت خواهد شد و امكانات 
فضاي س��بز تازه ي��ي در اختيار اي��ن دو منطقه قرار 

مي گيرد. 
ش��هردار تهران از ادامه تعامل ب��ا ارتش جمهوري 
اس��امي اي��ران خبر داد و گف��ت: البته هن��وز درباره 
پادگان ۰۶ ارتش به نتيجه نرس��يده ايم اما اين تعامل 
را با همه دس��تگاه ها دنبال مي كني��م كه در ازاي ارائه 
خدمات يا واگذاري اماك شهرداري، بخشي از اراضي 
دس��تگاه ها را در اختيار بگيريم و براي اس��تفاده مردم 

آماده كنيم. 
نجف��ي در پاس��خ ب��ه س��والي درباره سرنوش��ت 
آماده س��ازي خ��ط ۷ مترو ته��ران و عل��ت واگذاري 
زمي��ن به بانك ش��هر ب��راي تامين مال��ي تجهيزات 
م��ورد نياز خ��ط ۷ گفت: سال هاس��ت كه حدود يك 
س��وم بودجه ش��هرداري تهران از طري��ق غيرنقدي 
تامين مي ش��ود. منظور از بودجه غيرنقدي نيز همين 
است كه ش��هرداري بخش��ي از اماك خود كه براي 
ارائه خدم��ات عمومي مورد نياز نيس��ت را به فروش 
رس��انده و براي فعاليت هاي عمومي هزينه كند.  وي 
يادآور ش��د: بودجه ش��هرداري تهران در سال جاري 
ح��دود ۱۷هزار و ۹۰۰ميليارد اس��ت ك��ه از اين رقم 
ح��دود ۶ هزارميلي��ارد تومان غيرنقد اس��ت كه اين 
ميزان يك س��وم بودجه شهرداري را تشكيل مي دهد. 
ب��ه همين جه��ت فروش اماك از قب��ل در بودجه ها 
ديده ش��ده و چنين قراري نبوده كه اماك شهرداري 

فروخته نش��ود. اما نكته مهم آن اس��ت كه بخشي از 
اماك ش��هرداري را تبديل به احس��ن كرده و از آن 
براي توس��عه خطوط مترو، بزرگراه ها و ساير خدمات 
شهري اس��تفاده كنيم. به گفته شهردار تهران اجراي 
طرح نوس��ازي بافت فرس��وده در مح��ات به صورت 
كامل توس��ط بخش خصوصي ص��ورت خواهد گرفت 
و در اين مس��ير با برگ��زاري مناقص��ه از پيمانكاران 
ب��زرگ و عاقه مند براي مش��اركت در اين اقدام ملي 
دعوت مي شود. نجفي افزود: پيش بيني كرده ايم كه با 
پرداخت تسهيات از سوي بانك ها، سود قابل توجهي 
نصي��ب پيمانكاران ش��ود تا انگيزه ب��راي اجراي اين 

برنامه در بخش خصوصي وجود داشته باشد. 
ش��هردار تهران در بخش ديگري از مصاحبه خود با 
رسانه هاي جمعي درباره سرنوشت پرداخت بدهي هاي 
دولت به شهرداري گفت: بخش��ي از بدهي هاي دولت 
به ش��هرداري مربوط به بدهي هاي بودجه سال جاري 
همانن��د يارانه بليت اتوبوس و مترو اس��ت كه در اين 
زمينه رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه قول همكاري 
دادند و حتي ايش��ان دو روز پيش از س��ازمان برنامه و 

بودجه پيگيري مي كردند كه اين كار انجام شود. 
وي اف��زود: درب��اره بدهي ه��اي قبلي ي��ك اختاف 
اقتص��ادي و حقوقي ب��ا دولت داريم چراك��ه آنها معتقد 
هستند اگر بدهي س��ال هاي قبل توسط دولت پرداخت 
نشده باشد، اين بدهي ها منتفي شده است؛ چون بودجه 
دولت ساالنه است و اگر در دل بودجه ساالنه تكليفي به 
دولت صورت گرفته باشد و دولت آن تكاليف را پرداخت 

نكند، اين بدهي ها به سال هاي بعد منتقل نمي شود. 

معاون بازسازي بنياد مسكن از آغاز پرداخت تسهيات بانكي و باعوض براي 
تعمير واحدهاي خس��ارت ديده در زلزله خبر داد و گفت: س��قف تسهيات براي 
تعمير واحدهاي مس��كوني آس��يب ديده ۱2ميليون توم��ان و 2ميليون تومان به 

صورت باعوض است. 
عزي��زاهلل مهديان در گفت وگو با فارس افزود: پرداخت تس��هيات س��اخت به 
واحدهاي��ي ك��ه كاما تخريب ش��ده اند پس از دريافت پروانه و تهيه نقش��ه آغاز 

مي شود. 
مهدي��ان درباره زلزله اخير در كرمان و ميزان خس��ارات واردش��ده گفت: در 
زلزله يي كه در سال ۸۳ در كرمان به وقوع پيوست برخي واحدهاي خشت و گلي 
سالم باقي مانده بود و مردم ساكن در منطقه اقدام به ساخت واحدهاي نوساز در 

كنار اين واحدهاي خشتي كردند. 
معاون بازس��ازي بنياد مسكن ادامه داد: در زلزله چند روز پيش كرمان همان 
واحدهايي كه در زلزله ۸۳ تخريب ش��ده بود و س��اكنان آن منطقه از آن واحدها 

به عنوان فضاي دامي يا انباري استفاده مي كردند، تخريب شد. 
او ادام��ه داد: در كن��ار اين واحدها كه از آنها به عن��وان فضاي دامي يا انباري 
اس��تفاده مي شد در همان سال ها واحدهاي مسكوني نوساز احداث و مردم در آن 
س��اكن ش��ده بودند، به همين دليل در زلزله اخير اين واحدهاي نوس��از تخريب 

نشده و همان واحدهاي خشت و گلي تخريب شده اند. 

رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر با بيان اينكه پس از چند سال به تازگي 
از تخلفات پاالديوم مطلع شديم، گفت: احداث به اصطاح پل هوايي از فراز ساختمان  
و استفاده از پاك و معابر ديگر ساختمان ها غيرقانوني است كه در پاالديم رخ داده 
است. به گزارش فارس محمد ساالري در رابطه با وجود تخلفات در مجتمع تجاري 
پاالديوم گفت: حفر تونل از زير زمين يا زير معبر حق عمومي شهر و حق مردم است 

و كسي نمي تواند براي ايجاد تسهيات شخصي خود چنين اقدامي را انجام دهد. 
وي ادامه داد: براس��اس قانون نمي توان براي مجموعه ش��خصي، تسهياتي را 
اينچنين ايجاد و حفاري كرد بايد مجوز قانوني آن باشد كه در اين زمينه نيست. 
رييس كميس��يون شهرسازي شوراي شهر گفت: احداث به اصطاح پل هوايي 
از فراز س��اختمان هاي ديگر و اس��تفاده از پاك و معابر ديگر ساختمان ها اساساً 
غيرقانوني است چراكه مجتمع پاالديوم يك ساختمان خصوصي است اگر دولتي 
بود، وضعيت فرق مي كرد. ساالري افزود: اين وضعيت با قواعد و اصول شهرسازي 

مطابق نيست. 
وي در پاس��خ به اينكه چرا پس از گذش��ت چند س��ال از ساخت اين مجتمع 
اكنون به تخلفات آن رسيدگي مي شود، گفت: ما تازه متوجه اين تخلفات شده ايم 
از شهرداري مجوز حفر تونل را گرفته و براي دريافت مجوز جهت ايجاد پل هوايي 
كه دو ساختمان را به هم متصل كند به تازگي مراجعه كرده و يك سري اقدامات 

انجام داده كه به ما اطاع داده شد و ما نسبت به آن اعتراض كرديم.  

مجيد اعزازي 
 دبير گروه

راه و شهرسازي 

توافق شهرداري با وزارت راه درباره زمين هاي راه  آهن تهران- تبريز

 آغاز پرداخت تسهيالت ۱۲ميليوني
و كمك بالعوض به زلزله زدگان

پاالديوم به زودي تعيين تكليف 
مي شود

بودجه 97 پايتخت با محافظه كاري تنظيم مي شود
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صنعت، معدن و جتارت14
 تعرفه و ارز تخصيصي

انواع كاغذ تغيير نمي كند
شاتا  مديركل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعرفه انواع كاغذ چاپ، 
تحرير و روزنامه تا پايان س��ال همچن��ان مطابق روال قبل 
اس��ت و ارز تخصيصي جهت انواع كاغذ نيز تا اطالع ثانوني 
بدون تغيير، مبادله يي و با اولويت، تامين مي شود. محمدرضا 
كالمي ب��ا تاكيد بر ضرورت هاي زنجي��ره تامين انواع كاغذ 
چاپ، تحرير و روزنامه تصريح كرد: اين موضوع بايد با اولويت 
مديريت آرامش بازار و با اتخاذ رفتارهاي حرفه يي و تخصصي 
در جهت تعديل اثرات قيمت هاي جهاني كاغذ و نهاده هاي 
توليد انجام گيرد. او با اش��اره به برگزاري جلسه يي با حضور 
دس��تگاه هاي ذي ربط و تشكل هاي توليدي و مصرف كننده 
در ح��وزه زنجيره ارزش كاغ��ذ در 12 آذرماه، افزود: در اين 
جلس��ه مقرر ش��د ضمن حمايت اصولي از توليدات داخلي 
و مصرف كنندگان عمده در حوزه هاي فرهنگي و آموزش��ي 
تعرف��ه انواع كاغذ چ��اپ و تحرير و روزنامه تا پايان س��ال 
همچنان مطاب��ق روال قبل )5درصد ثابت( لحاظ ش��ود و 
افزايش داده نشود. كالمي با اعالم اينكه ارز تخصيصي جهت 
انواع كاغذ رول و ش��يت )چاپ و تحرير و روزنامه( تا اطالع 
ثانوني بدون تغيير، مبادله يي و با اولويت، تامين مي ش��ود، 
گف��ت: براي حمايت از توليدات داخلي و ايجاد مزيت توليد 
كاغذ براي كارخانجات مربوطه پيشنهاد حذف ارزش افزوده 
براي مواد اوليه توليد كاغذ )خميركاغذ، چوب، باگاس، مواد 
شيميايي( كه در اليحه پيشنهادي ماليات بر ارزش افزوده از 
س��وي دولت به مجلس ارسال شده است با جديت پيگيري 
مي ش��ود. او با تاكيد بر نوسازي و ارتقاي كيفيت توليد براي 
دستيابي به آخرين تكنيك هاي صنعتي توليد با هدف عرضه 
توليدات رقابتي با محصوالت جهاني، بيان كرد: سند 4 ساله 
زنجي��ره تامين كاغذ با اولويت مديريت آرامش بازار با اتخاذ 
رفتارهاي حرفه يي و تخصصي به صورت برنامه هاي اجرايي 

متاثر از فرآيند زنجيره تامين تنظيم مي شود.

بررسي قراردادهاي فروش 
واردكنندگان خودرو 

تس�نيم   رييس ش��وراي رقابت با اع��الم اينكه به 
تمام واردكنندگان اعالم كرده ايم تا قراردادهاي فروش 
خود را به ش��ورا ارسال كنند، گفت: متاسفانه در قالب 
قراردادهاي نامعقول هزينه هاي س��نگيني از خريداران 
دريافت مي شود. رضا شيوا با اشاره به اينكه بي ساماني 
ب��ازار خودروه��اي وارداتي باعث ش��ده تا تع��دادي از 
اين ش��رايط سوءاس��تفاده كرده و خودروها را در قالب 
قراردادهاي غيرعادالنه به فروش برسانند، اظهار داشت: 
اگ��ر اف��راد از وضعيت اقتصاد مس��لط سوءاس��تفاده و 
قراردادهاي غيرمتعارفي را به خريداران تحميل كنند، 
ش��وراي رقابت براس��اس ماده 45 قان��ون اصل 44 به 
موضوع ورود پيدا كرده و مانع اين گونه اقدامات خواهد 
شد. او ادامه داد: بر همين اساس به تمام واردكنندگان 
اعالم كرده ايم تا قراردادهاي فروش خود را به ش��وراي 
رقابت ارس��ال كنند. ش��يوا افزود: متاس��فانه در قالب 
قراردادهاي نامعقول هزينه هاي س��نگيني از خريداران 
دريافت مي شود و در آخر هم كسي پاسخگوي تضييع 
حقوق مصرف كنندگان نيس��ت به همين دليل ش��ورا 
مانع اين كار ش��ده و تالش خواهد كرد تا قراردادهاي 
منصفانه يي در فروش خودروهاي وارداتي تنظيم شود. 

 619 پروانه استاندارد
در تهران بي اعتبار شد

ايرنا   اداره كل اس��تاندارد اس��تان تهران از ابطال يا 
تعليق مجوز استاندارد 619 فرآورده و كاالي توليدي در 
اس��تان از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد. از طرف 
استاندارد استان تهران در همين ارتباط پروانه استاندارد 
32فرآورده نيز طي يك ماه گذشته به دليل عدم احراز 
شرايط استاندارد در اين استان باطل شد. براساس اين 
گزارش، صندلي دندانپزش��كي با ن��ام تجارتي صنايع 
دندانپزش��كي گاايران، وسايل پخت و پز گازسوز خانگي 
ب��ا نام تجاري ميش��ا، اجاق گاز روميزي س��اده و اجاق  
گاز پلوپ��ز با نام تجاري نگي��ن راد، آبگرمكن هاي برقي 
مخزن دار خانگي )ذخيره يي( با ن��ام تجاري گرم آوران 
و TIWAN از جمل��ه كاالهاي��ي هس��تند كه پروانه 

استاندارد آنها باطل شده است.

