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سردبير|

حدود يك س��ال پيش بود كه تغييرات در نرخ برابري ارز، 
بازار اقتصاد ايران را به هم ريخ��ت و چالش تازه اي را پيش 
روي دولتمردان كش��ور ق��رار داد . اما اي��ن تنها چالش و 
بزرگ ترين چالش دولت دوازدهم نبود زيرا شش ماه پس 
از اين رويداد - ارديبهش��ت 97 - بود كه  رييس جمهوري 
امريكا به طور رس��مي خروج آن كش��ور از برجام را اعالم 
كرد و بدين ترتيب آنچ��ه نبايد روي م��ي داد رخ داد . بازار 
اقتصاد ايران كه از آذر ماه س��ال 1396 دستخوش هرج و 
مرج ش��ده بود با اين اتفاق وارد عصر تازه اي ش��ده بود كه 
دولت مي بايس��ت براي آن تدبيري مي انديش��يد. بنا بر 
بررسي ها دولت از دي ماه سال 1396 تا آذر ماه امسال بالغ 
بر 15 دستور العمل صادر كرده است . اين دستورالعمل ها 
از سياس��ت هاي جديد ارزي ت��ا تثبيت قيمت ه��ا را در 
برمي گرفت . اما در كنار صدور اين دستورالعمل ها يك اتفاق 
ديگري هم مي بايس��ت رخ مي داد كه هنوز نشانه هايي از 
آن نيست و آن تضمين ارايه يك »فرصت برابر« به فعاالن 
اقتصادي. واقعيت آن اس��ت هر كش��ور ي كه ب��ا  بحران 
مواجه مي شود،  آشوبي در بستر اقتصادي آن رخ مي دهد. 
اين آش��وب عمال فرصت هايي را براي رانت جويان فراهم 
مي كند . رانت جوي��ان از نزديكي به دول��ت و قدرت هاي 
تصميم گير استفاده كرده و مزايايي را بهره مند مي شوند 
كه منافع آنها را نسبت به شرايط عادي دو چندان مي كند 
. در ايران نمونه هاي بس��ياري از اين رانت جويي ها وجود 
دارد .بحران هاي��ي كه در صحنه اقتص��اد ايران طي چند 
دهه گذشته رخ داده داربست هايي را براي باال آمدن رانت 
خ��واران و رانت جويان فراهم كرده بود . در دوران هش��ت 
سال جنگ تحميلي، رانت هايي از قبل اين جنگ نصيب 
برخي ها شد كه زندگي آنها را از »اين رو« به  »آن رو« كرد 
. در دوران دولت س��ازندگي و سياس��ت تعديل اقتصادي 
ش��اهد بوديم كه »فرصت هاي  برابر« ناديده انگاشته شد 
و برخي ها وارد عرصه هاي اقتصادي شدند و از سهم ايجاد 
شده نصيب هايي را بردند كه بدون شك نمي توانستند نه در 

دوران زندگي خودشان و نه در دوره وراث شان از اين نصيب 
بهره ببرند . در دوران دولت احمدي نژاد هم كه ديگر نياز به 
گفتن و نوشتن نيس��ت . بابك زنجاني نمونه حي و حاضر 
اين ماجرا هنوز در زندان به سر مي برد و اگر كندو كاو هاي 
ديگري هم صورت گيرد چه بسا بابك هاي زنجاني ديگري 
سر از پرونده دربياورند.  غرض آن است كه آنچه رانت جويي 
در كشور را رونق مي دهد،  فرصت هايي است كه خود دولت 
فراهم مي كند. اين فرصت ها يا از تغيير دستورالعمل هايي 
است كه صادر مي ش��ود يا از رهگذر نشت اطالعاتي است 
كه زودتر به دس��ت آن افراد مي رس��د. براي نمونه ثبت و 
سفارش هاي خودرويي كه در سال گذشته و قبل از مهلت 
پايان ثبت و سفارش صورت گرفت و بحراني را براي دولت 
فراهم كرد ناش��ي از همان نش��ت اطالعات و نيز فرصتي 
بود كه يك س��ازمان داده پردازي براي خ��ود فراهم كرده 
بود،  سازماني كه به نوعي از رانت ارتباط با دولت برخوردار 
بود .  اكنون دوباره اين بس��تر باز شده و فرصت هايي براي 
فعاالن اقتصادي كه قادر به انجام فعاليت سالم در اين دوره 
هستند فراهم شده است . دو گروه پشت درب »فرصت ها« 
قرار گرفته اند . گروه اول،  رانت جوياني هس��تند كه طبق 
معمول و هميش��ه از مزيت ارتباط با مقامات تصميم گير 
برخوردار هستند و شايد هم خود تصميم گير باشند . آنها 
با زدن »ميان بر« سعي مي كنند در جلوي صف قرار بگيرند 
و از مزيت فرصت بهره ور شوند . گروه دوم،  فعاالن اقتصادي 
هستند،  آنهايي كه با شايستگي ها و نبوغ خود توانسته اند 
از فرصت هاي اقتصادي بهره مند شوند . اين افراد معموال 
در عقب صف ق��رار مي گيرند و هم��واره در زمان هايي كه 
دولت دچار مخمصه مي ش��ود روي به آنها م��ي آورد و از 
نبوغ  آنها كمك مي گيرد. في الواقع اين افراد هس��تند كه 
مي توانند كشور را از بحران رهايي دهند،  زيرا نبوغ و مهارت 
و شايستگي كه الزمه حل مشكالت و بحران است در اين 
افراد يافت مي شود،  نه رانت جويان . دولت بايد به اين افراد 
روي بياورد و بستر را با ارايه فرصت هاي برابر براي همه باز 
كند،  نه فقط براي يك سري افراد خاص كه به پايگاه هاي 

قدرت وصل هستند .

فرصت يا رانت؟
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

فرصت يا رانت؟
حدود يك سال پيش 
بود كه تغييرات در نرخ 
برابري ارز، بازار اقتصاد 
ايران را به هم ريخت و 
چالش تازه اي را پيش 
روي دولتمردان كشور 
قرار داد . ام��ا اين تنها 
چال��ش و بزرگ ترين 
چالش دول��ت دوازده��م نبود زيرا ش��ش ماه 
پس از اي��ن رويداد - ارديبهش��ت 97 - بود كه 
 رييس جمه��وري امريكا بطور رس��مي خروج 
آن كش��ور از برجام را اعالم كرد و بدين ترتيب 
آنچه نبايد روي م��ي داد رخ داد . ب��ازار اقتصاد 
ايران ك��ه از آذر ماه س��ال 1396 دس��تخوش 
هرج و مرج ش��ده بود ب��ا اين اتف��اق وارد عصر 
تازه اي ش��ده بود كه دولت مي بايست براي آن 
تدبيري مي انديش��يد. بنا بر بررس��ي ها دولت 
از دي ماه س��ال 1396 تا آذر ماه امسال بالغ بر 

15دستورالعمل صادر كرده است . 

منصور بيطرف
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دانش و فن

 قيمت گوشي  
سرسازگاري ندارد

 مرجان محمدي|
 بازار گوشي تلفن همراه همچنان در آرامش نسبي 
به س��ر مي برد بازاري كه به تبعيت از قيمت دالر و 
نوسان ارز به يك باره جهش��ي صعودي كرد،  اما با 
روند رو به كاهش قيمت ارز قيمت ها نه تنها پايين 
نيامد بلكه در برخي مدل هاي گوش��ي نيز قيمت 
همچنان باال مي رود.  برخي از فع��االن بازار تلفن 
همراه با اشاره به اينكه فروشندگان تلفن همراه با 

قيمت هاي باال اقدام به واردات موبايل كرده اند و...

كالن

 افزايش درآمد دولت
با نرخ تسعير 8000 توماني

اميرعباس آذرم وند|
 با توجه به تاكيد حسن روحاني بر پرداخت دالر 
چهار هزار و 200 توماني براي كاالهاي اساس��ي 
به نظر مي رسد در سال آينده دو نرخ براي تسعير 
ارز دولتي مدنظر قرار داشته باشد؛ يك نرخ براي 
كاالهاي اساس��ي كه مش��ابه قيمت سال 1397 
است و يك نرخ نيز با توجه به قيمت سامانه نيما 
يا قيمت 8 تا 10 هزار توماني. كاهش فروش نفت 
ايران در بازارهاي جهاني، اين مزيت را براي دولت 
به همراه داشته اس��ت كه با فروش ارز به قيمتي 
باالتر براي فعاليت هاي ديگر اقتصادي، راهي براي 
افزاي��ش درآمدهاي خود، جلوگيري از كس��ري 
بودج��ه و حمايت ه��اي اجتماعي ب��ه كار گيرد. 
به گزارش »تعادل«، با افزايش فش��ارها بر اقتصاد 
كش��ور كه منجر به كاهش ص��ادرات نفت ايران 
مي شود در كنار پيش بيني هايي كه از رشد منفي 

اقتصاد و كاهش ركود وجود دارد...
3

گزارش »تعادل« از وجود حفره  در فرآيند ثبت نام كارت سوخت

»تعادل« از ابالغ ديرهنگام بسته حمايت از  صادرات غيرنفتي سال 97 گزارش مي دهد

كارت سوخت سوخته خريداريم!

استقبال سرد  از بسته صادراتي

خبر

محمدعل��ي افش��اني با اش��اره به حواش��ي 
حضورش در شهرداري تهران گفت: متاسفانه 
عده اي با برچس��ب انتصاب قوميتي چش��م 
بر شايسته ساالري بس��ته و تالش داشتند تا 
افراد شايسته با اين برچسب به قدرت نرسند. 
اما در پش��ت پرده اته��ام انتص��اب قوميتي، 
تالشش��ان براي انتصاب گزينه ها و مهره هاي 
مورد نظر خ��ود پيدا بود. به گ��زارش تارنماي 
ح��زب اعتماد مل��ي، محمدعلي افش��اني در 
جلس��ه صبح جمع��ه ش��وراي مرك��زي اين 
تشكل سياس��ي با اعالم ليست انتصابات خود 
از دوران حض��ورش در ش��هرداري ته��ران با 
تاكيد براينكه انتصاب قوميتي نداش��ته است 
و افراد بر اس��اس شايس��تگي و فارغ از قوميت 
خود منصوب ش��ده اند، گفت: انتصاب افراد از 
قوميت هاي مختلف ص��ورت گرفت و اقليتي 
از منصوبان نيز از قوم لر بودند.  عضو ش��وراي 
مركزي حزب اعتم��اد ملي افزود: متاس��فانه 
عده اي با برچس��ب انتصاب قوميتي چشم بر 
شايسته ساالري بسته و تالش داشتند تا افراد 
شايسته با اين برچسب به قدرت نرسند. اما در 
پش��ت پرده اتهام انتصاب قوميتي، تالششان 
براي انتصاب گزينه ه��ا و مهره هاي مورد نظر 
خود پيدا بود. در ادامه جلس��ه شوراي مركزي 
حزب اعتماد ملي كه به رياست الياس حضرتي 
قائم مقام دبيركل حزب برگزار شد محمد جواد 
حق ش��ناس و حجت نظري از اعضاي شوراي 
مركزي اين حزب و عضو ش��وراي شهر تهران 
گزارشي از روند انتخاب ش��هردار تهران ارايه 
و تاكيد كردند كه در انتخاب هر س��ه شهردار 
تهران، منافع شهر و شهروندان مورد تاكيد قرار 
گرفته اس��ت. همچنين در اين جلسه، مساله 
كارگران نيشكر هفت تپه، وضعيت اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي كش��ور مورد بررسي قرار 
گرفت. نخس��ت گزارش��ي از س��فر قائم مقام 
اعتماد ملي به اس��تان هاي يزد و خوزس��تان 
به اعضا ارايه ش��ده و آخرين وضعيت كارگران 
نيشكر هفت تپه نيز تشريح و تاكيد شد كه بايد 
به مطالبات معيشتي كارگران و اقشار ضعيف 
جامعه توجه بيشتري ش��ود. در ادامه، آخرين 
وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور 
مورد بررسي قرار گرفته و روساي دفاتر مختلف 
حزب اعتماد ملي به گزارشي از وضعيت موجود 
پرداختند. در جمع بن��دي گزارش هاي اعالم 
شده، تاكيد ش��د كه تمامي اقش��ار جامعه به 
ويژه اح��زاب و گروه ه��اي اصالح طلب بايد در 
كنار مردم بوده و ضمن پيگي��ري مطالبات و 
مشكالت آنان تالش كنند تا با حفظ وحدت از 

وضعيت كنوني عبور شود.

با برچسب زني به دنبال 
انتصاب مهره هاي خود بودند

جهان

 سرمايه گذاران با نگراني 
به آرژانتين چشم دوخته اند
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وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه بازديد از انبار 
كاالهاي اساسي در اطراف تهران از اتخاذ تمهيدات 
الزم براي تامين مايحتاج ضروري م��ردم در مواقع 
ضروري خبر داد و اين ذخاير را بيش از نياز كش��ور 
معرفي كرد. به گزارش ش��اتا، رضا رحماني در جمع 
خبرنگاران و در رابطه با وضعيت ذخاير استراتژيك 
كشور گفت: با توجه به حساس��يتي كه دولت براي 
تامين كاالهاي اساسي دارد، امكانات مناسبي براي 
ذخيره س��ازي و تامين اي��ن نيازها در اس��تان هاي 
مختلف كشور فراهم آمده است كه عالوه بر فعاليت 
و انباره��اي بخش خصوصي و كااله��اي موجود در 
بازار اس��ت.  وي با بيان اينكه اين انبارها صرفا براي 

اطمينان بخش��ي و تامين اقالم مورد ني��از مردم در 
ماه ها و س��ال هاي آتي پيش بيني شده است، اضافه 
كرد: خوش بختانه ظرفيتي كه امروز در س��وله ها و 
انبارها وجود دارد، براي تنظيم بازار در هر منطقه اي 
قابل دسترس��ي بوده و عالوه بر اين اگر مناطقي اين 
امكانات را نداشته  باشند امكانات ريلي و حمل و نقل 
جاده اي نيز فراهم است و مي تواند در مواقع ضروري 
همه كشور را تحت پوشش قرار دهد.   رحماني تاكيد 
كرد: با بازديد از محل ذخيره سازي كاالها، اطمينان 
از وجود اين منابع را كس��ب كرده ا يم و به مردم عزيز 
هم اين اطمينان را مي دهيم ك��ه تمهيدات الزم در 

اين مورد اتخاذ شده است. 

ذخاير كااليي بيش از نياز كشور است

بازرگاني



روي موج- خبر

  طرح چهار ماده اي ايران تنها گزينه
قابل قبول است؛ تعادل| 

وزير امورخارجه كش��ورمان با بيان اينكه جنايات 
س��عودي ها و همدستان امريكايي ش��ان در يمن 
وحشتناك و بي اندازه اس��ت، تاكيد كرد كه طرح 
چهار ماده اي ايران براي يمن همچنان تنها گزينه 
قابل قبول است. محمد جواد ظريف وزير امورخارجه 
كشورمان در پيامي در صفحه توئيتر خود به يكي از 
توئيت هاي قديمي اش درباره راه حل پايان دادن به 
يحران يمن اشاره كرده و نوشت: من اين را پيش از 
اين در آوريل 2015 درباره بحران يمن گفته بودم. 
امروز نيز پس از رنج و عذاب وحش��تناك انساني و 
جنايات جنگي بي اندازه ائتالف سعودي و همدستان 
امريكايي اش )در يمن( و تالش ها براي كتمان كردن 
جنايات آنها از طريق طرح اتهامات واهي عليه ايران، 
تاكيد مي كنم كه طرح چهار ماده اي ايران همچنان 
تنها گزينه قابل قبول )براي يمن( است. ظريف در 
توئيت خود در آوريل 2015 نوشته بود: جنگ يمن 
بايد متوقف شود. ما خواهان آتش بس، كمك هاي 
بشردوس��تانه، گفت وگوي درون يمني و تشكيل 

دولت فراگير هستيم.
   اسالم آباد خواهان تقويت روابط همه جانبه 

با تهران است؛ ايرنا|
 وزير امور خارجه پاكستان، بر ضرورت توسعه روابط 
دوجانبه با ايران تأكيد كرد و گفت: دولت اسالم آباد، 
تقويت روابط همه جانبه با تهران را خواستار است. 
»ش��اه محمود قريش��ي« همچنين از جمهوري 
اس��المي ايران به عنوان همس��ايه مهم كشورش 
ياد ك��رد و گفت: تحقق مرزهاي مس��المت آميز، 
باثبات و پايدار با كشور برادر ضروري است. قريشي 
تصريح كرد كه در اين راستا، با همتاي ايراني خود، 
»محمدجواد ظريف« براي استحكام روابط دوجانبه 

مالقات كرده است.
  جلس�ه نمايندگان مجلس با »الريجاني« 
درباره قيمت خريد تضميني گندم؛ تسنيم| 
عضو كميسيون كشاورزي مجلس از جلسه ويژه 
نمايندگان با الريجاني رييس مجلس درباره خريد 
تضميني گندم خبر داد. عب��اس پاپي زاده، عضو 
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي با بيان 
اينكه طي چند سال گذش��ته دولت خالف قانون 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي و گندم عمل 
مي كند، گفت: دولت طي چند سال گذشته، قيمت 
تعيين شده گندم را بسيار پايين تر از آن چيزي كه 
در قانون خريد تضميني آمده در نظر گرفته، اعالم 
مي كن��د و قانون خريد تضميني گن��دم را ناديده 
گرفته اس��ت. عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
با بيان اينك��ه برخي نمايندگان در رابطه با تعيين 
قيمت تضميني گندم از س��وي دولت جلسه اي با 
الريجاني، رييس مجلس داش��تند، تصريح كرد: 
نمايندگان در اين جلسه اعتراض خود را نسبت به 
قيمت خريد تضميني گندم به رييس مجلس اعالم 
كردند. پاپي زاده تاكيد كرد: مقرر شد آقاي الريجاني 
از طرف مجلس اين موضوع را با رييس جمهور در 
ميان بگذارد و تقاضاي تجديد نظر و اصالح قيمت 
1470 توماني )براي هر كيلو گندم( كه اعالم شده 

را داشته باشد.
  فرمانده ديپلماسي نيازمند حمايت است

نه خنجر از پشت؛تعادل|
معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهوري 
با اشاره به فعاليت تيم ديپلماسي كشور در حساب 
توييتري خود نوشت: فرمانده ديپلماسي نيازمند 

حمايت است نه خنجر از پشت.
متن توييت پرويز اسماعيلي به شرح زير است: بعد 
از مذاكرات سخت صالحي و عراقچي در بروكسل بر 
سر اجراي برجام، اكنون ظريف براي افغانستان در ژنو 
فعال است و جابري انصاري در آستانه براي سوريه.

فرمانده اين ديپلماسي پويا و نافذترين سخنگوي 
بين المللي ايرانيان، نيازمند حمايت است نه خنجر 

از پشت.
  واكنش دبير هيات دولت به انتخاب

4 استاندار جديد؛تعادل|
دبير هيات دولت با اشاره به راي اعتماد هيات دولت 
به چهار استاندار جديد، انتخاب آنها را نويدبخش 

آينده اي خوب براي استان هايشان خواند.
محس��ن حاجي ميرزايي با انتشار توئيتي انتخاب 
اس��تاندارهاي آذربايج��ان ش��رقي، مازن��دران و 
خراس��ان هاي ش��مالي و جنوبي را ستود و گفت: 
استانداراني كه از دولت راي اعتماد گرفتند بسيار با 
انگيزه، مصمم و با اعتماد به نفس قوي ظاهر شدند. 
آينده خوبي را مي توان براي استان هاي آذربايجان 
شرقي، مازندران و خراسان هاي شمالي و جنوبي 

پيش بيني كرد.
  وزارت كش�ور ب�ه تحريف اظه�ارات وزير 

اعتراض كرد؛ ايرنا|
 مركز اطالع رس��اني و امور بين الملل وزارت كشور 
با انتشار يك يادداشت رسانه اي، تيتر انتخاب شده 
از سوي يك كانال خبري در فضاي مجازي شامل 
ادعاي خالف واقع انتقاد وزير كشور از شهردار سابق 
تهران را نادرست بر شمرد و از اين اقدام غيراخالقي 

و غير حرفه اي ابراز تاسف كرد.
اين يادداشت رسانه اي مي افزايد: عبدالرضا رحماني 
فضلي در مراسم اعطاي حكم پيروز حناچي شهردار 
جديد تهران، تحرك ناكافي اعضاي كميس��يون 
كالن ش��هرها در ارايه لوايح را بطور كلي مورد نقد 
قرار داد و مطلقا دوره خاصي را مدنظر نداشته است.

  آزمون وكالت سال 97 برگزار شد
مرتضي ش��هبازي نيا رييس اتحاديه سراس��ري 
كانون هاي وكالي دادگس��تري ايران )اسكودا(، با 
بيان اينك��ه آزمون كارآموزي وكالت س��ال 97 از 
س��اعت 8 و 30 دقيقه صبح ديروز آغاز شد، گفت: 
مدت پاسخگويي به سواالت براي داوطلبان 135 

دقيقه در نظر گرفته شده است.
شهبازي عنوان كرد: آزمون وكالت 97 صبح ديروز 
بطور هماهنگ در 25 مركز اس��تان برگزار ش��د. 
براساس اين گزارش، در آزمون وكالت سال 97 در 
مجموع 73616 نفر شركت كردند كه از اين تعداد 

34604 نفر زن و 39012 نفر مرد هستند.

ايران2

وزير كشور در مراسم اعطاي حكم حناچي: 

همه بايد از شهردار تهران حمايت كنند
گروه  ايران|

سرانجام فرآيند صدور حكم شهردار جديد تهران كه طي 
هفته گذشته اخبار مختلفي درباره آن شنيده مي شد به 
پايان رسيد و وزارت كشور حكم پيروز حناچي را به عنوان 
چهاردهمين شهردار تهران در سال هاي بعد از پيروزي 
انقالب صادر ك��رد. اما حناچي در ش��رايطي جايگزين 
محمد علي افشاني در ساختمان بهشت شد كه به اعتقاد 
كارشناسان افش��اني در طول 6ماه زعامت در راس هرم 
مديريتي شهر تهران توانس��ته بود ريل گذاري مناسبي 
در بخش هاي گوناگون مديريتي شهر تهران انجام دهد و 
طرح هاي نويني براي حل مشكالت اين ابر شهر تدارك 
ببيند؛ ايده هايي كه در صورت استمرار مي توانست بسياري 
از چالش هاي تاريخي اين ش��هر را در مسير حل و فصل 
ش��دن قرار دهد.  صدور حكم حناچي اما در شرايطي به 
سرانجام رسيد كه برخي رسانه هاي اصولگرا در طول هفته 
گذشته گزارش هاي متعددي را در خصوص مخالفت دولت 
دوازدهم با ش��هردار انتخابي شوراي شهر تهران منتشر 
مي كردند . اين گروه از رسانه ها با پيش بيني اين موضوع 
كه دولت هرگز حكم حناچي را به عنوان شهردار تهران 
امضا نخواهد كرد، تالش مي كردند تصوير نابساماني 
از فعاليت اصالح طلبان در ش��وراي شهر نشان دهند. 
اما روند حوادث و رويدادها در روزهاي آينده برخالف 
اين نوع پي��ش بيني ها حركت كرد. با پايان بررس��ي 
صالحيت ها، حكم حناچي به عنوان ش��هردار تهران 
از سوي شخص وزير كش��ور صادر و در مراسمي به او 
اهدا شد. مراس��مي كه در جريان آن محسن هاشمي 
رييس شوراي ش��هر تهران، الهام فخاري عضو شورا و 
مهدي جمالي نژاد معاون وزير كشور و رييس سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري ها نيز حضور داش��تند و وزير 
كشور در جريان آن به اين واقعيت اشاره كرد كه هيچ 
تاخيري در فرآيند صدور حكم شهردار تهران صورت 
نگرفته و دولت نهايت همكاري را با منتخبان مردم در 

شوراها خواهد داشت..
 در اين مراسم وزير كشور با نگاه به مسير تاييد حكم شهردار 
تهران گفت: فرآيند انتخاب شهردار تهران در مسير قانوني 
و اصلي انجام گرفت و همه دستگاه هاي قانوني بايد با قدرت 
از شهردار تهران حمايت كنند. فضلي در مراسم اعطاي 
حكم شهردار تهران با اشاره به فراز و فرودهايي كه در روند 
صدور حكم شهردار تهران وجود داشت گفت: اين فرآيند 
 در مهلت مقرر قانوني انجام ش��د ام��ا گاهي كم طاقتي و 
كم صبري مي شود و برخي از روي اشتياق و برخي هم از 
روي ذوق مطالبي را بيان مي كنند؛ واقعيت اين است كه 
اين يك مس��ير اداري است كه بايد طي مي شد. البته در 
اين مسير تفاس��ير و استنباط هاي مختلف وجود داشت 

كه بايد به اجماع مي رسيديم كه شرايط و طي شدن زمان 
را مي طلبيد. رحماني فضلي گفت: همه معتقد هستيم 
فرآيند انتخاب ش��هردار تهران در مسير قانوني و اصلي 
انجام  گرفت چرا كه همه دستگاه هاي قانوني با قدرت از 
شهردار تهران حمايت كردند. او با اشاره به اهميت جايگاه 
شهردار پايتخت گفت: تهران ام القراي اسالمي است، فضاي 
شهر تهران هم از منظر محيط عمومي و مردمي و هم از 
منظر فعاليت هاي ج��اري آن در حال پويايي، بالندگي و 
رشد و پيش روندگي است، البته اين مسير بايد در جهت 
تعالي قرار بگيرد. تعالي بخشي بايد هدف مشترك تمام 
سازمان ها و دستگاه در حوزه مختلف باشد و اين هدف نبايد 

مورد غفلت قرار گيرد.

  اولويت هاي فرهنگي و اجتماعي
در اداره شهر

وزير كشور با اشاره به نوع و سختي كار و فعاليت در برخي 
از دستگاه ها گفت: شهرداري برخالف تصور عده اي كه 
فعاليت آن را فقط فني مي بينند، صرفا فني نيس��ت، 
شايد بخشي از فعاليت شهرداري فني و كاربردي باشد 
اما بيشتر فعاليت شهرداري فرهنگي و اجتماعي است.

وزير كش��ور تصريح كرد: ش��هرداري يك حوزه بين 
بخشي است، كشاورزي و صنعت يك بخش هستند 
اما شهرداري يك بخش نيست؛ موفقيت شهرداري در 
گرو كمك و هماهنگي همه بخش ها است. او، خرد و كار 
جمعي را از اصول كار در وزارت كشور دانست و گفت: 
انتخابات را با همكاري 20 دس��تگاه انجام مي دهيم، 
امنيت را با همكاري 18 دستگاه تامين مي كنيم و كار 
در شوراي اجتماعي را با هماهنگي 28 دستگاه انجام 
مي دهيم همه اين امور هماهنگي فقط از روش اقناع 

و با هماهنگي صبر و تعامل و همدلي پيش مي رود .
رحماني فضلي با اشاره به سوابق علمي و تجربه پيروز 
حناچي در مسووليت مختلف گفت: اميدوارم با كمك 
همه اعضاي شوراي شهر تهران و حمايت دولت و وزارت 
كشور، ش��هردار تهران در مديريت شهر تهران موفق 
باشند . او با بيان اينكه بر اس��اس ضرورت ها در مدت 
كوتاه اين س��ومين شهردار است كه در تهران جابه جا 
مي شود، گفت: شهردار جديد تهران بايد به عنوان محور 
هماهنگ كننده و تجميع انرژي همه دستگاه ها براي 

حل مشكالت تهران نقش اساسي ايفا كند.
وزير كشور با اشاره به اهميت مديريت يكپارچه شهري 
گفت: اين موضوع در كميسيون كالن شهرها در دولت 
تصويب ش��ده است و بايد پيگيري شود و اتفاق بيفتد 
البت��ه برخي از كارشناس��ان نيز در نح��وه اجراي آن 
نگراني هايي دارند و در پيشنهادات ما هم بوده است كه 

به صورت پايلوت انجام شود و پس از كسب موفقيت آن 
را به صورت كامل و گسترده انجام شود.

  موضوع درآمدهاي پايدار براي شهر
رحماني فضلي وجود درآمدهاي پايدار را دومين موضوع 
مهم دانست و گفت: اليحه آن در دولت بررسي و تكميل 
شده است اما اگر شهردار تهران نظر به بازنگري داشته 
باشد و موارد الزم را مطرح كند البته قابل اعمال است. 
وزير كشور گفت: كميسيون كالن شهر بر اساس حمايت 

دولت يازدهم از شهرداري تشكيل شد ولي شهرداري 
تهران چندان فعال برخورد نكرد زيرا هيچ اليحه اي به 
دولت ارس��ال نكرد و به اين ترتيب همه لوايح را وزارت 
كشور تهيه و به دولت ارسال كرد. رحماني فضلي خطاب 
به شهردار تهران گفت: انتظار داريم با تشخيص نيازها 
و انجام مطالعات الزم در تهران، لوايح را به كميس��يون 
كالن شهرهاي دولت ارسال كنيد. وزير كشور با توجه 
به عالقه و انگيزه و تخصص شهردار جديد تهران گفت: 
شهرداري و شوراي شهر براي تصويب قوانين مورد نياز 

از ظرفيت مجلس و دولت و وزارت كشور استفاده كند، 
هرچند كه از ظرفيت ش��وراي عالي اس��تان ها نيز بايد 
استفاده ش��ود. بايد كارگروهي در شهرداري تشكيل 
ش��ود تا لوايح الزم به دولت ارسال شود. وي تاكيد كرد: 
حل مساله ترافيك تهران خواس��ت و نياز مردم است، 
مشكالت و معضالت ترافيك پايتخت جلوتر از تالش هاي 
صورت گرفته بوده است كه اميدواريم با همكاري و يك 
كار فوق العاده اين مش��كل حل شود. وزير كشور گفت: 
آلودگي هواي تهران مشكل ديگر شهر تهران است كه 
در حكم شهردار تهران نيز به اهميت آن نيز اشاره كرده ام 
كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. رحماني فضلي با اشاره 
به تاكيدات رهبر معظم انقالب اسالمي به حل مسائل 
و معض��الت اجتماعي بيان كرد: يك��ي از اعضاي مهم 
شوراي اجتماعي كشور شهرداري ها هستند، موضوعات 
اجتماعي از جمله حاشيه نشيني ازمواردي است كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد. رحماني فضلي در پايان جلس��ه 
ضمن اعطاي حكم ش��هردار تهران ب��ه پيروز حناچي 
گفت: اين حكم براي همه ما تعهدزا است و تعهد داريم از 
شما حمايت كنيم تا اهداف و سياست ها را محقق كنيم.

معاون سياسي وزير امور خارجه مطرح كرد

ايده هاي تازه اروپا براي »اس پي وي«
گروه  ايران|

معاون وزير امور خارجه ايران مي گويد كه اروپايي ها 
براي اجراي سازوكار ويژه مالي كه گويي به سد محكم 
س��نگ اندازي هاي امريكا خورده ب��ود، به ايده هاي 
تازه اي رس��يده اند. آن طور كه عباس عراقچي گفته، 
اين ايده ه��اي جديد را در جريان مذاكرات دو طرفه، 
اروپايي ها به ايرانيان منتقل كرده اند، ايده هايي كه در 
ارتباط با مديريت بر سازوكار و ثبت آن در اروپا است. 
سازوكار ويژه مالي به مانند اتاق پاياپايي است كه در 
آن ايران مي تواند ما به ازاي فروش نفت، كاال و خدمات 
از شركت هاي اروپايي دريافت كند. اين تعريفي بود 
كه رس��انه هاي ايراني و اروپايي از كاركرد س��ازوكار 
پيش��نهادي اروپا كه به »اس پي وي« شهرت يافته، 
داشتند. عراقچي درباره جزييات »اس پي وي« گفت 
كه »به دليل حساس��يت موضوع نمي تواند هيچ يك 
از شايعات و گفته هاي موجود در خصوص كشورهاي 
ميزبان ساز و كار ويژه مالي ايران با اروپا را تاييد كند 
چ��ون امريكايي ها در عمل ثاب��ت كرده اند به دنبال 

بستن همه راه هاي موجود هس��تند و فشارهايشان 
را بر همه كش��ورهاي اروپايي كه تالش دارند با اين 
سازو كار، كار كنند، از اكنون شروع كرده اند.« چندي 
پيش اروپايي ها وعده دادند كه »اس پي وي« تا پيش 
از پايان س��ال ميالدي راه اندازي شود و از سال آينده 
آنچه درباره اين سامانه وعده دادند، اجرايي شود. اما 
فشار امريكا به كشورهاي اروپايي مانع از پيشرفت در 
راه اندازي اين سازوكار شده است. حال ايران مي گويد 
اگر اروپايي ها در اجراي اين وعده خود ناكام بمانند، 
يا بر اس��اس آنچه مقامات وزارت خارجه مي گويند، 
برجام منفع��ت اقتصادي به ايران نرس��اند، احتماال 
اين تواف��ق خواهد مرد. عراقچي كه هفته گذش��ته 
براي شركت در نشستي، همراه با علي اكبر صالحي 
معاون رييس جمهور به بروكسل بلژيك رفته بود، در 
گفت وگويي با اشاره به اينكه »مزاياي اقتصادي برجام 
براي ايران كاهش يافته است«، تاكيد كرد كه » اگر اين 
وضعيت ادامه يابد اين توافق به مرگ نزديك خواهد 
شد و تالش هاي اروپا براي حراست از آن ديگر نتيجه 

بخش نخواهد بود.«به گفته اين ديپلمات ارشد ايراني، 
تصميم گيري در اين مورد برعهده اروپاست: »اتحاديه 
اروپا بايد روند تعامالت تجاري با ايران را تضمين كند 
زيرا زمان به سرعت در حال سپري شدن و صبوري ما 

رو به پايان است.«
اما آنچه ايران از س��ازوكار ويژه مالي مي خواهد تنها 
محدود به ام��كان مبادله مالي ميان اي��ران و اروپا يا 
احيانا كش��ورهاي ديگر قاره ها نيست. روز سه شنبه 
هفته گذش��ته، صالحي ضمن اس��تقبال از سازوكار 
مالي اروپا براي مب��ادالت تجاري بدون دالر با ايران، 
گفت كه » اين كانال مالي تنها در صورتي س��ودمند 
خواهد بود كه بتواند امكان صادرات نفت براي ايران را 
حفظ كند.« در همين ارتباط، خبرگزاري رويترز در 
گزارشي نوشت كه آلمان و فرانسه در تالش هستند 
تا كانال مالي تهران-بروكس��ل را ميزباني كنند، اما 
ش��مار معدودي معتقدند اين سازوكار شامل فروش 
نفت ايران نيز خواهد شد. به نوشته اين رسانه، آلمان و 
فرانسه در تالش هستند تا كانال مالي تهران-بروكسل 

را ميزباني كنند تا احتمال مجازات هاي امريكا )عليه 
نهادهايي ك��ه به تجارت با اي��ران ادامه مي دهند( را 
به حداقل برس��انند، اما آينده ف��روش نفت ايران در 
هاله اي از ابهام ق��رار دارد و تعداد معدودي معتقدند 
اين سازوكار صادرات نفت ايران را نيز پوشش خواهد 
داد. به اين ترتيب، نگراني ها بابت آينده توافق تاريخي 

هسته اي بين المللي ايران رو به افزايش است.
يك ديپلمات ارشد فرانسوي نيز در گفت وگو با رويترز 
گفته است كه » اس پي وي )سازوكار ويژه مالي( مهم 
است، اما براي ايراني ها از آن مهم تر اين موضوع است 
كه از ادامه صادرات نفتي خود در بلندمدت اطمينان 

حاصل كنند.«
با اين حال عراقچي گفته كه ايران با وجود تحريم هاي 
امريكا، هميش��ه براي فروش نفت خود راهكارهايي 
دارد. به گفته او، ترديد مشتريان سنتي ايران مثل ژاپن 
هم كه بعضا واردات را متوقف كرده اند، باعث نش��ده 
اس��ت فروش نفت به صفر برسد: »واقعيت اين است 
كه برخي از مشتريان قديمي ايران، هيچ جايگزيني 

براي نفت ما ندارند و پااليشگاه هاي آنها با نفت ايران 
فعال است و نمي توانند اين وضعيت را تغيير دهند.«

معاون وزير امور خارجه درباره ادعاي امريكا مبني بر 
به صفر رساندن فروش نفت هم گفته كه »مشتريان 
عمده نف��ت ايران از جمله چين و هند معافيت دارند 
و آمادگي خود را ب��راي خريد اعالم كرده اند و به اين 
ترتي��ب برنامه به صفر رس��اندن ف��روش نفت ايران 

منتفي است.«
مذاكره دوباره با امريكا سوال ديگري بوده كه خبرنگار 
خبرگزاري كيودي ژاپن از عراقچي پرس��يده است. 
عراقچي هم تاكيد ك��رده كه»تهران اعتماد خود در 
فرآيند گفت وگو با واش��نگتن را از دس��ت داده و به 
اين نتيجه رسيده است كه اميدي براي از سرگيري 
گفت وگوهاي جديد نيس��ت.« به گفته معاون وزير 
خارجه »هيچ احتمالي ب��راي گفت وگوهاي جديد 
ديده نمي ش��ود« قبال گفته بودند كه مذاكراتي قابل 
بررسي اس��ت اما آنها بايد ابتدا به تعهدات قبلي خود 

پايبند باشند.

سازوكار استخدام نيروهاي 
شركتي در ادارات تغيير مي كند
رييس كميسيون مشترك 
اليحه دايمي شدن قانون 
خدمات كش��وري گفت: 
در اليح��ه دايمي ش��دن 
قانون خدمات كش��وري 
به دنبال اين هستيم تا ساز 
و كار دقيقي در خصوص 
به كارگيري نيروهاي شركتي تدوين كنيم. حسن 
لطفي رييس كميسيون مشترك اليحه دايمي شدن 
قانون خدمات كشوري در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
بررسي اليحه دايمي شدن قانون خدمات كشوري 
گفت: در قانون مديريت فعلي امور حاكميتي تعريف 
شده اما مشاغل و مصاديق حاكميتي و تصدي گري 
و نيروهاي شركتي تعريف نش��ده است و مشخص 
نيست كه چه رسته هاي شغلي بايد به شركت هاي 
طرف قرارداد داده ش��ود.  او  افزود: در حال رفع اين 
ابهامات در اليحه هستيم. در اين سه ماده مشخص 
مي شود كه خدمات شركتي چيست و چه قراردادي 
بايد در اين خصوص بس��ته ش��ود. متاسفانه تحت 
عنوان نيروهاي خدماتي برخي ادارات نيرو استخدام 
مي كردند، در واقع دولت درهاي اس��تخدام را بسته 
است اما پنجره هاي آن باز است. به بهانه تايپيست و 
نيروهاي خدماتي افراد استخدام مي شوند و بعد وارد 

واحدهاي اداري تخصصي مي شوند.

موضع وزارت ارتباطات درباره 
فعاليت هاتگرام و تلگرام طاليي
عض��و كميس��يون صنايع 
مجل��س مي گوي��د وزير 
ارتباطات گفته مسووليتي 
درب��اره هاتگ��رام و تلگرام 
طاليي، مالكيت، س��رورها 

و سرويس دهي آنها ندارد.
س��يده حميده زرآبادي در 
گفت وگو ب��ا خانه ملت با اش��اره به طرح س��وال خود 
درخص��وص فعاليت هاتگرام و تلگ��رام طاليي از وزير 
ارتباطات گفت: بعد از فيلتر تلگ��رام، هاتگرام و تلگرام 
طاليي دو اپليكيش��ني بودند كه وارد عرصه شدند و به 
صورت ابر فيلترشكن فعاليت مي كردند كه دسترسي 
كاربران به تلگرام را ميس��ر مي س��اختند؛ يعني كاربر 
بدون احتياج به فيلتر ش��كن به تمام اطالعاتي كه در 
تلگرام داشت، دسترسي پيدا مي كرد ولي با اين تفاوت 
كه اطالعات او در داخل كش��ور نيز قابل دستيابي بود. 
زرآبادي افزود: با توجه به فتواي مقام معظم رهبري مبني 
بر ضرورت صيانت از اطالعات مردم و اينكه دسترسي 
به آن را حرام شرعي اعالم كرده بودند، جاي اين سوال 
وجود داشت كه هاتگرام و تلگرام طاليي به چه صورت 
فعاليت كرده و سرويس دهي مي كنند. او با بيان اينكه 
تمام فعاليت هاي حوزه ارتباط��ات به وزارت ارتباطات 
مربوط مي شود، تصريح كرد: بايد مشخص شود هاتگرام و 
تلگرام طاليي متعلق به چه سازمان، نهاد يا گروهي است.