روي خط خبر

در معرفي صادركنندگان نمونه سال 1396 استان از سوي اتاق تهران اعالم شد

30 سال عقب ماندگي صادرات
تعادل  

فعاالن اقتصادي روز گذش��ته در همايش »معرفي 
و تقدير از صادركنندگان نمونه س��ال 1396 اس��تان 
ته��ران« گردهم آمدند ت��ا از موانع و مشكالت ش��ان 
در اقتص��اد ايران س��خن بگويند. اين در حالي اس��ت 
ك��ه »تعيين تكلي��ف نرخ ارز، مس��ائل بانك��ي، تامين 
اجتماعي، زيرساخت ها و موضوعات مالياتي« به عنوان 
دغدغه هاي اصلي صادركنندگان نمونه مطرح مي شود. 
ب��ه اعتقاد فعاالن اقتصادي توس��عه صادرات غيرنفتي 
باوجود ش��عار 30 س��اله هنوز به جايگاه مطلوب خود 
نرسيده و در اين زمينه فعاالن بخش خصوصي به نگاه 
ويژه دولتمردان در راس��تاي برطرف س��ازي مشكالت 
تاكيد دارن��د. فعاالن اقتصادي عمده ترين مش��كالت 
پي��ش روي اقتصاد اي��ران را به زمان قب��ل از تحريم 
ارتباط مي دهند. البته در س��ال هاي تحريم ارتباط ما 
با دني��ا قطع بوده و انتظار اينكه ط��ي دهه هاي اخير 
صادرات بااليي داش��ته باش��يم، بجا نيس��ت؛ از سوي 
ديگر به گفته رييس اتاق تهران، دولت بزرگ نيز جزو 
بزرگ ترين آفات براي اقتصاد ايران به ش��مار مي رود و 
همين موضوع باعث مي شود مش��كالت پابرجا بماند. 
به گفته خوانس��اري، اگر قرار باشد ايران 8 درصد رشد 
داشته باشد، بايد سرمايه گذاري خارجي جذب كنيم. 
از اين رو او به اختراع چرخ بعد از 30 سال اشاره دارد 
و مي افزايد كه ما مي خواهيم چرخ را براي اصالح امور 

اقتصادي از اول اختراع كنيم. 

 وضعيت صادرات استان تهران
ريي��س س��ازمان صنعت مع��دن و تجارت اس��تان 
تهران روز گذش��ته در همايش معرف��ي صادركنندگان 
نمونه اس��تان تهران گفت: اس��تان تهران براساس آمار 
گمرك و س��ازمان توسعه تجارت سهم صادراتش از كل 
صادرات كش��ور رقم 24.86 اس��ت. يعني صادرات كاال 
از اس��تان تهران به بي��ش از 130 كش��ور جهان انجام 
مي ش��ود كه محصوالت پتروش��يمي 14.5 درصد از كل 
صادرات استان تهران و فرش 2.5 درصد و در محصوالت 
كش��اورزي 5 درص��د و صنايع غذاي��ي 6 درصد صادرات 
اس��تان تهران را ش��كل مي دهد. محمدرضا مس فروش 
اف��زود: 5 ط��رح در ح��وزه اقتصاد مقاومت��ي در وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت به جد مورد پيگيري س��ازمان 
توس��عه تجارت است. در س��ال 95، 4 پروژه و در سال 
جاري 4 طرح اقتصاد مقاومتي داريم و در س��ال 95، 2 
پروژه مربوط به رونق توليد مي ش��د كه در سطح كشور 
اگرچ��ه 16 هزار ميليارد تومان ب��راي آن درنظر گرفته 
شد، اما از اين عدد پرداخت ها پيشي گرفت و در استان 
ته��ران بيش از 2 هزار ميليارد تومان به طرح هاي رونق 
توليد تسهيالت پرداخت شد، اگرچه مشكالت بانكي در 
اين زمينه وجود داش��ت. اين درحالي است كه براساس 
بخش��نامه نبايد بدهي هاي قبلي مشكلي براي دريافت 

تسهيالت بخش توليد به وجود  آورد. 
او ب��ه اعطاي تس��هيالت براي صنوف اش��اره كرد و 
گفت: قرار اس��ت 10 هزار ميليارد تومان تس��هيالت به 
اصناف پرداخت ش��ود، اميدواريم اين رقم در س��ال 97 

ب��راي صنوف محقق ش��ود. مس فروش بح��ث مديريت 
واردات را محور پاياني سخنانش قرار داد و در اين زمينه 
گف��ت: واردات در قالب 3 زير بخش بررس��ي و كنترل 
مي ش��ود، يكي افزايش كاالهاي سرمايه يي تا جايي كه 
دانش فني س��اخت آن ماش��ين آالت را نداريم، اما براي 
كاالهاي مصرفي روند كاهش��ي است و در اين زمينه ما 
در 8 م��اه موفق نبوده ايم و در كاالهاي مصرفي وارداتي 
4 درصد بيش از آنچه فكر مي كرديم، افزايش داشته ايم. 

 برنامه هاي صادراتي محقق شد 
از سوي ديگر، استاندار تهران وضعيت صادرات تهران 
را مورد واكاوي قرار داد. محمدحس��ين مقيمي با بيان 
اينكه تعهد ما براي صادرات اس��تان تهران تا پايان سال 
جاري 6.1ميليارد دالر اس��ت، گفت: بايد در زمان باقي 
براي تحقق اين رقم تالش بيشتري كرد، درحالي كه در 
6 ماهه اول سال 1.7ميليارد دالر از برنامه عقب هستيم. 
او ب��ه همراه��ي مجل��س و دولت براي تحق��ق اهداف 
اقتصادي اشاره كرد و گفت: اين دو مجموعه اختالف نظر 
و دي��دگاه در رابطه با صادرات و اجرايي كردن مس��ائل 
صادرات ندارند و هر دو هم جهت و هم راه هستند. از آن 
طرف هم بخش خصوصي و اتاق بازرگاني با بخش دولت 
همراه و هم جهت است؛ بنابراين باتوجه به همراهي اين 
دو مجموعه و ش��رايط نبايد وضعيت صادرات اين گونه 
باش��د. به  گفته مقيمي، چنانچه در اين شرايط نتوانيم 
مشكالت س��ر راه صادرات را حل كنيم، پس چه زماني 

مي توانيم مشكالت صادرات را حل كنيم. 
او خطاب به نمايندگان بخش خصوصي گفت: اينكه 
در اين جلس��ات فقط راجع به مشكالت صحبت كنيم 
و راجع به تعه��دات كمتر صحبت كنيم، ما را به جايي 
نخواهد رساند. ما مشكالت را در اتاق گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي حل خواهيم كرد و مجموعه مشكالت 
را شما مي توانيد از طريق تشكل ها در شوراي گفت وگو 
مط��رح كنيد. بنابراين از طريق اين ش��ورا مي توانيم به 
جمع بندي در زمينه مش��كالت پيش آمده بحث و آنها 

را بررسي كنيم. 

 لغو پرداخت منابع مالي از صادركنندگان
در عي��ن حال رييس اتاق ته��ران نيز در جمع فعاالن 
اقتصادي از لغو الزام صادركنندگان به پرداخت يك در هزار 
درآمد به اتاق هاي بازرگاني از سال آينده خبر داد. مسعود 
خوانساري گفت: در سال هاي تحريم ارتباط ما با دنيا قطع 
بوده و انتظار اينكه صادرات بااليي داشته باشيم، خيلي بجا 
نيس��ت؛ در اين ميان بايد به اين نكته اشاره كرد كه دولت 
بزرگ، بزرگ ترين آفت براي اقتصاد است و باعث مي شود 
مش��كالت پابرجا بماند. او افزود: ما مي خواهيم چرخ را از 
اول اخت��راع كنيم درحالي كه بايد به اين موضوع اش��اره 
كرد كه اگر قرار باشد ايران 8 درصد رشد داشته باشد، بايد 
سرمايه گذاري خارجي جذب كنيم، در عين  حال مشكالت 
در ارتب��اط با دولت بزرگ و دخالت بي��ش  از اندازه آن در 
توليد و صادرات يكي از آفت هاي بزرگ است. رييس اتاق 
تهران تصريح كرد: در س��ال هاي بعد قرار بر اين است كه 
همايش تجليل از صادركنندگان نمونه را به يك همايش 

چالش��ي تبديل كنيم و از س��ال بعد يك در هزار صادرات 
را ح��ذف خواهيم كرد كه بس��ته آن از س��ال بعد اجرايي 
خواهد ش��د و البت��ه يارانه حضور در نمايش��گاه ها هم به 
صادركنندگان پرداخت خواهد شد. همچنين در هيات هاي 

تجاري از صادركنندگان نمونه استفاده خواهيم كرد. 
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات 
ات��اق تهران با طرح اين پرس��ش كه چرا مش��كالت و 
گرفتاري هاي فضاي كسب و كار حل و فصل نمي شود، 
گفت: مش��كالت مربوط به توس��عه صادرات غيرنفتي 
دايم��ا از س��وي بخش خصوص��ي و مس��ووالن دولتي 
بيان مي ش��ود. محسن بهرامي ارض اقدس با بيان اينكه 
توس��عه صادرات غيرنفتي با وجود شعار 30ساله هنوز 
به جايگاه مطلوب نرس��يده، گفت: بحث تعيين تكليف 
ن��رخ ارز، تامين اجتماعي، زيرس��اخت ها و موضوعات 
مالياتي بارها مورد اش��اره قرار گرفته و به نظر مي رسد 
در اين مورد بايد واقعا اقدام ش��ود. او بيان كرد: بعد از 
تحريم هاي بين المللي و ظالمانه، نامناسب بودن فضاي 
كس��ب و كار و امثال اينها از جمله تحريم هاي داخلي 
اس��ت كه بايد براي آن فكري ش��ود و به نظر مي رسد، 
بايد قواي س��ه گانه با همدلي و همفكري قوانين مخل 
تولي��د و تجارت را از س��ر راه بردارند. در كميس��يون 
تس��هيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران 
برنامه هايي ب��ا همكاري تش��كل هاي صادراتي تدوين 
شده و در اين راستا مسائل و مشكالت اين بخش را به 

دستگاه هاي ذي ربط ارسال مي كنيم.
 

 وزير صنعت پاسخگوي بحران ها باشد
از سوي ديگر رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
در جم��ع صادركنن��دگان از عدم تحق��ق برنامه ها 
س��خن گفت. محمدرضا پورابراهيمي اظهاركرد كه 
در س��ال 96 انتظ��ار مي رفت، اتفاق��ات خوبي بعد 
از برج��ام رقم بخورد كه هنوز تحقق نيافته اس��ت 
ك��ه البته الزم اس��ت در كنار اين انتظ��ارات موانع 
صادراتي هم برداش��ته ش��ود. او در همايش تجليل 

از صادركنن��دگان نمونه گفت: وضعيت كنوني تراز 
بازرگاني ما نش��ان مي دهد كه در 8 ماهه سال 96 
وضعيت تراز بازرگاني ما 4 ميليارد دالر منفي است. 
در اين زمينه حتما وزير صنعت بايد پاسخگو باشد 
و دليل كاهش حجم صادرات ما بايد توسط مديران 
متولي بررسي ش��ود. زيرا اگر اين وضعيت استمرار 
ياب��د، اين نگراني وجود دارد ك��ه تراز منفي بخش 

بازرگاني به 6ميليارد دالر برسد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
در مجلس چند نكته مورد توجه است، گفت: وجود 
يك راهبرد اساس��ي در بخ��ش بازرگاني در مجلس 
مورد توجه اس��ت. در 2سال اخير در مجلس يكي از 
موضوعات اساس��ي و مورد پيگيري ما اين است كه 
وزارت امور خارجه ديپلماسي اقتصادي را هم مدنظر 
قرار دهد؛ در حالي كه وزارت امور خارجه ما بيش��تر 
ديپلماسي سياسي را مدنظر دارد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: موضوع 
تبيين بحث راهبردي ايران براي حضور در بازارهاي 
جهاني بس��يار مهم است. اما براساس گزارش هاي ما 
فعاالن اقتصادي در خارج از كش��ور آتش به اختيار 
عم��ل مي كنند و حت��ي خودي را ه��م مي زنند كه 
به عنوان نمونه مي ت��وان به حضور فعاالن اقتصادي 
با چنين وضعيتي در روس��يه اش��اره كرد كه فعاالن 
اقتصادي ما در خارج از كشور عمليات انتحاري انجام 

مي دهند و خودزني مي كنند. 
او با تاكيد بر اينكه نباي��د اجازه تخريب بازارهاي 
خارج��ي را ب��ه صادركنن��دگان داد، اف��زود: يكي از 
عواملي كه باعث ش��ده وضعيت صادرات ما در خارج 
از كش��ور خوب نباشد، عدم وجود يك راهبرد در اين 
زمينه است كه مس��ووالن دولتي و غيردولتي در اين 
زمينه مسوول هستند. ما آماده هستيم در كميسيون 
اقتصادي مبناي قانوني پيشنهادي بخش خصوصي و 
دولتي را براي تقويت ص��ادرات و حضور در بازارهاي 

جهاني تصويب كنيم. 

 انتخاب 17 گروه صادركننده نمونه 
در ادام��ه اين همايش رييس كنفدراس��يون 
صادرات ايران گفت: امسال صادركنندگان نمونه 
از بين 16گروه  و 17 ش��ركت ب��ا كف صادراتي 
500هزار دالر تا سقف 3ميليون دالر بررسي شد 
و براي ش��ركت هايي كه رشد صادراتي داشتند، 

امتيازاتي در نظر گرفته شد. 
محمد الهوتي با ارائه گزارش فرآيند انتخاب 
صادركنندگان و بيان مشكالت اين بخش گفت: 
امس��ال براي نخس��تين ب��ار دبيرخان��ه انتخاب 
صادركنن��دگان نمون��ه اس��تان تهران ب��ه اتاق 
بازرگاني تهران واگذار ش��د و اي��ن اتفاق نتيجه 
مصوبه استاندار استان تهران و نگاه مثبت رييس 

وزارت صنعت، معدن اتاق تهران بود.
او اف��زود: با توجه به تع��دد پرونده در برخي 
گروه ها مثل گروه كش��اورزي براس��اس مصوبه 
 كارگروه قرار ش��د ك��ه گروه كاالي��ي كه باالي
بيش��تري  تع��داد  بودن��د  پرون��ده   5
ش��وند  انتخ��اب  گ��روه  اي��ن  از  صادركنن��ده 
امس��ال اي��ن گ��روه  از  ب��ه همي��ن دلي��ل   و 
3 صادركننده نمونه از گروه كااليي كش��اورزي 

انتخاب شد. 
او در محور دوم سخنانش به توسعه بازارهاي 
كااله��اي غيرنفتي اش��اره و بيان ك��رد: ما بايد 
براي توسعه صادرات به سمت بازارهاي جديد و 
امريكايي در حركت باشيم و حضور در نمايشگاه 
در اين راس��تا بس��يار مهم اس��ت كه متاسفانه 
حمايت��ي از صادركنندگان ب��راي حضور در اين 

نمايشگاه صورت نمي گيرد. 
در واقع كف حضور در يك نمايشگاه خارجي 
حداقل 50هزار يورو است و اين موضوع نيازمند 
حمايت جدي اس��ت. او با اش��اره به اينكه بسته 
حمايتي صادرات س��ال گذشته و امسال مبالغي 
بابت آن پرداخت نش��ده، گفت: صادركننده بايد 
روي آن مبلغ حمايتي حس��اب باز كند تا بتواند 
به س��مت توسعه بازارها پيش قدم شود. از سوي 
ديگر، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران 
با بيان اينكه صدور ضمانتنامه نوسانات نرخ ارز از 
پايان سال عملياتي مي شود، گفت: برنامه داريم، 
ضمانتنامه ي��ي براي پوش��ش محت��واي داخلي 
فاينانس صادر كنيم. س��يدكمال سيدعلي گفت: 
در يك س��ال و نيم گذش��ته كاهش 70درصدي 
ح��ق بيمه صادركنندگان را در دس��تور كار قرار 
داده ايم؛ اين در حالي اس��ت كه هر فردي كه از 
خدمات صندوق استفاده كند، خدمات مناسبي 

دريافت خواهد كرد. 
در اين مراسم 20صادركننده نمونه استان تهران 
معرفي مي ش��وند كه 3 نفر از اين صادركنندگان به 
نام ه��اي عليرضا انصاري ش��ركت مجتمع صنعتي 
آرتاويل تاير، مس��عود قصاعي شركت صنايع چيني 
زرين اي��ران، محمد تك دهقان ش��ركت تكنو تك 

شايسته تقدير شناخته شده اند. 