تمدن دريايي ايران را با توسعه 
سواحل مكران احيا كرديم

فرمان��ده ني��روي دريايي 
راهب��ردي ارتش گفت: در 
دهه چهارم انقالب اسالمي 
با توسعه س��واحل مكران 
تمدن دريايي ايران را احيا 
كرديم.  به گزارش ايرنا، امير 
دريادار حس��ين خانزادي 
در س��خنان پيش از خطبه هاي اين هفته نماز جمعه 
تهران به مناسبت روز نيروي دريايي افزود: چرخه هاي 
قابليت سازي را در مكران ش��كل داديم كه تداوم آن 
احياي قدرت دريايي ايران را براي دستيابي به امنيت 
جمعي در منطقه ميسر مي سازد.  او ادامه داد: امروز در 
آستانه چهلمين سالگرد انقالب اسالمي زير دريايي 
غدير 955، نسل جديد زيردريايي هاي راهبردي كالس 
فاتح و ناوشكن تمام ايراني سهند را به ناوگان جنوب 
جمهوري اسالمي ملحق مي كنيم و فردا شاهد خواهيم 
بود، نسل جديدي از ناوشكن هاي كالس موج و نسل 
سوم جماران به نيروي دريايي ارتش در جنوب ملحق 
خواهد شد. او افزود: تا چند ماه ديگر نيز ناوشكن هاي 
دنا و براي بارديگر ناوش��كن دماوند را احيا و به نيروي 
دريايي ملحق خواهيم كرد. امير دريادار خانزادي يادآور 
شد: وقتي به گذش��ته نگاه مي كنيم 40 سال شكوه و 
عظمت را شاهد هستيم كه نيروي دريايي ارتش ايران 

دوشادوش ملت ايران آن را خلق كرده است.

در آينده  نزديك پرتاب 3 ماهواره 
به فضا را خواهيم داشت

جانش��ين وزي��ر دف��اع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح 
گفت: زيردريايي نماد ساخت 
پيچيده تري��ن س��الح ها و 
تجهي��زات اس��تراتژيك 
 . د مي ش��و محس��وب 
 ب��ه گ��زارش س��پاه نيوز،

سردار قاسم تقي زاده در مراسم الحاق دو فروند ناوشكن 
كالس غدير به نيروي درياي��ي ارتش در بندرعباس با 
بيان اينكه براي ساخت زيردريايي غدير، 10 دانشگاه و 
2 موسسه تحقيقاتي و شركت هاي دانش بنيان همكاري 
كرده اند، افزود: در عرصه هوايي هم اين توانمندي ها به كار 
گرفته شده و در عرصه رزم زميني نيز آخرين دستاوردها 
عليه داعش به كار برده شده است. او  با اشاره به اينكه در 
صنايع كروز و ضد كشتي دستاوردهاي بسيار پيچيده و 
حتي برتر از كارهايي كه در غرب انجام ش��ده، به دست 
آورده ايم، تصريح ك��رد: امروز مي خواهيم فناوري برتر 
در عرصه هوايي داشته باشيم، درزمينه پهپادها به انواع 
فناوري هاي برتر دست يافتيم و كشف، شناسايي و رصد 
و برخورد با هواپيماهاي بدون سرنشين را به خوبي انجام 
داده و آنها را از بين مي بريم. او با تأكيد بر اينكه در ماه هاي 
آينده س��ه ماهواره توسط ايران به فضا پرتاب مي شود، 
بيان كرد: اين ماهواره ها با دانش بومي ساخته شده و در 

مدارهاي مختلف قرار مي گيرند.

توفيق در صنايع دفاعي با وجود 
تحريم ها ادامه مي يابد

معاون اول قوه قضاييه گفت: 
نتيجه زحمات متخصصين 
و كاركن��ان خ��دوم صنايع 
دفاعي در طول س��ال هاي 
متمادي تحريم، بارقه اميد را 
در دل عالقه مندان به انقالب 
اس��المي روشن نگه داشته 
اس��ت و اين نويد را مي دهد كه ما قطعا در آينده هم در 
مقابل همه تالش هايي كه نظام سلطه مي كند مي توانيم 
موفق باشيم. به گزارش وزارت دفاع، اژه اي همزمان با هفته 
بسيج در جريان بازديد از نمايشگاه صنعت دفاعي وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پيگيري مجدانه مطالبات 
و فرامين فرماندهي معظم كل قوا توسط متخصصين 
صنعت دفاعي را ستودني دانست و گفت: نظام اسالمي از 
همان آغاز انقالب كه تجهيزات كمي در اختيار نيروهاي 
مس��لح بود در مقابل قدرت هاي اس��تكباري ايستاد و 
امروز هم كه كشور به فناوريهاي نوين و پيشرفته دفاعي 
دست يافته بي شك اين ايستادگي ادامه خواهد داشت.  
سخنگوي قوه قضاييه در اين بازديد با اشاره به توفيقات 
روزاف��زون وزارت دفاع در توليد انواع محصوالت دفاعي 
با وجود تحريم هاي ظالمانه گفت: حقيقتا با نگاه به اين 
توفيقات، اراده الهي براي رسيدن به اين موفقيتها مشخص 
مي شود و اينكه اگر اراده الهي و توكل بر خدا باشد، ايراني با 

تمام محدوديت ها مي تواند قدرت آفريني كند.
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چهره ها

    در جلسه  اعطاي حكم شهردار تهران كه با حضور رحماني فضلي وزير كشور، محسن هاشمي رييس 
شوراي شهر تهران، جمالي نژاد معاون عمراني وزير كشور و تعدادي از اعضاي شوراي شهر برگزار شد، 
حكم حناچي شهردار تهران اعطا شد. شهردار جديد تهران در اين جلسه با بيان اينكه تهران پايتخت 
24۰س�اله است، گفت: همين موضوع پايتخت بودن مش�كالت مضاعفي را براي ما ايجاد كرده است. 
مشكالت تهران يك شبه به وجود نيامده بلكه از حدود ۵۰ سال پيش ايجاد شده است. به همين منظور بايد 
تالش كنيم در ابتدا به مشكالت اضافه نكنيم و بعد از آن با حمايت دولت و كمك مردم مشكالت حل شود.

شهردار تهران در صحبت هايش بر توسعه حمل و نقل عمومي نيز تأكيد كرد.

برش



اخبار 3 كالن

»تعادل«روشهايدولتبرايافزايشدرآمدهارابررسيميكند

وزارتكار:تثبيتاشتغالجايگزينايجادكارميشود

افزايش درآمد دولت با نرخ تسعير 8000  توماني

عقب نشيني اشتغالي دولت

بودجهعمراني۹۸خرجمعيشتمردمميشود

اميرعباسآذرموند| 
با توجه به تاكيد حسن روحاني بر پرداخت دالر چهار 
هزار و 200 توماني براي كاالهاي اساسي به نظر مي رسد 
در سال آينده دو نرخ براي تس��عير ارز دولتي مدنظر 
قرار داشته باش��د؛ يك نرخ براي كاالهاي اساسي كه 
مشابه قيمت سال 1397 است و يك نرخ نيز با توجه به 
قيمت سامانه نيما يا قيمت 8 تا 10 هزار توماني. كاهش 
فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني، اين مزيت را براي 
دولت به همراه داشته است كه با فروش ارز به قيمتي 
باالتر براي فعاليت هاي ديگر اقتص��ادي، راهي براي 
افزايش درآمدهاي خود، جلوگيري از كسري بودجه و 

حمايت هاي اجتماعي به كار گيرد. 
به گزارش تعادل، با افزايش فشارها بر اقتصاد كشور 
كه منجر به كاهش صادرات نفت ايران مي ش��ود در 
كنار پيش بيني هايي كه از رشد منفي اقتصاد و كاهش 
ركود وجود دارد، وضعيت بودجه نويسي براي دولت 
را بس��يار سخت كرده است. از يك سو با توجه به نرخ 
باالي تورم، افزايش هزينه ها در س��ال آينده نسبت 
به امس��ال بيشتر خواهد شد و از س��وي ديگر منابع 
دول��ت در مضيقه قرار خواهد گرف��ت. دولت امريكا 
در صحبت هايي كه مسووالنش در رابطه با ضرورت 
تحريم ها عليه ايران داشتند، زمين گير كردن اقتصاد 
ايران را به عنوان هدف اصلي خود اعالم كردند. تجربه 
تحريم هاي پيشين كه از ابتداي دهه 90 اقتصاد كشور 
را در محاصره قرار داده بود، س��اكنان كاخ سفيد را تا 
حدودي نس��بت به روش هاي دور زدن تحريم ها هم 

آگاه كرده است. 
عالوه بر اين حتي اگر اين راه ها بسته هم نمي شد، جدا 
از اينكه عدم شفافيت و فساد را در اقتصاد ايران افزايش 
مي دهد، نمي تواند مانند ش��رايط عادي درآمدهاي 
واقعي را نصيب كشور كند. درنتيجه فشارهاي حاصل 
از تحريم ه��ا تبديل به يك واقعيت عيني در كش��ور 
خواهند ش��د و اين را معاون اول رييس جمهوري نيز 
پذيرفته و سعي كرده با رويكردي واقع گرايانه راه هاي 
مقابله با كاهش مصائب آن را بيابد. اين سبب مي شود 
تا دولت به راه هايي كمتر مرسوم هستند براي افزايش 
درآمدهاي خود دس��ت بزند؛ يك��ي از اين راهكارها، 
دست كاري و تغيير نرخ تسعير ارز يا نرخ محاسباتي 
ارز دولتي است. هر چند برخي از كارشناسان استفاده 
از اين روش را خطرناك مي دانند. به هر حال افزايش 
قيمت ارز دولتي يا هم��ان ارز حاصل از فروش نفت 
راهكاري است كه در موارد بس��ياري مورد استفاده 
دولت ق��رار گرفته و اكنون ني��ز مي تواند دولت را در 
دس��تيابي به منابعي رهنمون كند اما كارشناس��ان 
هش��دار مي دهند كه اگر اين كار بدون برنامه ريزي و 
هدف انجام ش��ود، آن گاه فشار تورمي آن مي تواند بر 
شتاب قيمت ها بيافزايد. تجربه ثابت كرده از آن جايي 
كه دولت از مصرف كنندگان اصلي در اقتصاد است، 

چنانچه نوسانات قيمتي تشديد شود، هر چقدر هم 
درآمدزا باشد بيش از آن هزينه ها را باالتر مي برد كه 

اين امر به افزايش كسري بودجه منجر خواهد شد.

  تسعير دو نرخي
تسعير چيس��ت؟ براي تبديل ارزهاي نفتي به ريال 
و مص��رف آن در بودجه جاري كش��ور، ب��ه يك نرخ 
محاسبه اي نياز اس��ت كه داراي فرمول خاص است. 
در بودجه هاي سنواتي هميشه براي محاسبه معادل 
ريالي درآمدهاي نفتي از نرخ ارز محاسباتي يا همان 
تسعير ارز استفاده مي شود. نرخ تسعير عبارت است 
از نرخ تبديل دو واحد پولي به يكديگر )ش��امل انواع 
نرخهاي برابري رس��مي، ق��راردادي و غيره( كه در 
فرآيند تسعير به كار گرفته مي شود، به نحوي كه نتايج 
آن عمومًا با آثار تغييرات نرخ ارز بر جريان هاي وجوه 
نقد واحد تجاري و ارزش ويژه آن هماهنگي داش��ته 
باشد و اين اطمينان را ايجاد كند كه صورت هاي مالي، 

تصويري مطلوب از نتايج عملكرد ارايه مي دهد.
خبرها حاكي از آن اس��ت كه دولت و به ويژه حسن 
روحاني با افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي به شدت 
مخال��ف اس��ت و نمي خواهد در اي��ن بخش تورمي 
افسارگسيخته به وجود  آيد يا حتي نرخ تورم امسال 
در سال آينده هم همچنان حاكم باشد. درنتيجه به 
نظر مي رسد هر سناريويي كه در اين زمينه به وجود  
آيد، قبل از هر چيز نرخ ارز مربوط به كاالهاي اساسي 
را تغيير ندهد و ارز چهار هزار و 200 توماني همچنان 

در دسترس اين بخش باشد.
در مقابل ارزي كه قرار است در اختيار بخش هاي ديگر 
قرار گيرد محل اصلي جدال است؛ از يكسو واگذاري 
ارز به قيمت بازار ثانويه يا س��امانه نيم��ا يكي از اين 
راهكارها است كه تا حدودي دولت را از قيمت گذاري 
خالص مي كند و با نزديك نگه داشتن قيمت ارز ثانويه 
با بازار آزاد و حفظ توازن اي��ن دو وضعيت بازار ارز را 
سامان بخشد. هم اكنون قيمت دالر در سامانه نيما در 
كانال 7 هزار توماني قرار دارد و اگر دولت بخواهد ارز 
مابقي بخش ها را از اين محل تعيين كند بايد قيمت 
ارز حاصل از فروش نفت خام را با كم كردن منابع مورد 
نياز براي كاالهاي اساسي در اين سامانه تعيين كند. 
اين مهم مي تواند تا حدودي درآمدهاي دولت را متاثر 
كند و امكان حس��اب و كتاب قطعي را از دولت سلب 
كند. چراكه با واگذاري ارز به سامانه نيما، اين وضعيت 
بازار است كه تا حدي درآمدهاي ريالي دولت را تعيين 
مي كند و اين در سالي كه فشارها بر دولت براي تامين 

نيازها افزايش مي يابد كاري ساده نيست. 
راه حل ديگر تعيين يك قيمت براي تسعير مابقي ارزهاي 
حاصله از سوي دولت است. روز گذشته خبرگزاري فارس 
از قيمت 8 ه��زار توماني براي اين بخش خبر داده بود و 
پيش تر ني��ز 10 هزار تومان به عنوان يكي از احتماالت 

قيمت دالر دولتي در سال آينده مطرح شده بود. هر چند 
فارس منبع و رفرنس خاصي براي بحث خود اعالم نكرده 
اما خبر ارز 8 هزار توماني چنانچه صحت داشته باشد، 
نشان مي دهد دولت چندان مايل نيست در بخش هاي 
ديگر نيز نرخ تورم افزايشي باشد و با تعيين قيمتي كمتر 
مي خواهد بخش هاي ديگر نيز تا حدودي با ثبات نسبي 
در بخش هزينه ها رو به رو باشند. اين مهم به معناي آن 
است كه دولت از اين محل مي تواند به ازاي هر دالر سه 
هزار و 800 تومان درآمد اضافي به دست آورد كه در نوع 

خود درآمدي قابل قبول است.

   راه هاي ديگر افزايش درآمد
واگ��ذاري دارايي هاي دولت در ش��رايطي مي تواند 
كمك كنن��ده باش��د ك��ه اي��ن واگذاري ه��ا صرفا 
ب��ر بنگاه هاي توليدي تكيه نداش��ته باش��د؛ تجربه 
واگذاري هاي اخير در بنگاه هاي مولد مانند مجتمع 
نيش��كر هفت تپه، هپكو و.... نشان مي دهد واگذاري 
اين بخش ها نمي تواند چن��دان به توليد كمك كند 
و با افزايش اعتراضات عمال دردس��رهاي بيشتري را 
براي قوه مجريه ايجاد مي كند. در مقابل تعداد زيادي 
از پروژه هاي عمراني كش��ور نيز مي توانند به بخش 
خصوصي واگذار شوند. سال گذشته در رابطه با منابع 
مورد نياز براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني 

رقمي معادل 500 هزار ميليارد تومان اعالم مي شد 
كه نش��ان مي دهد اين رقم به زودي از س��وي دولت 
پرداخت نخواهد شد، اما واگذاري آنها مي تواند سرعت 
بيشتري به تكميل آنها بدهد. با اينها نگراني اين است 
كه واگذاري اين پروژه ها هم در شرايطي انجام بگيرد 
كه به اهداف اجتماعي و اقتصادي دس��ت پيدا نكند، 
مثال چنانچه اجازه تغيير كارب��ري در اين مورد داده 
مي شود، ممكن است برخي از بيمارستان هايي كه بنا 
بود در مناطق دور افتاده و نيازمند به خدمات بهداشتي 
نيمه كاره مانده، با واگذاري به بخش خصوصي تبديل 

به مركز خريد شود. 
همچنين واگذاري به بخش خصوصي مي تواند يك 
پ��روژه ملي را تبدي��ل به يك پ��روژه خصوصي كند 
و امكان اس��تفاده عموم را از آن بگي��رد. مثال آزادراه 
تهران-شمال س��ال ها است به عنوان يك طرح ملي 
نيمه كاره مانده، مي ت��وان آن را به بخش خصوصي 
واگذار كرد و در مقابل همانطوري كه چند باري معاون 
سازمان برنامه گفته، دست سازنده را در تعيين قيمت 
باز گذاشت؛ در اين صورت سازنده مي تواند با گرفتن 
عوارضي سنگين مثال 100 هزار توماني عمال امكان 
استفاده از اين مسير را به بخش مهمي از مردم ندهد و 
تنها اقشار خاص امكان استفاده از آن را داشته باشند. 
حال آنكه س��ال ها از اموال عمومي و فروش نفت كه 

دارايي همه مردم محسوب مي شود براي تكميل اين 
پروژه هزينه شده است.

واگذاري هاي ديگري كه دولت مي تواند در دس��تور 
بگذارد و اميدوار باشد مشكالت زيادي از آن به وجود 
نيايد، واگذاري دارايي هايي چون زمين ها، واحدهاي 
اداري، مسكوني، ماشين آالت و.... كه در دست دولت 
هستند اما بال استفاده رها شدند. چنانچه دولت اينها را 
واگذار كند درواقع هم به كاهش قيمت در بخش هايي 
چون مسكن ياري رس��انده و هم هزينه نگه داري از 
اينها را از بودجه خود كاس��ته و نهايتا به درآمدي هم 
دست پيدا مي كند كه براي سال آينده مي تواند بسيار 
راهگش��ا باش��د. اين ميان بايد توجه آخرين ارقام از 
دارايي هاي پنج ميليارد توماني ارزش كل دارايي هاي 
دولت خبر مي دهد كه پرواضح اس��ت امكان فروش 
همه آنها وجود دارد چرا كه كل نقدينگي موجود در 
كشور كمتر از يك سوم كل اين دارايي ها است و از اين 
مهم تر هيچ دولتي نمي تواند تمام دارايي هاي خود را 
واگذار كند. درنتيجه دولت مي تواند با فروش آن بخش 
از دارايي هاي خود ك��ه مي توانند محركي براي بازار 
اقتصادي باشند، به ويژه آنها كه خريد و فروش مسكن 
را تسهيل مي كنند با ركود در اين بخش مقابله كند 
و در مقابل با افزايش عرضه به كاهش قيمت و بهبود 

وضعيت عدالت اجتماعي ياري رساند.

گروهاقتصادكالن|
معاون توس��عه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون با 
تاييد اين مطلب كه اقتصاد كشور در معرض ريزش 
نيروي كار قرار دارد، گفته است: تثبيت اشتغال براي 
ما در اولويت قرار دارد. فش��ار هايي كه ش��وك ارزي 
ماه ه��اي اخير به بدنه توليد كش��ور علي الخصوص 
بنگاه هاي كوچك و متوسط وارد و آنها را در معرض 
تعطيلي و نيمه تعطيلي كشانده در مرحله اول خود 
را در ري��زش نيروي كار نش��ان خواه��د داد. به نظر 
مي رسد دولت با اين پيش بيني قصد دارد كه نيروي 
خود را از ايجاد اش��تغال هاي جديد به سمت تثبيت 
اشتغال هاي موجود انتقال دهد. پيش بيني ها حاكي 
از اين است كه سالي حدود 850 هزار نفر به جمعيت 
فعال كش��ور اضافه مي ش��وند و اگ��ر دولت بخواهد 
ناگزير اش��تغال اين جمعيت را به تعويق بيندازد در 
س��ال هاي آينده نه تنها نرخ بيكاري جهش زيادي 
خواهد كرد بلكه با پدي��ده اي به نام بيكاري تجمعي 

روبرو خواهيم بود. 
به گزارش تعادل آمارهاي مربوط به تغييرات اشتغال 
مويد نوعي ريزش در نيروي كار كش��ور است. طبق 
محاس��بات مركز آمار ايران تعداد اشتغال جمعيت 
10س��اله و بيشتر كش��ور در تابستان س��ال 96 به 
ميزان 23ميليون و 797 هزار و 533 نفر بوده كه در 
تابستان امسال به 23 ميليون و 955 هزار و 656 نفر 
رسيده است. با اينكه تعداد 158 هزار و 123 نفر به 
اين جمعيت اضافه شده اس��ت اما اين تعداد مقابل 
760 ه��زار نفري كه در اين فاصل��ه به جمعيت 10 
ساله و بيشتر اضافه شده بسيار ناچيز است؛ تنها 16 
درصد اين تعداد در بازار كار جذب شده اند. با اينكه 

اين آمارها مشخص نمي كند چه تعداد ريزش كار )از 
درست رفتن ش��غل( و چه تعداد كساني بوده اند كه 
تازگي به جرگه بي��كاران راه يافته اند، اما اين ميزان 
اشتغال زايي منطقا دو گروه را دربرمي گيرد. نسبت 
اشتغال جمعيت 10 ساله و بيشتر از 36 درصد سال 
96 به 35.9 درصد در س��ال 97 رس��يده است. نرخ 
بيكاري اين جمعيت در تابس��تان سال 96 به ميزان 
11.5 درصد بوده كه در تابس��تان امس��ال به 12.2 

درصد رشد كرده است. 
موضوع ديگري كه مي تواند بر بازار كار فشار مضاعفي 
وارد كند، افزايش نرخ مش��اركت در اقتصاد اس��ت. 
مشاركت اقتصادي مفهومي است كه دربردارنده افراد 
در س��ن و خواهان كار اس��ت. هرچند نرخ مشاركت 

اقتصادي در ايران به دليل سهم بسيار پايين زنان در 
ورود به بازار كار نسبت به ديگر كشورهاي دنيا بسيار 
پايين است، اما در سال هاي اخير وضعيت اقتصادي 
به گونه اي بوده كه بسياري از زنان و ديگر غيرفعاالن را 
ناگزير به وارد شدن به بازار كار كرده است. از همين رو 
است كه نرخ مشاركت در چندسال اخير به سرعت به 
سمت افزايش رفته است. بر اساس آخرين آمارها نرخ 
مش��اركت از تابستان سال گذشته تا امسال به ميزان 
0.2 درصد )از 40.7 درصد به 40.9( رشد كرده است.

اين عوامل همراه با اتفاقاتي كه در حوزه ارز و به تبع 
مس��ائلي كه در واردات مواد اوليه و واسطه اي ايجاد 
كرده مي تواند در بازار كار س��ال آينده بطور كاملي 

خود را نشان دهد. 

برخ��ي از كارشناس��ان معتقدن��د كه در س��ال 98 
ش��اهد تاثيرات تحريم ها بر مناب��ع درآمدي دولت، 
بر اقتص��اد ايران و ب��ر توليد خواهيم بود. در س��ال 
98 ش��اهد اثرات تحريم ها بر بدن��ه توليد خواهيم 
بود و در س��ال آين��ده درآمده��اي ارزي حاصل از 
كاهش صادرات نفت، پايين خواهد آمد و همچنين 
ش��اهد كاهش درآمده��اي ماليات��ي خواهيم بود 
زيرا توليد افت خواهد داش��ت. در س��ال 98 شاهد 
اثرات تورم��ي حاصل از افزايش قيمت دالر خواهيم 
بود و به عبارت بهتر در س��ال آين��ده اثرات تورمي 
 و تحريم ه��ا به تدري��ج خود را نش��ان خواهند داد. 

از نظ��ر كارشناس��ان اي��ن اتفاقات موج��ب ركود 
اقتصادي، كاهش فروش بنگاه هاي توليدي، افزايش 
موجودي انب��ار، تعديل بنگاه ه��ا و تعطيلي و نيمه 
فعال ش��ده آنها، افزايش هزينه هاي توليد، كاهش 

درآمدهاي مالياتي و ارزي خواهد داد. 
كار دولت در اين شرايط بسيار سخت است زيرا بايد 
بتواند منابع درآمدي محدود خود در س��ال آينده را 
مديريت منضبط و هوش��مند كرده و تدابير درستي 

براي احياي توليد و اشتغال در نظر داشته باشد. 
عيس��ي منصوري در اين خصوص به ايسنا گفت: بايد 
از طريق كاهش هزينه اش��تغال براي كارآفرينان، اين 
موضوع را پيگيري كنيم و اميدواريم بتوانيم اين حوزه 

را تامين منابع كنيم.
وي ادامه داد: تالش ما در برنامه اشتغال فراگير اين 
بود با توجه به شرايط اقتصادي كشور حوزه هايي كه 
داراي ظرفيت اشتغالزايي بيشتري هستند را مورد 
توجه بيش��تري قرار دهيم كه يك��ي از اين حوزه ها 

حوزه سالمت در بخش خدمات است.

وي افزود: بخش س��المت ظرفيت باالي��ي از ايجاد 
اش��تغال در ش��رايط موجود اقتصادي كش��ور دارد 
بنابراين در توافقي با وزارت بهداش��ت و درمان، يك 
نقشه از حوزه هايي كه ظرفيت سرمايه گذاري داشت 
معرفي كرديم و بر اين اساس از منابع اشتغال فراگير 

در اختيار آنها قرار داديم.
 پيش بيني مي ش��ود امس��ال بيش از 840 هزار نفر 
به جمعيت فعال كش��ور افزوده ش��ود كه 80 درصد 
آنان را جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي تشكيل 

خواهند داد.
جمعيت ايران در سال 1397 به بيش از 81 ميليون و 
900 هزار نفر افزايش مي يابد. اين افزايش عمدتا در 
گروه هاي سني تا 9 سال و 30 تا 64 ساله روي داده 

و به معناي افزايش متقاضيان كار است.
بر اس��اس آمارها حدود 70 درصد متقاضيان جوياي 
كار را فارغ التحصيالن دانشگاهي تشكيل مي دهند و 
ساالنه بيش از يك ميليون نفر به بازار كار ايران افزوده 
مي شود. هدف گذاري برنامه ششم توسعه نيز دولت را 
مكلف كرده تا پاي��ان برنامه، نرخ بيكاري را به 8 درصد 
برساند و وزارت كار در اين راستا طرح اشتغال فراگير را 

در دستور كار قرار داده است.
كارشناس��ان بر اين باورند كه امروزه با پديده بيكاري 
تجمع��ي مواجهي��م كه نش��ان مي دهد در گذش��ته 
فرصت هاي شغلي بسياري از دست رفته و آمار بيكاران 
از حد معمول بيش��تر شده اس��ت. بطور طبيعي خلق 
فرصت هاي ش��غلي جديد براي كاه��ش نرخ بيكاري 
ساالنه به ميزان 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه 
نيازمند افزايش تعداد شاغالن به بيش از 950 هزار نفر 

در سال 1397 است.

جمال رازقي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
در يادداشتي كه در رابطه با اليحه بودجه 98 نوشته شد، 
مي گويد: آن چه از شواهد بر مي آيد مهم ترين سند مالي 
دولت يعني بودجه براي سال 1398 با شرايط بسيار ويژه 
بسته خواهد شد. شرايطي كه نتيجه دو عاملي است كه 
4 دهه گريبانگير اقتصاد كشور اس��ت: 1- تحريم هاي 
بين المللي و 2- سياست هاي نامطلوب دولت. قطعا اولي 
تحت تاثير مناسبات سياسي و بين المللي است كه ممكن 
اس��ت تا حدي اجتناب ناپذير هم باشد اما مورد دوم هر 

بهانه اي براي آن عذر بدتر از گناه است. 
وقتي دولت با تصميمات نادرست كنترل اوضاع اقتصادي 

را از دست مي دهد نتيجه آن كوچك شدن سفره خانوارها 
و نامساعد شدن فضاي كسب و كار خواهد بود. حال كه 
تحريم ها فروش نفت را نش��انه گرفته اند دولت به شدت 
نگران تنظيم دخل و خرج و تامين نياز يك سال پيش رو 

است. 
بودجه 98 تفاوت فاحشي با س��اير بودجه ها دارد از يك 
طرف افزايش نرخ تورم و محدوديت هاي مالي و از طرف 
ديگر كاهش صادرات نفت و درآمدهاي ارزي سناريويي 
را پيش روي دولت روحاني قرار داده كه طبق گفته اسحاق 
جهانگيري قرار اس��ت از باقيمانده بودجه عمراني براي 

تامين هزينه هاي جاري و معيشت مردم استفاده شود.

همچنين وضعيت اين بودجه ب��ه تعيين تكليف لوايح 
FATFگره خورده اس��ت. در حالي كه دولت در بودجه 
امسال وعده عملياتي كردن سياست هاي كلي اصل 44 
بهبود فضاي كسب و كار، ارتقا سرمايه اجتماعي، تقويت 
بازار سرمايه، حفظ منابع ارزي و ... داده است، آيا مي توان 
انتظار اين را داشت دولتي كه 80 درصد درآمدش از نفت 
است و با كسري بودجه شديد روبروست مي تواند كشور را 
به بهبود شرايط اقتصادي اميدوار كند، به ويژه آنكه بخش 
خصوصي بيشترين آسيب را از وضع موجود خورده است و 
پيشنهاداتي را براي تنظيم بودجه 98  به دولت داده است. 
خواسته اي كه سال ها است مورد توجه بخش خصوصي 

بوده متناسب ش��دن اندازه دولت با حجم واقعي اقتصاد 
است نه اينكه بخش عمده اي از بودجه به دستگاه هايي 
تعلق گيرد كه فقط مصرف كننده هس��تند. عمده اين 
دستگاه ها به صورت موازي عمل مي كنند و دخالت هاي 
آنها در امور باعث سردرگمي اقتصاد مي شود. در شرايطي 
كه منابع ارزي با محدوديت مواجه هستند نبايد منابع 
صندوق توسعه ملي صرف هزينه هاي جاري و پروژه هايي 
جديدي شوند كه تنها سياسي است و هيچ توجيهي ندارند 
همانند اكثر طرح هايي كه نيمه تمام و شروع نشده رها 
شده اند كه اكثر پيمانكاران آنها نيز از دولت طلبكار هستند 
و دولت هم در قبال آن اسناد و اوراق خزانه تحويل مي دهد 

كه سودي نداش��ته و تنها بار مالي و تعهداتي را بر دوش 
دولت بيشتر مي كند كه اين خود به بزرگ شدن بخش 

عمومي مي انجامد. 
متاسفانه سيستم حل مشكالت در كشور ما محدود به 
پاك كردن صورت مساله و راهكارهاي موقتي شده است 
در حالي كه اگر يك ليستي از مشكالت و اولويت بندي 
آنها در دسترس بود مي توانستيم زماني كه با آنها مواجه 
مي ش��ويم راهكارهاي متناس��ب ارايه نماييم هر چند 
كه راه حل اول تمامي مش��كالت اين است كه قوانين و 
مقررات بازبيني و اصالح ش��وند كه كارشناسي دقيق و 

زمان زياد مي طلبد. 
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انتصابات جديد شريعتمداري
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي طي احكام 
جداگانه اي، تغييرات مديريتي در وزارتخانه متبوع 
خود را كليد زد. براساس اين تغييرات محمد جعفر 
كبيري، جوان 30 س��اله و تحصيلكرده اقتصاد 
با حكم وزي��ر كار به عنوان معاون امور تعاون اين 
وزارتخانه منصوب شد؛ او جوان ترين معاون وزير 
دولت دوازدهم اس��ت. همچنين، پروانه رضايي 
بختياري - كارشناسي ارشد مديريت دولتي كه 
سابقه رياس��ت اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
شميرانات، رياست مراجع حل اختالف ادارات كار، 
مدير اداره تعاون كار شمال شرق تهران و معاون 
روابط كار استان تهران را در كارنامه خود دارد، از 
سوي شريعتمداري به سمت مديركل تعاون كار و 

رفاه اجتماعي استان تهران منصوب شد. 
پروانه رضايي بختياري، اولين مديركل زن استان 
تهران اس��ت و در 30 سال گذشته براي اولين بار 
است كه مديركل اين اداره از بين معاونين اداره كل 
تعيين شده است. پيش از وي، حاتم شاه كرمي، 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان تهران را 
برعهده داشت كه در انتصابات جديد شريعتمداري 
او نيز به س��مت معاون رواب��ط كار وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي منص��وب و جايگزين احمد 

مشيريان شد.
 حاتم شاكرمي - كارشناسي ارشد مديريت دولتي 
است و از سوابق اجرايي وي مي توان به عضويت 
در هيات هاي حل اختالف كارگري و كارفرمايي، 
دبير كانون هماهنگي شوراي اسالمي كار استان 
لرستان اش��اره كرد كه در سمت معاونت روابط 
كار حكم گرفت. ميرهادي قره س��يد رومياني، با 
44 سال سن، تحصيلكرده رشته حقوق به عنوان 
مع��اون پارلماني وزارت تعاون منصوب ش��د. او 
معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري 

را در كارنامه دارد.
از ديگر انتصابات وزير كار، انتصاب داوود كرمي، به 
سمت مشاور ويژه وزير و سرپرست حوزه وزارتي 
است. وي دانشجوي دكتراي حقوق عمومي بوده و 
سابقه معاونت هماهنگي و نظارت معاون پارلماني 
رييس جمهوري، مديركل دفت��ر حقوقي، امور 
استان ها و مجلس سازمان ملي جوانان و معاونت 
مديركل دفتر هماهنگي و پيگيري امور شوراهاي 

وزارت كشور در كارنامه او به چشم مي خورد.
در همين راستا، محمدامين سازگارنژاد - رييس 
سابق س��ازمان آموزش فني و حرفه اي و معاون 
وزير كار كه پيش از اين به عنوان دستيار و مشاور 
علي ربيعي در وزارتخانه مشغول به كار شده بود و 
همچنين سيدحميد كالنتري - معاون امور تعاون 
و احمد مشيريان - معاون روابط كار وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي كه به دليل اجراي قانون منع 
به كارگيري بازنشستگان از سمت هاي خود استعفا 
داده بودند، در چارچوب قانون به عنوان مشاوران 

وزير منصوب شدند.

حقوق ها براساس واقعيات 
اقتصادي افزايش يابد

علي خدايي اظهار كرد: بدون شك افزايش هزينه 
زندگي در كش��ور به مراتب بيش��تر از 20 درصد 
بوده است بنابراين بايد افزايش حقوق كارمندان و 
كارگران با درك اين واقعيت و عمق فشار اقتصادي 

كه به مردم تحميل مي شود، انجام شود.
وي افزود: با اين ميزان از افزايش حقوق و دستمزد 
كارگري و كارمندي، ترديدي نداش��ته باشيد كه 
فقط فاصله حقوق با هزينه هاي زندگي بيشتر شده و 
سفره هاي معيشت مردم كوچك تر مي شود بنابراين 
اميدواريم مجلس در بررسي پيشنهاد افزايش حقوق 
كارمندان و كارگران با دقت نظر بيشتري عمل كند. 
اين فعال حوزه كارگري درباره تقاوت ميان حقوق 
و دس��تمزد كارگران با هزينه هاي زندگي، گفت: 
بررسي هايي كه در ش��هريور ماه انجام شد و روي 
آن، توافق سه جانبه ميان نماينده بخش كارگري، 
كارفرمايي و دولت در ش��وراي عال��ي كار صورت 
گرفت نشان دهنده فاصله 800 هزارتوماني ميان 
حقوق كارگران و هزينه زندگي آنان بود. وي افزود: 
بررسي هاي فعلي بخش كارگري نشان مي دهد كه 
اي��ن رقم در حال حاضر به يك ميليون و 200 هزار 
تومان رسيده است و حقوق كارگران فقط 30 درصد 
از هزينه هاي زندگي آنان را تامين مي كند. نماينده 
بخش كارگري در شوراي عالي كار با تاكيد براينكه 
حقوق و دستمزد كارگران كفاف هزينه زندگي آنان 
را نمي دهد، تصريح كرد: بايد تا قبل از پايان س��ال 
تالش كرد تا شكاف ميان دس��تمزد و هزينه هاي 
زندگي كارگران پر شود. خدايي ادامه داد: در شرايط 
فعلي كارگران اقدام به حذف هزينه هاي بهداشت، 
سالمت، تفريحات و آموزش از سبد خانوار كرده اند 
كه اين امر عالوه بر مشكالت اقتصادي منجر به بروز 
فجايع و لطمات اجتماعي خواهد شد. اين فعال حوزه 
كارگري درباره حق اوالد كارگران گفت: براس��اس 
قانون به ازاي هر فرزند بايد 10 درصد از حداقل پايه 
حقوق پرداخت شود كه امسال اين رقم معادل 114 
هزار تومان است اما بركسي پوشيده نيست كه با اين 
اعداد و ارقام نمي توان هزينه و مخارج يك كودك 
را تامين كرد. نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
درباره حق مسكن كارگران نيز گفت: دو سال قبل و با 
تالش هاي فراوان توانستيم حق مسكن كارگران را از 
20 هزار تومان به 40 هزار تومان برسانيم. وي با بيان 
اين مطلب كه اين رقم براي حق مسكن بسيار ناچيز 
است، تصريح كرد: برخي افراد اين مساله را در بوق و 
كرنا كرده وگفتند كه حق مسكن كارگران افزايش 
100 درصدي داش��ته است درحالي كه با اين رقم 
حتي نمي توان هزينه شارژ ماهيانه يك ساختمان 
را پرداخت كرد. خدايي درباره در دس��تور كار قرار 
داشتن افزايش حق مسكن كارگران، خاطرنشان 
ساخت: ما خواهان افزايش رفاه كارگران هستيم اما 
بحث باال بردن ميزان حق مس��كن كارگران خارج 
از عهده ماس��ت و بايد هيات وزيران اين موضوع را 

مصوب كند.
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اصالح نظام بانكي بدون انضباط مالي ممكن نيست

سكه ۳.۶ ميليون تومان

 گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
چرخه به هم پيوسته بدهي دولت به بانك ها، پيمانكاران و 
بخش خصوصي، بدهي بانك ها به بانك مركزي، و مطالبات 
معوق بانك ها در سال هاي اخير با رشد قابل توجهي همراه 
شده و متاثر از رشد بدهي دولت به بانك ها، پيمانكاران و 
بخش خصوصي، بازار پول با معضل رشد مطالبات معوق 
بانك ها و همچنين افزايش ميزان اضافه برداشت بانك ها 

از بانك مركزي مواجه شده است.
به گزارش تعادل، در س��ال هاي اخير متاثر از رشد بدهي 
دولت به بانك ها كه به رق��م 224 هزار ميليارد تومان در 
ش��هريور 97 رس��يده، ميزان مطالبات معوق، سررسيد 
گذشته و مشكوك الوصول نيز به حدود 140 هزار ميليارد 
تومان ومتاثر از رشد مطالبات معوق بانك ها، ميزان بدهي 
بانك ها به بانك مركزي ني��ز به حدود 150 هزار ميليارد 
تومان رسيده كه با واكنش ها، ابراز نگراني ها و انتقادهاي 

مختلفي مواجه شده است. 
در سال 97، متاثر از ابراز نگراني نسبت به اثر اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي، كه عامل رشد پايه پولي، نقدينگي، 
خلق پول بانك ها و اثر آن بر تورم و بازار ارز و كاالهاي مختلف 
است، موضوع كاهش بدهي بانك ها مطرح شده و از جمله 
موضوع تهاتر بدهي 100 ه��زار ميليارد توماني بانك ها 
با ميزان مطالبات معوق بانكي مطرح ش��ده است كه در 
روزهاي اخير، شاهد طرح اين موضوع از طريق تهاتر بيش 
از 77 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها با مطالبات معوق 
بانك ها و بدهي پيمانكاران هستيم كه اين موضوع باعث 
خواهد شد كه مثال 8500 هزار ميليارد تومان از بدهي يك 
بانك به بانك مركزي، با مطالبات معوق آن بانك تهاتر شود 
و در نتيجه منابع بانك و همچنين كاهش بدهي به بانك 

مركزي و هزينه هاي تداوم آن را كاهش خواهد داد. 
اگر چه اين موضوع عمال به معناي پذيرش رسمي رشد 
پايه پولي و نقدينگي و خلق پول است اما حداقل مي تواند 
بخشي از اين ارقام ترازنامه اي بانك ها را كه هر سال به سال 
بعد منتقل مي شود، را كاهش دهد و روند موجود را حداقل 
به صورت حسابداري تا حدودي اصالح كند. البته در كنار 
كاهش حدود 77 هزار ميليارد توم��ان از بدهي بانك ها 
بانك مركزي، مطالبات مع��وق بانك ها و بدهي دولت به 
پيمانكاران، بايد موضوع بدهي دولت به بانك ها نيز اصالح 
شود زيرا مهم ترين عامل قفل شدن منابع بانك ها و كاهش 
سودآوري آنها، رشد بدهي دولت است كه از مجموع بيش 
از 1500 هزارميليارد تومان از سپرده هاي بانك ها، اكنون 
حدود 224 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها به صورت 
بدهي دولت در ستون طلب هاي بانك ها موجود است و هر 
سال با رشد قابل توجهي به سال بعد منتقل مي شود و جزو 
اقالم ثابت ترازنامه اي بانك هاست كه مشخص نيست چه 

زماني قرار است تسويه شود. 
اين موضوع باعث شده كه حداقل بيش از 25 درصد از منابع 
در حال گردش بانك ها، عمال از دسترس آنها خارج شود. 

نكته مهم تر آن اس��ت كه در مورد ميزان طلب هر يك از 
بانك ها از دولت، اختالف نظر بين سيستم بانكي با سازمان 
برنامه و وزارت امور اقتصادي و دارايي وجود دارد و دولت رقم 
مورد نظر بانك ها از ميزان طلب از دولت را نپذيرفته و ارقامي 
كمتر از آن را مورد پذيرش قرار داده است.  براين اساس، از 
آنجا كه فرهاد دژپسند وزير جديد امور اقتصادي و دارايي، 
در معرفي برنامه خود، در دوره راي اعتماد مجلس، اعالم 
كرده بود كه يكي از برنامه هاي اصلي او اصالح نظام بانكي و 
ايجاد انضباط مالي و پولي است و سيستم بانكي و وضعيت 
بانك ها بايد اصالح شود، لذا ضروري است كه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به عنوان گام نخست و مهم در اين مسير، 
به ميزان بدهي دولت به بانك ها رسيدگي كند، اقالم قطعي 
و مورد قبول را مشخص كند و برنامه اي براي اصالح روند 
بدهي دولت به بانك ها، اعالم كند تا انضباط مالي از خود 
دولت ش��روع ش��ود و حامي انضباط مالي در بازار پول و 
سيستم بانكي باشد.  اين كار از طريق تشكيل كميته اي 
متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه، 
سازمان حسابرسي، بانك مركزي و نمايندگان بانك ها، 
مي تواند به ميزان طلب بانك ها، تس��هيالت تكليفي و... 
رسيدگي كند تا نتيجه قطعي در مورد ارقام حداقل تا پايان 
سال 96 مشخص شود و پس از آن روش هايي مانند افزايش 
سرمايه بانك ها، واگذاري سهام و... به عنوان راهكاري جهت 
تامين منابع بانك ها و كاهش بدهي دولت در دستور كار 
قرار گيرد و وزير اقتصاد ودارايي جديد به وعده خود در مورد 

اصالح نظام بانكي عمل كند. 
دولت در سه دهه اخير، حداقل در مورد ميزان بدهي دولت 
به بانك مركزي، استفاده از اقالم تنخواه گردان و كاهش 
بدهي دولت به بانك مرك��زي، موفق عمل كرده و عمال 

استقراض از بانك مركزي را از بين برده است. اما همچنان 
تس��هيالت تكليفي دولت به بانك ه��ا، در تامين منابع 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي، طرح هاي عمراني 
مانند آبرساني، اوراق مشاركت طرح هاي وزارت نيرو و... 
همچنان از منابع بانك ها براي بازخريد اوراق مشاركت، 
خريد تضميني و تامين منابع بانك ها استفاده مي كند. لذا 
ضروري است كه در مورد تسويه تسهيالت تكليفي بانك ها 
راهكاري ارايه شود تا منابع بانك ها حداقل پس از يكسال 

به بانك برگردد. 
اما افزايش رقم تس��هيالت تكليفي و مانده بدهي دولت، 
باعث شده كه به جاي استفاده از منابع بانك مركزي، دولت 
از منابع بانك ها براي تامين كس��ري بودجه، تسهيالت 
تكليفي و مخارج دولت و طرح هاي عمراني و... اس��تفاده 
كند و رقم بدهي دولت به بانك ه��ا از رقمي حدود 100 
هزار ميليارد تومان در ابتداي دهه 90 به بيش از 224 هزار 
ميليارد تومان در شهريور 97 رسيد و درنتيجه بانك ها نيز 
با قفل شدن منابع خود از طريق بدهي دولت، رشد مطالبات 
معوق پيمانكاران و دريافت كنندگان تسهيالت در بخش 
خصوصي، مجبور به اضافه برداشت از بانك مركزي و اضافه 
برداشت يا بدهي دولت به بانك مركزي نيز از حدود 50 هزار 

به بيش از 150 هزار ميليارد تومان رسيد. 
در سال هاي اخير با وجود جريمه 34 درصدي در اضافه 
برداشت از بانك مركزي، ايجاد بازار بين بانكي در سه سال 
اخير و تبديل اضافه برداشت به تسهيالت و خط اعتباري 
18 درصدي، همچنان بدهي بانك ها به بانك مركزي بيشتر 
شده و معامالت بين بانكي تنها در سال 96 به بيش از 6400 
هزار ميليارد تومان رسيد و بانك ها براي تامين كسري منابع 
خود تسهيالت بسياري را از بانك مركزي، ساير بانك ها 
دريافت كردند و اضافه برداشت ها نيز به بيش از 150 هزار 

ميليارد تومان در شهريور 97 رسيده است. 
بدهي دولت به بانك ها در شهريور 97 نسبت به شهريور 
سال 96 به ميزان بيش از 30 درصد و در يكسال قبل از آن 
بيش از 25 درصد رشد كرده است و رقم آن از 136 به 224 
هزار ميليارد تومان رسيده و ظرف دو سال حدود 88 هزار 
ميليارد تومان بيشتر ش��ده و 65 درصد در دو سال اخير 
رشد كرده است.  در مقابل ميزان بدهي بانك ها نيز از 94 
هزار ميليارد تومان در ش��هريور 95 به 150 هزار ميليارد 
تومان در ش��هريور 97 رسيده و تنها در يكسال اخير 37 
درصد رش��د كرده است و در دوسال اخير با رشد 56 هزار 
ميليارد توماني مواجه بوده و رشد 60 درصدي در دو سال 

اخير داشته است.
براين اساس رش��د بيش از 60 درصدي هر دو قلم بدهي 
چه بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي 
نگران كننده و هش��دار دهنده است و بايد ريشه يابي و بر 
طرف شود.  اين موضوع به خصوص از آن جهت كه بدهي 
دولت به بانك هاي غير دولتي يا خصوصي عضو بورس، از 
حساسيت خاصي از سوي فعاالن اقتصادي و سهامداران 
آنها برخوردار است بايد بيش از بانك هاي دولتي تجاري، 

تخصصي مورد توجه باشد. 
اقالم نش��ان مي دهد كه بانك هاي دولتي تجاري شامل 

بانك هاي س��په و ملي به ميزان 60 هزار ميليارد تومان 
از دولت طلبكار هستند و 3900 ميليارد تومان به بانك 
مركزي بدهكار هس��تند.  بانك هاي تخصصي ش��امل 
بانك هاي مسكن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه 
تعاون، كشاورزي روي هم 57 هزار ميليارد تومان از دولت 
طلبكار هستند و 45 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي 

بدهكار هستند. 
اما اي��ن ارقام در مورد بانك ه��اي غيردولتي و خصوصي 
وضعيت نامطلوب تري دارد و در حالي كه بيش از 107 هزار 
ميليارد تومان از دولت طلبكار هستند بيش از 101 هزار 

ميليارد تومان نيز به بانك مركزي بدهكارند. 
سه بانك بزرگ خصوصي شده شامل تجارت، صادرات، 
ملت كه همچنان سهامدار دولتي دارند و به خاطر سهام 
عدالت، بيش از 50 درصد سهام، اراده مديريتي و مديران 
آنها از سوي دولت كنترل مي شود، بيش از ساير بانك ها در 

معرض ريسك هاي بدهي دولت و بدهي به بانك مركزي 
هستند و اصالح ساختار مالي آنها به خاطر خصوصي بودن 
و سهام آنها در بورس بيش از ساير بانك ها نيازمند رسيدگي 

و توجه است. 
بدهي دولت به بانك تجارت با بيش از 37.5 هزار ميليارد 
تومان، بدهي دولت به بانك صادرات با بيش از 26.4 هزار 
ميليارد تومان و بدهي دولت به بانك ملت با بيش از 11.3 
هزار ميليارد تومان در شهريور 97 نشان مي دهد كه حدود 
76 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به بانك ها متعلق به 
طلب اين سه بانك بزرگ بورسي است. يعني 71 درصد 
بدهي دولت به بانك هاي خصوصي مربوط به اين سه بانك 
بورسي و خصوصي شده است كه ضروري است دولت به 
وضعيت آنها رسيدگي كند.  مشاهده اقالم بدهي دولت به 
اين سه بانك نشان مي دهد كه بدهي نزديك به 40 هزار 
ميليارد توماني دولت به بانك تجارت، نزديك به 30 هزار 

ميليارد توماني بدهي دولت به بانك صادرات ارقام بسيار 
بزرگي را تشكيل مي دهد كه مي تواند بخش قابل توجهي 

از اقتصاد ملي را تحت تاثير قرار دهد. 
سه بانك بورسي تجارت، صادرات وملت روي هم در سال 
88 به ميزان 6 ميليارد تومان از دولت طلب داشته اند كه اين 
رقم در سال 92 به 20 هزار ميليارد تومان و در سال 96 به 62 
هزار ميليارد تومان و در سال 97 به بيش از 75 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته و در طول 10 سال اخير معادل 69 هزار 
ميليارد تومان بيشتر شده و 12 برابر شده است و در 10 سال 
اخير با وجود خصوصي شدن اين بانك ها، اتفاق نامطلوبي در 
اين بانك ها شكل گرفته و بدهي دولت به آنها به شدت رشد 
كرده است در حالي كه طبق قوانين بانك هاي خصوصي، 

بايد از انضباط و ساختارمالي بهتري برخوردار باشند. 
در س��ال 94 بانك تجارت رقمي حدود 20 هزار ميليارد 
تومان از دولت و بخش هاي دولتي طلب داشت كه اكنون 
به باالي 37 هزار ميليارد تومان رس��يده است. برآوردها 
نشان مي دهد كه در حال حاضر بانك صادرات ايران مبلغي 
بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان و بانك تجارت بيش از 38 
هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و البته وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ارقام كمتري را 
براي بدهي دولت به بانك ها مطرح كرده اند و آنچه ضروري 
است به آن توجه ش��ود، رسيدگي به اسناد و حسابرسي 
دقيق كميته اي متشكل از بانك ها، وزارت اقتصاد و دارايي، 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسي و... است كه 
به اين موضوع رسيدگي كنند و بدهي قطعي شده و بدهي 
احتمالي را بررسي كنند و به وضعيت اين بانك هاي بزرگ 
خصوصي كشور كه اعتبار بازار پول، اقتصاد كشور و بورس 

هستند، اعتبار و جايگاه بهتري بدهند. 

    تهاتر 77 هزار ميليارد توماني 
با توجه به روند موجود بدهي دولت و بدهي بانك ها، اكنون 
دولت تصميم گرفته كه با تهاتر، حدود 77 هزار ميليارد 
تومان از بدهي بانك ها به بانك مركزي را بابت مطالبات 
معوق آنها تهاتر كند كه اين موضوع حداقل دو رقم عمده 
مطالبات معوق و بدهي بانك ها به بانك مركزي را تاحدودي 
اصالح مي كند و اگرچه يك عمليات حسابداري است اما 
حداقل دست بانك ها را تاحدودي باز مي كند كه تسويه 
حس��اب كنند و هزينه هاي بدهي به بانك مركزي آنها 
كاهش مي ياب��د. به دنبال اين تصميم يك جدول جهت 
تسويه حساب و تهاتر بدهي ها در هفته گذشته منتشر شده 
كه نشان مي دهد هر بانك چه ميزان از بدهي خود به بانك 
مركزي را تهاتر خواهد كرد. به عنوان مثال بانك صادرات 

حدود 8500 ميليارد تومان راتهاتر خواهد كرد. 
در اين رابطه، حجت اهلل صيدي مديرعامل بانك صادرات 
درخص��وص روند اج��راي تبصره 5 قانون بودجه س��ال 
97 كه براس��اس آن تا س��قف 100 هزار ميليارد تومان 
از بدهي ه��اي پيمانكاران، دولت، ش��ركت هاي دولتي، 
ش��ركت هاي عمومي، بانك ه��ا و بانك مرك��زي، تهاتر 
مي شود، اظهارداشت: فرم هايي به بانك داده شده است كه 
پيمانكاران و ساير بدهكاران به بانك آن فرم ها را پر مي كنند 
و پس از بررسي و تاييد نهايي، مجموع بدهي ها در قالب 
اوراق اسناد خزانه منتشر مي شود. سهميه اي كه براي بانك 
صادرات در نظر گرفته اند 8500 ميليارد تومان است و ما در 
اين چارچوب مطالبات مان را از پيمانكاران و شركت هاي 
دولتي و عمومي غيردولتي وصول و بدهي بانك را با بانك 

مركزي تسويه مي كنيم.

    رشد بدهي دولت به بانك ها 
در سال 95 ميزان بدهي دولت به بانك مركزي 29 درصد، 
بانك هاي خصوصي و غير دولتي وموسسات اعتباري 30 
درصد، بانك هاي تجاري 18 درصد و بانك هاي تخصصي 
23 درصد كل بدهي هاي دولت به سيستم بانكي را تشكيل 
مي داد. همچنين طي س��ال هاي 1392 تا 1396 بدهي  
دولت به سيستم بانكي )بانك ها و بانك مركزي( بيش از 

150 درصد رشد داشته است.
بدهي  دولت به سيستم بانكي در سال 1392 از 88،6 هزار 
ميليارد تومان به 229،1 هزار ميليارد تومان در سال 1396 
رسيد، يعني طي اين سال ها بدهي دولت به سيستم بانكي 
140 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.طي پنج سال 
اخير بدهي دول��ت به بانك مركزي و بانك ها به ترتيب با 
رشد 68 و 178 درصدي همراه بوده است. بدهي  دولت به 
سيستم بانكي از دو بخش بدهي به بانك مركزي و بدهي به 
بانك ها ايجاد مي شود كه در سال گذشته دولت 26،6 هزار 
ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي داشته كه نسبت به 

سال 1395 معادل 2،8 درصد كاهش داشته است.

 گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
در ادامه روند نزولي نرخ انواع ارز در ايران، روز پنج شنبه 
نيز نرخ دالر كاهش يافت و با قيمت هاي 11 هزار تومان 
و 11 هزار و 100 تومان، به ترتيب، خريد و فروش شد.

در ادامه روند نزولي قيمت انواع ارزها در كشور و تقويت 
ارزش پول ملي، يك دالر امريكا در بازار تهران بين 11 
هزار تومان تا 11 هزار و 100 تومان خريد و فروش شد. 
البته در مقطعي قيمت دالر در برخي شهرهاي كشور 

به 10 هزار و 900 تومان هم رسيد.
يورو نيز كاهش قيمت داش��ت و با نرخ 12هزار و 900 
تومان عرضه ش��د همچنين درهم ام��ارات با قيمت 
3000 تومان فروخته ش��د كه نسبت به روزهاي قبل 
كاهش قيمت داشتند، همچنين يورو با قيمت 13هزار 
و 100 تومان و درهم امارات ب��ا قيمت 3150 تومان 

فروخته شد.

بهاي اونس در بازار جهاني طال روز پنج ش��نبه به رقم 
1225 دالر و 20 سنت رسيد و هر گرم طالي 18 عيار 
338 هزار تومان فروخته شد و قيمت يك مثقال طالي 
18 عيار يك ميليون و 450ه��زار تومان بود. روز پنج 
شنبه سكه بهار آزادي طرح جديد با قيمت 3 ميليون و 

650 هزار تومان عرضه شد.
نيم سكه نيز روز پنج شنبه با قيمت يك ميليون و 850 
هزار تومان و ربع سكه با قيمت يك ميليون و 100 هزار 

تومان  نرخ گذاري شد.

    اعالم ممنوعيت فروش دالر به ايران 
همچنين بانك مرك��زي عراق ممنوعيت فروش دالر 
امريكا به شهروندان عراقي كه قصد سفر به ايران دارند 

را ابالغ كرد.
به گزارش ايِبنا به نقل از اينتلي نيوز، بانك مركزي عراق 

با صدور بخشنامه اي به بانك ها و صرافي هاي اين كشور 
فروش دالر امريكا به آن دسته از شهروندان عراقي كه 
 به دنبال س��فر به ايران هس��تند را ممنوع اعالم كرد.

 بر همين اس��اس بانك مركزي عراق اعالم كرد، دالر 
امريكا نبايد براي آن دس��ته از كساني كه قصد سفر به 
ايران دارند، مهيا ش��ود و بايد ارزهاي جايگزين به آنها 

داده شود.
پيش از اين ايران و عراق اعالم كرده بودند كه در تجارت 
دوجانبه از ي��ورو و دينار عراقي به منظور جلوگيري از 
تحريم هاي ثانويه امريكا عليه بغداد استفاده مي كنند. 
موضوعي كه رييس اتاق بازرگاني ايران در راستاي لغو 

استفاده از دالر در تجارت با عراق اعالم كرده بود.
همچنين دولت امري��كا در پنجم ماه جاري ميالدي، 
تحريم هاي جدي��دي را عليه بخش انرژي و بانكداري 
ايران اعمال كرد و به دنبال آن بغداد موفق به كس��ب 
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 اتصال كارت هاي بانكي
به زيرساخت سوخت

اجراي طرح اتصال كارت هاي بانكي به نظام مديريت 
مصرف سوخت كشور با بهره گيري از زيرساخت هاي 
تبادل داده و ابزارهاي تسويه و پرداخت در نظام بانكي 
انجام شد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
همان گونه كه در طرح توزيع سبد حمايتي دولت، 
بدون صرف يك ريال براي ص��دور كوپن كاغذي 
يا كارت ه��اي جديد، اتصال كارت ه��اي بانكي به 
زيرساخت رفاهي كشور انجام شد، در هفته اي كه 
گذش��ت، به همت كاركنان بانك مركزي، شركت 
خدمات انفورماتيك و بانك ها، استفاده از كارت هاي 
بانكي موجود به جاي كارت هاي سوخت ميسر شد. 
در اين طرح به جاي صدور كارت جديد س��وخت، 
از طريق اتصال برخط به نظ��ام پرداخت بانكي، از 
كارت هاي بانكي موجود هم ميهنان به عنوان كارت 
سوخت استفاده مي شود. براي انجام اين اتصال، با 
همكاري وزارت ارتباطات، رابط كاربري بسيار ساده 
و با كاربري آسان ايجاد شده كه بر اساس كد ملي هر 
شخص، فهرس��ت كارت هاي بانكي وي به نمايش 
درآمده و انتخاب يكي از آنها به عنوان كارت سوخت 
با س��هولت و بدون نياز ب��ه ورود اطالعات صورت 
مي گيرد. در ادامه هم ميهن��ان مي توانند از كارت 
بانكي خود هم براي س��وخت گيري و هم پرداخت 
بهاي سوخت از طريق پايانه واحد اقدام كنند كه در 
كاهش زمان و زحمت سوختگيري اثر گذار خواهد 
بود. س��ادگي ظاهري و كاربرد آس��ان اين راه حل، 
نيازمند رفع مش��كالت فني پيچيده  و هماهنگي 
اطالعاتي سنگيني بوده كه به فضل الهي و با تالش 
دس��ت اندركاران ظرف م��دت كوتاهي به نتيجه 
رسيد. طرحي كه با اجراي آن از هزينه كرد هزاران 
ميليارد ريال��ي از منابع ملي و عمدتا ارزي اجتناب 
شده و در كنار آن در زمان ارزشمند هم ميهنان براي 
مراجعه حضوري هم صرفه جويي به عمل آمد. يكي 
از محورهاي مهم اجراي اين طرح، هماهنگي بين 
دستگاهي براي اجراي طرحي ملي در زماني بسيار 
كوتاه است كه نويدبخش توسعه آن به ساير خدمات 
دولت و اج��راي موفق الگوهاي دولت الكترونيكي 
اس��ت؛ كه با همكاري وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 

نفتي انجام شد.

 راه روشن روابط مالي
ايران و اتحاديه اروپا

رييس صندوق ضمانت صادرات ايران از راه روشن 
روابط مالي ايران و اتحاديه اروپا در صورت تشكيل 

كانال مالي اروپا در سال آينده ميالدي خبر داد.
سيدكمال س��يدعلي در گفت وگو با ايِبنا درباره 
تشكيل كانال مالي اتحاديه اروپا و ميزباني توسط 
فرانسه و آلمان، اظهار داشت: از آنجايي كه ميزان 
واردات اي��ران از كش��ورهاي اروپايي نس��بت به 
س��ال هاي قبل افزايش يافته، تشكيل اين كانال 
مالي اهميت بس��ياري دارد زيرا تاكن��ون واردات 
ايران از كش��ورهايي مثل چين، كره و هند و ساير 
كش��ورهايي كه خريدار نفت اي��ران بودند، انجام 
مي شد. وي افزود: اين كشورها انتظار دارند تا ايران 
در مقابل فروش نفت، تمام��ي واردات و نيازهاي 
خود را از اين كش��ورها تامين كند در حالي كه در 
صورت تشكيل اين كانال ايران به راحتي مي تواند 
تمامي نيازها و خريدهاي خود را از طريق كشورهاي 
اروپايي در ازاي فروش نفت يا ساير كاالها در اروپا 
تامين كند. رييس صندوق ضمانت صادرات ايران در 
ادامه افزود: همچنين هم مراودات مالي ايران و اروپا 
از طريق يورو انجام خواهد شد و هم كشورهايي كه با 
ايران ارتباط تجاري دارند، مي توانند صادرات و روابط 
مالي خود را از طريق اين كانال انجام دهند.سيدعلي 
با تاكيد بر اينكه تاكنون تشكيل اين كانال از سوي 
اتحاديه اروپا يا اين دو كشور به صورت رسمي اعالم 
نشده است، گفت: اگر اين كانال ايجاد شود، براي 
اي��ران گامي به جلو خواهد ب��ود و اتفاق خوبي در 
سال ميالدي آينده خواهد بود و به اين معني است 
كه ايران توانس��ته باهمكاري طرف هاي اروپايي، 
تحريم ها را دور بزند و تاثير تحريم ها و اقدامات امريكا 

عليه ايران را كاهش دهد.

 ارزش چك با قانون جديد
باز مي گردد

نائب رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق 
بازرگاني تهران مي گويد در صورتي كه قانون جديد 
چك اجرايي شود، ارزش چك به آن بازگشته و نقل 
و انتقاالت پول با آن انجام مي ش��ود.  سيدحس��ين 
سليمي در گفت وگو با ايِبنا درباره قانون جديد چك 
و س��خت گيري هايي كه درباره چك هاي برگشتي 
صورت پذيرفت، گفت: چك از گذشته همواره مانند 
اسكناس عمل مي كرد اما متاس��فانه در سال هاي 
اخير ارزش خود را از دس��ت داده بود و شاهد بوديم 
كه ميليون ها چك طي ماه برگشت مي خوردند.  وي 
با بيان اينكه در معامالت بزرگ همواره به جاي پول 
نقد، چك جابه جا مي شود، ادامه داد: جريمه برگشت 
خوردن چك بايد سنگين باشد تا دارندگان آن تنها 
در صورتي اقدام به صدور چك كنند كه در حس��اب 
بانكي آنها موجودي كافي وجود داشته باشد.  عضو 
هيات مديره بانك خاورميانه از بس��ته ش��دن تمام 
حساب هاي بانكي افراد حقيقي يا حقوقي كه چك 
آنها برگش��ت مي خورد اس��تقبال كرد و گفت: اين 
موضوع باعث مي ش��ود دارندگان دسته چك كمتر 
به سمت صدور چك هاي بالمحل بروند و اعتبار به 
چك به عنوان اسكناس در معامالت بازخواهد گشت.  
پرداخت موجودي حساب به دارنده چك، انسداد تمام 
حساب هاي صادركننده چك برگشتي، اعتبارسنجي 
مشتريان توسط بانك ها، راه اندازي چك هاي موردي، 
اش��تراك گذاري اطالعات بانك مرك��زي و مراجع 
قضايي، تسويه چك فقط در چكاوك، صدور اجراييه 
قضايي و مجازات بانك ها و موسسات مالي متخلف از 

جمله مهم ترين تغييرات قانون جديد چك هستند.

بدهي دولت به بانك هاي خصوصي عضو بورس - ميليارد تومان

بدهي دولت در سال 96بدهي دولت شهريور 97 بانك

3750033600تجارت 

2640023600صادرات 

1130010300ملت 

8077 پست بانك 

6255سينا 

7600067000جمع حدود

-9000رشد يك سال اخير

 تغييرات بدهي دولت به بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي در دو سال اخير
هزار ميليارد تومان

شهريور 95 شهريور 97 شاخص 

15094بدهي بانك ها به بانك مركزي 

261172بدهي دولت به سيستم بانكي 

224136بدهي دولت به بانك ها

2635بدهي دولت به بانك مركزي 

6035بدهي دولت به بانك هاي تجاري دولتي 

5744بدهي دولت به بانك هاي تخصصي

10757 بدهي دولت به بانك هاي غير دولتي و خصوصي

417بدهي بانك هاي تجاري دولتي به بانك مركزي 

4558بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي 

10118بدهي بانك هاي غير دولتي به بانك مركزي

معافيت 45 روزه از واشنگتن بمنظور واردات گاز از ايران 
شد. البته انتظار مي رود كه عراق اين معافيت را تمديد 
كند؛ اين در حالي اس��ت كه تحريم هاي ايران، به طرز 

قابل توجهي به اقتصاد عراق آسيب  مي زند.
بر پايه اين گزارش، در س��ال گذشته ميالدي عراق در 
حدود 6 ميليارد دالر از كاالهاي ايراني را وارد بازار خود 
كرد و تقريبا 15 درصد از مجموع واردات كاال به عراق 

از طريق ايران انجام گرفت.

    توضيحاتي درباره حواشي
ارز زائرين اربعين

همچنين مديرعامل بانك ملي ايران توضيحاتي درباره 
انتقادات به عملكرد اين بانك در ارايه ارز مورد نياز زائرين 
اربعين حسيني )ع( ارايه كرد. محمدرضا حسين زاده 
درباره انتق��ادات به عملكرد بانك مل��ي در تامين ارز 
مورد نياز زائرين اربعين حسيني )ع(، اظهار داشت: بايد 
توجه ش��ود زماني ماموريت ارايه ارز به نرخ دولتي به 
زائران اربعين به بانك ملي داده شد كه هيچ بانكي اين 

ماموريت را نپذيرفت.
مديرعامل بانك ملي ايران ادامه داد: ماموريت تامين 

ارز مورد نياز زائرين اربعين حس��يني )ع( در شرايطي 
به بانك ملي محول ش��د كه جمعيت قابل توجهي از 
زائران به عراق س��فر كرده يا در آستانه سفر بودند. وي 
ادامه داد: سئوال اين است آيا اگر بانك ملي ماموريت 
ارايه ارز به نرخ دولتي به زائران اربعين حس��يني )ع( را 
بر عهده نمي گرفت در ش��رايطي كه بانك ديگري نيز 
خدمات مذكور را اراي��ه نمي داد، وضعيت زائران بهتر 

مي شد يا بدتر؟
مديرعامل بانك ملي ايران ادامه داد: آقاي اميرآبادي 
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي كه در ايام 
اربعين به كربال س��فر كرده بودند، آنجا اش��اره كردند 
ماموريت ارايه ارز به زائران اربعين اصطالحا در دقيقه 

120 به بانك ملي سپرده شد.
رييس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي گفت: اگر اين 
ماموريت يك ماه زودتر به بانك ملي داده مي شد، اين 
امكان وجود داشت كه با برنامه ريزي دقيق تر باجه هاي 
بيشتري براي ارايه ارز فراهم كنيم. نبايد فراموش شود 
كه زيرس��اخت بانكي عراق ضعيف بود، عالوه بر اين 
براي انجام هر كاري نياز به اخذ مجوز بود و حتي خريد 

كانكس براي ارايه خدمات بود. 
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خريداران خارجي نفت بورسي 
محدوديت ندارند

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است كه 
محدوديتي براي خريد نفت از سوي خريداران داخلي 
و خارجي در بورس انرژي وجود ندارد. به گزارش خانه 
ملت، ش��اپور محمدي درباره فروش نفت در بورس 
انرژي عنوان كرد: عرض��ه نفت خام در بورس انرژي 
كار صحيحي است و با توجه به حمايت كميسيون 
اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسالمي انجام اين 
مهم تداوم خواهد يافت. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: محوريت فروش نفت در بورس انرژي 
با وزارت نفت است و سازمان بورس مساعدت هاي الزم 
را انجام مي دهد. محمدي تصريح كرد: عرضه نفت خام 
در بورس انرژي انجام شده و وزارت نفت در حال تنظيم 
برنامه منظم براي عرضه نفت است و اطالع رساني در 
اين رابطه انجام مي شود. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار يادآور شد: ساز و كار فروش نفت در بورس انرژي 
مناسب است اما براي ارتقا انجام اين مهم اگر پيشنهاد 
فني وجود داشته باشد با هماهنگي وزارت نفت مورد 

بررسي قرار مي گيرد.

  »ذوب« عملكرد مالي آبان را تش�ريح كرد: 
ذوب آهن اصفهان در خص��وص عملكرد مالي اين 
شركت در آبان ماه شفاف س��ازي كرد. عالوه بر اين، 
شركت ذوب آهن با انتشار اعالميه اي خبر داد فروش 
ش��ركت در آبان ماه برابر با 803 ميليارد تومان بوده 
است. بر همين اساس، فروش اين شركت در مهرماه 
حدود 547 ميليارد بوده كه در آبان به 803 ميليارد 
تومان ارتقا يافته و رشد 47 درصدي به ثبت رسانده 
است. همچنين مجموع فروش شركت در 8 ماهه به 
عدد4هزار و 136 ميليارد تومان رس��يده كه نسبت 
به مدت زمان مش��ابه سال گذشته كه 2هزار و 517 
ميليارد تومان بوده، رش��د 65 درصدي ثبت كرده 
است. افزون بر اين، از لحاظ مقداري، ذوب آهن در آبان 
ماه 178 هزار تن فروش داشته كه نسبت به مهرماه 
كه 206 هزار تن بوده اس��ت كاهش داش��ته است. 
همچنين، مجموع مقدار فروش شركت در 8 ماهه 
1181 هزار تن اس��ت، اين در حالي است كه نسبت 
در مدت مشابه سال قبل 42درصد افت داشته است. 
الزم به ذكر اس��ت، گزارش نرخ فروش شركت در دو 
محصول اصلي آن يعني تيرآهن و ميلگرد با كاهش 
ناچيزي نسبت به مهرماه همراه بوده. اما دو محصول 
شمش كااليي و كالف در آبان ماه نسبت به مهرماه 
بطور ميانگين با كاهش 25 درصدي در نرخ فروش 

ثبت شده است.

  رش�د فروش ماهانه در »شس�پا«: شركت 
نفت سپاهان با انتشار گزارشي در شبكه كدال در 
خصوص فعاليت ماه آبان خود توضيح داد. اين در 
حالي است كه، شركت نفت سپاهان طي ماه آبان، 
310 ميليارد تومان فروش داش��ته است. اين در 
حالي است كه فروش شركت در ماه گذشته 305 
ميليارد تومان بوده و از ابتداي سال مالي تاكنون در 
مجموع هزارو 787 ميليارد تومان فروش را به ثبت 
رسانده است. بر اساس آمارهاي منتشر شده “شسپا 
“ در مدت مشابه س��ال گذشته فروش يك هزار و 
85 ميليارد توماني به ثبت رسانده است. همچنين 
شركت نفت سپاهان طي ماه مزبور 51هزار و 741 
تن ان��واع روانكار و محص��والت جانبي را فروخته 
است. بر اساس اطالعات منتشر شده اين شركت 
طي ماه گذش��ته 48ه��زار و 418 تن محصوالت 
فروخته تا مجموع مقدار فروش از ابتداي سال مالي 
به حدود 408 هزار تن برسد. اين در حالي است كه 
در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 
489ه��زار و 713 تن بوده اس��ت. در صورت هاي 
مالي آبان ماه، »شسپا« نرخ فروش انواع روانكار با 
كمي كاهش همراه بود كه عمدتا به دليل تغيير در 

تركيب محصوالت بوده است.

اجراي »اصالح معامالت« از امروز
اصالحات جدي��د در معامالت بازار س��هام از امروز 
اجرايي مي شود. مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص جزييات بازنگري در 
دستورالعمل توقف نمادها پس از 20 درصد نوسان 
گفت: توقف ي��ك روزه نماد معامالتي ناش��ران در 
نوسان هاي 20 درصدي به وقفه كوتاه 60 دقيقه اي 
تبديل شده است. به گزارش سنا، محسن خدابخش 
از جمله اهداف اين اقدام را افزايش نقدش��وندگي، 
روان سازي معامالت و جلوگيري از بلوكه شدن اعتبار 
كارگ��زاران عنوان كرد و افزود: از ش��نبه 10 آذر 97 
اصالحات جديد در معامالت بازار سهام اعمال خواهد 
شد. بر اين اساس، بعد از نوس��ان هاي 20 درصدي 
يك نماد طي 4 روز معامالتي، نماد شركت مزبور به 
مدت يك ساعت متوقف و بعد از آن بازگشايي خواهد 
شد. اين مقام مس��وول توضيح داد: اگر طي اين يك 
ساعت شركت شفاف سازي دهد، آن اطالعيه منتشر 
مي شود و در غير اين صورت، دليل اين توقف صرفا 
آگاهي س��هامداران از اين نوسان خواهد بود و حكم 
هشدار را خواهد داش��ت. وي افزود: با كاهش زمان 
قبلي به 60 دقيقه سرمايه گذاران امكان ايجاد، اصالح 
و حذف س��فارش را در اين مدت داشته و پس از اين 
وقفه معامالتي ادامه معامالت نماد به صورت حراج 
پيوسته و بدون تغيير دامنه نوسان انجام خواهد شد. 
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار خاطرنشان كرد: البته در الگوي جديد شركت ها 
الزامي به شفاف سازي در خصوص نوسان 20 درصدي 
ندارن��د و در خصوص اين موضوع مختارند، ولي اگر 
اطالعاتي وجود داشته باشد و افشا نشود مسووليت 
آن با هيات مديره ش��ركت ها خواهد بود. خدابخش 
درخصوص وضعيت نمادها پس از نوسان 50 درصدي 
گفت: نوسان 50 درصدي نمادها همانند گذشته نياز 
به برگزاري كنفرانس خبري دارد و مشمول تغييرات 

اخير نبوده است.

در اولين هفته دسامبر، روند حركت بازار كاالهاي فيزيكي و مالي جهاني تعيين مي شود 

چشمان نگران سهامداران به  گروه بيست 
گروه بورس|

مش��اهده آخرين روز كاري بازار هاي جهاني، نشان 
مي دهد كه ترس و هيجان ش��اخص ها را به تنگناي 
 S&P  ريزش و نزول رسانده است. بطوري كه شاخص
0.22 درصد حركت رو به پايين داشت، نزدك 0.25 
درصد منفي شد، DJIA 0.11 درصد نزول را تجربه 
كرد، شاخص سهام آسيا-اقيانوسيه ام اس سي آي در 
خارج از ژاپن 0.6 درصد رش��د كرد، شاخص بورس 
استراليا 0.6 درصد و شاخص نيكي ژاپن  0.4 درصد 
افزايش يافتند؛ اما شاخص سهام شانگهاي 1 درصد 
س��قوط كرد. در آخرين هفته نوامبر، ريزش اكثريت 
شاخص هاي بورسي را در حالي مشاهده مي كنيم كه 
ش��اخص هاي جهاني طال و نفت خام روند رو به رشد 
داشتند. البته با توجه به سابقه ريزش هاي اخير نفت، 
 رشد 1.7 درصدي شاخص اين كاال در كنار رشد 0.3 
درصدي شاخص طالي جهاني، چشمگيرتر است. از 
سوي ديگر نرخ هاي فدرال رزرو در حال خنثي سازي 
هستند. در واقع  اخيرا جرومي پاول، رييس فدرال رزرو 
اعالم ك��رد كه نرخ بهره امريكا تنها اندكي پايين تر از 
نرخ بهره خنثي است، دالر و نرخ سود اوراق قرضه افت 
كردند. اين موضوع در حال مطرح شده است كه كمتر 
از 2 ماه پيش پاول گفته بود نرخ بهره راه درازي براي 

رسيدن به نرخ خنثي در پيش دارد. 

   G20، انتظارات و توقع ها 
آنطور ك��ه به نظر مي رس��د، اكنون تم��ام بازيگران 
بازارهاي مالي در سراس��ر دنيا، در انتظار برگزاري و 
نمايان شدن نتايج 2 جلسه مهم جهاني هستند. اولين 
جلسه كه تحت عنوان نشست G20 در آرژانتين در 
حال برگزاري است، مي تواند به جنگ تجاري چين و 
امريكا پايان دهد يا در آتش اين جنگ بدمد. اخباري 
كه در هفته هاي اخير منتش��ر مي شد، گاهي آنقدر 
منفي بود كه به ناكارايي نتيجه صلح در اين جلس��ه 
منجر مي ش��د،  اما هرچقدر كه روز شمار رسيدن به 
اين اجالس به پايان نزيك مي شود، برآيند اخبار نيز 
مثبت مي شود. بر اساس موضع گيري هاي دو كشور در 
هفته هاي اخير، روزنه اميدي براي رسيدن طرفين به 
توافقي پايدار وجود دارد اما با توجه به غير قابل پيش 
بيني بودن رفتارهايي طرف امريكايي و موضع نسبتا 
سرسختانه چين، بسياري از فعاالن اقتصادي حصول 
توافقي جامع ميان امريكا و چين را امري بسيار دشوار 
ارزيابي مي كنن��د. به همين علت جوي مبهم بر بازار 

فلزات پايه حاكم شده است.

اكنون گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه هر دو طرف 
چي��ن و امريكا، در خص��وص نيل به تواف��ق، تفاهم 
راي دارند. با اين حال بيان مي ش��ود كه اگر به توافق 
مناس��بي نيز دس��ت پيدا نكنند، چين در نظر دارد 
سياست اقتصادي بيشتري را با توجه به قدرت خود 
براي تنظيم بازار محصوالت معدني همچون فوالد در 
نظر بگيرد و در مقابل امريكا نيز آتش افزايش تعرفه را 
شعله ور تر خواهد كرد. حال آنكه از سوي ديگر شاهد 
آن هس��تيم كه دولت چين با ارايه بس��ته اقتصادي 
جديد، پيش بيني كرده اس��ت كه در سال 2019 به 

رشد اقتصادي 6.3 درصدي مي رسد. چنانچه از اين 
بسته رونمايي شود، به گفته تحليلگران،  بازار كاالهاي 
اساس��ي كه در ماه هاي اخير روند عمومي رو به نزول 
داشته، جهش مطلوبي را تجربه مي كند و فوالد، مس 

و روي سردمدار اين جهش هستند. 