شماره مناقصه/ تقاضا
PFP/ AZD /96 / 012

شماره ثبت در پايگاه ملی 
مبلغ ضمانتنامهبرآورد اوليهشرح كاالمناقصات

Tender No
Indent No.48-22-9622045

 
1507735CASING

000ر000ر755ر42 9-5/8

يورويیريالی

917ر00050ر000ر138ر2

شرح مختصر كار:
شركت ملی حفاری ايران به نشانی اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد CASING  9-5/8 را با شرايط ذيل تامين نمايد:

الف( ارزيابی كيفی مناقصه گران:  اين ارزيابی وفق آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و براساس كار برگ های استعالم ارزيابی كيفی موجود در اسناد مناقصه صورت 
مي پذيرد. حداقل امتياز كيفی قابل قبول برابر 60 مي باشد.

ب(  تهيه  اسنادمناقصه:
 خريد اسناد: متقاضيان شركت در فرآيند ارجاع كار مي بايست مبلغ 000ر510 ريال به حساب سيبا به شماره 2174652205004 نزد بانك ملی شعبه اهواز كد 6501 بنام شركت 

ملی حفاری ايران واريز نمايند.
دريافت اسناد: كليه اشخاص حقيقی يا حقوقی متقاضی شركت در فرآيند ارجاع كار مي توانند از تاريخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغايت 14 روز بعد، مي بايست ضمن ارسال تقاضای 
رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس الف( اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه -شركت ملی حفاری ايران - ساختمان عملياتی - طبقه سوم - اداره تداركات خارجی پروژه های 

حفاری
   يا ب: تهران خيابان جمهوری- كوچه يغما ساختمان مركزی هشتم  شركت ملی حفاری ايران، اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

   نكات مهم:
1(: فقط اشخاص حقيقی يا حقوقی كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام می نمايند به عنوان مناقصه گر شناخته مي شوند.

2( در انجام مناقصه به روش فشرده كليه مناقصه گران در مهلت مقرر قانونی مكلف به ارائه اسناد ارزيابی كيفی و پاكات الف/ب/ج)ضمانتنامه /پيشنهاد فنی/پيشنهاد مالی( می باشند.
ج( تحويل اس��تعالم های ارزيابی كيفی و پاكات الف/ب/ج)ضمانتنامه /پيش��نهاد فنی/پيش��نهاد مالی(: مناقصه گران مي بايس��ت حداكثر ظرف 45 روز پس از آخرين روز مهلت دريافت 
اس��ناد مناقصه، نس��بت به تحويل اس��تعالم  )كاربرگ(های ارزيابی كيفی  ش��امل مس��تندات و مدارك الزم )به صورت های مكتوب و كپی نرم افزاری بر روی لوح فشرده( بهمراه پاكات 
الف/ب/ج)ضمانتنامه /پيشنهاد فنی/پيشنهاد مالی( به آدرس: اهواز - فلكه فرودگاه - شركت ملی حفاری ايران - ساختمان پايگاه عملياتی - طبقه اول - پارتB  - اتاق 107 - دبيرخانه 

كميسيون مناقصات اقدام نمايند.
د( تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

  نوع تضمين:   
الف- ضمانت نامه بانكی و يا ضمانت نامه های صادره از مؤسسات اعتباری غيربانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملی حفاری ايران
 مدت اعتبار تضمين:  اين مدت )به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران(، 90 روز می باشد و برای يك بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.

www.nidc.ir  :سايت شركت ملی حفاری ايران
@nidc_pr :تلگرام شركت ملی حفاری ايران

آگهی مناقصه همراه با ارزيابی كيفی )نوبت دوم(
به صورت يک مرحله ای / دومرحله ای )به روش فشرده(

1396.4077
شركت ملي نفت اريان

اداره تداركات خارجی كاال پروژه های حفاری تعادل: نوبت اول: 96/9/13 و نوبت دوم : 96/9/14

"

تجارت  
رييس سازمان توس��عه تجارت ايران در راس هياتي 
60 نف��ره متش��كل از نماين��دگان بخش ه��اي مختلف 
دولتي و فعاالن بخش خصوصي براي برگزاري نخستين 
كميس��يون اقتص��ادي ميان دو كش��ور و تواف��ق براي 
همكاري هاي اقتصادي به اس��پانيا س��فر كردند. امضاي 
نقشه راه همكاري هاي اقتصادي ايران و اسپانيا و امضاي 
چند يادداش��ت تفاهم هم��كاري در بخش هاي مختلف 
ازجمله بين صن��دوق ضمانت صادرات اي��ران و آژانس 

بيمه صادرات و سرمايه گذاري اسپانيا از ديگر برنامه هاي 
پي��ش روي هي��ات ايران��ي در مادريد اس��ت. مجتبي 
خسروتاج قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران، 
هدف اصلي  س��فرش به اسپانيا را نهايي كردن نقشه راه 
همكاري هاي اقتصادي ايران با اسپانيا عنوان كرد. رييس 
سازمان توس��عه تجارت در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: 
از ماه ها پيش در مذاكراتي كه با طرف مقابل در كش��ور 
اسپانيا روي توس��عه و تعميق روابط مان داشتيم، توافق 
كرده بوديم كه نسبت به تدبير يك نقشه راه همكاري هاي 

اقتصادي دو كشور ايران و اسپانيا با طرف هاي اسپانيايي 
بنشينيم و آنها را نهايي كنيم. به گفته او، طي  چند ماه 
گذش��ته، مديران و كارشناسان دو كشور روي اين متون 
كار كردند و اميدواريم كه روز دوشنبه بتوانيم نسبت به 
نهايي كردن متن نقشه راه همكاري هاي اقتصادي ايران 

و اسپانيا توافق كنيم. 
قائم مقام وزير كه يك ش��نبه شب در راس يك هيات 
60 نفره وارد مادريد ش��د، تصريح كرد: عصر دوش��نبه با 
مدير شركت ثسثه )CESCE( كه شركت بيمه اعتباري 

صادرات اسپانياست، جلسه يي خواهيم داشت و اميدواريم 
ك��ه توافقات ما منج��ر به امضاي يك يادداش��ت تفاهم 
ش��ود. او اب��راز كرد: به هر ح��ال در دو روز اقامتي كه در 
اسپانيا داريم، س��عي  مي  كنيم روابط كاربردي دو كشور 
ايران و اسپانيا را با مقامات اسپانيا مطرح كنيم.  اسپانيا از 
كشورهاي پيشتاز اروپايي در زمينه هاي تجاري و اقتصادي 
و س��رمايه گذاري در دوره پسابرچام است. از ماه سپتامبر 
2015 كه هياتي اقتصادي، سه وزير اسپانيايي را در سفر 
به تهران همراهي كردن��د، تاكنون چند هيات اقتصادي 
بين دو كشور و از جمله با ايالت هاي مختلف اسپانيا ديدار 
و گفت وگو كرده اند. همچنين تعامالت تجاري و اقتصادي 
دو كش��ور با دو ويژگي انتقال فناوري برتر و تامين مالي 

پروژه ها س��ير صع��ودي به خود گرفت��ه و همكاري هاي 
گس��ترده يي در حوزه هاي نفت، گاز، پتروش��يمي، دارو، 
فوالد، هواپيمايي، الكترونيك، كشاورزي، شيالت، قطعات 
خوردو، صنايع سنگين، گردشگري و هتل سازي بين دو 
كشور صورت گرفته و دولت اسپانيا و موسسات تضمين 
اعتبارات صادرات نقش مهمي در اين گشايش اقتصادي 
ايفا كرده اند.  برپايي همايش بزرگ فرصت هاي همكاري 
اقتصادي بين ايران و اس��پانيا ب��ا حضور مديران تجاري، 
اقتصادي، بانكي و س��رمايه گذاران اس��پانيايي و تشكيل 
كميته هاي موضوعي و نشست هاي تخصصي ميان فعاالن 
اقتصادي دو كشور از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده در 

زمان حضور هيات اقتصادي ايران در اسپانياست.

صنعت   وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
به اعالم آمادگي مجارس��تان براي س��رمايه گذاري 
در 50 ط��رح و پروژه اولويت دار تعريف ش��ده در 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: درخصوص 
همكاري در س��اخت مش��ترك اتوبوس هاي برقي 
نيز مذاكرات دو كشور ادامه دارد. به گزارش شاتا، 
محمد ش��ريعتمداري پس از ديدار با وزير اقتصاد 
مجارس��تان، تصريح ك��رد: در اين دي��دار موضوع 
همكاري هاي ايران با كش��ورهاي عضو گروه چهار 
مانند مجارس��تان، لهس��تان و كرواسي مطرح شد 
كه مورد اس��تقبال وزي��ر اقتصاد مجارس��تان نيز 
ق��رار گرف��ت و زمينه ه��اي هم��كاري را در حوزه 
 مع��دن و صنايع معدني به عن��وان يك كار جديد 
مورد بررسي قرار داديم كه ايميدرو از طرف ايران 
اي��ن مذاك��رات را ادامه مي دهد.  وي با اش��اره به 
گفت وگ��و در زمينه ه��اي گوناگ��ون همكاري هاي 
صنعت��ي به خصوص س��اخت و تولي��د در داخل، 
افزود: باتوجه به تجربيات خوب كش��ور مجارستان 
در افزايش رش��د اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري، 
قرار شد تبادل اطالعات در اين زمينه نيز ميان دو 

كشور انجام شود. 
ش��ريعتمداري ب��ا اعالم اينكه حج��م مبادالت 
س��ال گذشته دو كش��ور نسبت به س��ال قبل آن 

100درصد رش��د داشته اس��ت، گفت: اين نشانگر 
آغ��از يك حرك��ت روبه جل��و در توس��عه روابط، 
بازگش��ت به روابط پيش از برجام و پيشي گرفتن 
از آن اس��ت كه اميدواريم اين مسير را با قدم هاي 

تندتري ادامه دهيم. 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت با اش��اره به 
اينك��ه حجم مبادالت دو كش��ور رقم��ي ناچيز در 
ح��دود 20ميلي��ون دالر بوده كه ب��ه 80 ميليون 
دالر رس��يده، ادام��ه داد: ب��ا آغ��از همكاري هاي 
صنعت��ي و س��اخت مش��ترك اي��ن رق��م افزايش 
مي ياب��د. از س��وي ديگ��ر، در برخ��ي حوزه ه��اي 
صنعت��ي مانند 50 ط��رح و پ��روژه اولويت دار كه 
در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تعريف ش��ده، 
وزير اقتصاد مجارس��تان براي سرمايه گذاري اعالم 
آمادگي كردند و درخصوص همكاري در س��اخت 
مشترك اتوبوس هاي برقي نيز مذاكرات ادامه دارد. 
شريعتمداري يادآور شد: هيات بانكي از مجارستان 
ني��ز به ايران آمده تا روابط بانكي ميان دو كش��ور 
 و ايج��اد فعاليت ه��اي مش��ترك در اي��ن حوزه را 
مورد بررس��ي ق��رار ده��د. »ميهايل��ي وارگا« نيز 
با اش��اره به ثمربخ��ش ب��ودن گفت وگوهاي خود 
ب��ا وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت اي��ران گفت: 
امكانات زي��ادي در ارتقاي همكاري هاي اقتصادي 

مي��ان دو كش��ور وج��ود دارد و در روزهاي اخير 
ني��ز توافقنامه ه��اي زي��ادي در زمين��ه تراب��ري، 
اتوبوس س��ازي، تجهيزات پزش��كي و داروسازي به 
امضا رس��يد. او با طرح اينك��ه درخصوص ارتقاي 
همكاري ها در زمينه هاي پتروش��يمي، داروسازي 
و صناي��ع معدن��ي ني��ز مذاكره انجام ش��د، افزود: 
در زمين��ه جهانگردي نيز پتانس��يل هاي همكاري 
وجود دارد و مايليم جهانگردان بيش��تري از كشور 
مجارس��تان از مناطق ديدني اي��ران بازديد كنند. 
»وارگا« با تاكيد بر آمادگي براي تقويت و تش��ويق 
س��رمايه گذاري متقاب��ل در هر دو كش��ور تصريح 
كرد: مش��كلي براي آغاز س��رمايه گذاري ها وجود 
ن��دارد، مذاكرات دوجانبه دي��روز در اتاق بازرگاني 
ايران آغاز ش��د، تجار دو كشور تاكنون 4 توافقنامه 
امضا كردن��د، امروز بعدازظهر نيز ب��ا وزير اقتصاد 
اي��ران يك توافقنام��ه درخصوص دف��اع از حقوق 
سرمايه گذاري به امضا خواهيم رساند. وزير اقتصاد 
مجارستان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: 
ب��راي ما اهميت زيادي دارد اتوبوس هاي ايكاروس 
دوب��اره در جاده هاي ايران ب��ه حركت درآيند، در 
اروپ��ا و در مجارس��تان از اتوبوس ه��اي برقي زياد 
اس��تفاده مي ش��ود و همكاري در ساخت مشترك 
اتوبوس هاي برقي را با ايران نيز مدنظر قرار داديم.

تسنيم  صادرات ايران به تركيه در10ماهه سال 
جاري ميالدي با رشد 79درصدي نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل از 6.5ميلي��ارد دالر عبور كرد. 
آمارهاي منتشر شده توسط اداره آمار تركيه نشان 
مي دهد مبادالت تجاري ايران و تركيه در 10ماهه 
س��ال جاري ميالدي با رشد 15درصدي نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل مواجه شده است. مبادالت 
تج��اري دو كش��ور كه در ماه هاي ژانوي��ه تا اكتبر 
2016 بالغ بر 8 ميليارد دالر گزارش ش��ده بود در 

10ماهه امس��ال به 9.2 ميليارد دالر افزايش يافته 
است.  رشد مبادالت تجاري دو كشور در اين دوره 
مربوط به رش��د واردات تركيه از ايران بوده است. 
تركي��ه در ماه ه��اي ژانويه تا اكتبر س��ال ميالدي 
گذشته 3.688 ميليارد دالر كاال از ايران وارد كرده 
بود. اين رقم با رشد 79درصدي در 10ماهه امسال 
به 6.598 ميليارد دالر رس��يده اس��ت. نفت و گاز 
مهم ترين كاالهاي وارداتي تركيه از ايران هس��تند 
كه طي ماه هاي اخير با افزايش قيمت مواجه شده 

 اس��ت. در عين ح��ال صادرات تركيه ب��ه ايران در
10 ماهه امسال با افت 39 درصدي نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل مواجه ش��ده و به 2.602ميليارد 
دالر رسيده است. تركيه در 10 ماهه نخست سال 
قب��ل 4.312ميليارد دالر كاال به ايران صادر كرده 
ب��ود. ايران چهاردهمين مقص��د صادراتي تركيه و 
هش��تمين تامين كنن��ده كاالهاي م��ورد نياز اين 
كش��ور در 10ماهه س��ال جاري ميالدي شناخته 

شده است. 

نقشه راه اقتصادي تهران- مادريد نهايي شود

آمادگي مجارستان براي سرمايه گذاري در 50 پروژه وزارت صنعتي و تجاري

افزايش ۷۹ درصدي صادرات ايران به تركيه 
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15 نفت و انرژي
 اد عاي لغو

آزمون استخد امي نفت 
ايلن�ا| آخرين خبرها حاكي از اين اس��ت كه د ر پي 
اعتراضات گس��ترد ه، آزمون استخد امي نفت كه قرار بود  
د ي ماه برگزار شود ، لغو شد ه است. د ر روزهاي گذشته، 
د امنه اعتراضات به اين آزمون گسترد ه تر شد ؛ از شاغالن 
ق��رارد اد  موقت نفتي ت��ا بومي هاي مناط��ق نفت خيز، 
از نمايند گان مرد م خوزس��تان و بوش��هر د ر مجلس تا 
امامان جمعه و اس��تاند اري ها، همه به شرايط برگزاري 
اين آزمون اعتراض كرد ند . حاال رييس كميسيون انرژي 
مجلس شوراي اسالمي از لغو اين آزمون خبر د اد ه است. 
وي گفته اس��ت: آزمون استخد ام وزارت نفت لغو شد  تا 
اصالحات كامل صورت پذيرد . حسنوند  افزود : كميسيون 
انرژي پيگير اين موضوع است. عمد ه اعتراضات به آزمون 
اس��تخد امي نفت به لحاظ نش��د ن ظرفيت براي جذب 
بومي ها و ش��رايط س��خت جذِب ش��اغلين موقت نفت 
مربوط مي ش��د . نمايند گان مجلس و د يگر مسووالن به 
اين مس��اله معترض شد ند  كه با وجود  تاكيد  مجلس بر 
لزوم د ر نظر گرفتن س��هميه 50 د رصد ي براي بومي ها 
 د ر مناطق نفت خي��ز، اين آزمون د ر بهترين حالت فقط

25 د رصد  سهميه براي بومي ها د ر نظر گرفته است. 

 گزارش وزارت نيرو
از زلزله غرب

پ�اون| مهم ترين اقد امات و كمك ه��اي وزارت نيرو به 
مناطق زلزله زد ه غرب كشور تشريح شد . 

براساس اين گزارش، زمين لرزه 7.3ريشتري 2۱ آبان د ر 
۱۱كيلومتري بخش ازگله، 32كيلومتري شهرستان سرپل 
 ذهاب د ر غرب مركز كرمانش��اه به 7 شهرس��تان و حد ود  

يك هزار و ۹50روستاي استان كرمانشاه خسارت وارد ه كرد . 
برقد ار شد ن پست هاي فوق توزيع سرپل ذهاب و ثالث، 
قصرشيرين، شهيد س��المي، گيالنغرب 2، ۱و مراكز حياتي 
حساس و مهم همچنين 70د رصد  معابر د ر روز اول حاد ثه، 
برقد ار شد ن مشتركان شهرستان سرپل ذهاب و۱23روستا)با 
اولويت چاه هاي تامين آب شرب( د ر روز د وم حاد ثه، حضور 
تعد اد  64 اكيپ عملياتي از اس��تان هاي معين و تامين برق 
و روش��نايي ۱0هزار چاد ر اس��كان زلزل��ه زد گان و پايد اري 
ش��بكه برق رساني د ر نقاط ش��هري و روستايي از مهم ترين 
اقد اماتي است كه د ر بخش برق اين استان انجام شد ه است. 
راه اند ازي تصفيه خانه آب شهر كرمانشاه و شهرهاي شرقي 
اس��تان با د يزل اضطراري د ر شب حاد ثه، ارسال ۱3د ستگاه 
تصفيه و بس��ته بند ي آب و آزمايش��گاه سيار آب به مناطق 
حاد ثه د يد ه براي اصالح فرآيند  تصفيه موجود  و تزريق مواد  
منعقد  كنند ه جد يد  به منابع آب كه منجر به كاهش كد ورت 
آب ازntu 400 به زيرntu 5 شد ه، بخشي از اقد امات وزارت 
نيرو د ر حوزه آب بود ه اس��ت. همچنين ارس��ال ۹0د ستگاه 
تانكرآبرس��اني سيار به نقاط حاد ثه د يد ه شهري و روستاها، 
توزيع بيش از د و ميليون آب بسته بند ي د ر نقاط حاد ثه د يد ه، 
رفع عيب خطوط اصلي انتقال آب د ر شهرهاي قصرشيرين 
و س��رپل ذهاب د ر پايان روز اول، حضور 45 اكيپ عمليات 
اجرايي با تجهيزات كامل از استان هاي معين، برقد ار كرد ن 
چاه هاي روستايي و راه اند ازي ۱20حمام نيز از اهم اقد امات 

وزارت نيرو د ر حوزه آب بود ه است. 

نصب 153 هزار كنتور هوشمند  
برق د ر صنعت و كشاورزي

پ�اون| د ر مجموع تا مهر م��اه ۹6 نزد يك به ۱53هزار 
كنتور د ر كل شركت هاي توزيع كشور نصب و حد ود  ۱87 
هزار كنتور نيز جهت نصب به شركت هاي توزيع نيروي برق 

تحويل د اد ه شد . 
با اب��الغ پروژه هاي اقتصاد  مقاومتي د ر تير ماه س��ال ۹5 
به س��ازمان بهره وري انرژي ايران)س��ابا( و انجام هماهنگي با 
معاونت نظارت بر توزيع شركت توانير، برنامه ريزي براي اجرا 
از مهر ماه س��ال ۹5 آغاز و تا انتهاي آن سال حد ود  ۱00هزار 
كنتور هوشمند  با اولويت مشتركين بزرگ و چاه هاي كشاورزي 
د ر 3۹منطقه فعال نصب شد . براساس اين گزارش د ر مجموع 
ت��ا مهر ماه ۹6 قريب به ۱53هزار كنتور د ر كل ش��ركت هاي 
توزيع كش��ور نصب و حد ود  ۱87هزار كنتور نيز جهت نصب 
به ش��ركت هاي توزيع نيروي برق تحويل د اد ه شد . همچنين 
عملي��ات اجرايي تجهي��ز و راه اند ازي 5 مرك��ز كنترل نيز با 
ظرفيت 5/2 ميليون مشترك و نقطه اتصال)شامل مشتركين 
و جمع كنند ه هاي د اد ه( آغاز و مراكز ميزبان د ر شهرستان هاي 
مش��هد ، زنجان، بوشهر، اهواز و تهران با هد ف ارائه خد مات به 
كليه ش��ركت هاي توزيع برق كشور تجهيز و راه اند ازي شد ند . 
گزارش ها حاكي از اين اس��ت ك��ه د ر طول اجراي اين برنامه، 
برنامه ري��زي و هماهنگي براي بهره گيري بهينه از اپراتورهاي 
مخابراتي همچنين اس��تفاد ه از فيبر شركت توانير و نيز بستر 
ارتباطي ش��بكه د ولت براي امن سازي و ايجاد  بستر ارتباطي 

پرسرعت و مطمئن د ر د ستوركار قرار گرفته است.

تك خبر

روي خط نيرو

وزير نفت از تمايل مجارستان براي همكاري د ر پروژه صاد رات گاز ايران به پاكستان خبر د اد ه است 

تاكيد بر ورود عنصر سوم در خطوط گازي با همسايه

»من فك��ر مي كنم ن��ه د  ر كوتاه م��د  ت اما د  ر 
مجم��وع اين اتف��اق خواهد   افت��اد   و گاز ايران به 
پاكس��تان مي رود  . اما مهم ترين نكته د  ر اين ميان 
لزوم ورود   عنصري س��وم اس��ت. طبق تجربه من 
براي حل اين معاد  له بين ايران و پاكستان، طرف 
س��ومي احتياج اس��ت كه ب��د  ون آن معاد  له حل 
شد  ني به نظر نمي رس��د  .« اين بخشي از سخنان 
وزير نف��ت ايران د  ر م��ورد   د  يد  گاه��ش پيرامون 
پروژه يي ا ست كه به د  ليل انفعال و تعلل پاكستان 
سال هاس��ت، بي نتيجه باق��ي ماند  ه اس��ت. وزير 
نفت اي��ران طي چند   ماه اخير 2بار با مس��ووالن 
پاكس��تان د  ر مورد   سرنوش��ت اين خ��ط لوله كه 
اي��ران تعهد  اتش د  ر قب��ال آن را تكميل كرد  ه اما 
اسالم آباد   هنوز پيشرفتي را به ثبت نرساند  ه است، 
نامه نگاري كرد  ه اس��ت. نامه هايي بي پاس��خ كه بر 
ابهام وضعيت افزود  ه اند  . ايران اما نشان د  اد  ه است 
كه اين  بار، قصد  ي جد  ي تر براي تحقق اين روياي 

كهنه د  ارد  . 
ب��ه طور قط��ع اگر تم��ام اين وقاي��ع پيش از 
تنش ه��اي افغانس��تان كه موجب د  ور ش��د  ن د  و 
كشور از يكد  يگر شد   رخ مي د  اد  ، تهران و اسالم آباد   
ب��د  ون نياز به حضور طرفي س��وم مي توانس��تند  ، 

صحبت هاي خود   را اد  امه د  هند  . 
ب��ه گزارش »تع��اد  ل« اي��ران د  ر 2د  وره زماني 
مختلف قبل از انقالب اسالمي د  ر تنش پاكستان و 
هند   از همسايه شرقي خود   حمايت كرد   و پاكستان 
نيز د  ر پاس��خ به اين اقد  ام، د  ر جنگ 8 ساله عراق 
و ايران حامي ايران بود  . طبق گزارش هاي موجود   
ايران د  ر جنگ هند  و-پاكس��تان د  ر س��ال ۱۹65 
كمك هاي بهد  اش��تي و د  اروي��ي همچنين 5 هزار 
تن نفت خام به عنوان هد  يه د  ر اختيار اين كشور 
گذاشت تا به طور رسمي حامي آن به حساب  آيد  . 
اين فضاي همكاري اما ب��ا باال گرفتن تنش ها د  ر 
افغانس��تان از بين رفت تا امروز تهران و اسالم آباد   
براي عملياتي كرد  ن صاد  رات گاز به حضور طرفي 
سوم كه د  ر واقع د  و طرف به جاي تكيه بر يكد  يگر 

بر آن طرف تكيه كنند  ، محتاج باشند  . 
پيش��ينه نخس��تين مذاكرات ج��د  ي پيرامون 
خط لوله يي ك��ه ابتد  ا به »صلح« موس��وم بود   به 
س��ال ۱۹۹5 بازمي گرد  د   اما خط لوله يي كه قرار 
بود   2هزار و 775 متر طول د  اش��ته و بتواند   روابط 
ايران و همس��ايه شرقي خود   را تعميق و گسترش 
د  هد   اكن��ون به يكي از بحراني ترين مس��ائل بين 
د  ر روابط ميان د  و طرف بد  ل ش��د  ه اس��ت. جاويد   
حسين، سفير سابق پاكستان د  ر ايران هفته پيش 
د  ر مطلبي با اشاره به اينكه همكاري هاي اقتصاد  ي 
تهران- اس��الم آباد   همچنان از فضاي بيگانگي د  و 
همسايه كه د  ر سياست هايشان د  ر قبال افغانستان 
ريش��ه د  ارد   متاثر ش��د  ه اند  ، نوشت:»پاكس��تان با 
كمب��ود   عرض��ه د  اخلي گاز طبيعي مواجه اس��ت 
د  رحال��ي كه ايران به عن��وان د  ومين د  ارند  ه منابع 
گازي د  ر د  ني��ا و ب��ه د  نبال بازار ب��راي فروش آن 
مي تواند   تمام نيازهاي رو به رشد   گازي پاكستان را 
پاسخگو باشد  . بنابراين، اين پروژه يكي از بهترين 
نوع د  ر زمينه نفع د  و جانبه به ويژه براي پاكستان 
اس��ت كه از طريق پياد  ه سازي آن د  سترسي ارزان 