   نگاهي به وضعيت بازارهاي جهاني 
در معامالت روز جمعه شاخص دالر در مسير صعودي 
قرار گرفت و با رشدي 1 درصدي به 8/97 واحد رسيد. به 
اين ترتيب تقاضا براي فلزات از سوي استفاده كنندگان 

از ارزهاي غير دالري كمي كاهش يافت. در اين ميان 
گزارش ش��اخص مديران خريد توليدي چين در ماه 
نوامبر منتشر شد و نتيجه ضعيف تر از انتظار اين گزارش، 

بر بازار فلزات تاثير منفي گذاشت.
با وج��ود اين تمركز اصلي فعاالن ب��ازار فلزات پايه بر 
مالق��ات پيش روي س��ران امريكا و چين ق��رار دارد. 
تنش هاي تج��اري ماه ه��اي اخير مي��ان دو اقتصاد 
بزرگ جهان و موضوع جنگ تعرفه اي اين دو كش��ور، 

اصلي ترين بحث دو طرف خواهد بود.
هم اكنون هر تن م��س در معامالت آتي لندن با افتي 
0.4 درصدي به 6181 دالر رسيده و آلومينيوم نيز 0.3 
درصد ارزان شده و در س��طح 1933 دالر قرار گرفته 
است. در اين ميان سرب با رشد قيمتي 1.3 درصدي 
در قيمت 1958 دالر معامله مي شود و روي نيز با ثبت 
افزايش قيمتي 0.5 درصدي به 2476 دالر رس��يده 
است. با ورود به فصل سرد سال، تقاضا براي محصوالت 
فوالدي به ويژه ميلگرد از س��وي بخش زيرساخت و 

ساختمان روندي نزولي را تجربه مي كند. در اين ميان 
اجراي منعطف برنامه كاهش زمستاني توليد فوالد نيز 
باعث شده عرضه محصوالت فوالدي در مقايسه با سال 
گذشته سير صعودي را در در بازار داخلي چين تجربه 

كند و همين امر به افت قيمت ها دامن زده است.
براساس گزارش متال بولتن قيمت ميلگرد فوالدي در 
بازار شانگهاي امروز با افتي 3 دالري به محدوده 547 
تا 551 دالر رس��يد. در بازار پكن نيز اين محصول 1.5 
دالر ارزان و در س��طح 507 تا 512 دالر معامله ش��د. 
قيمت ميلگرد در بازار داخلي چين در ماه نوامبر بيش 
از 18 درصد كاهش يافته اس��ت. همچنين نورد گرم 
ف��والدي در بازار تايجين با كاهش قيمتي 3 دالري به 
محدوده 500 تا 502 دالر رسيد. در بازار شانگهاي اين 
محصول بيش از يك دالر گران شد و در سطح 517 تا 

520 دالر معامله شد. 

   6 دسامبر و آينده نفت
جلسه مهم ديگري كه در انتهاي هفته پيش رو مي تواند 
به تعيين مسير بس��ياري از بازيگران بازارهاي مالي، 
كمك كند،  نتايج حاصل از جلسه 6 دسامبر اوپك است. 
در هفته هاي اخير به دليل افزايش توليد عربس��تان، 
 روسيه و امريكا كه حتي به اس��تفاده امريكا از ذخاير 
استرات ژيك اين كشور هم منجر شد، باعث نزول جدي 
قيمت نفت شده است. با اين حال برخي از فعاالن بازار 
جهاني نفت معتقدند كه براي تنظي��م بازار اين ماده 
احتمال وجود توافقاتي در اجالس 6 دسامبر رخ خواهد 
داد. با اين حال خالد الفالح، وزير انرژي عربستان گفته 
است كه كشورش براي برقراري ثبات در بازار به تنهايي 
اقدام به كاهش توليد نخواهد كرد. به گزارش العالم وي 
افزود: ما هر كاري الزم باشد انجام خواهيم داد، اما اين 
تنها در صورتي اس��ت كه به صورت جمعي و در قالب 
يك گروه متش��كل از 25 كش��ور عمل كنيم. در واقع 
عربستان نمي تواند به تنهايي اقدام كند  اين در حالي 
است كه روسيه تاكنون از پيوستن به هرگونه تالشي 
براي كاهش توليد خودداري كرده و فالح نيز نگفته است 

كه آيا تغييري در موضع مسكو ايجاد شده است يا نه.
والديمي��ر پوتي��ن، رييس جمهوري روس��يه گفت 
كشورش با اوپك در ارتباط اس��ت، اما در عين حال 
از نفت بشكه اي 60 دالر راضي است. پوتين قبال هم 
گفته بود روسيه از نفت بشكه اي 70 دالر رضايت دارد. 
وزير نفت نيجريه هم مي گويد كه خيلي زود اس��ت 
بخواهيم در مورد مشاركت نيجريه در هرگونه برنامه 

كاهش سخن بگوييم. 

سيزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آسيا و اقيانوسيه به خط پايان رسيد
ورود سرمايه خارجي از طريق تعاون

تعادل|
سيزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آسيا 
و اقيانوس�يه به ميزباني اتاق تع�اون ايران در 
آخرين روز با بازديد از پروژه بازار بزرگ ايران 
به كار خود خاتمه داد. در اين بازديد تعاونگران 
خارجي ضمن آشنايي با پتانسيل هاي عمراني 
ايران، فرصت هاي سرمايه گذاري در كشورمان 
را بررسي كردند. دبيركل اتاق تعاون ايران نيز 
امضاي چند تفاه�م نامه با برخي از كش�ورها 
را از دس�تاوردهاي ميزباني اي�ران در اجالس 
بين المللي تعاون در منطقه آسيا- اقيانوسيه بر 
شمرد. به گفته ماشاهلل عظيمي، با توجه به اينكه 
مقصود تحريم ها، دولت است مي توان از شبكه 
بين المللي بخش تعاون كه بخشي غير دو.لتي 
است، براي پيش�رفت اقتصاد كشور استفاده 
كرده و دنيا را در حوزه تحريم هاي اقتصادي با 

توسعه بخش تعاون خلع سالح كنيم.

س��يزدهمين اجالس بين المللي تعاون در آس��يا و 
اقيانوسيه )ICA( از تاريخ 9-5 آذرماه به ميزباني اتاق 
تعاون ايران با حضور ميهمانان تعاون گر از كشورهاي 
خارجي و بيش از 300 ش��ركت كننده اعم از فعاالن 
حوزه تعاون و شخصيت هاي مهم كشوري برگزار شد. 
روز گذشته آخرين روز از اين اجالس بود كه با بازديد 
170 ميهمان خارجي از 25 كشور جهان از پروژه هاي 

عمراني و تجاري ايران سپري شد. ميهماناني كه در 
اين اجالس حضور داش��تند از كشورهايي همچون 
چين، روس��يه، هند، ژاپن، كره جنوبي، س��نگاپور، 
آرژآنتين، بلژيك، كنيا، نيجيريه، اردن، فلس��طين، 
مالزي، تركيه، ايتاليا، كانادا، فرانسه، لهستان و.. بودند. 
در جريان اين مراس��م دبيركل ات��اق تعاون ايران در 
جمع خبرنگاران با تأكيد ب��ر ظرفيت هاي بي بديل 
بخش تعاون گفت: مي توانيم با استفاده از ظرفيت هاي 
تعاون، محدوديت ه��اي دنيا را ب��راي اقتصاد ايران 
رفع كني��م. ماش��اءاهلل عظيمي با اش��اره به فرصت 

بي بديل بخش اقتصاد تعاون��ي گفت: خوش بختانه 
نماين��دگان حدود 30 كش��ور دنيا از س��يزدهمين 
اجالس بين المللي تعاون در منطقه آسيا- اقيانوسيه 
كه به ميزباني ايران برگزار شد، استقبال كردند. او با 
بيان اينكه بخش تعاون يك فرصت بي بديل اس��ت، 
ادامه داد: خوش بختانه ريل هاي اين بخش از اقتصاد 
كشور گذاشته شده و مسووالن دولتي بايد واگن ها را 
روي ريل قرار دهند ت��ا بتوان از ظرفيت هاي اقتصاد 
غيردولتي يعني بخش تعاون استفاده كرد. دبيركل 
اتاق تعاون ايران با اش��اره به دس��تاوردهاي ميزباني 

ايران در اجالس بين المللي تعاون در منطقه آس��يا- 
اقيانوسيه اظهار داش��ت: پيشنهاد برگزاري اجالس 
بين المللي بانك ها و تعاوني هاي اتحاديه جهاني ارايه 
شد؛ همچنين تفاهم نامه هايي در حاشيه اين اجالس 
با برخي از كشورها كه قابليت فعاليت مشترك وجود 

دارد، منعقد شد. 
عظيمي خاطرنش��ان كرد: همچنين پيش��نهادات 
ديگري نيز براي توسعه بخش تعاون ايران با استفاده 
از ظرفيت هاي بين المللي ارايه ش��ده كه با توجه به 
اينكه ايران در هيات مديره اتحاديه بين المللي تعاون 
در منطقه آسيا و اقيانوسيه صاحب كرسي شده است، 
اميدواري��م به نتايج مثبت منتج ش��ود. او با تأكيد بر 
ضرورت استفاده از ظرفيت هاي بخش تعاون به عنوان 
بخش غيردولتي اقتصاد و يكي از سه ركن اقتصادي 
كشور، تصريح كرد: با توجه به اينكه مقصود تحريم ها، 
دولت اس��ت بنابراين مي توان از ش��بكه بين المللي 
بخش تعاون براي پيش��رفت اقتصاد كشور استفاده 
كرد و دنيا را در حوزه اقتصادي با توسعه بخش تعاون 

خلع سالح كنيم.
از آن سو، مدير برنامه ريزي اتحاديه بين المللي تعاون 
در منطقه آس��يا و اقيانوسيه نيز گفت: فرصت بسيار 
خوبي براي ايران جهت سرمايه گذاري در بخش هاي 
مختل��ف از طريق تعاون وجود دارد. »س��اوي تيري 
س��ينگ« گفت: بهتري��ن راه براي اينك��ه تعاوني ها 
بتوانند در ايران پيشرفت كنند اين است كه تجربيات 

تعاوني هاي كش��ورهايي نظير ك��ره جنوبي و ژاپن 
استفاده كنند. او با بيان اينكه 41 درصد از گردش مالي 
كره جنوبي در بخش تعاون است، افزود: بهترين روش 
سرمايه گذاري اين است كه سرمايه گذاران با محوريت 
بخش تعاون به وي��ژه اتاق تعاون ايران وارد مذاكرات 

سرمايه گذاري در سطح بين المللي شوند.
مدير برنامه ريزي اتحاديه بين المللي تعاون در منطقه 
آسيا و اقيانوسيه با بيان اينكه در جهان يك ميليارد 
نفر عضو تعاوني ها هس��تند، اين بخ��ش از اقتصاد را 
يك ظرفيت بزرگ براي اقتصاد دنيا برشمرد و گفت: 
بخش غير دولتي تعاون در هر كشوري بخش مهمي 
را در اقتصاد آن كشور ايفا مي كند كه انتظار مي رود در 
ايران نيز با حمايت و توجه بيشتر به اين بخش، بخش 
تعاون، توس��عه پيدا كند. او با اشاره به ميزباني خوب 
ايران از برگزاري سيزدهمين اجالس بين المللي تعاون 
در منطقه آسيا-اقيانوسيه گفت: خوش بختانه با توجه 
به اينكه نمايندگان حدود سي كشور در اين اجالس 
حضور داش��تند توانس��تيم ارتباطات ارزشمندي را 
بين نمايندگان بخش تعاون در كش��ورهاي مختلف 
برقرار كنيم. مدير برنامه ري��زي اتحاديه بين المللي 
تعاون در منطقه آس��يا و اقيانوس��يه تاكيد كرد: در 
حاش��يه اين اجالس مذاكرات و توافقات خوبي بين 
نمايندگان بخش تعاون كشورهاي مختلف رد و بدل 
شد و اميدواريم اين مذاكرات بتواند منجر به توسعه 

تعاون در دنيا شود.

  دولت چين با ارايه بس�ته اقتصادي جديد، پيش بيني كرده اس�ت كه در سال 2019 به رشد 
اقتصادي 6.3 درصدي مي رس�د. چنانچه از اين بسته رونمايي شود، به گفته تحليلگران،  بازار 
كاالهاي اساس�ي كه در ماه هاي اخير روند عمومي رو به نزول داش�ته، جهش مطلوبي را تجربه 

مي كند و فوالد، مس و روي سردمدار اين جهش هستند.

برش

كاهش 7 درصدي نماگر
مروري بر آمار معامالت بازار سهام نشان مي دهد

گروه بورس| 
 در پايان معامالت هفته گذشته شاخص كل نسبت 
به هفته ماقبل با 7 درصد كاهش مواجه شد. در داد 
و ستد هاي هفته گذشته ش��اخص كل با 11941 
واحد كاهش نسبت به هفته ماقبل، به رقم 163772 
واحد رسيد. اين در حالي است كه، شاخص بازار اول 
ب��ا 9568 واحد كاهش به رقم 120393 واحد بالغ 
شد و ش��اخص بازار دوم با 20053 واحد كاهش به 
عدد 327503 واحد را تجرب��ه كرد. به اين ترتيب 
شاخص بازار اول با 7 درصد و شاخص بازار دوم با 6 
درصد كاهش نسبت به هفته ماقبل رو به رو شدند. 
افزون بر اين، در 4 روز كاري هفته گذش��ته ارزش 
كل معامالت اوراق بهادار به 24275 ميليارد ريال 
بالغ شد كه نسبت به هفته ماقبل 38 درصد كاهش 

يافته است.
 بر اس��اس اين گزارش، تعداد 5956 ميليون انواع 
اوراق به��ادار در بيش 811 هزار دفعه مورد معامله 
قرار گرفت و به ترتيب 38 درصد و 41 درصد كاهش 

را نسبت به هفته ماقبل تجربه كردند. اين درحالي 
اس��ت كه تعداد 60 ميليون واح��د از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در ب��ورس تهران به 
ارزش كل بي��ش از 625 ميليارد ريال مورد معامله 
قرار گرفت و به ترتيب هر با 51 درصد و 50 درصد 
كاهش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند. از سويي 
ديگر، شاخص كل فرابورس ايران با افت 7 درصدي 
در هفته گذشته در آخرين روز كاري هفته گذشته 
در ارتفاع 1777.5 واحدي قرار گرفت و بازدهي اين 

نماگر از ابتداي سال به 62 درصد رسيد. 
همچنين، معامالت فرابورس ايران در نخس��تين 
هفته كاري در آذرماه با دادوس��تد 2652 ميليون 
ورق��ه به ارزش 16 هزار و 463 ميليارد ريال خاتمه 
يافت كه اين ميزان از مبادالت سهام و اوراق بهادار 
در 1116 دفعه ص��ورت گرفت. عالوه ب��ر اين، در 
هفته اي كه پشت سر گذاش��تيم در كنار مبادالت 
بازارهاي فرابورس��ي ش��اهد عرضه اوليه ش��ركت 
ماشين هاي صنعتي ايران در نماد »ماديرا« در بازار 

دوم ب��ه عنوان نهمين عرضه اوليه امس��ال فرابورس 
بوديم. اين عرضه مش��اركت بيش از 300 هزار نفري 
خري��داران اعم از حقيقي و حقوق��ي را تجربه كرد و 
در س��قف دامنه قيمت ثبت س��فارش كشف قيمت 
شد. در اين ميان طي هفته گذشته بازار اول با تغيير 
مالكيت 286 ميليون سهم به ارزش 1059 ميليارد 
ريال و بازار دوم با جابه جايي 1280 ميليون سهم به 
ارزش 7603 ميليارد ريال روبه رو شدند. بازار پايه نيز 
در سه تابلو معامالتي اين بازار خريد و فروش 1027 
ميليون سهم به ارزش 2153 ميليارد ريال را تجربه 
كرد. اگرچه مبادالت اين سه بازار در مقايسه با هفته 
ماقبل از آن به دلي��ل يك روز معامالتي كمتر با افت 
مواجه ش��د، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
اين متغيرها را در ارقام باالتر از 100 درصد براي حجم 
و بعضا 200 درصد براي ارزش مبادالت به ثبت رساند. 
سهامداران در بازار شركت هاي كوچك و متوسط نيز 
بيش از يك ميليون سهم را در حالي ميان خود دست 
به دست كردند كه ارزش اين ميزان از مبادالت بالغ 

بر 8 ميليارد ريال بود. 
بر اساس اين گزارش، ارزش معامالت خرد بازار سهام 
و اختيار س��هام به تفكيك گروه ه��اي صنعت هفته 
گذشته به رقم 10 هزار و 591 ميليارد ريال رسيد و 

گروه استخراج كانه هاي فلزي با مبادالتي به ارزش 
4463 ميليارد ريال 42درصد از ارزش كل معامالت 
بازار س��هام را در اختيار گرفت و در صدر گروه هاي 
فرابورسي نشست. گروه محصوالت شيميايي و پس 
از آن گروه توليد محصوالت كامپيوتري به ترتيب 
با معامالت 1498 و 439 ميليارد ريالي در جايگاه 
دوم و سوم ايستادند. گروه هاي فلزات اساسي و هتل 
و رستوران نيز پله چهارم و پنجم را از آن خود كردند 

و با باالترين رقم مبادالت روبرو شدند. در هفته اي 
كه گذشت همچنين بازار ابزارهاي نوين مالي با نقل 
و انتقال 57 ميلي��ون ورقه به ارزش 5640 ميليارد 
ريال روبه رو شد. در اين بازار حجم معامالت اوراق 
بدهي 5 ميليون ورقه و ETFها 52 ميليون ورقه بود. 
بيشترين ارزش معامالت نيز در اختيار اوراق بدهي 
قرار گرف��ت و اين اوراق دادوس��تد 4464 ميليارد 

ريالي را تجربه كرد. 



تشكلها6اخبار

نگراني ها از كوچك شدن سفره خانوار

رييس اتاق مشترك ايران و روسيه  مطرح كردشافعي در ديدار با اعضاي هيات مديره انجمن جوانان كارآفرين استان تهران:

سيگنال هاي ارز آزاد به قيمت ها

پيمان نامه اوراسيا؛ فرصت رشد صادرات به روسيهجسارت تصميم هاي سخت در كشور وجود ندارد

گروهتشكلها|
تورم نقطه به نقطه در حال رشد است و قيمت ها برخالف 
وعده دول��ت در ح��ال افزايش. دولت تص��ور مي كرد كه 
تخصيص ارز مرجع باعث حفظ س��طح قيمت مي ش��ود 
بطوري كه معاون اقتصادي رييس جمهور در اظهارنظري 
گفته بود تنها يك درصد اقتصاد بر اساس ارز آزاد حركت 
مي كند. اما واقعيت اين است كه قيمت ها حتي در كاالهاي 
اساسي كه ارز مرجع دريافت كرده اند خود را با نرخ ارز آزاد 
تطبيق داده اند. در حقيقت دولت هم مصائب تخصيص ارز 
و از بين رفتن منابع را پذيرفت و هم قيمت ها افزايش يافت.

ماه هاي گذش��ته بازار بر خالف قول رييس جمهور شاهد 
تورم در كاالهاي اساسي بود كه اين افزايش قيمت بيشترين 
تأثير پذيري اش از گراني ارز رايج براي واردات بوده است.با 
اعالم نرخ تورم ماهانه و ساالنه به نظر مي رسد؛ نگاه سرپرستان 
خانوارها به سفره پهن شده خود كمي با نگراني همراه است 
و با افزايش قيمت اجناس در بازارها اين نگراني بعضا تبديل 
به بحران شده اس��ت.  افزايش چشمگير قيمت در برخي 
مواد غذايي موجب دس��ت كش��يدن از خريد مواد ملزوم 
زندگي روزمره برخي خانوارها ش��د؛  موضوعي كه آنچنان 
هم از سوي مراجع و سازمان هاي ذي ربط تأييد نمي شود و 
قطعا در اين بين دخالت بسياري از سودجويان بازار منجر به 
افزايش قيمت نجومي شده است.  بازاري كه بر خالف وعده 
رييس جمهوري در برخي كاالها شاهد تورم 244 درصدي 
بوده است، گراني در برخي اقالمي كه هيچ ارتباطي با ارز و 
روابط خارجي نداشته و تنها به علت سوءاستفاده برخي افراد از 
نوسانات بازار ارز و خبر تأثير تحريم ها در بازارها رخ داده است.

   وعده حفظ سطح قيمت كاالهاي اساسي
حسن روحاني، رييس جمهوري در ديدار مردم آذربايجان 
شرقي در چهارم ارديبهش��ت ماه سال جاري تأكيد كرد: 
براي آرامش مردم تصميمات قاطع و محكمي در مورد ارز 
كشور اتخاذ كرديم، كسي نگران واردات و صادرات نباشد، 
كسي نگران كاالهاي مورد نياز كشور نباشد، در برابر توطئه 
خارجي و برخي كوته فكران در داخل برنامه ريزي كرديم و 
تمام نيازمندي هاي كشور را با ارز 4200توماني وارد كرده و 
تمام كاالهاي اساسي به همان قيمت قبل باقي خواهد ماند. 
تأكيدي كه عملي نشد و بسياري از كارشناسان دليل اصلي 
اين موضوع را عدم نظارت صحيح و همچنين سوءمديريت 
مديران اقتصادي مي دانند و معتقدند دولت در برخي موارد 

يك جانبه گرانه براي بازارها تصميم گرفته است.
طبق گزارش هاي مردمي اكثر جامعه به نوسانات لحظه اي 
اقالم اعتراض دارند و معتقدند كه بازار با كمبودي مواجه 
نيست، اما اينكه در يك هفته قيمت لبنيات چندبار تغيير 
مي كند موجب نارضايتي مردم مي شود. رياست ستاد تنطيم 
بازار در كشور بر عهده وزارت صمت و شخص وزير صمت 
است با تغيير وزير در ميانه سال هنوز سازوكار مناسبي براي 
اين مسير تعريف نش��ده است و بازاريان تنها با همكاري و 
خط دهي اصناف و اتحاديه ها عمل مي كنند كه البته نقش 
پررنگ سازمان تعزيرات حكومتي براي برخورد با متخلفان 
خارج از ديد نيس��ت.  بسياري از مسووالن كشوري دليل 
اصلي اين افزايش قيمت را مداخالت ارزي در اكثر كاالهاي 
توليد داخل مي دانند و معتقدند حتي در بسته بندي لبنيات 
مواد خام بدون تغيير قيمت از دامداران خريداري شده و اين 

كارخانه ها هستند كه براي تهيه مواد بسته  بندي و نگه دارنده 
در حين اقدام به واردات با مشكل گراني ارز روبه رو شده اند.

   دليل افزايش قيمت ها چيست
حسين ميرشجاعيان حسيني، معاون اقتصادي وزير امور 
اقتصادي و دارايي در اين باره مي گويد: وظيفه قيمت گذاري 
بر عهده س��تاد تنظيم بازار و شخص وزير صمت است و 
البته وزارت اقتصاد در اين كميته عضو است.  وي افزود: 
البته شرايط سخت به وجود آمده نيازمند همكاري همه 
دس��تگاه ها و همچنين نظارت جدي ستاد تنظيم بازار 
است، بنابراين معتقديم بيشترين دليل افزايش قيمت ها در 
بازار، نوسانات ارزي بوده است.  معاون اقتصادي وزير امور 
اقتصاد ي و دارايي گفت: با ورود مدير جديد بانك مركزي 
و سياست گذاري هاي صحيح ارزي و بانكي شاهد كاهش 
قيمت ارز بوديم و مطمئنا در آينده اي نزديك با واقعي سازي 
قيمت كاالها هم روبرو خواهيم شد.  وي با اشاره به اصالح 
نظام بانكي، بيان كرد: اميد داريم با مصوبات س��تاد عالي 
هماهنگي اقتصادي و تقويت نظام بانكي بتوانيم در مهار 
تورم و نقدينگي افسارگسيخته هم مانند سياست هاي 
ارزي بانك مركزي موفق باشيم.  اما چرا به يك باره قيمت ها 
با افزايش بي سابقه اي روبرو شدند و بيشترين لطمه در اين 
بازه زماني به اقشار ضعيف جامعه وارد شد؟ هر چند برخي از 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان از عملكرد خنثي و تقريبا 
بي نتيجه دو نهاد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و ستاد 
تنظيم بازار مطلعند.  طبق بررس��ي هاي ميداني، تعداد 
زيادي از مردم معتقدند نظارت بر نحوه قيمت گذاري ها 
واقعي نيست و اغلب شاهد تفاوت قيمت بين دو مغازه در 

يك مركز خريد هستند.

   نقش سازمان حمايت در بازار
حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
ضمن انتقاد از عملكرد سازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان اظهار كرد: تصورمان بر اين اس��ت كه 
اين نهاد نقش حمايتي ايفا نمي كند و بيشتر نقش دخالتي 
در بازارها داشته است.  وي افزود: وقتي مي گوييم وجود 
اين س��ازمان صورت و نتايج خوبي را به دنبال نداش��ته 
است دليلش نارضايتي عموم جامعه از عدم حمايت اين 
نهاد است، هيچ يك از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
حمايتي را از سوي اين نهاد نمي بينند و بلكه حتي شاهد 
قيمت گذاري هاي خارج از واقعيت هستند.  نايب رييس 
اتاق بازرگان��ي اي��ران در اين باره مي گوي��د: حتي يك 
توليدكننده در فضاي كسب و كار براي تهيه مجوزها هيچ 
تفاوتي در مقررات نسبت به گذشته مشاهده نمي كند و 
همچنان صعوبت سال هاي قبل در اين مسير پا برجاست.

   دولت   هواي سفره مردم را داشته باشد
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي هم در انتقاد به عملكرد دولت براي 
مهار تورم مي گويد: درست است بسياري از گراني ها متوسل 
به نوس��انات ارزي بوده اس��ت اما دولت در مقابله با چنين 
حجم افزايش قيمتي، چتر حمايتي خوبي را باز نكرده است. 
معتقديم دولت بايد براي اينكه بتواند تورم را خنثي كند 
هواي س��فره مردم كم درآمد را داشته باشد.  وي افزود: به 
عنوان مثال در پرداخت يارانه به اقشار مختلف جامعه هيچ 
تغيير قيمتي رخ نداده است اين موضوع موجب نارضايتي 
مردم شده است، بهتر است با افزايش بيش از 400 درصدي 
برخي اقالم نظير بنزين، فكري به حال افزايش يارانه برخي 

افرادي كه هيچ درآمدي به غير از يارانه ها ندارند هم باشد. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
اشاره كرد: بعضا مي شنويم كه از سوي دولت بيان مي شود 
در پرداخت يارانه ها مصيبتي عظيم دامن گير آنهاست اين 
درحالي است كه يارانه ها براي دولت نوعي درآمد را هم به 
همراه داشته است. اين صحيح نيست كه با افزايش تورم هيچ 

تغييري در مقدار يارانه نقدي به وجود نيامده باشد.
 غالمعلي فاروقي، عضو كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني 
ايران مي گويد: چرا ستاد تنظيم بازار، تأثير نوسانات ارزي 
بر برخي واحدهاي توليدي را نديد مي گيرد و قيمت هايي 

را مصوب مي كند كه موجب ضرر توليدكننده مي شود.
 وي افزود: بايد به دنبال قيمت گذاري واقعي باشيم نه كمتر 
از واقعيت و نه بيشتر از آن، زماني كه كااليي را در بازار با قيمت 
كاذب به فروش برسانند بايد با آن برخورد جدي شود و در 
آن طرف داستان، زماني كه قصد اعمال قيمت هاي پايين تر 
از ن��رم بازار را دارند يا بايد به حمايت جدي از توليدكننده 
پرداخته ش��ود يا بگذارند توليدكننده به قيمت رسمي و 
تحت چارچوب قوانين محصوالت خود را به فروش برساند. 
ما نيز به دنبال گراني كاالها و نارضايتي مردم جامعه نيستيم، 
اما بايد فكري به حال ثبات قيمت ها در بازار شود.  اما نكته 
حائز اهميت و مورد سوال بسياري از عموم مردم اين است 
كه پس از پيگيري ها و بررسي هاي نيروي انتظامي و كشف 
تعداد زيادي از انبارهاي احتكار كاالهاي اساسي و مايحتاج 
مردم، تكليف اين محصوالت چه شد آيا به بازار عرضه شدند 
يا فعال در اختيار دولتي ها قرار دارند؟ آيا با سوق اين كاالها 
به بازار كشور، ميزان عرضه و تقاضا به روند عادي خود باز 
نمي گردد تا ديگر شاهد افزايش روزانه قيمت محصوالت 
خوراكي نباش��يم و در ادامه با ابالغ آمارهاي رسمي، رشد 

بيش از 200 درصدي قيمت برخي از اقالم را در يكس��ال 
شاهد نباشيم؟  شهاب نادري، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي درباره موضوع تنظيم بازار كاال هاي 
اساس��ي مي گويد: با وجود كارشكني هاي مكرر و اعمال 
تحريم ها از سوي امريكايي ها عليه جمهوري اسالمي ايران، 
نبايد مشكلي براي تامين معيشت مردم ايجاد شود، نبايد 
زماني كه ارز براي واردات كاال هاي اساسي با نرخ ترجيحي 
 تعلق مي گيرد، كاال با نرخ ارز آزاد به مردم به فروش برسد. 
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
افزود: همراه با اختصاص ارز با نرخ ترجيحي براي كاال هاي 
وارداتي، بايد س��از و كار دقيق توزيع كاال هاي مذكور نيز 
روش��ن ش��ود، چرا كه خيلي از مردم گاليه دارند قيمت 

كاال هاي مصرفي باال رفته است.

   مقابله با  »فساد« سيستمي تعريف شود
نماينده مردم پ��اوه، جوانرود، ثالث باباجاني و روانس��ر 
اورامانات، تصريح كرد: در روند اختصاص ارز ترجيحي و 
توزيع كاال هاي مذكور بايد از رانت جويي توسط عده اي، 
جلوگيري شود و مفسدان اقتصادي بايد براساس قانون 
مجازات ش��وند به نحوي كه مجازات ب��ه بازدارندگي در 
ارتكاب به فس��اد اقتصادي منجر ش��ود. ن��ادري افزود: 
جلوگيري از فس��اد اقتصادي بايد به صورت سيس��تمي 
تعريف شود به نحوي كه پيشگيري در اولويت قرار بگيرد، 
حتي در توزيع كاال هاي اساسي بايد عملكرد شفاف شود.

   تأمين مايحتاج مردم   كار دشواري نيست
وي با بيان اينكه ارتقاي عملكرد ستاد تنظيم بازار ضرورت 
دارد، ادامه داد: اينكه از صادرات محصوالت كه در داخل 
كشور به آن نياز است جلوگيري شود، قابل توجيه بوده، 
اما بايد از توليدكننده حمايت كافي ش��ود تا انگيزه براي 
رشد توليد حفظ شود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي، بيان كرد: با توجه به ظرفيت هاي فراوان 
در كشور در صورت اعمال مديريت و نظارت موثر، تأمين 
مايحتاج مردم كار دشواري نيست، نكته ديگر اينكه بايد 
كاال هاي احتكار شده اي كه كشف مي شود به صورت شفاف 

و صحيح در چرخه توزيع قرار بگيرد.

   برنامه  وزير تازه   براي مديريت بازارها
فاكتورهايي كه موجب ايجاد نوس��انات و صعود ش��ديد 
قيمت در بازارها ش��ده مواردي اعم از تورم، سوءمديريت، 
عدم حماي��ت از س��ازمان حماي��ت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان و در نهايت تصميمات بي نتيجه س��تاد 
تنظيم بازار هستند كه دولت را در قولي كه به مردم داده بود 
كمي بدقول جلوه داده است.  بنابراين تالش هاي دولت براي 
جلوگيري از ضربه ها به بدنه زندگي اقشار كم در آمد با توزيع 
سبد حمايت از معيشت خانوارها ادامه دارد، اما بسياري از 
كارشناسان اين نوع حمايت ها را مانند ُمسكن هاي موقتي 
مي دانند و دولت را به ايجاد زيرساخت و سياست هاي دايمي 
براي مقابله با افزايش قيمت ها توصيه مي كنند.  بايد منتظر 
ماند و ديد كه آيا وزير تازه وارد صمت برنامه اي را تحت عنوان 
رياست س��تاد تنظيم بازار براي مهار تورم افسارگسيخته 
خواهد داشت؟ يا اين بار سنگين تنها به دوش سياست هاي 

نو و به جاي بانك مركزي خواهد بود؟

اعضاي هيات مديره انجمن جوانان كارآفرين استان تهران 
با غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران ديدار كردند. در اين نشست صميمانه، 
روساي كميسيون هاي تخصصي انجمن جوانان كارآفرين 
استان تهران ضمن قدرداني از همراهي و پيگيري هاي اتاق 
ايران براي تشكيل اين انجمن، به بيان مهم ترين مشكالت 

خود پرداختند.
افزايش نياز به نقدينگي، كند بودن مراحل ثبت سفارش 
و ع��دم تخصيص ارز به ش��ركت هاي بازرگاني و توليدي، 
پيمان س��پاري ارزي، وجود قواني��ن محدودكننده براي 
كارآفرينان، عدم نگ��رش صحيح به توليد بدون كارخانه، 
عدم حمايت دولت از فعاالن اس��تارتاپي، مشخص نبودن 
متولي حوزه كسب وكارهاي نوين، موازي كاري در تشكيل 
انجمن ها و تش��كل ها و بي توجهي به توان اجرايي جوانان 
ازجمله مهم ترين موضوعاتي بود كه در اين جلسه مطرح 

شد.
به گفته علي محمدي تات رييس هيات مديره انجمن جوانان 
كارآفرين استان تهران، گرچه در تريبون هاي مختلف بر 
همراهي جوانان در عرصه هاي اجرايي كشور تأكيد مي شود 
اما متأسفانه در عمل كمتر به حضور جوانان به ويژه فعاالن 

استارتاپي و كارآفرين بها داده مي شود.
او به نمايندگي از اعضاي انجمن جوانان كارآفرينان خواستار 
حمايت اتاق ايران در حوزه هاي مختلف و همچنين حضور 
نمايندگاني از اعضاي انجمن در كرسي هاي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران از جمله شوراي گفت وگوي 

دولت و بخش خصوصي و كميته ماده 12 شد.
غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران در اين نشست گفت: 
بايد بپذيريم كه باور به جوانان كم اس��ت و اين مشكل در 
فرهنگي ريشه دارد كه از خانواده تا جامعه كمتر به جوانان 
ميدان مي دهند. در حالي در بيشتر كشورهاي توسعه يافته 
اين جوانان هستند كه در عرصه هاي اجرايي حضور جدي 
دارند. حتي براي خود ما هم كه به سفرهاي خارجي مي رويم 
گاهي باوركردني نيست با شخص جواني مالقات كنيم كه به 

عنوان وزير يك كشور معرفي مي شود.
ش��افعي خطاب به اعضاي هيات مدي��ره انجمن جوانان 
كارآفرين استان تهران گفت: معتقدم شما اعضاي انجمن 
جوانان كارآفرين كه اولين دوره اين انجمن را بنيان گذاري 
كرده ايد رسالت مهمي بر عهده داريد. به همين منظور بايد 
پايه و اساس اين انجمن به درستي گذاشته شود تا بعدها به 
جايگاه رفيع خود برسد. در همين اتاق انجمن هايي هستند 

كه در همان ابتداي تأسيسشان، عيناً همين توصيه را كردم 
اما متأسفانه پايه تأسيس انجمن كج گذاشته شد.

رييس اتاق ايران با تأكيد بر اين موضوع كه كار اساسي شما 
اعضاي انجمن جوانان كارآفرين »مراقبت« و وظيفه اصلي 
اتاق ايران »حمايت« اس��ت، افزود: اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران به حركتي كه در راستاي تشكيل 
انجمن جوانان كارآفرين اس��تان تهران انجام ش��ده، باور 
دارد و همين راستا وظيفه خود مي دانيم كه حمايت هاي 
الزم را از ش��ما داش��ته باش��يم تا همان هدفي كه ش��ما 
اعضاي انجمن جوانان كارآفرين استان تهران تحت عنوان 

»جانشين پروري« تأكيد داشتيد، محقق شود.
ش��افعي همچنين به اعضاي هيات مديره انجمن جوانان 
كارآفرين استان تهران توصيه كرد كه در راستاي برنامه هاي 
بلندمدت، تجربه هاي جهان��ي و الگوبرداري از نمونه هاي 

موفق را سرلوحه فعاليت خود قرار دهند.
رييس اتاق ايران با اشاره به مشكالتي كه جوانان كارآفرين 
با آن مواجه هستند، گفت: مشكالتي كه شما در اين جلسه 
به آن اشاره كرديد و راه حل هاي آن كاماًل مشخص است؛ 
اما متأسفانه گاهي ازآنجاكه بايد براي حل مشكالت اقدام 
نمي كنيم و صرفًا به برخي كارها كه حكم مس��كن براي 

مشكالت دارند بسنده مي كنيم.
به اعتقاد رييس اتاق ايران قدرت و جس��ارت تصميم هاي 
سخت در كشور وجود ندارد و هيچ وقت نخواسته ايم به جاي 
رضايت مردم، به مصلحت آنان فكر كنيم و بر اساس مصلحت 

تصميم بگيريم.
ش��افعي تأكيد كرد: اميدوارم با فعاليت ش��ما جوانان اين 
نكته براي مسووالن به خوبي روشن شود كه ما در سيستم 
قاعده گذاري در اقتصاد مش��كل داريم و تا از اينجا ش��روع 

نكنيم، مشكالت بطور ريشه اي حل نخواهد شد.
رييس ات��اق ايران ضمن اعالم موافق��ت با حضور اعضاي 
هيات مديره انجم��ن جوانان كارآفرين اس��تان تهران در 
كميس��يون هاي تخصصي اتاق ايران، اف��زود: اتاق ايران 
همواره از شنيدن ديدگاه هاي جوانان و اعضاي هيات مديره 
جوانان كارآفرين استقبال مي كند و بر همين اساس مانعي 
براي حضور اعضاي هيات مديره انجمن جوانان كارآفرين 
در كرسي هاي اتاق ايران ازجمله شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي و همچنين كميته ماده 12 وجود ندارد.

شافعي رييس اتاق ايران در ادامه صحبت هاي خود با تأكيد 
بر اهميت كس��ب وكارهاي نوين، گفت: متأسفانه يكي از 
مش��كالت ما اين است كه هميشه از قافله عقب بوده ايم و 

اين درد اصلي بسياري از مشكالت اقتصادي و حتي علمي 
ماست. در بخش توليدي و صنعتي طي چند سال اخير به 
دليل محدوديت هايي كه عمدتاً باوجود تحريم ها ايجادشده، 
ش��كاف تكنولوژيكي بين ما و ديگر كش��ورها ايجادشده 
است كه در حال حاضر يكي از بزرگ ترين معضالت است. 
بااين حال بدون در نظر گرفتن اين قبيل مشكالت اصرار 

داريم كه با دنياي خارج حتماً رقابت كنيم.
رييس اتاق ايران در بخشي از صحبت هاي خود بابيان اين 
نكته كه در برابر تغييرات مقاومت ش��ديدي وجود دارد، 
تصريح كرد: متأس��فانه حتي در برابر تغييرات مثبت هم 
اين مقاوم��ت وجود دارد كه برخ��ي از آنها هيچ توجيهي 

وجود ندارد.
شافعي تأكيد كه بخش خصوصي همواره آماده همكاري با 
جوانان كارآفرين است تا از نظرات آنان براي حل مشكالت 

موجود كمك بگيرد.
رييس اتاق ايران همچني��ن باهدف حمايت و همراهي با 
انجمن جوانان كارآفرين استان تهران از انتخاب دو عضو اين 

انجمن به عنوان مشاور رييس اتاق ايران خبر داد.
به گفته رييس اتاق اي��ران، با وجود همه رويه ها و قوانيني 
كه وجود دارد، در عمل به نظرات بخش خصوصي توجهي 
نمي شود و متأسفانه اين موضوع يك مشكل فرهنگي است.