و امني به منابع گازي خواهد   د  اشت.«
 او د  ر اد  ام��ه عنوان كرد  :»اما تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و فشارهايش بر پاكستان مانع تهران و 
اسالم آباد   را از تكميل اين پروژه و عملياتي كرد  ن 
آن باز د  اشته است. د  رحالي كه ايران اين خط لوله 
را تقريبا تا نزد  يكي مرز خود   با پاكس��تان احد  اث 
كرد  ه اس��ت، پاكس��تان د  ر آزمون عمل كرد  ن به 
تعهد  ات خود   د  ر اين پروژه شكس��ت خورد  ه است. 
د  ر نتيجه پروژه يي كه مي توانس��ت د  ر كنار تامين 
نيازهاي گازي ما به نقطه يي مهم و تعيين كنند  ه د  ر 

روابط د  و كش��ور تبد  يل شود  ، رويايي واقعي نشد  ه، 
باقي ماند  ه اس��ت.« اكنون به نظر مي رس��د  ، ايران 
موقعي��ت را براي عملياتي ش��د  ن گازرس��اني به 
پاكستان مناسب مي بيند   اما همان فضاي بيگانگي 
سبب مي شود   به ورود   طرفي سوم نياز پيد  ا كند  . از 
سويي برنامه ريزي هاي كالن اقتصاد  ي د  ر ايران نيز 
وزارت نفت را ملزم به افزايش صاد  رات گاز مي كند   
كه پاكستان يكي از جد  ي ترين گزينه ها براي نيل 
به اين هد  ف به نظر مي رسد  . طبق اظهارنظر سعيد   
مومني، مد  ير گازرساني شركت ملي گاز، ايران د  ر 
سال ۱3۹5 از 2۱8ميليارد   متر مكعب گاز توليد  ي 
تنه��ا 4د  رصد   را صاد  ر كرد  ه اس��ت. برنامه شش��م 
توس��عه وزارت نفت را مكلف كرد  ه كه توليد   را به 
334ميليارد   متر مكعب رساند  ه و ۱۹د  رصد   آن را 
صاد  ر كند  . براساس معاهد  ه يي كه سپتامبر 20۱2 
ميان روساي جمهور د  و كش��ور ايران و پاكستان 
منعقد   ش��د  ، قرار بود   د  ر سال ۱3۹3 اين صاد  رات 
كه د  ر ابتد  ا روزانه ۱4ميليون متر مكعب و د  ر اد  امه 
هر بار با 7ميليون  مترمكعب افزايش د  ر نهايت به 
روزانه 30ميليون مترمكعب مي رس��د  ، آغاز شود  . 

اين اتفاق اما با پيشرفت صفر پاكستان د  ر احد  اث 
خط لوله عملياتي نشد  . 

البته ش��ايد   ايران نيز هيچ وقت مثل اين روزها 
از ظرفي��ت اين ص��اد  رات برخورد  ار نبود  ه اس��ت با 
پيش��رفت هاي قابل توج��ه د  ر افزاي��ش توليد   گاز 
پارس جنوبي طي 2س��ال اخير ايران اكنون بيش 
از هر زماني آماد  ه تامين گاز همسايگانش است. از 
لحاظ مالي نيز د  رآمد   حاصل از صاد  رات گاز يكي از 
جد  ي تري��ن راه هاي پيش روي د  ولت روحاني براي 
كاستن از حجم وابستگي به د  رآمد  هاي نفتي است. 
ب��ه همين د  ليل بيژن زنگن��ه بيش از هر زمان 
د  يگ��ري مترصد   يافت��ن راهي ب��راي تحقق اين 
پروژه اس��ت. زنگنه د  يروز د  ر حاشيه د  يد  ار با وزير 
اقتصاد   مجارس��تان به شانا گفته است:»مشكل ما 
براي حضور د  ر بخش گاز پاكس��تان، اين است كه 
اين كش��ور د  رباره اينكه چگونه مي خواهد   د  ر برابر 
قرارد  اد   معتبر صاد  رات گاز ايران به پاكستان رفتار 
كند  ، جواب مشخصي ند  ارد  .« او د  ر بخش د  يگري 
از صحبت هايش عنوان كرد  ه است كه مجارستان 
تجرب��ه فعالي��ت د  ر بخ��ش گاز پاكس��تان اعم از 

اكتش��اف و توليد   را د  ارد   و س��ال ها د  ر اين كشور 
فعاليت د  اشته است. 

وزير نفت پيش از اين د  ر مورد   سرنوش��ت خط 
لوله انتقال گاز به پاكستان به »تعاد  ل« گفته بود  : 
»»پاكس��تان مي گويد  ، پول ند  اريم لوله را بكشيم 
و م��ا از اين ط��رف نگرانيم كه حت��ي اگر بتوانند   
لوله را احد  اث كنند  ، پول گاز ما را پرد  اخت نكنند   
د  ر نتيجه طرف س��ومي بايد   وارد   ش��ود   كه بتواند   

عمليات تجاري را عهد  ه د  ار شود  .«
آش��نايي مجارستان با فضاي پاكستان احتماال 
براي ايران كه با همسايه شرقي خود   بيگانه است 
احتماال وسوس��ه همكاري را برانگيخته است. هر 
چند   د  ر قياس با روسيه و شركت گازپروم مشخص 
نيس��ت كه مجارس��تان تا چه اند  ازه نفوذ و قد  رت 
كافي براي تضمين صاد  رات گاز ايران به پاكستان 
د  ارد  ؟ طب��ق اطالع��ات موجود  ، پيش��ينه فعاليت 
مجارها د  ر پاكستان به س��ال 20۱3 بازمي گرد  د  . 
اين كشور د  ر اين سال ۱.4ميليارد   د  الر د  ر بخش 

انرژي پاكستان سرمايه گذاري كرد  ه است. 
ش��ركتي با ن��ام »ام او ال« كه مق��ر اصلي آن 

د  ر مجارس��تان قرار د  ارد  ، عمليات اكتشاف نفت و 
گاز را د  ر پاكس��تان انجام مي د  هد  . طبق بررس��ي 
»تع��اد  ل« از وب س��ايت اين ش��ركت نخس��تين 
فعاليت، تاسيس شاخه پاكستان»ام او ال« به سال 
۱۹۹8 بازمي گرد  د  . د  ر اد  امه اين ش��ركت س��هام 
چن��د   بلوك اكتش��افي د  ر پاكس��تان را خريد  اري 
مي كند   و فعاليت خود   د  ر اين كش��ور را گسترش 

مي د  هد  . 
اكن��ون د  رحالي صحب��ت از احتمال همكاري 
با اين ش��ركت نه چند  ان معروف د  ر گازرساني به 
پاكس��تان شد  ه است كه پيش از اين نيز با مطرح 
ش��د  ن نام روسيه بسياري اين پرسش را روي ميز 
گذاشتند   كه اين طرف سوم چه نفعي از كنار خط 
لول��ه صاد  رات گاز ايران به پاكس��تان خواهد   برد  ؟ 
آيا ايران ب��ا وارد   كرد  ن عنصري س��وم مجبور به 
چشم پوش��ي از بخش��ي از س��ود   خود   به نفع اين 
طرف نخواهد   بود  ؟ آيا راهي براي نزد  يك شد  ن د  و 
همسايه به يكد  يگر و حذف واسطه ها وجود   ند  ارد  ؟ 
اين پرسش هايي است كه شايد   نه فقط وزير نفت 
به تنهايي بلكه د  س��تگاه د  يپلماسي ايران بايد   به 

آن پاسخ د  هد  . 

 حمايت ايران از همكاري نفتي و گازي 
مجارستان 

وزي��ر اقتص��اد  مجارس��تان د يروز با اس��حاق 
جهانگيري مع��اون اول رييس جمهوري نيز د يد ار 
د اشت. به گزارش شانا، معاون اول رييس جمهوري 
پ��س از اين د يد ار، صنعت، ان��رژي، نفت و گاز را 
از زمينه ه��اي مهم همكاري ايران و مجارس��تان 
برشمرد  و  گفت: تجار و بخش خصوصي مجارستان 
كه عالقه مند  به همكاري و جذب سرمايه مشترك 
د ر ايران باش��ند ، مورد  حماي��ت د ولت جمهوري 

اسالمي ايران خواهند  بود . 
اس��حاق جهانگيري، د ر د يد ار با ميهايلي وارگا 
وزير اقتصاد  مجارستان، روابط 2 كشور را تاريخي 
توصي��ف كرد  و گفت: تهران و بود اپس��ت بيش از 
۹0 سال است كه از روابط سياسي و تجاري خوبي 

برخورد ار هستند . 
اش��اره  ب��ا  رييس جمه��وري  اول  مع��اون 
اورب��ان  ويكت��ور  قب��ل  س��ال   2 س��فر  ب��ه 
نخس��ت وزير مجارس��تان به ته��ران، اف��زود : د ر 
 اي��ن س��فر مذاك��رات خوب��ي مي��ان مقام ه��اي 
2 كش��ور انجام و مقرر شد  كه مناسبات في مابين 
د ر همه بخش هاي اقتصاد ي، سياسي، منطقه يي و 

بين المللي گسترش پيد ا كند . 
وي، صنع��ت، انرژي، نفت، گاز و گرد ش��گري 
را از زمينه هاي مهم همكاري ايران و مجارس��تان 
برش��مرد  و  تصريح كرد : تج��ار و بخش خصوصي 
مجارس��تان ك��ه عالقه مند  به هم��كاري و جذب 
س��رمايه مشترك د ر ايران باش��ند ، مورد  حمايت 

د ولت جمهوري اسالمي ايران خواهند  بود . 
ميهايلي وارگا وزير اقتصاد  مجارس��تان نيز د ر 
اين د يد ار با ابالغ س��الم نخس��ت وزير اين كشور 
ب��ه مع��اون اول رييس جمهوري، گف��ت: د ر اين 
س��فر مذاكرات خوبي با وزراي ام��ور اقتصاد ي و 
د ارايي، نفت و بهد اشت، د رمان و آموزش پزشكي 
ايران د اش��ته ام كه منجر به امضاي تفاهمنامه ها و 

قرارد اد هاي خوبي ميان 2 كشور شد ه است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه روابط تهران و بود اپس��ت 
روابطي تاريخي و همواره پربار بود ه اس��ت، افزود : 
كشورهاي محد ود ي وجود  د ارند  كه همانند  ايران 
و مجارس��تان همواره از روابط د وستانه برخورد ار 
بود ه باش��ند ، مجارستان نخس��تين كشور اروپايي 
بود  كه پس از برجام د ر س��طح نخست وزير براي 
بررس��ي راه هاي توس��عه روابط د و جانبه به ايران 

سفر كرد . 

آزمون استخد ام نفت را منتفي مي كنيم!
وزير نفت در واكنش به راي ديوان عدالت اداري گفت:

گروه انرژي|
د يروز يكي از ش��لوغ ترين روزهاي كاري وزير نفت بود ه اس��ت. او روز 
گذشته هم با وزير اقتصاد  مجارستان و هم با معاون وزير نفت عراق د يد ار 
د اشته و هم از سوي د يگر د ر همايشي مرتبط با بيمه شركت د اشته است. 
طبق گزارش شانا حامد  يونس معاون امور گاز وزير نفت عراق صبح د يروز 
پس از د يد ار با بيژن زنگنه وزير نفت با بيان اينكه عراق برنامه گسترد ه يي 
براي توس��عه زيرس��اخت هاي گازي از جمله ايجاد  ش��بكه هاي گازرساني 
براي مجتمع هاي صنعتي، منازل و گازس��وز كرد ن خود روها د ارد ، تصريح 
ك��رد : عراق براي رس��يد ن به اين اهد اف نيازمند  همكاري با ايران اس��ت. 
يونس د رباره اس��تفاد ه از پيمانكاران ايران براي توسعه زيرساخت هاي گاز 
د ر ع��راق هم اظهار كرد : قطعا ما از تجربه پيمانكاران ايراني چه د ر بخش 
سرمايه گذاري چه د ر بخش شركت هاي مشترك ايراني و عراقي د ر توسعه 

صنعت گاز عراق استفاد ه خواهيم كرد . 
مع��اون وزير نفت عراق با اش��اره ب��ه امضاي تفاهمنام��ه ايران و عراق 
د ر سال گذش��ته اظهار كرد : همكاري د و كش��ور د ر قالب اين تفاهمنامه 

اد امه پيد ا مي كند . بي��ژن زنگنه و جبار اللعيبي وزيران نفت ايران و عراق 
اس��فند ماه پارسال د و تفاهمنامه امضا كرد ند . تفاهمنامه نخست د ر زمينه 
توس��عه د و ميد ان كوچك مش��ترك پرويز )نفت خانه جنوبي( و خرمشهر 
)س��ند باد ( و تفاهمنامه د يگر د ر زمينه س��اير همكاري هاي صنعت نفت از 
جمل��ه احد اث خطوط لوله صاد رات نفت خام و فرآورد ه ميان د و كش��ور، 
س��اخت تجهيزات، صاد رات گاز، نوسازي پااليش��گاه هاي عراق و آموزش 

نيروي انساني بود ه است. 
زنگنه اما د ر حاش��يه همايش بيمه و توس��عه به حواشي اخير پيرامون 
اس��تخد ام د انشجويان د انشگاه صنعت نفت نيز واكنش نشان د اد ه و گفته 
اس��ت: »قرار بود  تعد اد ي از د انشجويان يا فارغ التحصيالن بد ون اينكه د ر 
آزمون كتبي عمومي ش��ركت كنند ، با انجام مصاحبه بر حس��ب نياز اين 
وزارتخانه اس��تخد ام شوند . خارج از اين روند  و با فشار نمي توانند  كار خود  
را پي��ش ببرند . اين د ر حالي اس��ت كه برخي گفته ان��د  كه د يوان عد الت 
اد اري اين آزمون را به تاخير اند اخته اس��ت؛ اگر د يوان اينچنين بگويد ، ما 