او تأكيد كرد: از گذشته تاكنون اين باور وجود دارد كه دولت 
در همه تصميم گيري ها داناي كل است و اين دولت است 
كه كشور را از بخش خصوصي بيشتر دوست دارد. درحالي 
كه معتقدم بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي هستند كه 

كشور و منفعت آن را بيشتر دوست دارند.
ش��افعي افزود: از طرفي دولت كه خ��ودش مجري قانون 
اس��ت، در برخي مواقع قانون را رعاي��ت نمي كند و براي 
فعاالن اقتصادي محدوديت ايج��اد مي كند. اينكه قبل 
از تصميم گيري در امور مختلف نظ��ر اتاق بازرگاني ايران 
گرفته نشود، به صراحت نقض ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار است. اما متأسفانه از فرودين سال جاري 
و با مشكالتي كه در بازار ارز ايجادشده، هيچگاه نظر بخش 

خصوصي گرفته نشده است.
به گفته رييس اتاق ايران، بخش قابل توجهي از مشكالت 
پيش آمده به تصميمات اشتباه داخلي و خودتحريمي ها 
برمي گردد تا مش��كالت خارجي. براي نمونه در خصوص 
پيمان سپاري ارزي تا ديروز گفته مي شد كه صادركنندگان 
سربازان جبهه اقتصاد ناميده مي شدند اما امروز متهم شده اند 

كه ارز خود را به كشور برنمي گرداند.

هادي تيزهوش تابان، رييس اتاق مشترك ايران و روسيه كه 
موفق به دريافت نشان پوتين از سفير جمهوري فدرال روسيه 
شد، از برنامه هاي اين اتاق براي توسعه سطح مناسبات ايران 
و روسيه سخن گفت و تأكيد كرد: روسيه پذيرفت كه ايران 
براي مدت 3 سال عضو پيمان نامه اوراسيا باشد و بدين ترتيب 
صادركنندگان ايراني مي توانن��د از تعرفه هاي ويژه براي 

فعاليت در اين منطقه بهره مند شوند. 
رييس اتاق مشترك ايران و روسيه كه هفته گذشته طي 
نشستي در اتاق ايران موفق به دريافت نشان پوتين از سفير 
جمهوري فدرال روسيه شد با اشاره به اقدامات خوبي كه 
در حوزه زيرس��اختي به منظور حل مشكالت صادرات به 
روسيه انجام شد، تصريح كرد: با توجه به موافقت روسيه در 
مورد عضويت ايران در پيمان نامه اوراسيا، زمينه اي فراهم 
مي شود تا صادرات برخي كاالها به روسيه كه امروز توجيه 
ندارد، امكان پذير شود. هادي تيزهوش تابان، رييس اتاق 
مشترك ايران و روسيه تأكيد كرد: از طرف ديگر، عضويت 
در اين پيمان نامه كمك مي كند تا صادركنندگان ايراني براي 
فعاليت در اين منطقه از تعرفه هاي ويژه اي برخوردار شوند.

وي همچنين به تأسيس سراي تجاري ايرانيان در آستاراخان 
اشاره كرد و گفت: اين مركز امكانات الزم براي كمك به تجار 
ايراني را دارد و مي تواند زمينه اي مهيا كند تا صادركنندگان 
و واردكنندگان، اطالعات الزم براي حضور مثبت در اين بازار 
را به دست آورده و بتوانند در زمينه مشاركت و سرمايه گذاري 
نيز فعال شوند. اين مركز مي تواند مانع رقابت هاي منفي بين 

فعاالن اقتصادي حاضر در روسيه شود.
به باور اين فعال اقتصادي، اتاق هاي شمال كشور اين توانايي 

را دارند كه ميزان مناسبات كشور با روسيه را توسعه دهند. 
در حال حاضر كل واردات به روس��يه بالغ  بر 228 ميليارد 
دالر است و در اين بين 36 ميليارد دالر از اين واردات به مواد 
غذايي مربوط مي شود. متأسفانه با وجود ظرفيت هاي بااليي 
كه در ايران براي توليد مواد غذايي و محصوالت كشاورزي 
وجود دارد، سهم ايران در صادرات اين محصوالت به روسيه 
اندك اس��ت. رييس اتاق مش��ترك ايران و روسيه قدمت 
طوالني روابط بين دو كش��ور و كوتاهي مسير را از جمله 
مزيت هاي موجود براي ارتباط دو كشور دانست و تأكيد كرد: 
براي صادرات صنايع غذايي به روسيه بايد استانداردهاي 
خاصي رعايت شود كه در حال حاضر اين استانداردها در 
ايران تعريف نشده اند. از طرفي قوانين ويژه اي وجود دارد 
كه بايد مدنظر صادركنندگان ق��رار گيرد. اين دو موضوع 
مهم ترين موانع در برابر صادرات ايران به روسيه است كه به 
تازگي از سوي اتاق مشترك مورد بررسي قرار گرفته است.

تيزهوش تابان در ادامه به مساله حمل ونقل اشاره و تصريح 
كرد: از نظر حمل ونقل دريايي، مش��كل خاصي نداريم و 
شرايط خوب اس��ت اما از نظر حمل ونقل زميني و ريلي با 
مشكالت عديده اي روبرو هستيم. خط آهن قزوين- رشت 
در مراحل پاياني كار قرار دارد اما همچنان به آستارا متصل 

نشده است بنابراين نمي تواند چندان كارساز باشد.
وي در ادامه با انتقاد از عدم رشد ناوگان حمل ونقل زميني، 
هماهنگ با رشدي كه در حوزه صادرات داشته ايم، گفت: به 
دليل قديمي بودن كاميون ها، مجبوريم براي صادرات كاال 
از ناوگان خارجي استفاده كنيم كه باعث افزايش هزينه ها 

مي شود و قدرت رقابت را از ما مي گيرد.
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توسعه و ارتقاي جايگاه اصناف 
در دستور كار قرار مي گيرد

ج��الل الدين ش��كريه در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران گفت: هيات 
نمايندگان دوره هفتم با حضور فعال و تاثيرگذار 
خود قص��د دارند در اي��ن دوره متفاوت تر از ادوار 
گذشته در راستاي تحقق خواسته و جايگاه اصناف 

گام بردارند. 
منتخب دوره هفتم هيات رييسه اتاق اصناف ايران 
اظهار داشت: اتاق اصناف ايران همانند گذشته به 
سوي رسيدن به اهداف و ارتقاي جايگاه بزرگ ترين 
پارلمان بخ��ش خصوصي كش��ور گام برخواهد 
داشت و مسير توسعه ادامه دارد. تيم كارشناسي 
اتاق اصناف ايران تا به امروز اقدامات قابل توجهي 
در زمينه تحقيق و توس��عه انجام داده اس��ت اما 
در دوره جديد با رويك��رد جوان گرايي و توجه به 
پژوهش هاي جوانان سراسر كش��ور قصد داريم 
واحد هاي صنفي تولي��دي، توزيعي و خدماتي را 
س��اماندهي كنيم.  نايب رييس اول اتاق اصناف 
ايران در دوره ششم در خصوص حضور اصناف در 
ش��وراهاي تخصصي نيز گفت: تيم برنامه ريزي و 
كارشناسي اتاق اصناف ايران به خوبي نقاط قوت و 
ضعف را بررسي كرده است و تالش داريم با حضور 
در چنين شوراهايي از نظر علمي و در نظر گرفتن 
جاي��گاه 3 ميليون واحد صنفي حق��وق خانواده 
اصناف را از هرگونه تحليل و تصميم كه شايد حق 
اصناف را تضييع كند محفوظ داريم. منتخب هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران در دوره هفتم به ضرورت 
اصالح قانون نظام صنفي اشاره كرد و بيان داشت: 
ميليون ها نفر چشم انتظار اصالح قانون نظام صنفي 
هستند اما اين مهم تا به امروز به تاخير افتاده است 
بطور حتم در دوره جديد هيات رييسه اصالح قانون 
را در اولويت كاري خود قرار خواهد داد و از مجلس 
مي خواهيم كه با اصالح آن ما را در ارايه خدمت به 
خانواده اصناف ياري كند.  وي در خصوص بيمه 
اصناف نيز بيان داشت: بيمه اصناف نيز از جمله 
كارهاي نيمه تمام دوره ششم محسوب مي شود و 
بطور حتم با توجه به اهميت موضوع و توجه هيات 
نمايندگان دوره هفتم اين مهم نيز در دستور كار 

قرار خواهد گرفت.

ركود در بازار كفاشان دستدوز 
دردسرساز شد

رسول شجري رييس اتحاديه كفاشان دستدوز 
از ركود حاكم در بازار كفاش��ان دس��تدوز خبر 
داد وگفت: ميزان اش��تغالزايي اي��ن صنف 50 
درصد است. شجري، با اش��اره به اينكه كمبود 
مواد اوليه و ركود دو مش��كل اصلي اين صنف به 
حساب مي آيند تصريح كرد: اين عوامل در بازار 
سبب شده كه وضعيت راكد بماند چرا كه ادامه 
فعاليت را از فروشندگان آن گرفته است. رييس 
اتحاديه كفاشان دستدوز، »ساماندهي در سطح 
كالن اقتصاد« را از ديگر عوامل رفع چالش هاي 
موجود در اين صنف دانست و افزود: ساماندهي 
مي تواند قدرت خريد را براي مردم آسان تر كند و 

در صادرات هم تاثيرگذار باشد.
 رييس اتحاديه كفاش��ان دستدوز، با بيان اينكه 
50 درص��د نياز داخل توس��ط اين صنف تامين 
مي شود، افزود: با همكاري سازمان هاي مربوطه 
در اين امر مي توان تا حدي مشكالت اين صنف 
را به حداقل رساند. شجري در ادامه بيان كرد: از 
دولت انتظار مي رود براي دستيابي به برنامه هاي 
افق 1404 و رش��د توليد، م��واد اوليه مورد نظر 
صنعتگران و واحدهاي صنفي- توليدي را فراهم 
كند. تقويت بنگا ه ها براي افزايش توان صادراتي 
دومين توقع متوليان صنفي از صاحب منصبان 
اس��ت؛ چنانچه به اين دو مقوله از سوي دولت و 
حاكميت بي توجهي شود شاهد از دست رفتن 

فرصت ها خواهيم بود. 
رييس اتحاديه كفاش��ان دس��تدوز، يادآورشد: 
باتوجه به نظارت دقيق، هم اكنون قاچاق در اين 
صنف، به حداقل رسيده است. به گفته شجري، 
افزايش قدرت خريد در اين صنف، مي تواند در از 

بين رفتن ركود تاثيرگذار باشد.

 عرضه دام در ميادين 
كاهش يافت

عل��ي اصغر ملك��ي ريي��س اتحاديه گوش��ت 
گوسفندي درباره آخرين تحوالت بازار گوشت 
اظهار كرد: هم اكنون هر كيلو ش��قه گوسفندي 
بدون دنبه با نرخ 55 تا 56 هزارتومان به مغازه دار 
و 61 تا 62 هزارتومان به مشتري عرضه مي شود. 
وي افزود: ب��ا توجه به خ��روج غيرقانوني دام از 
مرزهاي كش��ور نمي توان پيش بيني خاصي را 
راجع به وضعيت بازار داشت. ملكي از عرضه دام  
در ميادين خبر داد و گفت: با وجود آنكه قاچاق 
دام بر ميزان عرضه تاثير بس��زايي دارد، از اين رو 
به مس��ووالن ذي ربط اطالع رساني كرده ايم كه 
نظارت بيشتري بر مرزهاي كشور داشته باشند. 
رييس اتحاديه گوشت گوسفندي درباره آخرين 
وضعيت عرضه گوشت هاي وارداتي بيان كرد: در 
شرايط كنوني توزيع گوشت هاي وارداتي همانند 
س��ابق بر قوت خود باقي است چرا كه در صورت 

عدم توزيع، قيمت ها به شدت در نوسان بود.
به گفته وي مس��ووالن ذي ربط بايد با موضوع 
قاچاق دام برخورد جدي داش��ته باش��د چرا كه 
اتحاديه نيرو و قدرتي براي برخورد با قاچاقچيان 

در مرزها ندارد.
ملكي در پايان با اش��اره به اينكه رفع ممنوعيت 
صادرات دام راهكار كنترل بازار نيست، تصريح 
كرد: با توجه به افزايش تقاضا در فصل سرما، رفع 
ممنوعيت صادرات در اين موقع از سال نمي تواند 
راهكار مناس��بي براي جلوگيري از خروج دام و 

كنترل بازار باشد.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

گزارش »تعادل« از وجود حفره در فرآيند ثبت نام كارت سوخت

براي روسيه، مزاياي سياسي ماندن در كنار اوپك از مزاياي اقتصادي آن بيشتر است

عضو كارگروه آب هاي ژرف: 

كارت سوخت سوخته خريداريم! 

دورنماي مثبت ادامه همكاري روسيه با اوپك

وجود هزار ميليارد مترمكعب آب زيرزميني در ايران صحت ندارد

گروه انرژي| فرداد احمدي|
وزارت نفت با هدف جلوگيري از خروج غيرقانوني 
س�وخت از كش�ور، باز هم به كارت سوخت روي 
آورده اس�ت و مهلتي از 5 آذر تا 24 آذرماه را براي 
آن دس�ته كه كارت س�وخت خود را گم كرده اند 
در نظر گرفته تا نس�بت به دريافت كارت المثني 
اقدام كنند. اما بررسي هاي »روزنامه تعادل« نشان 
مي دهد كه قاچاقچيان سوخت همچنان يك گام 
جلوتر هس�تند و اقدامات خالف قان�ون خود را با 
استفاده از همين فرصت بالتكليفي به وجود آمده 
ميان كارت هاي قديمي و كارت هاي جديد سوخت 
به پيش مي برند. اكنون ك�ه آمار و ارقامي از تعداد 
كساني كه كارت هاي س�وخت قديمي خود را گم 
كرده اند در دست نيست و نيز فرصتي دوباره براي 
دريافت كارت س�وخت جديد فراهم شده است، 
مش�اهدات »تعادل« از اين حاكي است كه برخي 
افراد در پمپ بنزين ها پيشنهاد خريد كارت هاي 
س�وخت را به قيمت 50 تا 100 ه�زار تومان مطرح 
كرده و به دارنده كارت پيشنهاد مي كنند كه از دولت 
درخواس�ت كارت جديد كن�د. در واقع در چنين 
وضعيتي اين بيم وجود دارد كه بخشي از متقاضيان 
كارت سوخت هاي المثني، با چنين انگيزه اي دست 
به ثبت نام براي كارت جدي�د بزنند. اين وضعيت 
نش�ان مي دهد در ح�ال حاضر نياز ب�ه فرآيندي 
در خصوص راس�تي آزمايي ادعاي مفقود ش�دن 
كارت هاي سوخت وجود دارد. گزارش »تعادل« كه 
به صورت ميداني از يك پمپ بنزين تهيه شده است 

را در ادامه مي خوانيد. 

طي دهه گذشته ماجراهاي زيادي بر سوخت در ايران رفته 
است. مردم ابتدا شاهد سهميه بندي سوخت و دونرخي 
ش��دن قيمت آن بودند. بعدها دول��ت تصميم گرفت كه 
قيمت س��وخت را تك نرخي كند و با اي��ن اقدام، قيمت 
سهميه سوخت در نظر گرفته شده در كارت ها با آنچه مردم 
مي توانستند در پمپ بنزين ها بدون استفاده از كارت و به 
صورت آزاد دريافت كنند يكي ش��د و كارت هاي سوخت 
در بسياري از مناطق كشور بالاستفاده ماندند؛ هر چند در 
استان هايي مثل سيستان و بلوچستان كه سابقه قاچاق 
سوخت از مرز هايش وجود داشته است، سخت گيري هايي 
براي ادامه استفاده مردم بومي از كارت هاي سوخت اعمال 
شد. در اين مدت كشور با پديده اي تحت عنوان مهاجرت 
كارت هاي سوخت از اقصي نقاط ايران به مرز ها روبرو بوده 
است. اما نوس��انات ارزي كه طي يك سال اخير شاهد آن 

بوديم از يك س��و و باال رفتن قيمت نفت از س��وي ديگر، 
فاصله قيمت سوخت در داخل و خارج از ايران را تا چند برابر 
افزايش داد و انگيزه خريد و فروش اين كارت ها را افزايش 
داد. قاچاق سوخت به ش��كل معني داري افزايش يافت و 
آمارهايي كه البته تاييد نشده اند ارقامي حتي تا سطح 35 

ميليون ليتر را در خصوص قاچاق روايت مي كنند. 
دولت به منظور مقابله با اين مس��اله، به فكر صدور مجدد 
كارت سوخت افتاده است و به همين منظور طي اطالعيه اي 
اعالم كرد كه دارندگان خودروها و موتورسيكلت هاي فاقد 
كارت سوخت و نيز آنان كه كارت سوخت پيشين خود را 
دور انداخته اند يا گم كرده اند، مي توانند از 5 آذرماه تا 24 
آذرماه با رجوع به مراكز پليس +10 براي صدور مجدد كارت 

سوخت اقدام كنند.

 همه مي دانند
هدف اصلي اج��راي مجدد صدور كارت س��وخت براي 
دارندگان خودروها و موتورسيكلت ها جلوگيري از قاچاق 
سوخت عنوان شده است. ولي آيا اين ابزار مي تواند جلوي 
سودجوياني را بگيرد كه با صادر كردن غيرقانوني سوخت 
از مرزهاي سيستان و بلوچستان و آذربايجان شرقي سود 

هنگفتي به جيب مي زنند؟
 اكنون بسياري از تهراني ها مي دانند كه براي كارت سوخت 
خودرويشان مش��تري وجود دارد و براي فروش آن كافي 
است به پمپ بنزين ها مراجعه كنند. جايگاه داران برخي از 
پمپ بنزين ها بدون هيچ ترسي از قانون به افرادي كه براي 
پر كردن باك خودروي خود وارد پمپ بنزين ها مي شوند 
پيشنهاد خريد كارت سوخت ها به مبلغ 50 هزار تا 100 
هزار تومان را مي دهند. جايگاه داران به مردم پيش��نهاد 
مي كنند كه كارت سوخت خود را به آنان فروخته و سپس 

نسبت به سوزاندن كارت و دريافت المثني اقدام كنند. 
اما انگيزه اين اقدام چيست؟ 

براي پاس��خ به اين پرس��ش، كافي بود تا به يكي از پمپ 
بنزين هايي كه بين صحبت هاي روزمره اهالي غرب تهران 
زياد به آن اشاره مي شد سري بزنيم و منتظر پيشنهاد باشيم. 
مشاهدات در اين جايگاه نشان مي داد افراد شاغل در جايگاه 
به اغلب مراجعان براي سوخت گيري پيشنهاد مي كنند كه 
كارت س��وخت خود را به آنان فروخته و سپس نسبت به 
سوزاندن كارت سوخت و گرفتن كارت المثني اقدام كنند. 
يكي از افرادي كه در جايگاه مشغول به كار است در پاسخ به 
پرسش خبرنگار »تعادل« كه به عنوان يك راننده كه تمايل 
دارد كارت سوخت خود و همچنين كارت سوخت يكي از 
اقوامش را به فروش برساند با او وارد صحبت شده بود گفت: 
»اين روزها بازار كمي كساد است و قيمت كارت مشخص 

نيست. بايد صبر كنيم تا شنبه قيمت دقيقي كه كارت شما 
را مي خريم بگوييم« 

آن طور كه مشخص است افرادي كه در جايگاه هاي سوخت 
به خريد كارت سوخت اقدام مي كنند، با واسطه اي در ارتباط 
هستند. شخص واسط در فواصل زماني نسبتا منظمي و 
زماني كه شمار كارت ها به ميزان قابل توجهي زياد شده 
باشد براي دريافت كار و رساندن به مرز ايران اقدام مي كند. 

آن طور كه كاركنان در جايگاه سوخت مذكور ادعا مي كردند 
فرايند سوزاندن كارت سوخت و گرفتن المثني حداقل 10 
روز زمان مي برد و در همين 10 روز است كه كارت سوخت 
پيشين به لب مرز رسيده و براي امر قاچاق مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
در واقع به نظر مي رسد »حفره« طوالني بودن زمان اعالم 
سوختن كارت تا عملياتي شدن آن، چيزي است كه اكنون 

فضا را براي سوءاس��تفاده ايجاد كرده است. برخي اعتقاد 
دارند امكان صدور كارت المثني كارت سوخت براي جمع 
كثيري از مردم بدون اينكه مقصد پيش��ين اين كارت ها 
مشخص ش��ود، در واقع فضايي را براي سودجويي برخي 
افراد و واس��طه ها فراهم مي كند. اين در حالي است كه در 
فضاي فعلي صدور كارت ه��اي جديد براي دولت هزينه 

قابل توجهي دارد. 

ايسنا|
با سقوط چش��مگير قيمت ها، اتحاد نفتي عربستان 
و روس��يه كه قدرتمندترين ش��راكت در بازار جهاني 
نفت است، با دش��وارترين آزمون خود تاكنون روبرو 

خواهد شد.
قيمت نفت بيش از 30 درصد ريزش كرده و عربستان 
سعودي از روس��يه خواسته است براي كاهش دوباره 
توليد همكاري كند. اتحاد آنها موفق شد دو سال پيش 
بازار را احيا كند اما معلوم نيس��ت روس��يه اين بار نيز 
همراهي كند. دولت روسيه نسبت به عربستان سعودي 
فشار كمتري از پايين رفتن قيمت هاي نفت احساس 
مي كند و شركت هاي روسي نيز از ركورد باالي توليد 

و نقدينگي برخوردار هستند.
رينر سيل - مديراجرايي شركت اتريشي OMV در 
اين باره مي گويد: بايد صبر كنيم و ببينيم كه آيا واقعا 
روس ها تمايل دارند توليدشان را كاهش دهند، يا خير.

تنها قيمت نفت مطرح نيست بلكه پاي روابط سياسي 
ميان والديمي��ر پوتين - رييس جمهور روس��يه، و 
محمد بن س��لمان - وليعهد عربس��تان، نيز مطرح 
است. مسكو ناچار است مسائل اقتصادي را در برابر 
تمايل براي گسترش نفوذش در خاورميانه سبك و 

سنگين كند.

   شراكت  موفق
دو س��ال از زماني كه عربستان سعودي و روسيه دهه ها 
رقابت تجاري و اختالف نظ��ر ايدئولوژيكي خود را كنار 
گذاش��تند تا اتحادي متش��كل از 25 توليدكننده نفت 
معروف به اوپك پالس را تش��كيل دهند، گذشته است. 
در ط��ول 1۸ ماه كاهش توليد مش��ترك ك��ه در ژانويه 
س��ال 201۷ آغاز شد، اين گروه اش��باع عرضه را حذف 
و قيمت ه��اي نف��ت را تقويت كرد و به يك��ي از بدترين 

دوره هاي ركود بازار نفت پايان داد.
اين توليدكنندگان در ژوئن كه ماموريت كاهش توليد را 
تقريبا خاتمه يافته ارزيابي كردند و همچنين تحت تاثير 
تهديد تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران، روند 
محدوديت عرضه را معك��وس كردند. خالد الفالح، وزير 
انرژي عربستان سعودي و الكس��اندر نواك، وزير انرژي 
روسيه متحدان خود را به سوي توافقي براي افزايش قابل 

توجه توليد هدايت كردند.
ش��راكت آنها اكنون دچار چالش شده زيرا تصميمشان 
نتيجه معكوس داشته است. با اقدام مسكو و رياض براي 
باز كردن شيرهاي نفت، شركت هاي حفاري نفت امريكا 
نيز توليدشان را به سطح كم سابقه اي افزايش دادند. در 
اين بين، تهديد ترامپ براي به صفر رساندن صادرات نفت 
ايران عملي نشد و دولت امريكا همزمان با آغاز تحريم ها، 

به هش��ت خريدار بزرگ اي��ران براي ادامه وارداتش��ان 
معافيت داد.از اكتبر، بهاي معامالت نفت برنت از باالترين 
ركورد چهار ساله خود 2۶ دالر كاهش پيدا كرده است. 
شاخص قيمت نفت جهاني اكنون حدود ۶0 دالر در هر 
بشكه معامله مي ش��ود كه پايين سطح قيمت مورد نياز 
براي متوازن شدن بودجه اكثر اعضاي اوپك است.ترامپ 
همچنين نقش مهمي براي اتحاد اوپك پالس ايفا مي كند. 
وي همچنان سعودي ها را براي پايين نگه داشتن قيمت 
نفت تحت فشار نگه داشته است. عربستان در مواجهه با 
تهديد فزاينده قان��ون نوپك امريكا و مجازات هاي ديگر 
مربوط به قتل خاشقجي، ممكن است تصميم بگيرد به 
خواسته رييس جمهور امريكا عمل كند و شيرهاي نفت 

را باز نگه دارد.
 

 كاهش بيشتر توليد؟
در ح��ال حاض��ر حداقل به نظر مي رس��د س��عودي ها 
قيمت ه��اي باالتر را ترجيح مي دهن��د. فالح 12 نوامبر 
در ابوظبي گف��ت: اوپك پالس بايد ميزان عرضه خود را 
دست كم يك ميليون بش��كه در روز كاهش دهد. با اين 
حال منابع آگاه اظهار كرده اند: توليد نفت اين كشور ماه 
جاري به ركورد 11.1 ميليون بشكه در روز رسيده است. 
اما وزير انرژي عربستان گفت: صادرات روزانه در دسامبر 

حدود 500 هزار بش��كه كاهش خواهد يافت.گويا نواك 
چندان مجاب نشده است. وي 1۹ نوامبر در مسكو گفت: 
توليدكنندگان پيش از تصميم گي��ري درباره مداخله، 
بايد تح��والت بازار را در نوامبر و اوايل دس��امبر ببينند. 
قيمت هاي نفت از آن زمان به محدوده ۶5 تا۷5 دالر كه 
پوتين گفته بود قيمت مناسبي براي روسيه است، سقوط 
كرده اند.طبق اعالم كرملين، رييس جمهور روسيه ممكن 
است در حاشيه ديدار سران گروه جي 20 در آرژانتين، با 
وليعهد عربستان ديدار كند. اگر اين دو به توافق برسند، 
نهايي كردن آن در نشست اوپك پالس در وين بر عهده 

فالح و نواك خواهد بود.

   منافع روسيه
ايلدار داولتش��ين، تحليلگر انرژي در ش��ركت “وود اند 
كو “ با اش��اره به اينكه قيمت باالي نفت براي روسيه به 
اندازه سابق اهميت ندارد و حتي ممكن است قيمت باال 
براي اين كشور مشكل ساز شود، گفت: برخي از مسائل، 
همكاري ميان روس��يه و اوپك در زمين��ه توليد نفت را 

محدود مي كنند.
رش��د قيمت نفت در ابتداي امس��ال اتفاق خوبي براي 
روسيه بود. دولت روسيه حدود 45 درصد از درآمد بودجه 
خود را سال جاري از نفت و گاز به دست خواهد آورد اما 

حتي اگر شاخص قيمت اورال روسيه به 40 دالر كاهش 
پيدا كند، مي تواند هزينه هاي سال آينده را پوشش دهد.

توليدكنندگان نفت روس��يه مانند روس نفت اش��تياق 
چنداني براي كاهش مجددا توليد نشان نداده اند. بهسازي 
سيستم مالياتي روسيه به معناي آن است كه توليد باالتر 
و قيم��ت پايين تر نفت كمك مي كن��د توليدكنندگان 
سود بيشتري را حفظ كنند در حالي كه محدوديت هاي 
عرضه، طرح هاي آغاز پروژه هاي جديد را به تاخير خواهد 

انداخت.
اما از س��وي ديگر داليل سياس��ي زيادي وجود دارد كه 
پوتين بخواهد اتحاد با همتاي سعودي خود را تجديد كند. 
روسيه نفوذش در خاورميانه را در سال هاي اخير افزايش 
داده و پيمان با متحد واشنگتن در اين منطقه، موقعيت 

كرملين را تحكيم خواهد كرد.
تحليلگ��ران معتقدند اگر عربس��تان س��عودي در وين 
پيشنهاد كاهش توليد را مطرح كند، روسيه دستاوردهاي 
سياسي موافقت با چنين پيشنهادي را غيرقابل مقاومت 
خواه��د ديد حتي اگر مزاياي اقتص��ادي آن جاي بحث 
داشته باش��د. از ميان 3۶ تحليلگر و معامله گري كه در 
نظرسنجي بلومبرگ شركت كردند، 31 نفر پيش بيني 
كردند اوپك پالس با كاهش حداقل 1.1 ميليون بشكه در 

روز از ميزان توليد گروهي موافقت خواهد كرد.
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 3  مدير نفتي جديد
معارفه شدند

شانا|مسعود كرباسيان عصر روز چهارشنبه )هفتم 
آذرماه( در آيين تجليل و معارفه مديران پيشين و 
جديد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت 
نفت و گاز اروندان و شركت ملي حفاري ايران اظهار 
كرد: افتخارم اين اس��ت كه در مس��ووليت جديد، 
نخستين سفرم به استان خوزستان است؛ استاني 
كه منشأ تاريخ نفت و سرمايه ارزشمند كشور است. 
آرامش امروز ما، مرهون خوزستان است كه خط اول 
در دوران جنگ تحميلي بود. وي با بيان اينكه حامل 
پيام قدرداني وزير نفت از كاركنان اين سه شركت 
اس��ت، گفت: اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي به 
معناي واقعي در نفت جريان دارد. مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران يادآور شد: دولت براي تحويل اليحه 
بودجه س��ال ۹۸ به مجلس تا 15 آذرماه، در س��ه 
شيفت مشغول فعاليت است. كرباسيان بر استفاده 
از نيروهاي متخصص جوان در صنعت نفت تاكيد 
كرد و گفت: مجموعه تالش هايي كه در صنعت نفت 
و شركت ملي نفت ايران انجام مي شود بايد به خوبي 
بازتاب داده ش��ود. براي نمونه افزايش توليد پس از 
تحريم ها، اقدام هاي ارزشمند صنعت نفت در حوزه 
حفاري يا فعاليت توس��عه اي در غرب كارون تنها 
بخشي از فعاليت هاي انجام شده در اين شركت است.

در اين مراس��م، احمد محمدي، مديرعامل جديد 
ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، سيد عبداله 
موسوي، مديرعامل جديد ش��ركت ملي حفاري 
ايران و جهانگير پورهنگ، مديرعامل جديد شركت 
نفت و گاز اروندان، اولويت ه��اي خود را از افزايش 
انگيزه منابع انساني تا بهبود فرآيندهاي عملياتي 

مطرح كردند.

 برنت از رسيدن به 60 دالر 
باز ماند

تسنيم|در حالي كه انتظار مي رود اوپك و روسيه 
هفته آينده روي كاهش توليد نفت به توافق برسند، 
قيمت نفت امروز با افزايش مواجه بود، اما در عين 
حال افزايش ميزان ذخاير نفت خام امريكا مانع از 
رشد بيش��تر قيمت ها شد.بر اس��اس اين گزارش، 
قيمت هر بشكه نفت برنت امروز با 30 سنت، معادل 
0.5 درصد افزايش به 5۹ دالر و ۸1 سنت نسبت به 
رقم پاياني جلسه قبل رسيد. قيمت نفت خام امريكا 
نيز امروز با 20 سنت، معادل 0.4 درصد افزايش به 
51 دالر و ۶5 سنت رسيد.با وجود افزايش قيمت ها، 
ب��ه دليل مازاد عرضه به خصوص از س��وي امريكا، 
روسيه و كشورهاي عضو اوپك قيمت نفت نسبت به 
اوايل ماه اكتبر تقريبا يك سوم كاهش يافته است.

اوپك و اروپا در تالش اند به منظور مهار مازاد عرضه، 
به توافقي بر س��ر محدود كردن توليد دست يابند.

بانك اي ان زد در يادداش��تي نوش��ت، در حالي كه 
نشانه هايي از توافق اوپك و متحدانش بر سر كاهش 
توليد ديده مي شود، قيمت نفت اندكي ترميم شده 
اس��ت. قرار است اوپك و روس��يه طي روزهاي ۶ و 
۷ دس��امبر در مورد سياست توليد نفت با يكديگر 

رايزني كنند.

 آغاز صادرات نفت ايران
 به ژاپن از ماه آتي

فارس| از م��اه آينده خريد نفت از اي��ران را از پي 
خواهند گرفت؛ اما هنوز ژاپني ها نگفته اند، چه مقدار 

نفت از ايران خريداري خواهند كرد.
براساس آمارهاي موجود ژاپني ها پيش از تحريم ها، 
1۶0 هزار بشكه در روز در فاصله ژانويه تا سپتامبر 

سال 201۸ از ايران نفت خريداري مي كردند.
هيروشيگه سيكو، وزير اقتصاد، بازرگاني و صنعت روز 
سه شنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي در توكيو اظهار 
كرده بود، به دنبال تصميم امريكا براي اعطاي معافيت 
به ژاپن، پااليش��گاه هاي ژاپني سرگرم آماده سازي 

براي از سرگيري واردات نفت ايران هستند.
شركت JXTG هلدينگ كه بزرگ ترين پااليشگاه 
نفت ژاپن اس��ت، تاييد كرد به دنبال تحوالت اخير، 
سرگرم بررسي از سرگيري واردات نفت ايران است. با 
اين حال به ميزان خريد خود اشاره نكرد. شركت هاي 
ژاپني تحت فشار امريكا، خريد نفت ايران را در اكتبر 
متوقف كرده بودند. تارو آس��و، وزير دارايي ژاپن نيز 
اظهار كرده بود اين كشور خريدش از ايران را به منظور 
دريافت معافيت از تحريم هاي امريكا قطع كرده بود.

در اطالعي�ه ش�ماره 3 ش�ركت مل�ي پخش 
فرآورده هاي نفتي آمده اس�ت كه متقاضيان 
مي توانند از س�ه روش براي ثبت نام استفاده 
كنند كه نخست اين روش ها، ثبت نام مالكان 
خودرو يا موتورس�يكلت فاقد كارت سوخت 
با مراجعه حضوري به دفاتر پليس+10 با ارايه 
مدارك الزم اعالم شده است. در اطالعيه آمده 
اس�ت كه مالكان خودروهاي عمومي دولتي 
اعم از سواري، وانت و موتورسيكلت و مالكان 

خودروه�اي قولنامه اي ب�راي ثبت نام كارت 
س�وخت المثني، مي توانند همانند گذش�ته 
صرفًا با مراجعه به دفاتر پليس+10 نس�بت به 
ثبت تقاضاي خ�ود اقدام نماين�د. همچنين 
خودروهاي نو شماره داراي كارت سوخت بوده 
و كافي اس�ت مالكان آنها براي دريافت كارت 

سوخت خود به دفاتر پست مراجعه نمايند.
ب�ا وج�ود آنك�ه در اطالعيه مذك�ور مراجعه 
حضوري به عنوان يكي از س�ه روش ثبت نام 

ذكر شده اس�ت، با مراجعه خبرنگار »روزنامه 
تعادل« به چند مركز پليس +10 مشخص شد 
فقط تع�دادي از اين مراك�ز خدمات حضوري 
براي ثبت نام كارت سوخت را انجام مي دهند 
و اطالع رس�اني نادقيق ش�ركت ملي پخش 
فرآورده ه�اي نفت�ي در اي�ن رابط�ه س�بب 
سردرگمي مراجعان زيادي شده است. مردم 
به مراكز پليس +10 مراجعه مي كنند، اما به آنان 

گفته مي شود كه به مراكز ديگري بروند.

برش

عضو كارگروه آب هاي ژرف كشور با تاكيد بر اينكه انتشار 
خبر وجود هزار ميليارد متر مكعب آب زير زميني غير علمي 
است، گفت: ايران به لحاظ ساختار زمين شناسي كه دارد، 
ممكن نيست كه چنين منبع آب عظيمي را بتواند داشته 
باش��د و ما نيز با حفر چاه اكتشافي در حال مطالعه در اين 
زمينه هستيم و تاكنون نتايجي از اين مطالعات به دست 

نيامده است. 
طي روزهاي گذشته در شبكه هاي اجتماعي مطالبي در 
خصوص وجود هزار ميليارد متر مكعب آب  زيرزميني در 
سيستان و بلوچستان منتشر شده است. در اين خبر ادعا 
شده بود كه اين آب مي تواند تا 1۷3 سال آب شرب كشور را 
تامين كند. اين خبر در حالي در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دست مي ش��د كه به گفته محققان اين حوزه، ساختار 
زمين شناسي ايران به گونه اي است كه وجود اين حجم از 

آب در عمق هاي زياد آن محال است.
ايران هم اكنون در حال تجربه مشكالت جدي آب است. 
خشكسالي هاي مكرر توأم با برداشت بيش از حد آب هاي 
سطحي و زيرزميني از طريق شبكه بزرگي از زيرساخت هاي 
هيدروليكي و چاه هاي عميق، وضعيت آب كشور را به سطح 
بحراني رسانده  است. از نشانه هاي اين وضعيت خشك شدن 
درياچه ها، رودخانه ها و تاالب ها، كاهش س��طح آب هاي 
زيرزميني، فرونشست زمين، تخريب كيفيت آب، فرسايش 
خاك، بيابان زايي و طوفان هاي گرد و غبار است كه به عنوان 

چالش هاي زيست محيطي با آن دست و پنجه نرم مي كنيم 
و اين در حالي است كه برخي نيز ادعا مي كنند هر جا كه 
گسلي وجود داشته باشد، منابع آبي نيز موجود است كه به 
باور كارشناسان اين حوزه هر چند كه كليات اين ادعا صحت 
دارد، ولي به اين صورت نيست كه هر جا گسلي باشد، به 

منابع آبي دسترسي خواهيم داشت.