كال آزمون را منتفي مي كنيم.«

اخطار ابالغيه سند  رهني
بد ين وس��يله به فرهاد  رحيمي فرزند  ابراهيم شناس��نامه شماره 462 به ش��ماره كد  ملي 0046۹83368 صاد ره از 
تهران به نش��اني تهران نسيم ش��هر ميد ان الغد ير انتهاي خيابان 20 متري مد رسه مجتمع صنعتي نسيم شهر ابالغ مي 
شود  كه بانك صنعت و معد ن شعبه فوالد  استناد  سند  رهني شماره ۱63۹7 د فتر اسناد  رسمي شماره 52۹ تهران جهت 
وصول مبلغ 28/063/3۱۹/833 ريال تا تاريخ ۹5/۱2/8 به انظمام خسارت تأخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه 
كامل بد هي طبق مقررات عليه شما اجرائيه صاد ر نمود ه و پروند ه اجرائي به كالسه ۹6002۱4 د ر اين اد اره تشكيل شد ه 
و طبق گزارش مورخ ۹6/8/۱8 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند  ش��ناخته نشد ه، لذا بنا به تقاضاي بستانكار 
طبق ماد ه ۱8 آئين نامه اجرا مفاد  اجرائيه فقط يك مرتبه د ر يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود  
و چنانچه ظرف مد ت ۱0 روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محس��وب مي گرد د ، نس��بت به پرد اخت بد هي خود  اقد ام 
ننماييد ، مورد  وثيقه مند رج د ر س��ند  رهني فوق با تقاضاي بس��تانكار پس از ارزيابي از طريق مزايد ه فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانكار و حقوق د ولتي استيفا خواهد  شد .
رييس اد اره ثبت اسناد  و امالک رباط كريم- منوچهر كاظم اصالني- م الف/1869

اثر تمد يد  توافق اوپك كمرنگ شد 
عقب نشيني بازارهاي نفت د ر واكنش به افزايش توليد  امريكا

ايسنا|
قيمت نفت روز د وش��نبه )د يروز( د ر 
واكن��ش بازار به رش��د  ش��مار د كل هاي 
حفاري نفت امريكا كاهش يافت اما تحت 
تاثي��ر تمد يد  توافق كاهش توليد  جهاني 
كه هفته گذش��ته تصويب ش��د ، نزد يك 
به باالترين ركورد  از اواس��ط سال 20۱5 

تاكنون ايستاد . 
نف��ت  رويت��رز،  گ��زارش  ب��ه 
وست تگزاس اينترمد ييت امريكا 46سنت 
يا 0.8د رصد  كاهش ياف��ت و به 57.۹0 
د الر د ر هر بش��كه رسيد . بهاي معامالت 
نف��ت برن��ت 3۹ س��نت ي��ا 0.6 د رصد  
كاه��ش ياف��ت و د ر 63.34 د الر د ر هر 
بشكه معامله شد . شمار د كل هاي حفاري 
نف��ت امريكا ك��ه معياري ب��راي برآورد  
توليد  آيند ه اس��ت، د ر پي افزايش هزينه 
ش��ركت هاي انرژي از 477 د كل د ر سال 
گذشته افزايش يافته است. گروه صنعتي 
بيكرهي��وز روز جمعه اعالم كرد : ش��مار 
د كل هاي حفاري نفت د ر امريكا د ر هفته 
منتهي به اول د س��امبر د و حلقه افزايش 
يافت��ه و مجموع د كل ها ب��ه 74۹حلقه 
رس��يد ه كه باالترين ميزان از س��پتامبر 

است. شركت هاي حفاري امريكايي طي 
س��ال 20۱7 با افزايش قيمت هاي نفت 
د لگرم شد ه و فعاليتش��ان را باال برد ه اند . 
بهبود  قيمت ه��ا از ركورد  پايين 30 د الر 
د ر هر بش��كه تحت تاثي��ر توافق كاهش 
توليد  ميان كش��ورهاي عضو و غيرعضو 

اوپك حاصل شد . 
توليد كنند گان هفته گذشته موافقت 
كرد ند ، كاهش توليد  ۱.8ميليون بش��كه 
د ر روز را تا پايان س��ال مي��الد ي آيند ه 
تمد يد  كنند . شركت »بي ام اي ريسرچ« 
د ر ياد د اشتي اعالم كرد : ميزان رشد  توليد  
امريكا و ميزان رشد  تقاضاي جهاني براي 
نف��ت د ر س��ال 20۱8 همچنان ابهامات 
عمد ه به ش��مار مي روند . اوپك به ميزان 
فزايند ه ي��ي ت��الش مي كن��د  تا ب��ازار را 

مد يريت كند . 
توافق اخير ب��ه توليد كنند گان امكان 
مي د هد  د ر صورت محد ود  ش��د ن عرضه 
د ر ب��ازار، زود تر از موعد  به كاهش توليد  
پايان د هند . مقامات روس��يه ابراز نگراني 
كرد ه ان��د  كه تمد يد  كاهش توليد  ممكن 
است شركت هاي نفت شيل امريكا را به 
افزايش بيش��تر توليد  تشويق كند . توليد  

رو به رشد  امريكا، مشكل مستمري براي 
اوپك بود ه اس��ت. تولي��د  نفت امريكا د ر 
س��پتامبر به ۹.5ميليون بش��كه د ر روز 
افزايش يافت ك��ه باالترين توليد  ماهانه 
از آوريل س��ال 20۱5 تاكنون بود . توليد  
امريكا بر مبناي س��االنه د ر سال ۱۹70 
ب��ه رك��ورد  ۹.6ميلي��ون بش��كه د ر روز 
صع��ود  كرد ه ب��ود . با اين حال ش��ركت 
نفت و گاز د ولتي مال��زي )پتروناس( د ر 
گزارش »چش��م اند از عملك��رد  20۱8 تا 
2020« بازار كه د يروز انتش��ار د اد ، نگاه 

خوش بينانه يي به شرايط د اشت. 
بر اس��اس اين گزارش، حجم بس��يار 
باالي ذخاير تجاري نفت )و فرآورد ه هاي 

نفتي( كه قيمت ها را پايين نگه د اش��ته 
بود ، به احتمال زياد  د ر بازه مورد  بررسي 
)20۱8 ت��ا 2020( كاهش خواهد  يافت. 
د ليل اين موضوع تثبيت رشد  اقتصاد ي 

جهاني با نرخي سالم است. 
اين ش��ركت نفت��ي انتظ��ار د ارد  كه 
تقاض��اي نفتي جه��ان د ر س��ال بعد  تا 
۱.4ميلي��ون بش��كه د ر روز هم افزايش 
پي��د ا كند . بيش��تر اين تقاض��ا از جانب 
كشورهاي آس��يايي به ويژه هند  و چين 
خواهد  بود . براس��اس گ��زارش پتروناس 
پيش بيني مي ش��ود  كه قيم��ت نفت تا 
س��ال 2020 بين 50 تا 70 د الر د ر هر 

بشكه نوسان د اشته باشد . 
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 گروه انرژي| ناد ي صبوري|
چند ي پيش، س�فير سابق پاكس�تان د ر ايران د ر مطلبي با اشاره به 
س�فر رييس ستاد  كل ارتش اين كش�ور به تهران نوشت: اين سفر كه 
پس از س�ال ها رخ د اد ه اس�ت احتماال بر سرنوشت خط لوله انتقال گاز 

ايران به پاكستان نيز اثر خواهد  گذاشت.
او د ر اي�ن گزارش نس�بت ب�ه فوايد  زي�اد ي كه د و كش�ور به د ليل 
بيگانگي ميان خود  از د س�ت مي د هند ، هش�د ار د اد ه ب�ود ، فوايد ي كه 
يك�ي از آنها صاد رات گاز ايران به پاكس�تان اس�ت. پي�ش از آن بيژن 

زنگنه، وزير نفت ايران د ر پاس�خ به اين پرسش »تعاد ل« كه اساسا چه 
اند ازه نس�بت به عملياتي شد ن اين صاد رات گاز خوشبين است، گفته 
بود  كه از نظرش ورود  يك عنصر سوم براي تضمين سرنوشت اين خط 

لوله الزم است.
او د ر آن زمان تاييد  كرد  كه روس�يه و د ر واقع شركت گازپروم يكي 
از احتم�االت د ر اين زمينه اس�ت. د يروز اما بيژن زنگن�ه طي د يد ار با 
ميهايلي وارگا، وزير اقتصاد  مجارستان گفت كه اين كشور عالقه مند  به 
حضور د ر بخش گاز »پاكستان« و همكاري با ايران د ر اين زمينه است. 

هر چند  زنگنه ش�كل د قيق اين همكاري را تش�ريح نكرد ه است اما به 
نظر مي آيد  موضوع به همان تضمين پروژه از س�وي عنصري س�وم كه 

احتماال مي تواند  د ر قالب يك كنسرسيوم نيز باشد ، بازمي گرد د .
اي�ن موضوع از چند  جنبه قابل بررس�ي به نظر مي رس�د  اما يكي 
از مهم تري�ن آنه�ا اين نكته اس�ت كه چرا ايران به عنوان همس�ايه 
پاكس�تان، راضي به حضور كشور سومي است كه كوتاه ترين فاصله 
هوايي اش با پاكس�تان 4هزار و 621 كيلومتر است. گزارش »تعادل« 

در اين زمينه را در ادامه مي خوانيد:
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

حالعموميبابكبرزويهروبهبهبوداست
مد يرعامل بنیاد  سینمايي فارابي با حضور د ر بیمارستان ايرانمهر از بابك برزويه »عكاس سینما« كه به د لیل عارضه مغزي 

از يك شنبه ١٢ آذر د ر بخش مراقبت هاي ويژه بستري شد ه بود ، عیاد ت كرد . 
علیرضا تابش گفت: او نیازمند  مراقبت هاي ويژه است و با اد امه روند  د رماني از ICU به بخش منتقل خواهد  شد ، پزشكان 
معالج، حال عمومي بابك برزويه را رو به بهبود  مي د انند . بابك برزويه، مد رس، عكاس، بازيگر و از فعاالن عرصه عكاسي تئاتر 
و سینماست. او د ر عكاسي سینما همكاري با كارگرد ان هايي همچون: رسول مالقلي پور، احمد رضا د رويش، مسعود  كیمیايي 

و پوران د رخشند ه را د ر كارنامه خود  د ارد . 
برزويه سال ١۳۷۵ برند ه د يپلم و سیمرغ بلورين بهترين عكاس فیلم براي عكاسي فیلم »سفر به چزابه« ساخته رسول 
مالقلي پور ش��د . وي با عكاس��ي بیش از ١۰مجموعه تلويزيوني، ۳۵ فیلم سینمايي بلند  و كوتاه و بیش از ٢۰۰تئاتر د اخلي 

يكي از فعال ترين عكاسان هنري ايران است. 

چهرهروز

بررسيميزانمخالفانوموافقاندموكراسيدركشورهايدموكرات

قماردموكراسي
گروهگوناگون|

 سال هاي بسیاري است كه د موكراسي به 
مفهومي گريزناپذير براي حكومت ها تبد يل 
شد ه است. بسیاري از د ولت ها، فعالیت هاي 
خ��ود  را طبق مفهوم همه گیر د موكراس��ي تعريف كرد ه و 
حكومت خود  را د موكراتیك و مرد مي معرفي مي كنند . هر 
چند  كه ممكن اس��ت هر حكومتي از د موكراسي تعاريف 
جد اگانه يي د اش��ته باشد  اما به  طور كلي بايد  گفت كه د ر 
س��ال هاي اخیر فرهنگ د موكراتیك به ص��ورت كامل يا 

ناقص بر جوامع و حكومت ها سايه افكند ه است. 
د ر نظام هاي د موكراتیك، ش��هروند ان ب��ا انتخابات د ر 
مس��ائل مهم ملي ش��ركت كرد ه و د ر م��ورد  قانون و امور 
كش��ور تصمیم مي گیرند . برخي آن را ب��ه عنوان بهترين 
شیوه حكومتد اري مي شناس��ند  اما بسیاري نیز نقد هايي 
بر د موكراس��ي وارد  مي د انند . به نظر منتقد ان د موكراسي، 
ت��ود ه مرد م د ان��ش كافي براي امور سیاس��ي، اقتصاد ي و 
اجتماعي ند ارند  و ممكن اس��ت با آرا خود  امور كش��ور را 
به بیراهه ببرند . د ر بس��یاري از موارد  ممكن است مرد م د ر 
انتخابات ، د رگیر وعد ه هاي پوپولیستي و عوام فريبانه شد ه 
و افراد  و گزينه هايي را انتخاب كنند  كه د ر نهايت به ضرر 
عموم مرد م تمام شود . طبق گفته بسیاري از كارشناسان، 
همه پرسي برگزيت د ر بريتانیا مصد اق بارز انتخاب اشتباه 
عموم مرد م بود . بسیاري افراد  معتقد ند  د ر اين شرايط افراد  
اطالعات كامل��ي از گزينه هاي پیش  روي خ��ود  ند ارند  و 
تحت تاثیر احساسات يا نارضايتي از شرايط قبلي گزينه يي 
را انتخاب مي كنند  كه تنها حد س مي زنند  ش��ايد  شرايط 

بهتري براي آنها فراهم كند . 
با اين  حال د موكراسي د ر بسیاري از كشورها همچنان 
طرف��د اران خود  را د ارد . به عن��وان مثال آلماني ها ازجمله 
شهروند اني هستند  كه اد عا مي كنند ، آگاهي كاملي نسبت 
به د موكراسي د اشته و حكومت د موكرات را تايید  مي كنند . 
براساس بسیاري از گزارش هاي منتشر شد ه، آلمان پس از 
جنگ جهاني د وم توانست يكي از استوارترين حكومت هاي 
د موكرات جهان را ايجاد  كند . همچنان بسیاري از جوامع 
جهاني اين كش��ور را به عنوان الگوي موفق د موكراس��ي 
مي شناسند . طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر شد ه حد ود  
۷4د رصد  از آلماني ها، حكومت د موكرات را تايید  مي كنند  
و د رصد  بس��یار اند كي از آنها اطالعات كافي از د موكراسي 
ند ارند . د ر اين میان حد ود  ٢۳د رصد  نیز منتقد  د موكراسي 
بود ه و معتقد ند  كه د ر حكومت هاي د موكراتیك، آرا عموم 
مرد م مي تواند  جامعه را به ش��رايط بد ي سوق د هد . امريكا 
از د يگر كشورهايي است كه به عنوان حكومت د موكراتیك 