   منشا  نشر  شايعه 
دكتر مسعود مرسلي، عضو كارگروه آب هاي ژرف كشور و 
مشاور رييس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني، با 
اشاره به اقدامات سازمان زمين شناسي براي يافتن آب هاي 
كارستي، افزود:  بعد از يكسري مطالعات مقدماتي در حوزه 
آب هاي ژرف، چاه��ي در منطقه »زهك« زابل اس��تان 

سيستان و بلوچستان در عمق 2 هزار متري حفر شد. 
وي با بي��ان اينكه در اين حفاري در برخي از نواحي به آب 
برخورد كرديم، خاطرنش��ان كرد: كيفيت آبي كه در اين 
حفاري به دست آورديم، كيفيت مناسبي نيست، ضمن 
آنكه اين آب مخلوطي از گل حفاري را به همراه داشت، ولي 
به هر حال به آب رسيديم. مرسلي با تاكيد بر اينكه چاه حفر 
شده يك چاه اكتشافي است، اظهار كرد: در حوزه منابع آب 
زماني كه صحبت از “چاه اكتشافي “ مي شود، به اين معنا 
است كه چاهي به منظور بررسي اليه هاي زمين، شرايط 
و كيفيت آب و نفوذپذيري ها حفر مي شود.مشاور رييس 

سازمان زمين شناسي و اكتش��افات معدني در امور آب با 
بيان اينكه بر اين اساس چاه حفر شده يك چاه بهره برداري 
نيس��ت، توضيح داد: ما در ابتدا يك چاه اكتش��افي حفر 
مي كنيم و در صورتي كه به آب مناسبي برخورد كرديم، 
اقدام به حفر چاه بهره برداري مي شود، ولي در حال حاضر 
آزمايشات چاه حفرشده تكميل نشده است.وي اضافه كرد: 
تاكنون آزمايش هاي مورد نظر در داخل آن انجام نش��ده 
است، ضمن آنكه بخشي از آناليزهاي ايزوتوپي نمونه هاي 
آزمايشي براي بررسي بيشتر به خارج از كشور ارسال شده 
است و نتايج آن هنوز آماده نشده، مطالعات ما در حال انجام 
است و تكميل نشده است. مرسلي با اشاره به اخبار منتشر 
شده در شبكه هاي اجتماعي با تاكيد بر اينكه اين اخبار به 
هيچ عنوان صحت ندارد و از نظر علمي رد شده است، يادآور 
شد: بطور كلي از نظر علمي اينكه ادعا شود در اين منطقه 
چنين حجم عظيمي از آب وجود دارد، صحت ندارد. وي 
با تاكيد بر اينكه وجود هزار ميليارد متر مكعب آب با توجه 
به تخلخل و ضريب ذخيره نياز به وسعت زيادي دارد، ادامه 
داد: از اين رو اين خبر از نظر علمي اشتباه است و همچنان 
مطالعاتمان روي اين چاه در حال انجام است و تكميل نشده 
است.اين محقق تاكيد كرد: بعد از تكميل شدن نتايج اين 
مطالعات، نياز به مطالعات روي چاه ه��اي ديگر داريم تا 
بتوانيم تخمين اوليه از حجم آب به دست آوريم.وي افزود: 

در انتشار اين خبر مقداري عجله ناشيانه شده است.
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چرا امريكا نمي تواند محمد بن سلمان را محدود كند

واشنگتن سرگردان تعامل با وليعهد خودسر عربستان

انزواي محمد بن سلمان در نشست گروه جي 20

نويسنده: مضاوي الرشيد|
 استاد مركز خاورميانه مدرسه اقتصاد لندن |

ترجمه:  فهيمه قرباني|
قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار در كنسولگري سعودي 
در استانبول در دوم اكتبر به تصوير و اعتبار رژيم سعودي 
در سراس��ر جهان لطمه زده است. ش��ركاي عربستان 
همچون فرانسه، آلمان و انگليس كه همواره روابط نزديك 
خود با اين رژيم را گرامي داشته و از انتقاد آشكار از سركوب 
داخلي آن خودداري كرده اند، در پي قتل خاشقجي بطور 
علني اعتراض كرده اند و خواستار تحقيق روشن و صادقانه 

در اين باره شده اند. 
بازداشت و حتي حذف مخالفان و منتقدان چيز جديدي 
در عربستان نيست. اما قتل خاشقجي بر ظلم و جنايت 
يك رژيم اقتدارگرا پرتو تازه اي افكند. در گذشته، حاكمان 
سعودي حداقل تاحدي از طريق يك نظام تقسيم قدرت 
محدود مي شدند؛ نوعي نظام تقس��يم قدرت كه در آن 
شاهزاده هاي مختلف بخش هاي گوناگون با نفوذ حكومت 
را كنترل مي كردند و پادشاه در برابر همه آنها پاسخگو بود. 
اما ملك س��لمان اين مدل را از ميان برد، هنگامي كه در 
سال 2015 به قدرت رسيد و پسرش محمد بن سلمان را 
به باالترين مقام در عربستان سوق داد. پادشاهي سعودي 
از پادشاهي كه از طريق اجماع سلطنتي اداره مي شود، به 
پادشاهي كه يك فرد واحد قدرت مطلقه را در دست دارد، 

دگرگون شده است.
ديپلماس��ي ايراني به نق��ل از فارين افرز نوش��ت: قتل 
خاشقجي ظاهرا نشان مي دهد كه چنين قدرت مطلقه اي 
در نهايت زش��ت آن به كار برده ش��د. اين اتفاق موجب 
چالش جدي جديدي براي متحدان و شركاي عربستان 
به ويژه اياالت متحده ش��ده است. با توجه به اينكه بقيه 
خانواده سلطنتي و مردم سعودي كامال به حاشيه رانده 
شدند، امريكا تنها بازيگر باقيمانده با برخورداري از نفوذ 
كافي براي محدود كردن محمد بن سلمان است. به منظور 
انجام چنين امري، دولت دونالد ترامپ مي بايست درباره 
بنيادهاي ديپلماس��ي امريكا در قبال عربستان تجديد 
نظر كند. اما با توجه به پاسخ غيرصريح ترامپ به مساله 

خاشقجي تاكنون، چنين احتمالي بعيد است.

  تغيير جهت اقتدارگرايانه 
در قلب اين بحران كنوني در عربستان مساله جانشيني 
قرار دارد. در گذشته، رژيم سعودي متشكل از بخش هاي 
متعدد با شاهزاده هاي ارشد مختلفي بود كه آنها مسوول 
وزارتخانه هاي با نفوذ بودند. پادش��اه رييس دولت و نيز 
رييس خويش��اوندان س��لطنتي خود بود. اين ترتيبات 
گاهي اوقات منجر به اختالف در ميان شاهزاده ها مي شد، 
اما بطور كلي آن كمك به محدود كردن قدرت پادش��اه 
مي كرد؛ پادشاه مجبور به مشورت كردن با برادران خود 
درباره موضوعات اساسي و مهم بود. پادشاه به طرز موثري 
نخستين فرد در ميان همگنان خود بود، همراه با درجه اي 
از توازن كه در ميان دستجات مختلف آل سعود حاكم بود.

ملك عب��داهلل )2015�1924( آخرين پادش��اهي بود 
كه تحت اين ترتيبات حكومت ك��رد. او همچون ديگر 
پادش��اهان پيش از خود پذيرفت ك��ه وي نمي تواند بر 
عربستان به طرز موثري حكومت كند، چنانچه او برادران 
ارش��د خود را ناديده گيرد يا برخالف خواست آنها عمل 
كند. در يك رويداد اتفاقي عجيب و غريب، ملك عبداهلل 
نخستين پادشاهي شد كه شاهد مرگ هر دو وليعهد خود 
شد: نخست، برادر ناتني اش ش��اهزاده سلطان در سال 
2011 و س��پس، برادر واقعي اش شاهزاده نايف در سال 
2012. در حالي كه ه��ر دو وليعهد او بيمار بودند، ملك 
عبداهلل مقام جديدي را ابداع كرد � يعني جانشين وليعهد 
� تا از خأل قدرت بكاهد. او برادر ناتني خود شاهزاده سلمان 
را به آن مقام برگزيد و هنگامي كه عبداهلل در سال 2015 
درگذش��ت، سلمان پادشاه شد. در س��ال 2007، ملك 
عبداهلل هيات بيعت متشكل از 35 شاهزاده ارشد و پسران 
آنها را به منظور سرپرستي مساله جانشيني در زماني كه 

او يا وليعهد بميرد، تاسيس كرد. 
از آن زمان تاكنون، ملك س��لمان ترتيبات مورد تكريم 
تقس��يم قدرت خانواده س��لطنتي را از ميان برده است. 
او چني��ن اقدامي را به دليل تركي��ب جمعيتي خانواده 
سلطنتي توانست انجام دهد. هنگامي كه او قدرت را در 
دست گرفت، بيشتر برادران پادشاه مرده بودند. اين امر به 
او اجازه داد تا برادران باقيمانده واجد شرايط و حتي پسران 
بزرگ تر برادرهاي خود را ناديده گيرد. فقط يكي از برادران 
پادشاه، شاهزاده احمد گزينه اي براي مقام وليعهدي بود. 
اما به دليل به حاشيه رانده شدن او )وي هرگز مقامي ارشد 
در حكومت براي مدت زمان طوالني نداشت( و نيز به دليل 
خواست قوي ملك سلمان مبني بر تضمين ساختن اين 
امر كه تنها فرزند خودش ميراث دار تاج و تخت پادشاهي 
باشد، او )سلمان( تصميم گرفت كه شاهزاده احمد را نيز 
ناديده گيرد. ملك سلمان مقرن بن عبدالعزيز، وليعهد را 
بركنار كرد؛ سپس، او محمد بن نايف، وليعهد را در سال 
2017 عزل كرد و تصميم گرفت كه جانش��ين وليعهد 
تعيين نكند. در انجام اين انتصاب، ملك س��لمان هيات 
بيع��ت را ناديده گرفت. همه اين اقدام��ات راه را براي به 

قدرت رسيدن پسرش امكان پذير ساخت.
هيچ شاهزاده اي پيش از محمد بن سلمان اين تعداد زياد 
مقامات حكومتي در چنين سن جواني نداشته است. عالوه 
بر وليعهد بودن، او معاون نخست وزير، وزير دفاع، رييس 
شوراي امور اقتصادي و توسعه، رييس شوراي امور سياسي 
و امنيتي است. او رييس آرامكو، شركت نفت و گاز دولتي 
است. همچنين، شاهزاده جوان كنترل ابزارهاي قدرت 
نرم دولت س��عودي همچون سازمان تازه تاسيس شده 
»مديريت تفريحات عمومي« را برعهده دارد. عربستان 
به يك رژيم اقتدارگرا دگرگون شده است كه در آن همه 

قدرت دولت در دستان يك شخص متمركز است.
محمد بن سلمان كانال هاي معدودي را كه از طريق آنها 
مردم سعودي و خانواده سلطنتي زماني مي توانستند بر 
سياست تاثير بگذارند، مسدود كرده است. پس از بازداشت 
چندين عضو هيات بيعت در عمليات به اصطالح ضد فساد 
در سال 2017، اين هيات منحل شد. محمد بن سلمان 
ديوان سلطنتي را منحل كرده است، نهادهاي مذهبي را 
به حاشيه رانده و همچنين، منتقدان و نخبگان مالي را 

بازداشت كرده است.
وليعهد سعودي سياست هايي را از باال به پايين تحميل 
كرده اس��ت، بدون آنكه به مردم سعودي فرصت بحث و 
گفت وگو درباره آنها يا فق��ط اجازه انتقاد كردن از آنها را 
بدهد؛ براي مثال، لغو ممنوعيت رانندگي زنان و ارتقاي 
فرهنگ عامه و تفريحات. اين اصالحات سطحي به عنوان 
اصالحاتي اصولي وانمود و معرفي مي ش��وند و اينگونه 
ش��نيده مي ش��ود كه آنها جايگزين توده پسندي براي 
اصالحات سياسي هس��تند. همچنين، آنها طرح ريزي 
ش��ده اند تا توجه سعودي ها را از تش��ديد سركوب ها به 
ويژه س��ركوب صداهاي منتقد و خاموش كردن بحث و 
گفت وگو در فضاي عموم��ي منحرف كنند. حتي ديگر 
اعضاي خانواده سلطنتي از حقوق خود محروم شده اند. 
اقتدارگرايي جديد سعودي كه خواستار اطاعت محض و 
وفاداري به وليعهد است، در رسوايي قتل خاشقجي به اوج 

خود رسيده است.

  پادشاهان و روساي جمهور
با توجه به اينكه هيچ فردي قادر به محدود كردن محمد بن 
سلمان از درون عربستان نيست، او بايد از خارج از عربستان 
محدود شود. امريكا تنها قدرتي است كه مي تواند فشار 
الزم را اعمال كند. اياالت متحده ضامن اصلي امنيت رژيم 
سعودي است. تسليحات بيشتري به عربستان نسبت به 
هر كشور غربي ديگر مي فروشد. در واشنگتن، عربستان 
هنوز به عنوان يك شريك استراتژيك )اگرچه شريكي 
شرم آور از منظر مردم و رس��انه هاي امريكايي( در نظر 
گرفته مي شود. اياالت متحده عربستان را به عنوان يك 
متحد مهم در جنگ عليه تروريسم، يك بازيگر در منازعه 

اسراييل � فلس��طين و يك كنترل كننده و عامل توازن 
بخش در مقابل نفوذ در حال افزايش ايران در خاورميانه 
درنظر مي گيرد. متاسفانه، رابطه امريكا با عربستان كامال 
براس��اس روابط ش��خصي ميان رهبران تا هنجارهاي 
ديپلماتيك است. اين روابط درحال بازداشتن سياست 

موثر امريكا در قبال وليعهد است.
روابط به شدت شخصي ميان روس��اي جمهور امريكا و 
پادشاهان سعودي به سال 1945 بازمي گردد؛ هنگامي كه 
رييس جمهور امريكا فرانكلين روزولت با ملك عبدالعزيز 
آل سعود در خارج روي عرشه ناو يواس اس كوئينسي در 
كانال سوئز ديدار كرد. اين ديدار منجر به ايجاد نخستين 
پايگاه نظامي در پادش��اهي عربس��تان ش��د، جايي كه 
شركت هاي نفت امريكايي منافع خود را از سال 1933 
حفظ كرده بودند. نفت رابطه ميان امريكا و عربستان را 
تحكيم بخشيد و موقعيت اس��تراتژيك عربستان براي 
عمليات نظامي امريكا در آسيا مهم بود. اين منافع مشترك 
بنيادي را گذارد كه براساس آن، رهبران آينده دو كشور 

ديپلماسي در قبال يكديگر را توانستند هدايت كنند.

از آن ديدار تاكنون، اياالت متحده سياست خارجي خود 
در قبال عربستان را وابسته به برخورداري حق اعضاي 
خانواده سلطنتي دانسته كه با آنها سروكار دارد. از سال 
1983 تا 2005، آن شخص شاهزاده بندر بن سلطان، 
سفير عربستان در امريكا بود. در پي حمالت تروريستي 
11 سپتامبر، او به عربستان فراخوانده شد، هنگامي كه 
اياالت متحده كشف كرد كه 15 نفر از هواپيما ربايان 
سعودي بودند و دفاع از عربس��تان بسيار دشوار شد. 
شاهزاده ها تركي الفيصل و عادل الجبير كه جانشين 

بندر بن س��لطان به عنوان س��فير بودند )كه به دنبال 
بندر بن سلطان به عنوان سفير آمده بودند(، نتوانستند 
خواست واشنگتن را براي يك نماينده سعودي كه هم 
نزديك به پادش��اه و هم وفادار به منافع امريكا باشد، 
برآورده كنند. شاهزاد تركي به عنوان بخشي از مجموعه 
اقدامات برنامه ريزي ش��ده براي كاستن از تنش ها با 
اياالت متحده بالفاصله پس از 11 سپتامبر به واشنگتن 
فرستاده شد، اما او منتقد سياست امريكا درباره مسائل 
مهم ب��راي مثال، منازعه اس��راييل � فلس��طين بود. 
همچنين، او بس��يار زياد منتقد ارزيابي مثبت باراك 
اوبام��ا، رييس جمهور امريكا از قيام هاي عربي س��ال 
2011 بود. شاهزاده تركي استدالل مي كرد كه ايران، 
به جاي سياس��ت داخلي يا كسري هاي دموكراتيك، 
موجب بزرگ ترين تهديد هم براي عربستان و هم براي 
منطقه شده است. پس از امضاي معاهده هسته اي ميان 
ايران و ديگر كش��ورهاي غربي در سال 2013 بدون 
مشاركت عربستان و در پي مذاكرات محرمانه در عمان، 

شدت اين تنش ها بيشتر شد.
هنگامي كه محمد بن س��لمان به قدرت رسيد، او برادر 
خود خالد بن سلمان را به عنوان سفير جديد عربستان 
به واش��نگتن فرس��تاد. در حالي كه يك برادر در رياض 
قدرت در دست داشت، برادر ديگر مورد اعتماد ترامپ و 
دامادش، جرد كوشنر بود؛ ترتيباتي كه بسيار شبيه به يك 
مدل خانوادگي است تا ديپلماسي ميان دولت هاي حاكم. 
متاسفانه، به نظر مي رسد كه چنين روابط شخصي توجه 
بازيگران سياس��ت خارجي در واشنگتن را از كار دشوار 
ارزيابي نقادان��ه اولويت ها و منافع ملي در حال تغيير دو 

كشور منحرف كرده است.
رابطه ديپلماتيك ميان امريكا و عربستان با اين حقيقت 
كه عربستان كامال فاقد نهادهاي سالم مانند يك حكومت 
منتخب، يك پارلم��ان داراي كاركرد و يك قوه قضاييه 
مس��تقل كه مي تواند به پخش ق��درت و محدود كردن 
حكومت مطلقه پادشاهي كمك كند، پيچيده تر مي شود؛ 
به ويژه، امريكا هرگز از نفوذ خود براي تحت فشار قرار دادن 
متحد خود به منظور ايجاد چنين نهادهايي استفاده نكرده 
است. شاهزاده ها تنها كانالي هستند كه امريكا از طريق 
آنها مي داند چگونه با عربس��تان رفتار كند و هيچ گونه 
اقدامات معمول ديپلماتيك براي پاسخگو بودن شاهزاده 
خودسر وجود ندارد. امريكا ممكن است تصميم گيرد كه به 
اقتدارگرايي عريان اخير عربستان فقط به عنوان يك اتفاق 

تاسف برانگيز يا شرم آور � در يكي از مهم ترين روابط گرامي 
داشته شده امريكا حتي پس از قتل خاشقجي � توجه كند. 
هنگامي كه خاشقجي به قتل رسيد، ترامپ ميان محكوم 
كردن اين جنايت و يافتن بهانه براي محمد بن سلمان 
با اش��اره ضمني به اين امر كه قتل مي تواند كار »عناصر 
خودسر« در درون دولت باشد، در نوسان بود. اما در يك 
رژيم اقتدارگرا كه در آن همه قدرت در دستان يك فرد 
متمركز است، به سادگي باوركردني نيست كه مسووليت 
چنين اقدامي بر دوش هر كس��ي ج��ز وليعهد مي تواند 
افتد. اظهارات ترامپ فقدان كامل بررسي جدي قدرت 
و س��اختارهاي خاص سعودي را نش��ان مي دهد. از اين 
منظر، مزيت همكاري امريكا � عربستان فراتر از تجديد 

نظر جدي است.

  شاهزاده خودسر
در آينده نزديك، الزم اس��ت س��عودي ها راهي را براي 
جاي دادن خود در درون سياست كشورشان پيدا كنند. 
تحت حاكميت محمد بن سلمان � با توجه به اينكه همه 
نخبگان مذهبي، مالي و س��لطنتي سركوب شده اند � 
در حال حاضر، سعودي ها اساس��ا از طريق ترس اداره 
مي ش��وند. قتل خاش��قجي توجه آنها را به اين مساله 
متمركز كرده است كه تا چه اندازه زيادي رژيم به دنبال 
قدرت مطلقه خواهد رفت. بنابراين، اتكاي آنها به جامعه 
جهاني است تا اين وليعهد خطرناك را بتوانند محدود 

و كنترل كنند. 
امري��كا مي تواند حمايت خود از محمد بن س��لمان را 
با مش��روط كردن به اين امر ك��ه او آزادي هاي مردم و 
حاكميت قانون را به رسميت بشناسد، شروع كند. اين 
امر به محدود و كنترل كردن شاهزاده جواني كه در تالش 
براي قاپيدن قدرت است، كمك مي كند؛ شاهزاده اي كه 
تاكنون هيچ گونه احترامي براي جامعه بين المللي نشان 
نداده است و به ش��دت اعتماد ديپلماتيك را به ويژه در 
ارتباط با تركيه نقض كرده است. اما اگر قتل خاشقجي 
بدون هيچ گونه پيامدي خاتمه يابد؛ به نحوي كه امور از 
جانب امريكا به روال عادي در جريان باشد، اين آخرين 
اقدام مخوفي نخواهد بود كه ما شاهد آن هستيم. پاسخي 
حاكي از بي تفاوتي پيام روش��ني را از س��وي امريكا به 
محمد بن سلمان خواهد فرستاد: وليعهد جوان مي تواند 

از قتل بگريزد.
منبع: فارين افرز

محمد بن سلمان وليعهد عربستان در حالي در نشست 
رهبران گروه 20 در بونئوس آيرس آرژانتين ش��ركت 
مي كند كه با توجه به تحوالت اخير ازجمله قتل جمال 
خاش��قجي روزنامه نگار سعودي و همچنين نقش بن 
سلمان در جنگ يمن و ديگر بحران ها اين نشست به 
محلي براي فشار عليه رياض و وليعهد اين كشور تبديل 

شده است.
»محمد بن سلمان« روز چهارشنبه 7 آذرماه براي حضور 
در نشست گروه جي 20 وارد بوئنوس آيرس پايتخت 
آرژانتين شد. اين شهرديروز و امروز ميزبان نشست گروه 
جي 20 با حضور وزيران امور اقتصادي و مسووالن بانك  
مركزي 20 اقتصاد مطرح دنيا بوده است. نشست گروه 
جي 20 نخستين نشست بين المللي است كه محمد 
بن س��لمان پس از ماجراي قتل »جمال خاشقجي« 
روزنامه نگار منتقد سعودي در دوم اكتبر )10 مهرماه( 
در آن شركت مي كند. نشست گروه جي 20 در حالي 
روز جمع��ه در بونئوس آيرس آغاز ش��د كه با توجه به 
تحوالت اخير از جمله قتل جمال خاشقجي و حضور 
محمد بن سلمان وليعهد عربستان در آن، اين نشست 
مي تواند به محلي براي فش��ار عليه رياض تبديل شود 
و وضعيت سياس��ي محمد بن سلمان را وخيم تر كند. 
كشورهاي اروپايي پس از به قتل رسيدن روزنامه نگار 
منتقد سعودي، از لزوم بازنگري در حمايت از عربستان 
صحبت كرده و حتي كشورهايي نظير آلمان، دانمارك 
و فنالند نيز صادرات تسليحات نظامي به اين كشور را 

متوقف كرده اند.
صفحه عربي تارنم��اي »فران��س 24«، در اين زمينه 
نوشت: محمد بن سلمان در نشست گروه جي 20 در 

آرژانتين با استقبال سرد رهبران كشورهاي بزرگ روبرو 
خواهد شد. اين رهبران ترجيح خواهند داد در سايه قتل 
خاشقجي روزنامه نگار منتقد سعودي خود را از شاهزاده 
جوان سعودي دور نگه دارند. بن سلمان روز چهارشنبه 
براي شركت در نشست گروه جي 20 به بوئنوس آيرس 
وارد شد. اما سفر وي انتقادهاي گسترده اي را از سوي 
سازمان هاي جامعه مدني بين المللي به دنبال داشته 
اس��ت. اين سازمان ها براي دس��تگيري و محاكمه بن 
سلمان به دليل نقش وي در جنايت هاي جنگ يمن و 
قتل خاشقجي تالش مي كنند. اما بدون ترديد استقبال 
س��رد رهبران با وي در نشس��ت گروه ج��ي 20 ضربه 
دردناكي براي وليعهد عربس��تان اس��ت. زيرا رهبران 
نگران��ي آن را دارند كه به دليل ديدار با بن س��لمان در 
عرصه داخلي با انتقادهايي روبرو شوند. محمد بن سلمان 
طي روزهاي گذش��ته به چهار كشور عربي سفر كرد و 
با استقبال رهبران اين كش��ور روبرو شد. اما مخالفان 
سفر وي در تونس دست به تظاهرات زدند. سازمان ها 
و گروه هاي مدني فعال هم او را به قتل خاشقجي متهم 
كردند. او در شرايطي به آرژانتين سفر كرده كه قرار است 
در نشست گروه 20 با رهبراني روبرو شود كه به شدت 

قتل خاشقجي را محكوم كرده اند. 
تارنم��اي فران��س 24 به نق��ل از »هيلر« پژوهش��گر 
انديش��كده ش��وراي آتالنتيك در لندن نوشت: سوال 
اساسي اين است كه كدام يك از رهبران جهان از ديدار 

آشكار با او استقبال خواهند كرد؟ 
به نوشته فرانس 24، اين شاهزاد سعودي نگران است 
كه شماري از رهبران كشور در نشست گروه جي 20 او 
را ناديده گيرند. در اين زمينه »بسمه المومني« استاد 

دانشگاه واترلو كانادا معتقد است شايد كه ممكن نباشد 
كه از گرفتن عكس دسته جمعي پرهيز شود، اما رهبران 
ليبرال دموكرات مثل رهبران آلمان و كانادا تمايل روبرو 

شدن با وي و دست دادن با او را ندارند.
روزنامه »الشرق« قطر نوشت: وليعهد عربستان كه براي 
حضور در نشست رهبران گروه جي 20 به آرژانتين سفر 
كرده با اوضاع سختي روبرو است. احتمال آن وجود دارد 
كه رهبران كشورهاي گروه جي 20 به دليل نقش وي 
در ماجراي قتل خاشقجي حاضر به ديدار با وي نشوند. 
اين سفر در ش��رايطي صورت گرفته است كه سازمان 
حقوق بشري »هيومن رايتس واچ« گفته است دست 
عدالت كوتاه نيست و مي تواند كساني را عدالت را زير پا 

مي گذارند در ديگر قاره ها هدف قرار دهد.
روزنامه الشرق اضافه كرد: با وجود اينكه وليعهد عربستان 
ب��راي بهبود چهره خود تالش مي كند اما بس��ياري از 
تحليلگران گمانه زني كرده اند كه بن سلمان به دليل 
برخي مسائل مثل جنگ يمن و ماجراي قتل خاشقجي 
در شرايط س��ختي قرار گيرد. بر پايه اين گمانه زني ها 
شايد رهبران جهان حاضر نشوند با وي ديدار دوجانبه 
داشته باشند. به نظر مي رسد »آنگال مركل« صدر اعظم 
آلمان قصد ديدار دوجانبه با بن س��لمان را در حاشيه 
اين ديدار نداشته باش��د. به ويژه كه او پس از ماجراي 
قتل خاشقجي قراردادهاي فروش سالح به عربستان 
را تا زمان مشخص شدن نتيجه تحقيقات در اين زمينه 
به حالت تعليق در آورده است. »ترزا مي« نخست وزير 
انگليس هم آمادگي ديدار با وي را ندارد. زيرا شهروندان 
انگليس پس از قتل خاشقجي دست به راهپيمايي زده اند 
و اين ديدار سبب خواهد شد كه او از سوي شهروندان 

كشورش با انتقادهاي س��ختي روبرو شود. »ايمانوئل 
ماكرون« هم در ش��رايطي كه با انتقادهاي سختي در 
فرانسه روبرو است و تظاهرات در اين كشور هنوز ادامه 
دارد براي مهار اين تظاهرات تالش مي كند و از ديدار با 

بن سلمان پرهيز كند. 
به نوش��ته روزنامه »راي اليوم« چ��اپ لندن، »كينث 
روت« مدير اجرايي هيومن رايتس واچ به رهبران جهان 
درباره ديدار با وليعهد عربس��تان در نشست گروه جي 
20 هشدار داد. او گفت بهتر است كه رهبران جهان به 
دنبال دخالت هاي احتمالي بن سلمان در جنايت هاي 
بين المللي خطرناك پيش از عكس گرفتن دسته جمعي 

با بن سلمان دو بار فكر كنند.
به نوشته روزنامه »القدس العربي« چاپ لندن، محمد 
بن سلمان در شرايطي در نشست گروه جي 20 حاضر 
مي ش��ود كه او به دليل كس��ري بودجه، هزينه جنگ 
يمن )ماهانه 7 ميليارد دالر( و بيكاري 35 درصدي در 
عربستان و شكس��ت طرح هاي اقتصادي مثل فروش 
سهام آرامكو در شرايط ناگواري به سر مي برد و ماجراي 
قتل خاشقجي و افزايش انتقادها از او در سطح جهاني 

شرايط را بر او سخت تر كرده است.
»سعيد الفقيه« مخالف عربستاني به تارنماي »عربي 
21« مصر گفت بن س��لمان در نگراني به سر مي برد و 
اين نگراني در شرايطي كه او در نشست گروه جي 20 
در تنگنا قرار مي گيرد دوچندان خواهد شد. حضور وي 
در نشست گروه جي 20 و در تنگنا قرار گرفتن او سبب 
مي شود كه خشم ها در داخل خاندان حاكم افزايش يابد. 
هرچه بن س��لمان بيشتر در خارج بماند فرصت كودتا 
عليه او در داخل خان��دان حاكم افزايش خواهد يافت. 

افزايش تنگناها بر بن سلمان در جامعه بين الملل سبب 
تقويت دشمنان وي در داخل خواهد شد.

روزنامه راي اليوم در گزارش��ي ديگر ب��ه قلم »كمال 
خلف« با عنوان »بن سلمان و سياست فرورفتن در گل و 
الي« نوشت: در تاريخ عربستان سعودي هيچ پادشاه يا 
وليعهدي سراغ نداريم كه مانند محمد بن سلمان متنفر 
و مورد انتقاد قرار گرفته باش��د. بن سلمان سياستي را 
دنبال كرد كه هيچ رنگ و بويي از سياست در آن ديده 
نشده اس��ت. او در مسير خود اش��تباه هاي بسياري را 

مرتكب شد كه همواره با خيره سري همراه بود. 
او »محمد بن نايف« و »عبدالعزيز بن فهد« را به حاشيه 
راند و ديگر شاهزادگان عربستان در هتل ريتز كارلتون 
بازداش��ت و آنان را مجبور كرد كه از دارايي هاي خود 
چشم پوشي كنند. او »س��عدالحريري« نخست وزير 
لبنان را در عربس��تان بازداشت كرد. به جنگ خانمان 
سوزي در يمن وارد شد. با رژيم اسراييل وارد ائتالف شد و 
همواره با دست و دل بازي دالرهاي نفتي را به ترامپ داد. 
او عربستان را خوار و ذليل كرد و فهرست جنايت هاي 
او بسيار است كه آخرين مورد آن قتل جمال خاشقجي 
بطور شگفت آوري است. مسائلي وجود دارد كه نشان 
مي دهد بن سلمان به شدت به سوي فاجعه پيش مي رود. 
مشاوران وي تصميم هاي كودكانه و احساسي مي گيرند 
و او نس��بت به واقعيت ها آگاهي ندارد و امور را اشتباه 
ارزيابي مي كند. شتاب زدگي بن سلمان و بي تجربه بودن 
او سبب شده است كه چهره عربستان در سراسر جهان 
تخريب ش��ود. جنگ يمن، قتل خاشقجي و تكه تكه 
كردن جسد او و عادي سازي روابط با اسراييل خطرهايي 

است كه بن سلمان را در گل و الي غرق خواهد كرد.

   شاهزاده ها تنها كانالي هستند كه امريكا 
از طريق آنها مي داند چگونه با عربس�تان 
رفت�ار كند و هي�چ گونه اقدام�ات معمول 
ديپلماتيك براي پاسخگو بودن شاهزاده 
خودس�ر وجود ندارد. امريكا ممكن است 
تصميم گيرد ك�ه ب�ه اقتدارگرايي عريان 
اخير عربس�تان فقط به عنوان يك اتفاق 
تاس�ف برانگيز ي�ا ش�رم آور � در يكي از 
مهم ترين روابط گرامي داشته شده امريكا 

حتي پس از قتل خاشقجي � توجه كند.
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ممنوعيت صيد خاويار
 در خزر تمديد شد

رييس امور بين الملل س��ازمان شيالت ايران گفت: 
نمايندگان پنج كشور ساحلي درياي خزر، ممنوعيت 
صيد تجاري ماهي��ان خاوياري در اين دريا را تا پايان 
س��ال 2019 ميالدي تمديد كردند. مرتضي مهران 
پوردر پايان »دومين اجالس كميسيون حفاظت و 
بهره برداري منابع زنده آبي درياي خزر« كه در باكو 
برگزار شد، در گفت وگو با ايرنا افزود: ممنوعيت صيد 
تجاري ماهيان خاوياري از سال 2010 ميالدي آغاز 
شده اس��ت . وي يادآوري كرد: براي نخستين بار در 
سال 2010 ميالدي در جلسه روساي جمهوري پنج 
كشور ساحلي درياي خزر در باكو، صيد تجاري ماهيان 
خاوياري براي پنج سال ممنوع اعالم شد و هر سال هم 
ممنوعيت در اين زمينه تمديد مي شود .  مهران پور 
افزود: در اجالس امسال نيز تصميم گرفته شد، حداقل 
تا پايان سال 2019 ميالدي ممنوعيت صيد تجاري 
ماهيان خاوياري ادامه يابد و در جلس��ه آتي كه سال 
آينده برگزار مي ش��ود، براي س��ال هاي بعد در اين 
زمينه تصميم گيري خواهد شد . وي، درباره وضعيت 
ماهيان خاوياري درياي خزر، اظهارداش��ت: گزارش 
ارايه ش��ده در اجالس باكو نشان دهنده اين بود كه با 
وجود ممنوعيت به كار گرفته شده، وضعيت ذخاير 
اين ماهيان بهبود چنداني نداشته است .  مهران پور، با 
اشاره به اينكه قرار شد در كار گروه علمي اين كميسيون 
اين مساله رسيدگي شود، افزود: از ابتداي ممنوعيت 
صيد ماهيان خاوياري بنا بود س��از و كار اجرايي اين 
موضوع تدوين شود كه متاسفانه بنا به داليلي اين كار 
انجام نگرفته و در اين كميسيون تصميم گرفته شد 
در اجالس كار گروه علمي كه قرار است در نيمه اول 
سال 2019 ميالدي در روسيه برگزار شود، اين مساله 
بار ديگر رسيدگي و اين ساز و كار اجرايي هم تدوين 
شود وي افزود: سهميه صيد س��ال 2019 ميالدي 
براي ماهيان خاوي��اري و كيلكا و گونه هاي مختلف 
براي اهداف تحقيقاتي و بازس��ازي ذخاير س��هميه 
كشورها نيز در اين كميسيون مشخص شد. وي افزود: 
قرار ش��د صيد ماهيان خاوياري فقط براي بازسازي 
ذخاير و امور تحقيقات��ي انجام گيرد و هر گونه صيد 
تجاري اين ماهيان همچنان ممنوع است و در پروتكل 
اجالس هم آمده اس��ت كه صادرات خاويار و گوشت 
اين ماهيان براي سال 2019 ميالدي صفر و ممنوع 
اس��ت . وي درباره نتايج دومين اجالس كميسيون 
حفاظت و بهره برداري منابع زنده آبي درياي خزر در 
باكو، گفت: در سال 1393 موافقتنامه جديد حفاظت 
و بهره برداري از منابع زنده درياي خزر در آستاراخان 
روسيه همزمان با اجالس روساي جمهوري امضا و يك 
كميسيون جديد تاسيس شد كه در قالب آن پارسال 
اجالس قبلي اين كميسيون برگزار شد .  رييس گروه 
امور بين الملل سازمان ش��يالت ايران افزود: اجراي 
موافقتنامه مبارزه با صيد غيرمجاز آبزيان در درياي 
خزر كه تاكنون سه جلسه در اين زمينه در تركمنستان 
برگزار شده است، در اجالس باكو نيز بررسي و قرار شد 
كه در جلسه بعدي مذاكرات در اين زمينه ادامه پيدا 
كند .  مهران پور اظهار داشت: در عرصه علمي يك كار 
گروه در قالب اين كميسيون تشكيل و بنا شد در نيمه 
اول س��ال 2019 ميالدي اولين جلسه اين كار گروه 
در روسيه برگزار ش��ود . وي، گزارش كشورها درباره 
عملكرد صيادي و بازس��ازي ذخاير در سال 2017 
ميالدي را از موضوعات دومين اجالس كميس��يون 
عن��وان ك��رد .  وي، فعاليت كميس��يون حفاظت و 
بهره برداري منابع زن��ده آبي درياي خزر را اثر بخش 
خواند و گفت: اين تنها نهادي است كه در كشورهاي 
حاشيه خزر در رابطه با مسائل شيالتي فعاليت دارد و 
در پنج كشور مورد تصويب مجلس نيز قرار گرفته و بايد 
تالش شود كه اين كميسيون جايگاه بهتري پيدا كند . 

مشكلي براي تهيه خوراك 
طيور نداريم

عضو كميسيون كش��اورزي اتاق بازرگاني تهران در 
خصوص برخي اظهارات مبن��ي بر كمبود دانه هاي 
خوراكي براي طيور گفت: ما هيچ گونه كمبودي در 
اين حوزه نداريم و انبارهاي ما پر است و واردات نيز به 
اندازه مورد نياز صورت گرفته است. مهدي معصومي 
در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص افزايش ماليات 
در س��ال آينده گفت: به هر حال دولت در سال هاي 
اخير سعي كرده تا درآمد خود را از ماليات تامين  كند 
تا كمتر به نفت وابسته باشد اما موضوع اينجاست كه 
ماليات بايد از درآمد باشد و هر كسي كه در طول سال 
افزايش درآمد داشته به نسبت همان ماليات بيشتري 
را بپردازد. وي ادامه داد: خيلي از اقش��ار جامعه امروز 
ماليات نمي دهند بطور مثال از سيستم واسطه گري 
هيچ گونه مالياتي دريافت نمي شود در صورتي كه آنها 
نيز از خدمات، بهره يكسان مي برند. عضو كميسيون 
كش��اورزي اتاق بازرگاني تهران ادام��ه داد: برخي از 
ارگان ها درآمد خوبي دارند اما از دادن ماليات معاف 
هستند اين در حالي اس��ت كه عمده درآمد كشور 
در دست آنها اس��ت. ماليات دهندگان واقعي امروز 
توليدكنندگان كوچك، متوسط و كارمندان هستند و 
شركت هاي بزرگ و نيمه دولتي از پرداخت ماليات به 
اشكال مختلف طفره مي روند. وي در خصوص نقش 
بخش خصوصي در دور زدن تحريم ها گفت: بخش 
خصوصي مي تواند مثل دوره قبل نقش مهمي داشته 
باشد البته به ش��رطي كه به آنها آزادي عمل دهند. 
اكنون گشايش اعتبار سخت شده و بايد حتما از كانال 
خاصي صورت بگيرد اين در حالي است كه مشكالت 
زيادي در حوزه صادرات كاال وجود دارد و ارز آ ن را بايد 
از يك كانال مشخص عرضه كرد. معصومي در خصوص 
وضعيت مرغ و تخم مرغ گفت: در حال حاضر به اندازه 
نياز كشور توليد داريم و مشكلي در اين زمينه وجود 
ندارد اين افزايش قيمت ها به دليل باال رفتن هزينه 
حمل و نقل است ضمن آنكه تاخير در صدور مجوز و 
گران شدن بسته بندي سبب شده مشكالتي در اين 
حوزه به وجودآيد. او در خصوص برخي اظهارات مبني 
بر كمبود دانه هاي خوراكي براي طيور گفت: ما هيچ 
گونه كمبودي در اين حوزه نداريم و انبارهاي ما پر است 

و واردات نيز به اندازه مورد نياز صورت گرفته است.



اخبار 9 دريچه

زمان سنج و تازيانه

داستان هاي سرمايه داري مداومًا از ثروتمندان موفق حرف مي زنند، اما از بازنده ها چيزي نمي گويند

چگونه  برده داري  الهام بخش  مديريت  مدرن  شد

ترامپ، ملي گرايي  و  پروژه  اروپا

مترجم| الهام آقاباباگلي|
سرمايه داري هميشه مدافع آزادي بوده است. از نظر 
طرفداران اين مكتب اگر اجازه بدهيم آدم ها آزادانه 
دست به مبادله بزنند، دست نامريي بازي برد-بردي را 
رقم مي زند كه به نفع همه است. اما رسيدن به حداكثر 
سود، عالوه بر آزادي، مستلزم كنترل نيز هست. اين 
وظيفه را علم مديريت بر عهده گرفت و با خط كش و 
كرنومتر به جان كارگران افتاد؛ علمي كه پژوهش هاي 
تاريخي جديد نشان مي دهد، پيشگامانش، نه استاد 

دانشگاه كه برده داران بودند.