شناخته مي ش��ود . طبق تازه ترين آمار منتشر شد ه حد ود  
6۷ د رص��د  امريكايي ها اع��الم كرد ه اند  كه آگاهي كامل از 
حكومت د موكرات د اش��ته و آن را خوب ارزيابي كرد ه اند . 
اين د رحالي اس��ت كه ح��د ود  ۳١د رص��د  از آنها مخالف 
د موكراس��ي هس��تند  و اعتقاد  د ارند  ك��ه د ر صورت تاثیر 
تصمیم عموم مرد م د ر شرايط كشور، چالش هاي بسیاري 
ايجاد  مي شود . به گفته بس��یاري از كارشناسان، انتخابات 
رياس��ت جمهوري ٢۰١6 د ر امريكا يكي از نمونه هاي بارز 
تاثیر منفي د موكراس��ي و آزاد ي مرد م د ر انتخاب بود . د ر 
اين انتخابات، د ونالد  ترامپ با روش پوپولیستي و وعد ه هاي 
عوام فريبانه، انتخابات امريكا را به چالش كشاند . آن طور كه 
د ر اين گزارش گفته شد ه د ر اين میان د رصد  بسیار اند كي 

از مرد م امريكا آگاهي كافي از د موكراسي ند ارند . 
كاناد ا از د يگر كش��ورهايي اس��ت كه ش��هروند ان آن 
بیشترين میزان رضايت از د موكراسي را د ارند . اين د رحالي 
اس��ت كه سلطنت مشروطه د ر اين كشور حاكم و پاد شاه، 
ريیس د ولت است. اين كشور د ر سال هاي متوالي د ر میان 
كشورهايي قرار د ارد  كه بیشترين میزان رضايت از زند گي 
د ر میان ش��هروند ان وجود  د ارد . د ر میان كاناد ايي ها حد ود  
6۷ د رصد  از شهروند ان از حكومت د موكرات راضي بود ه و 
اعالم كرد ه اند  كه آگاهي كامل از د موكراس��ي د ارند  و تنها 
ح��د ود  ۳د رصد  از آنها آگاهي كامل د ر مورد  حكومت هاي 
د موك��رات ند ارند . د ر اي��ن میان ح��د ود  ۳۰د رصد  نیز از 

مخالفان د موكراسي د ر كاناد ا به  شمار مي روند . 
همانطور كه گفته شد  به نظر بسیاري از سیاستمد اران، 
همه پرس��ي برگزيت يكي از نمونه هايي ب��ود  كه نقد هاي 

بسیاري به د موكراسي وارد  كرد . برخي از كارشناسان بر اين 
باورند  كه د ولت بريتانیا د ر موضوع خروج از اتحاد يه اروپا، 
قرباني تبلیغات گسترد ه پوپولیست ها د ر آن كشور شد . با 
اين  حال هنوز هم بیش از نیمي از بريتانیايي ها از حكومت 
د موكراتیك راضي بود ه و اد عا مي كنند  كه اطالعات كافي 
از د موكراسي د ارند . د ر مقابل ۵6 د رصد  موافقان د موكراسي 
د ر بريتانیا حد ود  ۳8د رصد  نیز اعتقاد  د ارند  كه د موكراسي 
امور كشور را با چالش هاي فراوان روبه رو كرد ه است. د ر اين 
میان حد ود  6 د رصد  نیز اعالم كرد ه اند  كه هیچ اطالعي از 

د موكراسي ند ارند . 
د ر میان سوئد ي ها بسیاري افراد ، د موكراسي را سنتي 
مي د انند  كه از د يرباز د ر اين كشور رواج د اشته است. د ر 
بسیاري از گزارش ها نیز گفته شد ه كه سوئد  تقريبا يك  
د موكراس��ي بد ون نقص است. اين د رحالي است كه د ر 
میان سوئد ي ها تنها ۵۷ د رصد  از شهروند ان د موكراسي 
را تايی��د  ك��رد ه و از آن آگاهي د ارن��د . د ر مقابل حد ود  
4١د رصد  از شهروند ان سوئد ، مخالف نظام د موكراتیك 
هستند  و ترجیح مي د هند  كه عموم مرد م د ر امور كشور 

د خالتي ند اشته باشند . 
با توجه به اين گزارش حتي د ر بس��یاري از كش��ورها 
كه به عنوان  بهترين نظام هاي د موكرات معرفي ش��د ه اند ، 
د موكراس��ي مخالف��ان بس��یاري د ارد . بر اين اس��اس د ر 
سال هاي اخیر بحث هاي بس��یاري د ر مورد  نخبه ساالري 
پیش آمد ه و بس��یاري افراد  صاحب نظر اعالم كرد ه اند  كه 
بهتر است، حكومت توسط نظر و عمل گروهي از نخبگان 

اد اره شود  تا راي عموم مرد م. 

آمارنامه

بازارفرهنگي

جشنجهانينوروز97درتبريز
برگزاري جش��ن جهاني نوروز به عنوان 
ي��ك رويد اد  بین المللي د ر تبريز همزمان با 
رويد اد  »تبريز ٢۰١8« د ر شش��مین جلسه 

شوراي راهبري به تصويب رسید . 
محمد  محب خد ايي، معاون گرد شگري 
د ر ششمین جلس��ه شوراي راهبري رويد اد  
تبري��ز ٢۰١8 ك��ه د يروز با حض��ور مجید  
خد ابخش استاند ار آذربايجان شرقي، بیمقد ار 
نمايند ه تبريز د ر مجلس ش��وراي اسالمي، 
مرتض��ي آب��د ار مد ي��ركل میراث فرهنگي، 

صنايع د ستي و گرد شگري و نمايند گان د ستگاه هاي عضو 
اين شورا برگزار شد ، گفت: برنامه ريزي حوزه گرد شگري 
به د و بخش افزايش بهره وري وضع موجود  و پس از بحث 
توسعه متمركز شد ه است. به  گزارش مهر، او اظهار كرد : 
د ر اين د و ح��وزه ما از روش هاي تبلیغاتي گس��ترد ه يي 
استفاد ه خواهیم كرد ، متاسفانه بسیاري از د فاتر خد مات 
مسافرتي كه مسوول جذب گرد شگران خارجي هستند ، 
خود ش��ان با ظرفیت ها و پتانسیل هاي گرد شگري كشور 

آشنا نیستند  و اين موضوع بسیار قابل تامل است. 
معاون گرد شگري افزود : ظرفیت هاي تمام كشور بايد  
د ر فرآيند  خود محور ش��د ن فعال ش��وند ، د فاتر خد مات 
مسافرتي بايد  د ر حوزه تورهاي ورود ي فعال شوند  تا بن 
يا مشوق تورهاي خروجي را د ريافت كنند . د فاتر خد مات 
مس��افرتي اس��تان ها هم وارد  اين بحث خواهند  ش��د  و 
مي توانند  با افزايش تورهاي ورود ي به كشور بن يا مشوق 

براي تورهاي خروجي د ريافت كنند . 
معاون گرد ش��گري گفت: طبق قان��ون برنامه ريزي و 
سیاست گذاري سفر د ر كشور به سازمان میراث فرهنگي 
محول ش��د ه اس��ت بر همین اساس د س��تگاه هاي عضو 
اين س��تاد  بايد  د ر اين حوزه فعال ش��وند ، توزيع سفر د ر 
استان ها بايد  متوازن باشد ، بیشتر د فاتر خد مات مسافرتي 
د ر تهران متمركز شد ه اين د ر حالي است كه ظرفیت ها و 

جاذبه هاي گرد شگري د ر استان هاست. 
محب خد ايي اد امه د اد : امید وارم با هم سويي و همراهي 
همه بخش ها اين رويد اد  با موفقیت برگزار شود . انتخاب 
ش��عار تبريز ٢۰١8 براي آغاز برنامه هاي تبلیغاتي و ورود  
جد ي به اين حوزه بسیار ضروري است. معاون گرد شگري 
اد امه د اد : تبريز با اين رويد اد  به عنوان پايتخت گرد شگري 
جهان اس��الم معرفي شد ه اس��ت، مي خواهیم يك الگو 

بسازيم براي شهري كه اين عنوان را گرفته 
اس��ت، بايد  ب��ا برنامه ريزي و ارائ��ه تقويم 
برنامه هاي��ي كه قرار اس��ت د ر تبريز برگزار 
شود  يك موج گرد شگري د ر اين شهر ايجاد  
كنی��م، اين رويد اد  فقط مخت��ص به تبريز 
نیست و بايد  از ظرفیت هاي تمام كشور د ر 

اين رويد اد  استفاد ه كنیم. 
او گف��ت: برنامه ريزي يك��ي از مباحث 
مهم اين حوزه اس��ت كه باي��د  مورد  توجه 
قرار گیرد ، اگر نیاز باش��د  جلسات هفته يي 
د و بار برگزار مي شود  تا هر چه سريع تر به نقشه و عملیات 

اجرايي د ست پید ا كنیم. 
مع��اون گرد ش��گري تصريح كرد : اس��تان آذربايجان 
ش��رقي بايد  د ر موضوع زيرس��اخت ها با سرعت و فوريت 
اقد ام��ات جد ي انجام د هد ، ايجاد  اقامتگاه هاي س��نتي با 
استفاد ه از بناهاي تاريخي يكي از موارد ي است كه استان 
مي تواند  از آن اس��تفاد ه كند . با توجه به برگزاري مراسم 
افتتاحیه د ر ايام نوروز حضور مرد م و گرد ش��گران د اخلي 
را نیز د ر تبريز ش��اهد  خواهیم بود  و استان بايد  آماد گي 

پذيرايي از اين تعد اد  میهمان را د اشته باشد . 
او اظهار كرد : برگزاري جشن نوروز همزمان با افتتاحیه 
رسمي رويد اد  تبريز ٢۰١8 مي تواند  د ر برگزاري هر چه با 
شكوه تر اين مراسم تاثیر بسزايي د اشته باشد . اين اقد ام د ر 
راس��تاي معرفي ظرفیت ها و آيین هاي كشور و تمركز بر 
شهر تبريز د ر سال ٢۰١8 مي تواند  برنامه ريزي و اجرا شود . 
اس��تاند ار آذربايجان شرقي اضافه كرد : برگزاري مراسم و 
همايش هاي   بین المللي د ر تبريز يكي از موضوعات مهمي 

است كه بايد  مورد  توجه و تاكید  قرار گیرد . 
بیمقد ار، نمايند ه تبريز د ر مجلس شوراي اسالمي د ر 
اين نشس��ت گفت: ما پیگیر بحث تبريز ٢۰١8 هستیم. 
زمان بند ي د قیق د عوت از س��ران كشورها بايد  مشخص 
ش��ود  تا امكان برنامه ريزي براي پذيرايي و اس��تقبال از 

میهمانان فراهم شود . 
نمايند ه تبريز د ر مجلس شوراي اسالمي افزود : معرفي 
ظرفیت هاي مذهبي تبريز نیز بايد  مورد  تاكید  قرار گیرد  
همچنین چاد رهاي عشايري و بوم گرد ي هاي استان آماد ه 
پذيرايي از گرد ش��گران خواهند  بود . برنامه ريزي مراسم 
افتتاحی��ه رويد اد  تبريز ٢۰١8 د ر اين جلس��ه ش��وراي 

راهبري مورد  بحث و بررسي قرار گرفت. 

»ماالريا«بهمراكشرسيد
فیل��م »ماالري��ا« د ر اد ام��ه حض��ور 
بین المللي خود  د ر د و جشنواره سینمايي 
د ر كشورهاي مراكش و گرجستان حضور 

د ارد . 
»ماالريا« ساخته پرويز شهبازي پس 
از موفقیت د ر جش��نواره فیلم »بوسفور« 
اس��تانبول و كسب 4جايزه بهترين فیلم، 
كارگرد ان��ي، فیلمنام��ه و بازيگ��ر زن به 
بخش رقابتي چهارد همین جشنواره فیلم 
»Transsaharien« د ر كشور مراكش 

د عوت ش��د . به گزارش ايسنا، اين رويد اد  سینمايي از 
تاري��خ ۳۰نوامبر تا 4د س��امبر)۹ تا ١۳ آذر( د ر ش��هر 

»زاگوره« مراكش برگزار شد . 
اي��ن فیل��م همچنین ق��رار اس��ت د ر هجد همین 
جش��نواره بین المللي فیلم »تفلیس« كه از تاريخ 4تا 
١۰د سامبر )١۳تا ١۹ آذر( د ر گرجستان برگزار مي شود  

نیز د ر بخش »افق ها« روي پرد ه برود . 
»ماالري��ا« ك��ه د ر نخس��تین حضور 
بین الملل��ي خ��ود  د ر بخ��ش افق ه��اي 
جش��نواره ونیز روي پ��رد ه رفت تاكنون 
موفق به كس��ب ١٢جايزه خارجي شد ه 
كه از آن جمل��ه مي توان به جايزه بزرگ 
جش��نواره »ورش��و« لهس��تان، بهترين 
كارگرد اني جشنواره فیلم»د اكا«، بهترين 
فیلم و بازيگر زن)ساغر قناعت( جشنواره 
»ش��رق و غ��رب« روس��یه و بهتري��ن 
فیلم جش��نواره ژنو سويیس اش��اره كرد . اين فیلم د ر 
جش��نوارهايي د يگري بوس��ان، ش��یكاگو، استكهلم، 
ش��انگهاي و هامبورگ نیز حضور د اشته است. پخش 
بین الملل��ي »ماالريا« را كمپان��ي »د ريم لب فیلمز« 
به مد يريت نس��رين میرش��ب و پخش د اخل كشور را 

»فیلمیران« به مد يريت علي سرتیپي بر عهد ه د ارد . 

افتتاحيهششمينهمايش10روزباعكاسان
افتتاحیه شش��مین هماي��ش ١۰روز با 
عكاسان با حضور عكاس��ان و عالقه مند ان 
س��اعت ١8 روز چهارش��نبه ١۵ آذر م��اه 
د ر خان��ه هنرمند ان ايران برگزار مي ش��ود . 
ب��ه گ��زارش ايلن��ا، نمايش��گاه هاي عكس 
انجمن هاي تخصصي شامل انجمن عكاسان 
س��ینماي ايران، انجمن صنفي عكاس��ان 
مطبوعاتي ايران، انجمن عكاسان تبلیغاتي 
و صنعتي اي��ران، انجمن عكاس��ي میراث 
فرهنگي، انجمن عكاس��ان انق��الب و د فاع 

مقد س و انجمن عكاس��ان خانه تئاتر و نمايشگاه عكس 
استان هاي خراسان و آذربايجان غربي همزمان با افتتاحیه 

ششمین د وره ١۰روز با عكاسان افتتاح مي شود . 
برنامه هاي د يگر ششمین همايش ١۰روز با عكاسان 

ش��امل كارگاه هاي آموزش��ي، نشست هاي 
تخصصي و نگاه ش��خصي از ١6 آذر ماه د ر 

خانه هنرمند ان ايران آغاز مي شود . 
عك��س  نمايش��گاه  د و  پوس��ترهاي 
اس��تان هاي خراس��ان و آذربايج��ان غربي 
شش��مین همايش ١۰روز با عكاس��ان نیز 
د ر كنار پوس��تر شش��مین د وره همايش با 

طراحي حامد  جابرها منتشر شد . 
نمايش��گاه عكس اس��تان خراس��ان و 
آذربايج��ان غرب��ي براي نماي��ش و معرفي 
ظرفیت هاي عكاسي و عكاسان اين د و استان د ر ششمین 
د وره ١۰روز با عكاسان برگزار مي شود . ششمین همايش 
١۰روز با عكاس��ان ١۵ت��ا ٢4 آذر ماه د ر خانه هنرمند ان 

ايران برگزار مي شود . 

ابرماهدرجهان
والاستريتژورنال:
اول  صفح��ه  د ي��روز 
روزنامه ه��ا  از  بس��یاري 
تصويري از ابرماه منتشر 

كرد ند .
ژورنال  وال اس��تريت 
نیز د ر صفح��ه اول خود  
با انتش��ار عكس��ي از ماه 
د ر ش��ب س��وم د سامبر، 
رويد اد   اين  از  گزارش��ي 

منتشر كرد . به گزارش اين روزنامه سوم د سامبر، 
م��اه د ر نزد يك ترين فاصله نس��بت به زمین قرار 
گرف��ت و از خ��ود  چهره يي بزرگ ت��ر و جذاب تر 
نمايان كرد . »ابرماه« يا »سوپرمون« يك نوع ناد ر 
از م��اه كامل اس��ت كه د ر س��ال نهايتا يك يا د و 

مرتبه رخ مي د هد .
د ر ط��ول اين روي��د اد ، قرص م��اه ١4د رصد  
بزرگ ت��ر و ۳۰د رصد  روش��ن تر از حالت معمول 
د يد ه مي ش��ود . ابرماه يك پد يد ه نجومي است كه 
تقريب��ا هر 4١٢ روز يك ب��ار رخ د اد ه و از آن به 
عن��وان يكي از رويد اد هاي ن��اد ر د ر د نیاي نجوم 

ياد  مي شود . 

فايننشالتايمز:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنامه به س��فر ترزا مي 
 ب��ه بروكس��ل اختصاص 

د اشت. 
به گزارش فايننش��ال 
نخس��ت وزير  تايم��ز، 
بريتانیا باي��د  د ر مورد  ۳ 
موضوع مهم د ر چارچوب 
مذاك��رات خ��روج اي��ن 

كش��ور از اتحاد يه اروپا، همتايان اروپايي خود  را 
متقاعد  كند ؛ اين موارد  عبارتند  از: هزينه جد ايي 
بريتانیا از اين اتحاد يه، مرزهاي ايرلند  و سرنوشت 
اتباع اروپايي س��اكن بريتانی��ا. طبق اين گزارش، 
ترزا مي  بايد  د ر اين سفر با همتايان اروپايي خود  
به توافق برس��د . د ر اين صورت، امروز كمیسیون 
اروپا به صورت رسمي اعالم خواهد  كرد  كه آلمان 
و د يگر كشورها مي توانند  مذاكرات را اد امه د هند . 
با وجود  برگزاري چند  د ور مذاكره میان د و طرف، 
مذاك��رات برگزي��ت تاكنون با پیش��رفت زياد ي 
مواجه نش��د ه است و آيند ه روابط د و طرف شامل 
روابط تجاري و مالي، روابط اجتماعي و مهاجران، 
روابط امنیتي و د فاعي از جمله موارد ي است كه 
بريتانیا ب��راي گفت وگو د رباره آن تا قبل از پايان 

مذاكرات برگزيت تاكید  د ارد . 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه د ر صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود   اول 
د ونال��د   ش��د يد   انتق��اد  
فد رال  پلی��س  از  ترامپ 
امريكا منتشر كرد ه است.

به گ��زارش نیويورك تايمز، 
ريیس جمهور  ترامپ  د ونالد  
امريكا با انتش��ار يك پيام 
ك��رد   اع��الم  تويیت��ري 

شهرت اف بي آي د ر د وران رياست »جیمز كومي« 
از بین رفت. ريیس جمه��وري امريكا بارها تاكید  
ك��رد ه میان كمپین انتخاباتي او و روس��یه، هیچ 

تباني و ارتباطي صورت نگرفته  است.
او بار د يگ��ر تاكید  كرد ه هرگز از جیمز كومي 
ريیس سابق پلیس فد رال اف بي آي نخواسته بود  
تا به تحقیقات د ر مورد  مايكل فلین مشاور سابق 

امنیت ملي ريیس جمهوري امريكا پايان د هد . 
ترامپ د ر حساب كاربري اش د ر تويیتر نوشته 
است »هرگز از كومي نخواستم تحقیقات د ر مورد  

فلین را متوقف كند «.
او افزود ه اس��ت اينها »اخب��ار جعلي د يگري 
براي س��رپوش گذاش��تن بر د روغ كومي است«. 
ترام��پ پیش از اي��ن جیمز كومي را از رياس��ت 

اف بي آي بركنار كرد ه بود . 

كيوسك

تاريخنگاري

قتل  قائم  مقام فراهاني در باغ نگارستان 
چهارد ه��م آذر ١٢١4 میرزا ابوالقاس��م قائم مقام 
فراهاني د ر باغ نگارس��تان و به د س��تور محمد  ش��اه 

قاجار به قتل رسید . 
مهد ي بامد اد  د ر كتاب »ش��رح ح��ال رجال ايران« 
د رباره قتل قائم مقام فراهاني مي نويس��د : د ر غروب روز 
٢4صف��ر ١٢۵١هج��ري قمري، قائم مقام از طرف ش��اه 
به وس��یله پیش خد متي به قصر نگارستان- مكان فعلي 
وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمي و سازمان برنامه و بود جه 
د ر ش��مال مید ان بهارس��تان- احضار مي شود ، قائم مقام 
پس از وارد  ش��د ن، مي پرسد : ش��اه كجا تشريف د ارند ؟ 
اش��خاصي كه براي انج��ام اين خد مت مامور هس��تند ، 
مي گوين��د : د ر عمارت س��ر د ر، قائم مق��ام باال مي رود  و 
مي بیند  ش��اهي د ر س��ر د ر نیس��ت، مي پرسد  پس كجا 

تشريف د ارند ؟ مي گويند  تشريف خواهند  آورد . 
 قائم مقام نماز مغرب و عش��ا را مي خواند  و بعد  از 
نماز اظهار مي كند  اگر ش��اه به من فرمايشي ند ارند ، 
بهتر اين اس��ت كه بروم چونكه منزل د وستي وعد ه 
ك��رد ه ام و انتظ��ار م��را د ارد ، مام��وران نگاهد اري او 
مي گويند : ش��اه فرمود ه اند  چون كار الزمي با ش��ما 
د ارم از اينجا خارج نش��ويد  تا من ش��ما را به حضور 
بطلب��م. قائم مق��ام مي گويد : پس قد ري اس��تراحت 
مي كنم و ش��ال كمر را باز كرد ه زير س��ر مي گذارد  
و جبه را بر روي خود  كش��ید ه مي خوابد ، د و ساعت 
از ش��ب گذشته بید ار مي ش��ود  و مي پرسد : اگر شاه 
تش��ريف نمي آورند  من بروم خد متش��ان ببینم چه 
فرمايش��ي د ارند  و باز     همان جواب ها را كه مي شنوند  

به ط��ور مزاح مي گوي��د : پس من اينجا محبوس��م! 
جواب مي د هند : ش��ايد ! گوين��د  د ر اين حال د ر اتاق 

قد م زد ه و اين شعر را با ناخن به د يوار مي نويسد : 
روزگار است اينكه گه عزت د هد  گه خوار د ارد  

 چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسیار د ارد 
 قائم مق��ام م��د ت 6 روز د ر حوض خان��ه قص��ر 
نگارس��تان نگهد اري مي ش��ود  و د ر اي��ن مد ت به او 
آب و غذايي نمي د هند  تا ش��ايد  از گرس��نگي بمیرد  
و مرگش طبیعي باش��د . با زند ه مان��د ن او كه قواي 
جس��مي اش ب��ه س��بب حب��س د ر اين ش��رايط به 

 ش��د ت تحلیل رفته بود ، گروه��ي براي قتل او راهي 
حوض خانه ش��د ند . مهد ي بامد اد  مي نويسد :»ش��ب 
آخ��ر ماه صفر اس��معیل خان  قراچه د اغي كه يكي از 
اشقیا و سرهنگ فراشخانه میرغضب باشي بود  با چند  
میرغضب وارد  حوض خانه شد ه بر سر او ريخته، او را 
بر زمین مي زنن��د ، قائم مقام با وجود  ضعف و ناتواني 
ك��ه د ارد  ب��راي اس��تخالص خود  مقاوم��ت مي كند  
ب��ه طوري كه ب��ازوان او مجروح ش��د ه خون جاري 
مي گرد د ، باالخره د س��تمالي د ر حل��ق او فرو برد ه و 

او را خفه مي كنند ...«.

ميراثنامهايستگاه

»كوكو«بازهمبرندهباكسآفيسشد
انیمیشن كمد ي»كوكو« محصول د يزني- 
پیكس��ار براي هفته د وم بر صد ر باكس آفیس 
امريكا نشست و بیش از ٢6میلیون د الر د يگر 

فروش كرد . 
انیمیش��ن»كوكو«  رويت��رز،  گ��زارش  به 
ب��ا اكران د ر ۳۹8۷ س��الن س��ینما د ر امريكا 

د ر هفته د وم نمايش خود ، فروش��ي ٢6.١میلی��ون د الري را ثبت كرد . »لیگ عد الت« 
محصول كمپاني براد ران وارنر د ر سومین هفته نمايشش با اكران د ر ۳8٢۰سالن سینما 
١6.۷میلیون د الر د يگر فروش كرد . اين فیلم ابرقهرماني كاهشي 6۰ د رصد ي را د ر شمار 
مخاطبانش د ر امريكا تجربه كرد  و با اين حال فیلم د وم باكس آفیس ش��د . »شگفت« 
محصول اليونزگیت نیز با نمايش د ر ۳44۹سالن سینما ١٢.۵میلیون د الر فروخت و د ر 
مكان سوم ايستاد . محصول د يزني- مارول يعني »ثور: راگناروك« با فروش ۹.۷میلیون 
د الر د ر ۳١48س��الن س��ینما د ر مكان بعد ي ايستاد  و »خانه بابا ٢« محصول پارامونت 
با فروش ۷میلیون د الر د ر ۳4۰۳س��الن س��ینما مكان بعد ي را به خود  اختصاص د اد . 
محصول جد يد  كمپاني فاكس يعني »قتل د ر قطار اورينت اكسپرس« نیز 6.۷ میلیون 
د الر با نمايش د ر ۳٢۰١سالن سینما كسب كرد . د و فیلم منتخب منتقد ان كه تاكنون 
جوايزي كسب كرد ه اند  يعني »لید ي برد « و »سه بیلبورد  بیرون ابینگ، میزوري« جايگاه 
بعد ي را با فروش 4.۵میلیون د الر كسب كرد ند . اين د رحالي است كه سالن هاي نمايش 
»لید ي برد « از 4۰۳س��الن به ١١۹4سالن افزايش يافت و »سه بیلبورد « نیز سالن هاي 
نمايشش را د و برابر كرد  و به ١4۳۰سالن رساند . »كوكو« تاكنون و ظرف ١٢روز موفق 
به فروشي ١۰8.۷میلیون د الري شد ه و اين هفته كاهشي 4۷د رصد ي نسبت به هفته 

افتتاحیه اش د اشته است. 

تمديدكاوشدرميدانتاريخيامام)ره(همدان
»با بازد يد  استاند ار همد ان از محوطه تاريخي 
مید ان امام)ره( د ر اين ش��هر و اعالم اختصاص 
۵۰۰ میلیون تومان براي اقد امات بعد ي د ر اين 
محوطه، بار د يگر بحث س��ايت  موزه ش��د ن يا 

نشد ن اين محوطه سر زبان ها افتاد .« 
بیش از ١۵ روز قبل، پیمانكاران شهرد اري 

همد ان به د نبال اجراي طرح پیاد ه راه  س��ازي شش رينگ تاريخي همد ان، به يك تابوت 
سفالي د ر وسط مید ان امام)ره( اين شهر برخورد  كرد ند  و براساس توافق بین شهرد اري، 
ش��وراي شهر، اس��تاند اري و مد يركل راه و شهرسازي اس��تان، كاوش اضطراري د ر اين 
محوطه به مد ت ١۰ روز و توسط میراث فرهنگي آغاز شد  تا اگر بعد  از اين مد ت، كاوش ها 
د ر اين منطقه آثاري به د ست آمد  كه بتوان محوطه را به سايت  موزه تبد يل كرد ، اين كار 
انجام و د ر غیر اين صورت تابوت ها به موزه منتقل و ش��هرد اري پروژه خود  را اد امه د هد . 
د ر همان زمان »علي مالمیر«، مد ير اد اره كل میراث فرهنگي استان همد ان، تاكید  كرد  به 
احتمال زياد  خبري از ايجاد  سايت  موزه نیست و تا يكي د و روز بعد  روي محوطه به طور 

كامل بسته مي شود  و شهرد اري اد امه كار را د ست مي گیرد . 
د ر اد ام��ه اي��ن صحبت ها ٢١ نف��ر از هنرمند ان و فعاالن مد ن��ي همد اني د ر نامه يي 
سرگشاد ه، د رخواست حفاظت از محوطه باستاني مید ان امام)ره( را كرد ند . با مطرح شد ن 
اين صحبت ها و به وجود  آمد ن حساسیت هايي نسبت به اين اتفاق ها، مالمیر بار د يگر از 
س��رگیري كاوش ها د ر ترانشه هاي د يگر د ر اين مید ان را اعالم كرد . او با بیان اينكه د ور 
د وم كاوش د ر مید ان امام همد ان از چهار روز گذشته آغاز شد ه، اد امه د اد : د ر حال حاضر 
كارشناسان ما مشغول هستند  تا د ر صورتي كه به خاك بكر رسید ند  پروژه پیاد ه راه سازي 

اد امه د اشته باشد  و اگر به مورد ي برخورد  كرد ند  كاوش ها اد امه يابد .
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