كيتلين سي. روزنتال، بوستون ريويو- سال ۱۹۱۱، 
كميته ويژه اي در كنگره تش��كيل ش��د تا تأثير رويه هاي 
كسب وكار مدرن را بر زندگي كارگران بررسي كند. توجه 
خاص اين كميته به چيزي بود كه مديريت علمي خوانده 
مي ش��د، تكنيكي كه به دنبال ارزيابي و افزايش بهره وري 
كارگر بود. صريح ترين مدافع اين سيستم، مهندس مكانيكي 
به نام فردريك وينزلو تيلور بود كه شاهكارش، اصول مديريت 
علمي، را تازه منتش��ر كرده بود. كت��اب تيلور به معياري 
الهام بخش براي حرفه مديريت تبديل شد. درواقع، تأثير او 
امروز هم همچنان ادامه دارد. مقاالتي كه به تاريخ پيشگامان 
مديريت مي پردازند غالبًا با او آغاز مي شوند و تالش هايش 
را براي به كاربردن معيارهاي دقيق، حتي براي فرايندهاي 

ابتدايي، تحسين مي كنند.
باوجوداين، زماني كه تيلور و ديگران براي شهادت دادن در 
۱۹۱۱ فرا خوانده شدند، لحن شان به هيچ وجه الهام بخش 
نبود. و منتقدان مديريت علمي به نقطه ارجاع بسيار متفاوتي 
اشاره مي كردند: برده داري. آهنگري كاركشته از كارخانه 
اسلحه س��ازي واترتاون در ماساچوس��ت به كميته گفت 
كه از نظرش در مديريت علمي »انگار به بردگي كش��يده 
شده ايم«. او گفت مديران كنترل بي حدي اِعمال مي كنند 
»وقتي سِر كارمانيم، همه جا دنبال مان مي آيند... و وقتي خم 
مي شويم تا چند مفتول برداريم، با زمان سنج باالي سرمان 
مي ايستند... اين  كارها براي آدم تحمل ناپذير است«. رييس 
اتحاديه ماشين كاران گفت كه اين سيستم »انسان ها را تا 
حِد بردگي واقعي و دس��تمزدهاي كم پايين آورده است« 
و اينكه سيستم »چنان جِو سوءظني را در ميان افراد پديد 
آورده است كه هركس ديگران را خائن يا جاسوِس احتمالي 
قلمداد مي كند«. نزديك به جلسات استماع، با اينكه كميته 
اقدام چنداني نكرد، با اين مساله موافق بود كه بخش هايي 
از اين سيستم »مثل تازيانه نگهباِن برده ها بر تن سياهان« 
عمل مي كند، »چرا كه كارگران را در حالت تشويشي مداوم 
نگه مي دارد«. البته، تيك تاك كردن زمان سنج از ضربه شالق 
تازيانه -يا تازيانه و ساعتي كه هم زمان به كار مي رفتند، كه 
در برخي كشتزارها اينگونه بود- بسيار متفاوت است. اما، 
بااين حال، چيزي افشاگر و عميقا نگران كننده در اين تشبيه 
وجود دارد، مخصوصا به اين دليل كه طرفداران مديريت 
علمي گاهي از سبك گفتار برده داري هم استفاده مي كردند، 
و آن هم نه براي اينكه سيستم را محكوم كنند، بلكه براي 
س��تايش از آن. يكي از همكاران تيلور، اس��كادر كاليس، 
مي گفت كه مديريت علمي صرفا نوعي نظام »همكاري يا 
دموكراسي« است، اما تعريف كاليس از دموكراسي آشكارا 
غيردموكراتيك بود: او مديريت علمي را به مثابه سيستمي 
توصيف مي كرد كه »متشكل از فردي تواناست كه رهبري را 
به دست مي گيرد تا در مواردي كه در مقام قدرت مافوق است 
’فرمان هايي‘ صادر كند و ديگران به فرمان هايش گردن نهند: 
اين رابطه رابطه ارباب و برده است، فارغ از اينكه در غير اين 
صورت چه بنامندش«. از ديد مدير، كنترْل مشخصه اصلي 
مديريت علمي بود. مناسبات كنترل در طول زمان ممكن 
بود تغيير كنند: »هميشه تراشكار مي توانست راه هاي بهتري 
را به سرپرست نش��ان دهد«. اما، از ديد كارگران، تغييرات 
زودگذر سود كمي داشتند. وقتي راهي بهتر را به سرپرست 
نشان مي دادند، قدرت خودشان را واگذار مي كردند. آنان 

خودشان را قابل جايگزيني نشان مي دادند.
جالب ترين ش��باهت بي��ن ب��رده داري و مديريت علمي 
را مي ت��وان در »اي��ده وظيف��ه« يافت، چي��زي كه تيلور 
»برجسته ترين عامل در مديريت علمي مدرن« توصيف 
مي كرد. سيس��تِم وظيفه اي با افكاِر هنري لورنس گانت 

ارتباط نزديكي دارد، كسي كه امروزه به خاطر نمودار گانت 
مشهور اس��ت، ابزاري براي زمان بندي كه هنوز هم نام او 
را بر خود دارد. در طول دوران ش��كوفايي مديريت علمي، 
گانت يك »سيس��تم وظيفه اي و پاداشي« ايجاد كرد كه 
يك وظيفه ثابت و دستمزدي مشخص به ازاي ساعت كار 
را با پاداش هايي ب��راي كار اضافي جفت وجور كرد. در اين 
سيستم، كارگران دستمزدي پايه به عالوه مقداري اضافي 
براي توليد بيشتر از حداقلي مشخص دريافت مي كنند. با 
تركيب وظيفه اي انجام شدني )به جاي وظيفه اي حداكثري( 
با پ��اداش، كارگران از امنيِت حداقِل دس��تمزد برخوردار 
مي شوند، اما همچنين تشويق مي ش��وند كه بيش از آن 

تالش كنند.
نه گانت و نه تيلور، با اينكه جزييات ت��ازه اي ارايه كردند، 
سيستم وظيفه اي را پديد نياوردند. اين سيستم پيشينه اي 
بسيار قديمي تر دارد، و يكي از شيوه هاي اصلي ساماندهي 
كار در دوران برده داري بود. در چارچوب سيستم وظيفه اي، 
به برده »وظيفه« يا سهمي مشخص مي دهند كه از او انتظار 
مي رود ت��ا پايان روز انجامش دهد؛ اين ش��يوه در تقابل با 
سيستم گروهي بود، كه در آن بردگان زير نظارت دايمي براي 
مدت مشخصي كار مي كردند. در برخي موارد، برده داراني كه 
از سيستم وظيفه اي بهره مي بردند حتي پاداش هايي ماهانه 
براي دستاوردي مي دادند كه بيشتر از اهداف مشخص شده 
بود. آن برده داران به گونه اي تطميع مي كردند كه نه فقط 
شبيه روش هاي گانت بلكه شبيه روش هاي اقتصاد گيگي 
امروز هم بود. درواقع، به استثناي دستمزد پايه و اين توانايي 
بسيار مهم كه كارگران مي توانستند كارشان را رها كنند، 
سيستم جديد گانت تقريباً در تمام جنبه ها همان سيستمي 
بود كه بعضي از برده داران به كار مي بردند، واقعيتي كه گانت 
براي پنهان كردنش هيچ تالش��ي نكرد، بلكه اذعان كرد 
»بس��ياري از افراد« از واژه »وظيفه«، به دليل ارتباطش با 
برده داري، بيزارند، و اين اشاره ضمني منفي را »نقطه ضعف 

اصلي« اين سيستم قلمداد مي كرد.
اگر ريشه هاي گانت در جنوب امريكا را در نظر بگيريم، اين 
مساله كمتر تعجب آور است. گانت در آستانه جنگ داخلي 
امريكا در خانواده اي برده دار در مريلند به دنيا آمد. پدرش، 
ورجيل گانت، مالك بيش از شصت مرد و زن و كودك بود. 
همانطور كه گانت مي نويسد: »اصطالح ’ارباب سختگير ‘در 
زبان ما اصطالحي قديمي اس��ت؛ نماد زماني اس��ت كه 
خوشبختانه حاال ديگر گذشته است، كه انسان ها مجبور 
بودند كار كنند، نه براي منافع خودشان بلكه براي منافع 
كسي ديگر«. هدف گانت اين نبود كه به اين سيستم قديمي 
پايان دهد، بلكه مي خواست با نيازهاي مدرن سازگارش 
كند. همانطور كه توضيح مي دهد: »سياست كلي گذشته 
واداشتن بود، اما دوران فشار بايد جايش را به دانش بدهد و 
سياسِت آينده آموزش و راهنمايي به  سود همه ذي نفعان 
خواهد بود«. به تعبيري، مديريت علمي، درحالي كه خوِد 
نهاد برده داري را كنار مي گذارد، عينا چكيده تكنيك هايش 
را بازسازي مي كند. لفاظي گانت لزوماً درباره فاصله گرفتن 
نبود، بلكه درباره پيشرفت بود؛ ظاهراً دوست داشت بگويد 
كه »مديريت علمي نشانه گامي بلند رو به جلو از كار برده وار 
است«. جيمز ميپس داج، توليدكننده اي اهل فيالدلفيا و 
كسي كه خيلي زود طرفدار تيلور شد، در ۱۹۱۳ توضيح داد 
كه »نمي توانيم بگوييم اولين نفري كه منشأ ايده مديريت 
علمي را ]از بردگي[ جدا كرد، چه كسي بود، چرا كه اين ايده 
در اولين فرياِد از س��ر عذابي به دنيا آمد كه از لبان برده اي 
شالق خورده خارج شده بود«. ارجاع داج ارجاعي استعاري 
به گذشته اي مبهم و دور بود، جايي كه برده داري رواج داشت، 
نه به جنوب برده دار. اما فهميده بود كه »نسل حاضر« وارث 
»رابطه ارباب و برده از گذشته« است و كار مديريت علمي را 

فراتر رفتن از اين رابطه مي ديد.
آلريش بانل فيليپِس م��ورخ، كه در ۱۹۱۸ به تاريخ نگاري 
مشغول بود، به شباهت هايي بين مديريت علمي و برده داري 
اذع��ان كرد. همان طور كه دنيل جوزف س��ينگل متذكر 
مي شود، وقتي فيليپس پيچيدگي استراتژي هاي مديريت 
جنوب��ي را توصيف مي كرد، ترجيح م��ي داد به مجموعه 
مقاالتي در مجله ساوثرن پلنتر نوشته اچ. دابليو. ويك ارجاع 
دهد، كسي كه »تحليلش از موضع و جنبش« شبيه برخي 
از پيشرفته ترين مطالعات صنعتي زمان خودش بود. شايد 

ديدگاه هاي خوش بينانه خوِد فيليپس نسبت به برده داري او 
را قادر كرده بود كه چنين پيوندهايي را ببيند. آثار او كه يكي 
از بانفوذترين مورخان برده داري است آكنده از تعصب نژادي 
بود. مشهور است كه برده داري را نوعي »مدرسه« براي برده 
وصف مي كرد و توصيفاتش از روابط متقابل بين كشتكاران 
و بردگان شان شباهت هاي چشمگيري به شيوه هايي داشت 
كه تيلور روابط متقابل ايدئالش را بين مديران و كارگران 
توصيف مي كرد. در ۱۹۱۱، در چندين ماه برگزاري جلسات 
اس��تماع كنگره درباره مديريت علمي، تيلور تالش كرد 
سيستمش را از برده داري دور كند. او اين كار را با توصيف 
سيستم خود به مثابه مدرسه اي براي كارگراني انجام داد كه 
نمي دانستند چگونه كار كنند: اين سيستم »كاركشيدن از 
سياهان نيست؛ لطف است؛ آموزش است؛ انجام دادن كاري 
است كه، اگر من پسربچه اي بودم كه سعي داشت ياد بگيرد 
كه چگونه كاري انجام دهد، خودم خيلي دوست داشتم با من 
بكنند. اين طور نيست كه صداي تازيانه اي را باالي سر كسي 

در بياوريد و بگوييد: 'لعنتي، گمشو آن طرف'«.
نيم قرن پس از فيليپس، كيت آفهاوزر دوباره توصيف كرد 
كه نظريه و عمل برده داران با سيستم مديريت علمي تيلور تا 
چه حد سازگار بود. در طول يك دهه بحث داغ درباره ماهيت 
برده داري جنوبي، آفهاوزر استدالل كرد كه شباهت هاي 
زيادي وجود دارد، نه فقط بين ابزار كشتكاران و ابزاري كه 
مديران علمي طرفدارش بودند، بلكه در مناسبات قدرتي 
كه آن ابزارها نش��ان مي دهند. او مي نويسد: »تا جايي كه 
به انضباط در محيط كار مربوط مي ش��ود، ... رابطه ارباب-

برده كامال ش��بيه رابطه سرمايه دار-دستمزد-كارگر در 
شركت هايي است كه به صورت علمي مديريت مي شوند«. 
دو دهه بعد از آفهاوزر، مارك اسميِت مورخ دوباره جنبه هايي 
از مديريت كشتزارها را كه بسيار شبيه مديريت علمي بودند 
توصيف كرد. او با اشاره به استفاده گسترده از ساعت براي 
ارزيابي مقدار كاري كه برده مي توانست انجام دهد، بر نقش 

انضباِط زماني بر كشتزار تمركز كرد.
با وج��ود اين تحقيق و موارد ديگر، ش��باهت هاي موجود 
بين رويه هاي مديريت كس��ب وكار امروزي و برده داري را 
در جريان اصلي بحث ها درباره تاريِخ دادوس��تد در اياالت 
متحده پيوسته ناديده گرفته اند. تا جايي كه در ۲۰۰۳ استاد 
مديريت، بيل كوك، استدالل كرد كه ناكامي متخصصان 
مديريت، در مد نظر داشتِن اين تاريخ، شانه به شانه »انكار« 
مي زند. كوك مي نويسد اطالعات درباره رويه هاي كسب وكار 
برده داري در منابع منتشرشده بطور گسترده اي در دسترس 

بوده است و بنابراين تعمداً به آنها بي اعتنايي كرده اند.
در برخي موارد، شواهد برده داري را مي توان عينا از فحواي 
كالم متوجه شد. مثال گانت را در نظر بگيريد كه سيستم 

وظيفه و پاداشش بسيار ش��بيه سيستمي بود كه برخي 
برده داران از آن بهره مي بردند. هنوز هم گاهي ش��رح حال 
گانت را در كتاب هاي مديريت م��درن و راهنماهاي وب 
مي نويسند. در عبارتي، كه آنقدر زياد تكرار شده كه دشوار 
است بتوان گفت نويسنده اصلي اش كيست، گانت گفته 
اس��ت كه در خانواده كشاورز ثروتمندي در مريلند متولد 
شده اس��ت، اما »س��ال هاي اوليه زندگي اش نشان از فقر 
داشت، چون جنگ داخلي تغييراتي در دارايي هاي خانواده 
پديد آورد«. آن »تغييرات«، كه به سادگي حذف شده اند، را 
بيش از شصت برده اي ايجاد كردند كه از كشتزار گريختند و 
آزادي شان را به دست آوردند. ميراث برده داري همزمان به 

رسميت شناخته و زدوده شده است.
فراتر رفتن از انكار ايجاب مي كند كه نه فقط اذعان كنيم كه 
برده داران گونه اي از مديريت علمي را به كار مي گرفتند، بلكه 
درباره فرض هاي استوار در رابطه بين سرمايه داري و كنترْل 
بازانديشي كلي تري انجام دهيم. با اينكه استثناهاي زيادي 
وجود دارند، تاريخ رويه هاي كسب وكار -دست كم آنهايي كه 
مخاطب عام دارند- تمايل دارند كه داستاِن موفقيت فردي و 
همچنين اجتماعي باشند. داستان هايي كه بازگو مي كنند 
داس��تان هاي ُبرد-ُبردند، بازرگانان سود كسب مي كنند 
و مش��تريان، كارگران، و جوامع هم در همين راستا فايده 
مي برند. البته اين مساله ممكن است حقيقت داشته باشد. 
اين دگرگوني از درنظرگرفتِن تجارت به مثابه مجموع-صفر 
تا مجموع-مثبت يكي از مهم ترين تحوالتي است كه اساس 
پيدايش سرمايه داري را تشكيل داده است. اما سرمايه داري 

اين برد-برد را اجتناب ناپذير نمي كند.
بزرگ تركردن كيك باعث نمي شود طرز تقسيم شدنش 
هم تضمين شود. قسمت كردن پاداش ها به اين بستگي 
دارد كه قوانين چطور نوشته شده اند يا، به  عبارت ديگر، به 
اين بستگي دارد كه بازارها چگونه اداره مي شوند. برده  داري 
نشان مي دهد كه چگونه مجموعه اي  از قوانين ويژه مديريت 
دقيقي را ميسر س��اخت، اما بازدهي اش را با هزينه هايي 
هولناك همراه كرد. همچنين برده داري روش��ن كرد كه 
چگونه انواع خاصي از توسعه بازار -كه اجازه مي دهد حياِت 
انساني به كار پيوند بخورند و فروخته شود- ممكن است 
نابرابري نژادي توليد كند. رشد اقتصادي ممكن است با 
گسترش آزادي و فرصت توأم شود. اما، مثل مورد برده داري، 
توسعه آزادي هاي بازار براي افرادي معدود ممكن است به 
محدوديت همه انواع آزادي ديگران وابس��ته باشد. رشد 
ممكن است با حق انتخاب همراه باشد، اما ممكن است بر 

خشونت و بي عدالتي استوار شود.
برخي از انواع مديريت زماني شكوفا مي شود كه مديران از 
سطح بااليي از كنترل بر كارگران شان برخوردار مي شوند. 

پيدايش مديريت علمي در اواخر قرن نوزدهم را بايد لحظه 
نوآوري و همچنين لحظه پيدايش دوباره تكنولوژي هاي 
قديمي كنترل در نظر گرفت. كارگران، با بسته شدن مرز، 
فرصت هاي كمتري براي ترك كارخانه و برگشتن به زندگي 
كش��اورزي داش��تند. با مهاجرت و نابرابري هاي فزاينده، 
توليدكنندگان به نيروي كار فراوان دسترسي يافتند. دوران 
تراست و انحصاْر انتخاب هاي خارجي را محدود كرد و تباني 
باعث مي شد كه حتي اگر كارگران مي توانستند به شكل 
قانوني به جاي ديگري بروند، شرايط لزوماً بهتر نبود. فقط در 
چنين شرايطي، براي مديراني همچون تيلور، معقول بود كه 
براي محاسبه اينكه »قدرت انسان چه كسري از اسب بخار 
است« تالش كنند، با اين انتظار كه اين بيشترين ميزان كار 
را مي توان از دستمزد ساعتي، يا شايد دستمزد و »پاداش«، 
حاصل كرد. روايت هاي مدرن از پيش��رفت سرمايه داري 
غالباً تأكيد مي كنند كه بسياري از نتايِج مجموع-مثبت از 
انتخاب هاي فردي ناشي شده اند. اين روايت ها مي گويند كه 
تصميمات آزاد، حتي خودخواهانه، با رشد و نوآوري همراه 
اس��ت. غالبًا مي پندارند ثروت عظيمي كه افراد معدودي 
انباشته اند شرايط را براي عده كثيري بهتر كرده است. كتاب 
جديد من، تبيين برده داري، مثل آثار مورخاني چون ديانا 
ريمي بري و كلوين شرمرهورن، نشان مي دهد كه برده داري 
در قرن هاي هجدهم و نوزدهم را مي توان با جست وجوي 
سود منطبق كرد. بازارهاي آزاد براي برده داران رونق يافتند 
و كنترل برده داران بر مردان، زنان و كودكاْن توليد را تسريع 
كرد، هم با باالبردن س��رعت كار و هم با منتقل كردنش به 
سرزمين هاي جديد و حاصلخيزتر. دخل وتصرف برده داران 

در سرمايه انساني از آن ثروت عظيمي ساخت..
زماني ك��ه مجله ه��اروارد بيزنس ريويو مراس��م نودمين 
س��ال انتش��ارش را در ۲۰۱۲ برگزار كرد، تيلور در هر سه 
مقاله مهمي حضور داش��ت كه، ب��راي قابليت مديران در 
دگرگون كردن اقتصاِد گسترده تر، نقطه ارجاع الهام بخشي 
ارايه مي كردند. تاريخ كس��ب وكار برده داري در كشتزارها 
نقطه ارجاعي بس��يار متف��اوت ارايه مي كند، داس��تاني 
عبرت آموز كه ما را مطلع مي كند وقتي همه چيز، ازجمله 
جان ها، در معرض فروشند در جست وجوي سود بودن به چه 
مي ماند. ميراث كسب وكار امريكايي هم شامل داستان هاي 
نوآوري مي شود و هم شامل خشونت بي حد. اكثرا اين دو 
به شدت درهم تنيده اند. اين مساله به شيوه هايي خاص درباره 
مديريت علمي صادق بود و در مورد برده داري در كشتزارها 
انكار ناپذير. در نظر گرفتِن اين تاريخ هاي آزارنده به ما كمك 
مي كند ارتباِط عميِق سرمايه داري با كنترل را ببينيم و، 

شايد، حتي راهي بيابيم كه انساني تر باشد
منبع: ترجمان

اح�زاب راس�ت گراي پوپوليس�ت، در حوزه ه�اي 
راهبردي با هم اختالفاتي شديد دارند كه شبكه سازي 

اروپايي آنها را با مشكل مواجه مي سازد.
همايش صلح پاريس به محلي براي انتقاد اروپا از ملي گرايي 
و يك جانبه گرايي امريكا و ابراز نگراني از گسترش ايده هاي 
ملي گرايانه و يك جانبه گرايانه بدل ش��د. اين نكته از آنجا 
اهميت مي يابد كه پوپوليسم ملي گرا پيشران مهمي در حوزه 

مناظرات مرتبط با پروژه اروپا است.
 شبكه مطالعات سياست گذاري عمومي با بيان اين مطلب در 
گزارشي آورد: چند جانبه گرايي بسترساز اصلي نقش آفريني 
اروپا در تنظيم دستور كار جهاني است و مي دانيم كه ميان 
ملي گرايي مورد نظر ترامپ و يك جانبه گرايي ارتباطي وثيق 
وجود دارد. به اعتقاد اروپا، هيچ كس به اندازه ترامپ، نظم 
جهاني پس از جنگ جهاني دوم را كه مبتني بر انگاره هاي 
چندجانبه گرايانه بود با مخاطره مواجه نكرده است. برسازي 
عباراتي چون »چند جانبه گرايي جديد« توسط رهبران 
اروپا نيز در راستاي تمركز بر اين نگراني قابل درك است. به 
عنوان مثال، وزير امور خارجه فرانسه اخيرا از لزوم برسازي 
چندجانبه گرايي جديدي سخن به ميان آورده است كه در 
آن اروپا زير چتر امريكا نباشد و نوعي توان استراتژيك اروپايي 

را در حوزه هاي نظامي، سياسي و امنيتي ممكن سازد.
ترامپ در سفر سال گذشته خود به مجارستان ابراز داشت 
كه »پرسش اساسي عصر ما آن است كه آيا غرب باقي خواهد 
ماند؟« به نظر اروپا، اين سخنراني چيزي كمتر از بازتعريف 
غرب به عنوان يك موجوديت ملي گرا و مسيحي كه در برابر 

بربرها قرار دارد نيست. در واقع، پروژه اروپا اصوال مشكلي با 
ملي گرايي ندارد بلكه ميان ملي گرايي فراگير و درون گذار و 
ملي گرايي برون گذار و انحصاري تمايز قائل است. سخنان 
اخير رييس جمهور فرانسه در تمايزگذاري ميان ملي گرايي 

و وطن پرستي نيز از همين ديدگاه اروپايي ناشي مي شود.
اروپ��ا از اي��ن نگراني تهي نيس��ت ك��ه ترام��پ و برخي 
ايدئولوگ ه��اي از نظر فكري نزديك ب��ه او از جمله بِِنن و 
بولتن، به دنبال تضعيف يورو، شكست ارزش هاي ليبرال 
و جهان گرا و برس��ازي يك كنفدراسيون دولت هاي آزاد و 
مستقل اروپايي به عنوان جايگزين اتحاديه اروپاي فعلي 
هستند. در واقع در اين نگاه با توجه به اينكه امريكا دو قدرت 
اصلي رقيب خود در برسازي نظام بين الملل در آينده را چين 
و اروپاي متحد فرض مي كند، حتي اگر فروپاشي اين اتحاديه 
مدنظر نباشد، كمك به پيكربندي اتحاديه اروپا به عنوان يك 
سيستم بين دولتي غليظ تر مي تواند در كانون توجه حداقل 

بخشي از نظام حكمراني امريكا قرار گيرد.
مي دانيم كه از ابتداي تاسيس اتحاديه اروپا، روابط شرق و 
غرب قاره، از مس��ائل حساس در حوزه اقتصادي، سياسي 
و امنيتي در اروپا بوده اس��ت. تا پي��ش از بحران اقتصادي 
س��ال هاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، روند قالب در روابط ش��رق و 
غرب قاره، همگرايي اروپاي شرقي و اروپاي غربي و انطباق 
فزاينده كش��ورهاي اروپاي مركزي و شرقي با هنجارها و 
اس��تانداردهاي اتحاديه اروپا بود. با اين وجود در سال هاي 
اخير، ش��اهد روندهاي جديدي در روابط اروپاي شرقي و 
غربي هس��تيم. يكي از روندهاي قابل رديابي در برخي از 

كش��ورهاي اروپاي مركزي و شرقي، رشد نفوذ اجتماعي 
احزاب و جريانات راس��ت گراي پوپوليس��ت است. قدرت 
احزاب راست گرا، مدل هاي حكمراني تعدادي از كشورهاي 
حوزه مركزي و شرقي اروپا چون مجارستان و لهستان كه 
به پسرهاي بد اروپا نيز مشهورند، را به مدل »دموكراسي 
غير ليبرال« نزديك تر كرده است. به عنوان مثال لهستان 
اخيرا از نياز اروپا به بازسازي روابط خود مبتني بر سنت هاي 
دهه هاي ۱۹5۰ و ۱۹6۰ ميالدي و حساس��يت بيشتر به 
هويت ملي سخن به ميان آورده است. در اين ميان، در نظر 
اروپا، همدلي و همراهي ترامپ با برخي كشورهاي اروپاي 
شرقي، از سطح انطباق آنها با هنجارهاي اروپايي مي كاهد و 
در نتيجه، شكاف دو سوي قاره را به ويژه در خصوص مسائلي 

چون پناه جويان افزايش مي دهد.
اروپا نگران آن اس��ت كه حداقل بخشي از نظام حكمراني 
امري��كا، در تالش براي س��اختن نوعي از »راس��ت بديل 
بين الملل« هستند. مي دانيم كه »راست بديل« كه نوعي 
از سفيد برترگرايي اس��ت، پيش از روي كار آمدن ترامپ 
جنبشي حاشيه اي بود ولي اخيرا نفوذ و قدرت اجتماعي 
يافته است. در واقع گرچه جنبش هايي چون »راست بديل 
بين الملل« يا »ملي گرايي بين الملل« عباراتي پارادوكسيكال 
و ناسازه به نظر مي رسند ولي همكاري راست هاي پوپوليست 
با يكديگر يا الهام گرفتن آنها از طرف هاي ديگر در عرصه 

بين الملل دور از ذهن نيست.
به نظر مقامات اروپاي��ي، اتحاديه اروپ��ا مهم ترين پروژه 
رهاس��ازي اين قاره از كابوس جنگ هاي داخلي اس��ت. 

مساله اينجاست كه تاكيد ملي گرايان بر اهميت ماندگاري 
دولت- ملت به وضوح با ديدگاه هاي بخش مهمي از مردم 
اروپا هم راستا اس��ت. در واقع، ايده ملي گرايي واجد برخي 
بصيرت هاي اصيل سياسي است و اين پرسش كه در اروپا 
چه كسي حق ش��هروندي دارد، پرسش مهمي در حوزه 
هويت ملي است. با اين وجود، ازآنجاكه تاكيد ملي گرايان 
پوپوليست بر دولت- ملت واجد يك عنصر نژادي و فرهنگي 
قدرتمند اس��ت، ورود جوامع اروپايي به مناقشات داخلي 
را تس��هيل مي كند. به اعتقاد اروپاگرايان و جهان گرايان، 
مشكل ملي گرايي جديد، ناديده گرفتن پيچيدگي هاي 
دنياي مدرن اس��ت. به اعتقاد آنها، قواعد اروپايي و قوانين 
بين الملل، محصول ترجيحات ايدئولوژيك نخبگان نيست 
بلكه اين قوانين بيش��تر ابزاري براي س��امان دادن روابط 
كش��ورها از جمله در حوزه هايي چون تجارت، سفر و كار 
هستند و لغو يا تضعيف اين قوانين و هنجارها، ضمن آنكه 
موجب خسران هاي اقتصادي گسترده كشورهاي اروپايي 
مي شود، مسير هرج ومرج، جنگ تجاري يا جنگ داخلي را 
هموار مي سازد. اروپا نگران آن است كه رويكردها؛ ايده ها و 
كنش هاي تيم جديد حكمراني كاخ سفيد، در رقابت موجوِد 
»قائلين به اروپاي باز و مديريت موج پناهجويان و مهاجران 
از يك سو و طرفداران اروپاي بسته و دژ مانند«، موازنه را به 
نفع گروه دوم تغيير دهد. موازنه اي كه در دوگانه هايي چون 
اروپا گرايي و ش��كاكيت به اروپا يا ملي گرايي درون گذار و 
ملي گراي��ي برون گذار نيز به نفع مكت��ب دوم قابل تغيير 
است. به عنوان مثال، سفير امريكا در آلمان اخيرا خواستار 

توانمندسازي محافظه كاري سبك ترامپ در سراسر اروپا 
ش��ده اس��ت. در ضمن رهبران اروپا در حال مشاهده اين 
واقعيت هستند كه بسياري از اصطالحات مورد استفاده 
ترامپ چ��ون »اخبار جعلي« و  واژه هايي مش��ابه عبارت 
»نخست امريكا« به وفور توسط راست گرايان پوپوليست 

در اروپا مورد استفاده قرار مي گيرند.
امروزه ترديدي وجود ندارد كه ملي گرايي پوپوليس��ت به 
بازيگري مهم در سپهر سياسي و اجتماعي اروپا تبديل شده 
است. در واقع پيش از روي كار آمدن ترامپ نيز، ملي گرايي 
پوپوليست جرياني پويا در اروپا بود. با اين وجود، همراهي 
رييس جمهور امري��كا با ايده هاي مبتن��ي بر ملي گرايي 
جديد يا ملي گرايي پوپوليست مي تواند واجد مخاطراتي 
جدي براي اروپا باشد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه 
رويكردهاي ملي گرايي اقتصادي ترامپ از جمله در حوزه 
تعرفه هاي تجاري، براي بسياري از كشورهاي اروپايي حتي 
در اروپاي شرقي بسيار پرهزينه خواهد بود. ديگر آنكه، احزاب 
راست گراي پوپوليست، در حوزه هاي راهبردي و گفتماني 
از جمله در ح��وزه مواجهه با پديده اروپا و سياس��ت هاي 
حمايت گرايانه با هم اختالفاتي شديد دارند كه شبكه سازي 
اروپايي آنها را با مشكل مواجه مي سازد. در ضمن، پروژه اروپا 
براي بسياي از كشورهاي اروپايي به ويژه در اروپاي شرقي، 
فرصت هاي اقتصادي و سياسي بي بديلي از جمله در حوزه 
حركت آزاد نيروي كار فراهم كرده اس��ت كه رويكردهاي 
ملي گرايانه مبتني بر تضعيف پروژه اروپا يا خروج از اتحاديه 

اروپا را با پرسش مواجه مي سازد.
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90  درصد جنگ اقتصادي 
متوجه كشاورزي است

رييس سازمان دامپزشكي گفت: بيش از ۹۰ درصد 
تهديده��ا در جنگ اقتصادي دش��من عليه ايران، 
متوجه بخش كش��اورزي اس��ت زيرا با محصوالت 
استراتژيك و بقاي مردم س��روكار دارد. به گزارش 
ايرنا عليرضا رفيعي پور در اجالسيه شهداي كشاورز 
خراسان جنوبي افزود: يكي از آرزوهاي رهبر معظم 
انقالب، بس��تن در چاه هاي نفت است كه مي توان 
با توسعه بخش كشاورزي و دامداري در بسياري از 
اين چاه ها را براي آيندگان بست.  وي تصريح كرد: 
فعاليت ها در حوزه كشاورزي كه يك توليد دايمي، 
مستمر و ارث اجدادمان بوده است بايد براي ابد ادامه 
يابد.  رييس سازمان دامپزشكي بيان كرد: فعاليت 
در بخش كش��اورزي را مي توان براي هميشه ادامه 
داد اما چاه هاي نفت روزي تمام مي شود در حالي كه 
هنوز باالي 75 درصد وابستگي هاي اقتصادي ما به 
درآمدهاي نفتي است.  وي تاكيد كرد: كشاورزان و 
همه مردم مسووليم با توسعه بخش كشاورزي و اين 
شغل ارزشمند، كار توليدي مستمر و دايمي را ادامه 
داده و خود را از نفت بي نياز كنيم.  وي اظهار داشت: ما 
جنگ هاي سختي را پشت سر گذاشته ايم، دشمن با 
ناوهاي اقيانوس پيما، هواپيما، صدها كشور و نيروي 
انساني، صدام را مجهز كرد تا به ما حمله كند.  رفيعي 
پور ادامه داد: دش��من هشت سال جنگ تحميلي، 
جنگ شيميايي، ميكروبي، سايبري و همه را در ايران 
تجربه كرده است اما ما در كنار شهدا همه جنگ ها 
را پشت سر گذاشته و دش��من را شكست داده ايم.  
رييس سازمان دامپزشكي تاكيد كرد: راحت ترين 
كار براي دشمن و اينكه هزينه هاي سنگين ندهد اين 
است كه با روش بيوتروريسم و تهديدات زيستي به 
ويژه در استان هاي مرزي به ما ضربه اقتصادي بزند.  
وي يادآور شد: بدون شك اگر در حوزه غذا شكست 
بخوريم شكست ما قطعي اس��ت و تمام فكر و ذكر 
دشمن شكست ما در جنگ اقتصادي است.  رفيعي 
پور بيان كرد: در جنگ اقتصادي اكنون وضعيت تمام 
استان هاي مرزي كشور همانند خرمشهر است اما نگاه 
لجستيكي و حركت تانك هاي زميني وجود ندارد لذا 
بايد حواس مان باشد.  وي عنوان كرد: مسووالني كه 
در حوزه امنيت اقتصادي، غذايي، تجارت بين المللي 
و سالمت مردم دخيل هستند بايد تالش كرده در اين 
جنگ پوزه دشمن را به خاك ماليده و پيروز شويم. 

رييس سازمان دامپزشكي اظهار داشت: وزارت جهاد 
كشاورزي توفيق دارد در ۲ حوزه مهم سالمت و امنيت 
به مسووليت حاكميتي و قانوني خود عمل كند.  وي 
يكي از شاخصه هاي امنيت را امنيت اقتصادي دانست 
و گفت: بخش كشاورزي پس از صنعت نفت مهم ترين 
اقتصاد كشور ماست كه فقط در حوزه دام ۱۳4 هزار 
ميليارد تومان سرمايه كشور است.  رفيعي پور با تاكيد 
بر اينكه امنيت غذايي، سالمت جامعه را تامين مي كند 
افزود: پيشبرد اهداف عاليه يك جامعه و حكومت به 
جامعه سالم بر مي گردد.  وي بيان كرد: در سند اقتصاد 
مقاومتي ك��ه مقام معظم رهبري ب��ه وزارت جهاد 
كش��اورزي تفويض كردند ۲ واژه بهره وري و امنيت 
غذايي مورد تاكيد قرار گرفته است.  رييس سازمان 
دامپزشكي يادآور شد: بهره وري به اين معناست كه 
يك كشاورز، دامدار، باغدار، محصولتش در كميت و 
كيفيت به نقطه اي برسد كه براي توليد كننده ادامه كار 

مقرون به صرفه باشد. 

قيمت پايين گندم 
خودكفايي را تهديد مي كند

نماينده مردم كرمانش��اه در مجلس، گفت: تعداد 
۱۸۰ نفر از نمايندگان مردم در مجلس با امضاي 
نامه اي ب��ه رييس جمهور خواس��تار تجديد نظر 
در تعيين قيمت خري��د تضميني گندم توليدي 
كشاورزان شدند. احمد صفري در گفت وگو با خانه 
ملت در انتقاد به قيمت خريد تضميني محصول 
گندم كشاورزان در س��ال زراعي ۹7-۹۸، اظهار 
داشت: درحال حاضر قيمت نهاده هاي كشاورزي 
از قبيل بذر، كود و آفت كش ها با توجه به افزايش 
نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملي و تورم ساالنه حدود 
۳۰۰درصد افزايش داش��ته است. نماينده مردم 
كرمانشاه در مجلس با بيان اينكه بر اساس ميزان 
سوخت گازوييلي كه در اختيار كش��اورزان قرار 
مي گيرد طي ۳ روز ابتدايي ماه به پايان مي رسد و 
برا ي تامين نياز خود مجبور به خريد سوخت آزاد 
به قيمت هر ليتر 6۰۰تومان هستند، گفت: با وجود 
ميزان تورم س��االنه و افزايش قيمت چند برابري 
نهاده ها قيمت خريد تضميني گندم يكهزار 47۰ 
تومان تعيين ش��ده است. عضو كميسيون انرژي 
مجلس با اشاره به اينكه بايد بر اساس قانون تعيين 
قيمت خريد تضميني محصوالت كشاورزي نرخ 
محصوالت كش��اورزي مانند گندم بايد متناسب 
با رش��د تورم س��االنه افزايش پيدا كند، ادامه داد: 
بر اساس نظر كارشناسان حوزه كشاورزي قيمت 
خريد تضميني گندم در س��ال زراعي جديد بايد 
هر كيلوگ��رم ۲ هزار تومان تعيين مي ش��د. اين 
نماينده مردم در مجلس با بيان اينكه تعداد ۱۸۰ 
نفر از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي 
با امضاي نامه اي به رييس جمهور خواستار تجديد 
نظر در تعيين قيمت خريد تضميني گندم توليدي 
كشاورزان شدند، تصريح كرد: گندم به عنوان يك 
محصول كشاورزي استراتژيك جايگاه خاصي از 
سبد غذايي خانواده ها را در اختيار دارد عدم حمايت 
از كش��اورزان گندم كار موجب كاهش سطح زير 
كش��ت و ميزان برداش��ت اين محصول مي شود. 
نماينده مردم كرمانشاه در مجلس با تاكيد بر اينكه 
كاهش برداشت گندم خودكفايي كشور در توليد 
اين محصول را تهديد مي كند و موجب نياز كشور 
به واردات گندم مي شود، خاطرنشان كرد: باتوجه به 
باال بودن قيمت گندم در بازارهاي جهاني در مقايسه 
با قيمت اين محصول در كشور دولت براي تامين 
نياز كشور به گندم از طريق واردات بايد هزينه بااليي 

را پرداخت كند.



دانش و فن10اخبار

كمبود در بازار تلفن همراه 

قيمت گوشي  سر سازگاري ندارد
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

 بازار گوشي تلفن همراه همچنان در آرامش نسبي 
به س��ر مي برد بازاري كه به تبعيت از قيمت دالر و 
نوس��ان ارز به يك باره جهش��ي صعودي كرد،  اما با 
روند رو ب��ه كاهش قيمت ارز قيمت ها نه تنها پايين 
نيامد بلك��ه در برخي مدل هاي گوش��ي نيز قيمت 
همچنان باال م��ي رود.  برخي از فع��االن بازار تلفن 
همراه با اش��اره به اينكه فروشندگان تلفن همراه با 
قيمت ه��اي باال اقدام ب��ه واردات موبايل كرده اند و 
نمي توانند با كاهش قيمت دالر،  قيمت هاي خود را 
پايين بياورند، مي گويند كه قيمت هاي ارايه ش��ده 
از سوي فروش��ندگان تلفن همراه بسيار باال است و 

همين مساله باعث ركود در اين بازار شده است .
محم��د شايس��ته از فعاالن ب��ازار تلف��ن همراه در 
گفت وگو با خبرنگار تعادل گفت:  در 2 ماه اخير بالغ 
بر 800 ميليون گوشي خريداري كرده ام،  اما حتي 
يك نفرهم مراجعه نكرده است قيمت بپرسد! بازار 
از هميشه راكد تر است و اجاره مغازه و حتي هزينه ها 

را نمي توانم بدهم .
وي با اش��اره به اينكه پس از افزايش قيمت دالر به 
يك باره انواع و اقس��ام گوش��ي ها در بازار كم شد و 
همين مس��اله باعث شد تا افزايش قيمت ها تشديد 

شود .
اين فروش��نده تلفن همراه اظهار داشت:  طي چند 
هفت��ه اخيز بس��ياري از فروش��ندگان تلفن همراه 
مغازه هاي خود را خالي كرده و تحويل مالك داده اند 
و برخي ديگر نيز به دلي��ل كاهش هزينه ها در يك 

مغازه تجميع شده اند تا كمتر ضرر كنند .
وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا خريداران گوشي 
تلفن همراه تمايلي براي خريد گوشي هاي پرچمدار 
دارند يا خير ؟ گفت:  با افزايش قيمت دالر و توقيف 
شدن گوش��ي ها در گمرك و دس��تگيري برخي از 
وارد كنندگان رسمي تلفن همراه،  بازار به يك باره از 
گوشي هاي به روز خالي شد و برخي سود جويان از 
اين فرصت استفاده كردند و با احتكار گوشي هايي كه 
در انبار داشتند به طمع سود بيشتر قيمت ها را باال و 
باال تر بردند و در حال حاضر قيمت ها به جايي رسيده 

است كه كمتر كسي تمايل به خريد گوشي دارد .
وي خاطرنش��ان كرد:  گوش��ي هاي پرچمدار بسته 
به نام تجاري كه دارند از قيمت هاي بس��يار بااليي 

برخوردارند و به ندرت ديده مي شود كه گوشي با اين 
قيمت خريد و فروش ش��ود، بيشتر كاربران ترجيح 
مي دهند گوش��ي هاي دست دوم خريداري كنند يا 
اينكه گوشي هاي قديمي خود را كه در چار نقص يا 

مشكل بود را تعمير و استفاده كنند .
 شايسته افزود:  قبل از گراني دالر و نوسان شديد ارز 
با 3 ميليون تومان كاربران مي توانستند يك گوشي 
پرچمدار خريداري كنند، اما در حال حاضر با همين 
مبلغ بايد يك گوش��ي مي��ان رده خريداري كنند، 
 قيمت ها به يك باره 3 تا 4 برابر رش��د كرده اس��ت و 
اين از توان كاربران خارج اس��ت تا بتوانند براي يك 
گوشي پرچمدار 10 ميليون يا مبالغ باال تر بپردازند .

از س��وي ديگر با وجود وعده هاي پ��ي در پي وزير 
ارتباطات و برخي از مس��ووالن ارتباطي و گمركي 
كشور هنوز گوش��ي هاي توقيف ش��ده در گمرك 
روانه بازار نش��ده اس��ت و به گفته وزير ارتباطات با 
وجود پايين آمدن قيمت ارز هنوز قيمت گوشي ها 
متناسب نشده است و گوشي هاي مانده در گمرك 
تعيين تكليف نش��ده، حتي كار به جايي رسيده كه 
از رييس جمهور درخواست كرده ايم دستور ويژه اي 
دهد تا مشكل گوشي هاي مانده در گمرك حل شود .

به نظر مي رس��د قيمت ه��ا در بازار تلف��ن همراه با 
كاربران س��ر س��ازگاري ن��دارد، هرچند ك��ه وزير 
ارتباط��ات در جديد ترين وعده خ��ود قول كاهش 
قيمت ها را داده است،  اما با توجه به شرايط موجود و 
جو ايجاد شده در بازار تلفن همراه نه تنها قيمت ها 
پايين نمي آيد بلكه هرچه به روزهاي پاياني س��ال 
نزديك تر مي ش��ويم،  قيمت ها بيش��تر دستخوش 
تغييرات رو به باال قرار مي گيرد و برخي مس��ووالن 
ارتباطي به كاربران پيشنهاد مي كنند كه اگر تصميم 
خريد گوش��ي تلفن همراه را دارند هرچه س��ريعتر 
خريد كنند و منتظر روزهاي پاياني سال نباشند،  بر 
حسب تجربه قيمت ها در روزهاي پاياني سال باز هم 
باالتر مي رود و اين در حالي است كه گفته مي شود 
هنوز نرخ دالر و ارز به ثبات نرسيده است و نمي توان 
قولي بر پايين آمدن قيمت ها به كاربران داد .از سوي 
ديگر برخي از مسووالن ارتباطي از دارا بودن حباب 
40 تا 50 درصدي قيمت ها در بازار خبر مي دهند 
، مساله اي كه فروش��ندگان تلفن همراه آن را قبول 
ندارند و معتقدند قيمت ها حباب ندارد و ناش��ي از 

دالري اس��ت كه واردكنن��دگان آن را پرداخت مي 
كنند . از س��وي ديگر وقتي فروش��ندگان و فعاالن 
بازار با دالر 17 هزار توماني اقدام به واردات گوشي 
كرده اند درنتيجه نمي توانند با پايين آمدن قيمت 

ها قيمت گوش��ي را پايين بياورند چرا كه ضرر مي 
كنند و حتي نمي توانند قيمت اصلي را نيز دريافت 
كنند به همين خاطر حاضر به پايين آوردن قيمت 
ها نيستند . به نظر مي رسد براي نظارت بر اين بازار 

مسووالن بايد تدابيري بينديشند، تدابيري كه هم به 
نفع مصرف كنندگان باشد و هم به نفع فروشندگان 
تلف��ن همراه ، تا آنها نيز بتوانند به اش��تغال خود در 

اين بازار ادامه دهند.
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ايس�نا| معاون مركز مل��ي فضاي مجازي با اش��اره به 
مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي درباره سامان دهي 
پيام رسان ها و نيز شروع فاز دوم حمايت از آنان، گفت: در 
فاز اول، دولت و دستگاه هاي ذي ربط طبق مصوبه شورا 
و در حد توان، حمايت هاي الزم را از پيام رسان ها به عمل 
آورده اند و اين اميدواري وجود دارد تا اين حمايت ها در اين 

مرحله نيز ادامه داشته باشد.
عباس آسوش��ه، بر ضرورت ارتقاء جايگاه پيام رسان هاي 
داخلي براي اثرگذاري و تامين نياز جامعه، تاكيد و اظهار 
كرد: تاكنون پيام رسان هاي داخلي موفق به كسب جايگاه 
مناسب نشده اند و اينكه با شروع مرحله دوم حمايت از آنان 
مشكالتشان نيز حل ش��ده و بتوانند به عنوان جايگزين 
پيام رسان هاي خارجي و حذف آنان به عنوان يك گلوگاه، 

عمل كنند، هنوز مشخص نيست.
معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي، اجراي بخش 
ديگر مصوبه شورا درباره ش��روع فرآيند ساماندهي و 
اعطاي پروانه و مجوز به پيام رسان ها را نيز مورد تاكيد 
قرار داد و گفت: در اين مصوبه گفته شده پيام رسان ها 
چه خارجي و چه داخلي، براي فعاليت در فضاي مجازي 
كش��ور بايد مجوز داشته باشند، اما در حال حاضر اين 
فرآيند ش��كل نگرفته و متاسفانه هر پيام رساني با هر 
كيفيت و شرايطي و بدون رعايت ضوابط قانوني و كسب 

مجوز الزم، مي تواند فعاليت كند.

وي با تش��ريح روند گذش��ته تا حال، اف��زود: در ابتداي 
كار هفت پيام رس��ان ش��كل گرفت و قرار ب��ود تا وزارت 
ICT، طبق مصوبه ش��وراي عالي روند ص��دور مجوز را 
ساماندهي و عملياتي كند كه تاكنون و در آستانه شروع 
فاز دوم حمايت ها، اين روند اجرايي نشده است؛ هرچند 
در كميس��يون هاي مركز ملي فضاي مجازي كه وزارت 
ارتباطات به همراه س��اير دستگاه هاي ذيربط نيز حضور 
دارند، به اين نتيجه رس��يديم كه هفت پيام رس��ان زياد 
است و دو پيام رس��ان براي تامين نياز جامعه كافي است 
و اين دو پيام رس��ان نيز انتخاب شدند ولي بدليل اينكه 
هنوز نهاد ارزيابي كننده براي تعيين پيام رساني كه قادر 
است تا در سطح ملي فعاليت كند، اعالم نظر نكرده، ناگزير 
به پيام رس��ان هاي مورد اش��اره كمك و مساعدت الزم، 

صورت گرفت.
آسوشه با اشاره به پرهزينه بودن پيام رسان به عنوان يك 
كس��ب و كار گفت: در حال حاضر پيام رسان هاي زيادي 
هستند كه درخواست فعاليت دارند، اما بايد به اين نكته 
توجه داش��ت كه بدليل محدوديت هايي ك��ه از جهات 
مختلف با آن مواجهيم، امكان فعاليت همه آنها نيست و 
در حال حاضر نمي توان انتظار داشت كه 7 پيام رسان يا 

بيشتر در كشور فعاليت كنند.
معاون فن��اوري مركز ملي فضاي مج��ازي با بيان اينكه 
وزارت ارتباطات با وج��ود اينكه تمام تالش خود را براي 

حمايت از پيام رسان ها انجام داده، اما فرآيند ساماندهي 
را بايد سريعتر به سرانجام برس��اند، گفت: اين كار براي 
ساماندهي فضاي پيام رساني در كشور الزم و ضروري است 
و مشكالت فني مدل كسب و كاري آنان نيز بايد حل  شود 
و به عبارتي شرايط بگونه اي فراهم گردد كه پيام رسان ها 
نيز همانند اپراتورهاي تلفن همراه، ابتدا مجوز و پروانه كار 
را خود را دريافت كرده و سپس در مسير خدمت دهي به 

مردم قرار بگيرند.
وي افزود: اوايلي كه تلگرام فعاليت خود را در كشور شروع 
كرد، سرويس هاي آن به رواني سرويس هاي امروز نبود، 
اما چون شرايط الزم براي اين پيام رسان مهيا بوده، كم كم 
توانس��ته به توانمندي الزم براي تامين نياز مردم برسد، 
بنابراين ما بايد زمينه رشد و توسعه پيام رسان هاي داخلي 
را نيز به صورت قانونمند و براس��اس ضواب��ط و مقررات 
مربوطه فراهم كنيم تا به بلوغ الزم رسيده و سرويس هاي 

مورد نياز جامعه را ارايه دهند.
معاون فناوري مركز ملي فضاي مجازي، با تاكيد بر ضرورت 
تبعيت كليه پيام رس��ان ها از قوانين كشور، گفت: در حال 
حاضر پيام رسان هاي خارجي از جمله واتس اپ بدون مجوز 
در داخل كشور فعاليت مي كنند، اين درحالي است كه طبق 
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، كليه پيام رسان ها بايد 

مجوز فعاليت را از مبادي ذي ربط دريافت كنند.
وي، فيلتر نشدن يك پيام رسان فعال در كشور را به معناي 

قانوني بودن فعاليت آن ندانست و افزود: اين پيام رسان ها 
نيز بايد تقاضاي مجوز كنند و دس��تگاه هاي ذي ربط هم 
براي آنها شرايطي را از جمله حفظ كليه اطالعات مربوط 
به مردم در داخل كشور تعيين كند، البته اين رويه مختص 
كشور ايران نيست و اتحاديه اروپا نيز قانوني را مصوب كرده 
كه اطالعات مربوط به مردم كشورهاي عضو اتحاديه در 
كشور خودشان نگهداري شود و اين موضوع از سال 2018 
عملياتي شده و با شركت هاي بزرگ هم در صورت عدم 

رعايت آن، برخورد مي شود.
آسوشه، با اذعان به اينكه اگر مطابق با مصوبه شوراي عالي 
فضاي مجازي پيش مي رفتيم، مردم گرفتار رفت و برگشت 
بين پيام رس��ان ها مختلف نبودند، اظهار كرد: زماني كه 
تلگرام فيلتر شد، مردم به پيام رسان هاي داخلي برگشتند 

اما با شرايطي كه براي برخي از نسخه هاي فارسي ايجاد 
شد و نيز با كند شدن روند فيلترينگ و داليل ديگر، دوباره 

مردم به شرايط قبلي باز گشتند.
معاون فن��اوري مركز ملي فضاي مج��ازي با تاكيد بر 
اينكه پيام رسان ها نيز همانند ساير كسب و كارها بايد 
در چارچوب قانون فعاليت كنند، اظهار اميدواري كرد 
كه با تمهيدات دستگاه هاي ذي ربط در اجراي قوانين و 
مقررات مصوب مراجع قانونگذاري، شرايطي فراهم شود 
تا همانند اپراتورهاي همراه كه فعاليت خود را از ابتدا با 
اخذ مجوز شروع كرده و مورد وثوق مردم نيز قرار دارند، 
پيام رس��ان ها هم از ضوابط تعيين شده تبعيت كرده و 
پس از طي مراحل و فرآيند اخذ پروانه كار و مجوزهاي 

مربوطه، فعاليت قانوني خود را شروع كنند.

معاون مركز ملي فضاي مجازي: 

فاز دوم حمايت از پيام رسان هاي داخلي شروع شد

كاربر

اطالعات يك سوم افرادبراي 
كارت سوخت تكميل است

بوهاي ديجيتالي اختراع شدند

۹ شركت امريكايي تجهيزات 
آزمايش در ماه مي سازند

هكرها به شركت »دل«
حمله كرده اند

روابط عمومي س�ازمان فن�اوري اطالعات| 
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه 453 هزار و 3۶1 
نفر متقاضي جايگزيني كارت بانكي به جاي كارت 
س��وخت خود بوده اند، گفت: تنها يك س��وم افراد 

اطالعات كامل براي ثبت نام دارند.
امير ناظمي در شبكه اجتماعي توئيتر از مراجعه 453 
هزار و 3۶1 نفر براي جايگزين كردن كارت بانكي 
خود به جاي كارت سوخت در بازه زماني 5 آذرماه 
تاكنون خب��ر داد و گفت: اي��ن مراجعات از طريق 
سرويس كد دستوري )ستاره چهار مربع( اپليكيشن 

دولت همراه و نيز مراجعه به وب سايت بوده است.
وي با بيان اينكه سرويس USSD )كد دستوري( 
پراس��تقبال ترين و اپليكيش��ن موبايل كمترين 
استقبال را در ميان متقاضيان داشته است، اظهار 
داش��ت: مراجعان ب��دون نوبت همچن��ان دوبرابر 
مراجعان با نوبت هس��تند. رييس سازمان فناوري 
اطالع��ات اي��ران ب��ا بيان اينك��ه تنها يك س��وم 
افراد اطالع��ات كامل براي ثبت ن��ام دارند، تعداد 
ثبت نام هاي موفق را 57 هزار ، تعداد ثبت نام هاي 
تأييد ش��ده ثبت احوال را 4۹ هزار و 255 و تعداد 
ماشين هاي تأييد شده ناجا را 52 هزار و 114 ماشين 
براي دريافت كارت سوخت و جايگزين كردن آن با 

كارت بانكي عنوان كرد.

ان بي س�ي| محققان مالزي بوهاي ديجيتالي 
ابداع كرده اند. آنها الكترودهايي در بيني فرد قرار 
مي دهند كه بوهاي مختلف را به مغز مي رسانند. 
فناوري »بوي ديجيتال« به معناي آن اس��ت كه 
افرد در آينده نزديك مي توانند انواع مختلف بو  را به 
وسيله پيامك براي يكديگر ارسال كنند. محققان 
در مالزي ادعا مي كنند نخستين بوهاي الكتريكي 
ميوه اي، چوبي و نعنايي را ابداع كرده اند. آنها ادعا 
مي كنند با قراردادن الكترودي درون بيني فرد اين 
كار را انجام مي دهند.الكترود مذكور جريان هاي 
الكتريكي ضعي��ف در بين��ي را تحريك مي كند. 
اين جريان ها اعصابي را فعال مي كنند كه بوهاي 
مختلف را به مغز مي رسانند.آدريان چئوك مدير 
انسيستو مهندس��ي مالزي در اين باره مي گويد: 
اين فقط بخشي از فرايند است و با واقعيت مجازي 
يا واقعيت افزوده يكپارچه مي شود. به عنوان مثال 
اين روش كم��ك مي كند فرد با دوس��ت خود از 
طريق اينترنت و بطور مجازي شام بخورد. كاربران 
مي توانند ديگري را بطور سه بعدي مشاهده كنند. 
محققان 10 بوي مختلف براي 31 شركت كننده 

در تحقيق ابداع كردند.
 چئوك معتقد اس��ت در آينده بوها به ش��كل 
ديجيتال در اينترنت ارس��ال مي شوند اما اين 
فناوري احتماال چند دهه ديگر آماده مي شود. 
او همچنين در اين باره افزود: مرحله بعدي توليد 
بوها به شكلي كنترل شده تر است و اين روند به 
افراد اجازه مي دهد نرم افزار و محصوالتي بسازند 

كه بوهاي الكتريكي توليد مي كنند.

آسوشيتدپرس| ناسا نام ۹ شركتي را اعالم كرده 
است كه براي انجام آزمايش در ماه با يكديگر رقابت 
مي كنند. اين شركت ها طي 10 سال آتي موشك هاي 

كوچك و كاوشگرهاي روباتيك مي سازند.
 جيم بريدستاين مدير ناس��ا اعالم كرد ۹ شركت 
امريكايي ب��راي انجام آزمايش روي س��طح ماه با 
يكديگر رقابت خواهند كرد. هدف از اين طرح اجراي 
هرچه سريع تر آزمايش هاي كوچك علمي و فناوري 
در سطح ماه است. احتماال نخستين سفر در 201۹ 
ميالدي انجام شود. طي اين طرح در 10 سال آتي 
ش��ركت ها موش��ك هاي كوچك و كاوشگرهاي 
روباتي��ك مي س��ازند. طرح مذكور ب��ا بودجه 2.۶ 

ميليارد دالري اجرا مي شود.
مدير بخش ماموريت هاي علمي ناسا در اين باره گفت: 

قصد داريم با سرعت زياد فعاليت كنيم.
مقامات ناس��ا اعالم كرده ان��د اين تحقيقات كمك 
مي كند فضانوردان س��ريع تر به م��اه برگردند و در 
مدت اقامت در ماه، ايمني داشته باشند. به هرحال 
اين ۹ شركت عبارتند از: آستروبيوتيك تكنولوژي، 
ديپ اسپيس سيستمز، دراپر، فايرفالي آئرواسپيس، 
اينتوتيوماش��ينز، الكهيد مارتين، ماستن اسپيس 

سيستمز، موجاوه، مون اكسپرس و اوربيت بيوند.

انگجت| يك شركت توليدكننده رايانه اعالم 
كرد هكرها مدتي پيش سعي داشتند وارد شبكه 
اين شركت شوند و اطالعات مشتريان را سرقت 
كنند و احتمال داده است برخي اطالعات سرقت 

شده باشند.
طبق گزارش ش��ركت Dell  در اوايل ماه جاري 
ميالدي هكرها س��عي كرده اند وارد شبكه اين 
شركت شوند و اطالعات مشتريان را سرقت كنند.

براس��اس اين گ��زارش هيچ ش��واهد دقيقي از 
موفقيت آميز بودن عمليات هكرها در ۹ نوامبر 
)18 آب��ان( وجود ندارد اما هنوز هم اين احتمال 
وجود دارد كه آنها به برخي از اطالعات مشتريان 

دست يافته باشند. 
به گفته ش��ركت دل اطالعات مذكور محدود به 
نام مشتري، آدرس ايميل و پسوردها است. هيچ 
اطالعات ديگري مانند اطالعات كارت اعتباري 

تحت تاثير اين عمليات هك قرار نگرفته است.
 “دل “ ب��ه محض رديابي حمله هكرها، اقدامات 
الزم را انجام داده و با مقامات تماس گرفته است.

اما اين شركت از فاش كردن حجم اين عمليات 
هك خودداري كرده است.

گيزمگ| محققان دانشگاه »كمبريج« موفق به توسعه 
يك سيستم هوش مصنوعي ش��دند كه به مرتب كردن 

مقاالت و تحقيقات علمي مي پردازد.
در عصر كالن داده ها ما معموال با حجم انبوهي از اطالعات 

و تحقيقات مواجه هستيم.
يكي از چالش هايي كه در رابطه با اين تحقيقات و اطالعات 
وج��ود دارد، اين اس��ت كه چگونه آنه��ا را مرتب كرده و 

سامان دهيم.
حال در يك همكاري هيجان انگيز ميان محققان حوزه 
رايانه و سرطان دانشگاه »كمبريج« يك سيستم »هوش 
مصنوعي« )AI( ساخته شده است كه به مرتب كردن 
ميليون ها مطالعات علمي كمك مي كند و به محققان 
كمك مي كند مقاله هايي كه گم شده اند را بازيابي كنند.

علم به واسطه ماهيت خود فرآيندي تدريجي است. هر 
كشف و اختراع جديد نيز به جمع بسيار بزرگ اطالعات 
بش��ر مي پيوندد.ولي ما هم اكنون در حال دس��تيابي 
به نقطه اي هستيم كه حجم بس��يار زيادي از داده ها 
در تمامي موضوعات تحقيقاتي به وجود آمده اس��ت.

به علت تعدد اين اطالعات، ذهن انس��ان نمي تواند به 
تمامي آنها دست يابد.

»آنا كورهونن« يكي از محققان اين پروژه كه در توس��عه 
اين سيس��تم جديد »هوش مصنوعي« حضور داش��ت، 
اظهار كرد: هر روزه هزاران مقاله علمي توليد مي شوند كه 
حتي اگر بدانيد دقيقا به دنبال چه چيزي هستيد، باز هم 

 LION “ سردرگم مي ش��ويد.اين سيستم كه موسوم به
LBD “  است، در مرحله مقدماتي روي تحقيقات حوزه 

سرطان تمركز دارد.
 “ LION LBD “ تركيب��ي از »يادگي��ري ماش��ين«، 
»پردازش زبان هاي طبيعي« و روش »اس��تخراج متن« 
است.با اين سيستم حجم انبوه مقاالت مرتب مي شود. به 
عنوان مثال، شما مي دانيد كه داروهاي سرطان تاثيرات 
 LION “ مختص خود را دارند، ولي با استفاده از سيستم
LBD “ مي توان به اين نكته پي ب��رد داروي ديگري كه 
براي درمان يك بيماري متفاوت توليد شده است، تاثيري 
مانند تاثير داروي سرطان را دارد.زيرا هنوز اين پروژه در 
فاز مقدماتي خود اس��ت، سيس��تم “LION LBD “  با 
محدوديت هايي مواجه است. اين سيستم مي تواند ميان 
دو كلمه كليدي يا مفهوم ارتباط برقرار كند.دانشمندان 
اين پروژه در تالشند كه اين سيس��تم را با منبعي باز در 

اختيار همگان قرار دهند.

انگجت| پژوهشگران دانشگاه »ام آي تي« يك سيستم 
هوش مصنوعي توليد كرده اند كه به بازسازي نقاشي ها 
مي پردازد.بازس��ازي مقدماتي يك نقاشي كاري آسان 
است، اما كپي كردن دقيق و صحيح آن دشوارتر از چيزي 
است كه تصور مي شود.چاپگرهاي دوبعدي معموال تنها 
با 4 جوهر كار مي كنند و در چاپ نقاشي هاي كالسيك 
عملكرد ضعيفي دارند.محققان دانشگاه »ام آي تي« راه حل 
بهتري براي اين موضوع پيدا كرده اند و يك سيستم هوش 
مصنوعي توس��عه داده اند كه با اس��تفاده از پرينترهاي 
3بعدي كه با هوش مصنوعي هدايت مي شوند، به بازسازي 
نقاشي ها مي پردازد.اين فناوري سبب توليد دقيق رنگ ها 
مي شود.اين سيستم با جمع آوري 10 جوهر شفاف با اليه 
نازك كار مي كند. هوش مصنوعي نيز رنگ ايده آل براي 

نقاشي را پيش بيني مي كند.
تيم تحقيقاتي سيس��تم را به نحوي توليد كرده اند كه 
هوش مصنوعي رنگ مورد نظر در هر نقطه نقاش��ي را 
شناسايي مي كند.سيستم ساخت اين محققان همچنين 
از تكنيك »ترام« نيز اس��تفاده مي كند ت��ا رنگ ها را با 
يكديگر هماهنگ كند.»ترام« به نقطه هاي ريزي گفته 
مي ش��ود كه روي فيل��م ليتوگرافي يا زينك يا س��طح 
چاپ شده ايجاد مي شوند و از تراكم يا شدت آنها، سايه 
روشن هاي تصوير شكل مي گيرد.ترام عنصري حياتي 

در انواع و اقسام چاپ محسوب مي شود. 

بي جي آر| گوگل آپديت جديدي را براي دستيارهاي 
هوشمند خود عرضه كرده است. كاربر هنگام استفاده از 
واژه هاي »لطفا« و »تشكر مي كنم«، پاسخ هاي جالبي از 

دستيار هوشمند دريافت مي كند.
گوگل قص��د دارد آپديت هاي جديدي براي دس��تيار 
هوش��مند خود ارايه كند. اين ويژگي ها عالوه بر آنكه 
قابليت هاي جديدي ارايه مي كنند، اجازه نمي دهد افراد 

با بي ادبي به گجت ها دستور دهند!
طبق عقيده بسياري از افراد و وب سايت هاي فناوري، 
نحوه صحبت كردن كاربران با گجت ها كودكان را تشويق 
مي كند خواسته هاي شان را با دس��تور بيان كنند.در 
همين راستا و در آپديت جديد، هنگامي كه كاربر رفتار 
خوبي داشته باشد، دستيار ديجيتال پاسخ هاي جالبي به 
او مي دهد. اين ويژگي به خصوص هنگامي فعال مي شود 
كه كارب��ران با واژه هاي »لطفا« و »تش��كر مي كنم« از 

دستيار گوگل درخواست خود را بيان مي كنند.
اين درحالي است كه چندي پيش آمازون نيز ويژگي 
مشابهي را براي آلكسا عرضه كرد. در پست وبالگي اين 
شركت آمده است: براي تش��ويق و تقويت رفتارهاي 
 Pretty Please مودبانه، يك ويژگي جديد به ن��ام
اضافه كرده ايم. كاربر با بر زبان آوردن واژه لطفا يا تشكر 
مي كنم هنگام استفاده از دستيار ديجيتال پاسخ هاي 

جالب تري دريافت مي كند.

انگجت| اينستاگرام قصد دارد اپليكيشن خود را براي 
كاربران نابينا ارتقا دهد.

اينستاگرام قصد دارد پلتفرم خود را براي كاربران نابينا 
ارتقا دهد. درهمين راستا اين شركت يك متن جايگزين 
براي تصاوير ارايه مي دهد كه درباره آنها توضيح مي دهد.

اين توضيحات را مي توان به وسيله نرم افزارهاي صفحه 
خوان )screen reader( خواند بنابراين افراد نابينا 
مي توانند هنگام بررسي حساب كاربري، درباره تصاوير 

توضيحاتي بشنوند.
به دو روش مي توان ب��راي تصاوير يك متن جايگزين 
دريافت ك��رد. روش اول از هوش مصنوعي اس��تفاده 
مي كند.اينس��تاگرام با فناوري شناسايي تصاوير بطور 
خودكار توضيحاتي درباره آنها توليد مي كند. توضيحاتي 
كه با كمك هوش مصنوعي نوشته مي شوند و در حقيقت 
فهرستي از آيتم هاي موجود در عكس هستند. در اين 

حالت توضيحات كمي ابتدايي و خام هستند.
در روش دوم متن جايگزين توسط كاربر بطور مستقيم 
تهيه مي شود. درهمين راستا اينستاگرام فضايي براي 
تايپ متن فراهم مي كند كه هنگام آپلود كردن تصاوير، 
نمايان مي شود. فرد مي تواند توضيحاتي درباره عكس 
را در آنج��ا بنويس��د.هرچند اينس��تاگرام اعالم كرده 
برنامه هايي براي ارتقاي دسترسي اپليكيشن دارد اما 

جزيياتي در اين باره ارايه نكرده است.

هوش مصنوعي اين بار مقاله ها را مرتب مي كند بازسازي نقاشي ها با هوش 
مصنوعي و چاپ سه بعدي

دستيار هوشمند گوگل» ادب«
را ترويج مي كند

اينستاگرام براي كاربران نابينا 
ارتقا مي يابد

رويداد

وعده وزير ارتباطات: گوشي تلفن همراه  به زودي ارزان مي شود
خبر

تسنيم| وزير ارتباطات گفت: به زودي با رفع توقيف 
تلفن هاي همراه موجود در گم�رك، قيمت انواع 
تلفن هاي همراه در بازار كاهش مي يابد.محمد جواد 
آذري جهرمي در پايان نشس�ت مشترك با وزير 
صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي فعال در 
تنظيم بازار افزود: در اين جلسه، اعالم شد كه قاضي 
مربوطه، به رفع توقيف محموله هاي تلفن همراه 

موجود در گمرك راي داده و در اين جلس�ه مقرر 
شد كارگروهي، كار هماهنگي با ساير دستگاه هاي 
مربوط براي عرضه هرچه سريعتر اين گوشي ها به 
بازار را دنبال كند.وي افزود: عالوه بر مشكالت ناشي 
از افزايش ن�رخ ارز، كمبود عرضه نيز موجب بروز 
حباب در اين بازار شده است كه اميدواريم با افزايش 
عرضه، هرچه سريعتر اين كاال كاهش قيمت يابد.

آذري جهرمي همچني�ن از فراخوان براي واردات 
تلفن همراه خبر داد و گفت: در اين جلسه مقرر شد 
با توجه به مسائلي كه وارد كنندگان قبلي داشتند 
از ظرفيت هاي جديد براي تامين گوشي هاي مورد 
نياز بازار استفاده ش�ود و بررسي مشكالت ارزي 
وارد كنندگان به دليل نبودن نماينده بانك مركزي 

در جلسه امروز، به جلسه ديگري موكول شد.
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معاون اول رييس جمهوري در جريان سفر به كرمانشاه مطرح كرد

تالش براي بهبود شاخص هاي كسب و كار مناطق زلزله زده
گروهبنگاهها| 

در روزهاي پاياني هفته و در شرايطي كه مردم كرمانشاه 
بعد از وق��وع زلزله اخير اين ش��هر نيازمند حمايت و 
مساعدت بيشتر مسووالن ارشد كشورند؛ معاون اول 
رييس جمهوري راهي استان كرمانشاه شد تا از نزديك 
فرآيند بازسازي و برنامه ريزي براي عبور از چالش ها را 
مورد برسي و بازديد قرار دهد. سفري كه در جريان آن 
ضمن بازديد از روند خدمت رساني به مردم آسيب ديده 
برنامه ري��زي ب��راي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي و 
معيشتي استان و بهبود فضاي كسب و كار نيز در دستور 

كار قرار گرفت. 
جهانگيري عدم تلفات جاني در زلزله ۶.۴ ريشتري اخير 
استان كرمانشاه را نشان دهنده توان مهندسي كشور در 
بازسازي و احداث واحدهاي جديد دانست و گفت: عدم 
تخريب واحدهاي مسكوني جديد اين پيام را دربردارد 
كه اگر واحدهاي مسكوني اس��تاندارد ساخته شود و 
نظام مهندسي مسووليت را به خوبي قبول كند، تلفات 

زلزله پايين مي آيد.
معاون اول رييس جمهوري در جريان س��فر به استان 
كرمانشاه، در جلسه ستاد مديريت بحران اين استان 
كه در قصرشيرين و پس از بازديد از مناطق زلزله زده 
استان برگزار شد، با اشاره به نقش ارزنده مردم استان 
كرمانشاه در دوران دفاع مقدس اظهار كرد: مردم اين 
اس��تان حق بزرگي بر گردن ما دارن��د و نقش آنها در 
حراست و حفاظت از مرزهاي كشور بسيار تعيين كننده 

بوده است.
جهانگيري با بيان اينكه در ساخت واحدهاي مسكوني 
بايد اس��تاندارد و مقاومت بنا بطور وي��ژه مورد توجه 
قرار گيرد تا با يك زلزله دچار خسارت جدي و ريزش 
نشوند، از زلزله سال گذشته استان كرمانشاه به عنوان 
حادثه اي تلخ براي مل��ت ايران ياد كرد و افزود: در اين 
حادثه احساس��ات همه مردم كشور جريحه دار شد و 
شكوه بزرگي از بسيج همه مردم ايران براي كمك به 

زلزله زدگان كرمانشاه به نمايش گذاشته شد.
معاون اول رييس جمهور افزود: مردم ايران همواره در 
روزهاي سخت نش��ان داده اند كه از يك عقبه تمدني 
بزرگ برخوردارند و اتحاد و انس��جام خود را در دنيا به 

نمايش گذاشته اند.
او همچنين با اش��اره به حضور رهبر معظم انقالب در 
مناطق زلزل��ه زده و نيز حضور رييس جمهور، اعضاي 
هيات دولت و س��اير مسووالن كش��ور، تصريح كرد: 
انسجام مردم و مسووالن در كمك به زلزله زدگان استان 

كرمانشاه تحسين برانگيز و قابل تقدير است.

    ساماندهي مناسب آسيب ديدگان
جهانگيري با اشاره به سازماندهي مناسب و امدادرساني 

فوري در تمام روس��تاهاي اس��تان كرمانشاه، گفت: 
گروه هاي امداد و نجات تا ساعت ۱۱ روز بعد از حادثه 
بيش از ۲۰۰۰ مصدوم را از زير آوار خارج كردند و اين 
س��رعت عمل در امداد و اسكان موقت، توزيع چادرها 
و نيز در س��اخت و ساز واحدهاي مسكوني قابل توجه 
است. معاون اول رييس جمهور ادامه داد: در حادثه زلزله 
كرمانشاه بيش از صد هزار واحد مسكوني دچار آسيب 
شد كه اتفاق افتاد و ظرف مدت يكسال، احداث بيش 
از ۲۰ هزار واحد و بازسازي و تعمير ۶۰ هزار واحد كار 
بزرگي است كه با همت و تالش شبانه روزي انجام شد.

او با قدرداني از تالش هاي گس��ترده مجموعه دولت و 
ديگر نهادهاي مسوول، بنياد مسكن انقالب اسالمي، 
جمعيت هالل احمر، نيروهاي مسلح و دست اندركاران 
بهداش��ت و درمان به خاطر اقدامات خ��وب و موثر در 
رس��يدگي فوري به زلزله زدگان و روند بازسازي اضافه 
كرد: اين حجم از س��اخت و س��از در زمان يك س��ال 
اتفاقي بزرگ و استثنايي در كشور است اما برخي تالش 
مي كنند با كوچك نمايي اقدامات صورت گرفته دل ملت 
ايران را خالي كنند كه اين جفايي بزرگ در حق دولت، 

ملت و مديراني است كه عاشقانه خدمت مي كنند.
او با تاكيد بر لزوم سرعت بخشيدن به روند ساخت و ساز 
در شهرهاي زلزله استان و جبران عقب ماندگي ساخت 
و ساز مس��كن مهر خاطرنش��ان كرد: بايد به گونه اي 
برنامه ريزي شود تا مردم در فصل زمستان بتوانند در 

منازل خود ساكن شوند.
جهانگيري خاطرنش��ان كرد: در س��فر قبل س��قف 
تسهيالت پنج ميليون تومان افزايش يافت و در صورتي 
كه ارزيابي س��تاد مديريت بحران اين باش��د كه الزم 
است سقف تسهيالت باز هم افزايش پيدا كند، با توجه 
به توانايي نظ��ام بانكي در اين خصوص تصميم گيري 

خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به درخواست مردم و 
مسووالن استان براي بازگشايي مرز خسروي افزود: بايد 
با همكاري دولت عراق تدبيري پايدار براي بازگشايي 

مرز خسروي در نظر گرفته و اجرا شود. 
وي همچنين از كولبري به عنوان حمل يك بار سنگين 
توسط يك انسان ياد كرد و با بيان اينكه كولبري كاري 
س��خت و طاقت فرساس��ت كه مورد تاييد ما نيست، 
خاطرنشان كرد: دولت براي حفظ كرامت مرزنشينان 
برنامه هاي خوبي دارد تا درآمد مناس��بي براي مردم 

مناطق مرزي ايجاد شود. 
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان 
خود ب��ا بيان اينكه اس��تان هاي مرزي كش��ور نقش 
بي نظيري در اقتصاد ملي ايفا مي كنند گفت: اس��تان 
كرمانشاه نيز نقش بس��يار مهمي در مبادالت تجاري 
كش��ور دارد و يك��ي از امتي��ازات در دوران تحري��م، 

كشورهاي همسايه اي هس��تند كه كه مرز طوالني با 
جمهوري اسالمي ايران دارند. 

    اهميت فعاليت اقتصادي مناطق مرزي
جهانگيري افزود: استان هاي مرزي كشور بايد آنچنان 
مبادالت تجاري قوي و گسترده با كشورهاي همسايه 
برقرار كنند ك��ه امريكايي ها حتي تص��ور نكنند كه 
مي توانند كشور بزرگي مانند ايران را كه با پانزده كشور 
همس��ايگي دارد حبس و تحريم كرده و آن را تسليم 

خود كنند. 
مع��اون اول رييس جمه��ور كش��ور ع��راق را يكي از 
كشورهاي دوست جمهوري اسالمي ايران برشمرد و 
با اش��اره به رابطه صميمانه ميان تهران و بغداد گفت: 
با وجود كش��ورهاي دوس��ت و برادر در اطراف ايران 
مي توانيم همه نيازها و كمبودهاي خود را تامين كنيم.

وي تصريح كرد: اس��تان هاي مرزي باي��د به گونه اي 
برنامه ريزي كنند و سطح مبادالت تجاري را افزايش 
دهند كه امريكا متوجه شود نمي تواند با زبان تهديد و 

تحريم با ملت ايران سخن بگويد. 
جهانگيري ادامه داد: آنها بايد با زبان احترام و تعامل پيش 
بيايند تا بتوانند با ملت ايران كه ملتي اهل منطق اس��ت 

گفت وگو كنند؛ اما اگر بخواهند با زبان تهديد سخن بگويند 
ما موظف هستيم كه در مقابل آنها بايستيم و نشان خواهيم 

داد كه ملت ايران ملتي شكست ناپذير است

    بازگشايي مرز خسروي تسكيني بر آالم مردم 
مرزنشين مناطق زلزله زده است

 در همين خصوص استاندار كرمانشاه نيز با اشاره به اهميت 
بهبود شاخص هاي توسعه اقتصادي و معيشتي استان و 
بهبود فضاي كسب و كار گفت: بازگشايي مرز خسروي 
تسكيني بر آالم مردم مرزنشين مناطق زلزله زده استان 
است.  هوشنگ بازوند در شوراي هماهنگي مديريت بحران 
استان كه با حضور معاون اول رييس جمهور در فرمانداري 
قصرشيرين برگزار شد، با مطلوب دانستن روند بازسازي 
مناطق زلزله زده اس��تان، اظهار كرد: يكي از چالش هاي 
اصلي ما در تسريع بازسازي مناطق زلزله زده، پس لرزه هاي 

متعدد و مستمر در منطقه است.
او گفت: ب��ا اين وجود طبق برنامه ريزي صورت گرفته 
تا پايان سال ۹۸ س��اخت و ساز شهرهاي زلزله زده به 
پايان مي رسد كه تمام تالش خود را مي كنيم اين زمان 

كوتاه تر شود.
بازوند با اشاره به گسترش ساخت و سازها رد مناطق شهري 

زلزله زده، اظهار كرد: ۶۳۰۰ واحد مسكوني در زلزله سال 
گذشته در سرپل ذهاب تخريب شد، اما شهرداري تاكنون 
۱۰ هزار و ۴۰۰ پروانه ساخت صادر كرده كه به خوبي نشان 
مي دهد تهديد زلزله، تبديل به يك فرصت براي عمران و 

ساخت و ساز شهري شده است.
وي به كمك هاي خ��وب دولت براي بازس��ازي مناطق 
زلزله زده اشاره كرد و گفت: مجموعه تسهيالت پرداخت 
شده و سود وام هاي امهال شده به قريب يازده هزارميلياد 
تومان مي رسد. همچنين در راستاي جبران خسارت به 
زيرساختهاي استان تاكنون ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيالت 
ابالغ شده است.استاندار كرمانشاه به زلزله ۶.۴ ريشتري 
۴ آذر امسال نيز اشاره كرد و گفت: در اين زلزله هيچ يك از 
واحدهاي ساخته شده توسط دولت آسيب نديدند كه جا 

دارد از مجموعه بنيادمسكن تشكر كنم.
وي با بيان اينكه خوشبختانه اين حادثه هيچ تلفات جاني 
نداشت، افزود: از مصدومين اين زلزله نيز هم اكنون تنها 
۹ نفر بستري هس��تند كه هيچ يك هم با آسيب حادي 
مواجه نيستند.وي همچنين با تاكيد بر لزوم بازگشايي 
مرز خسروي، گفت: بازگش��ايي مرز خسروي تسكيني 
بر آالم مردم مرزنشين مناطق زلزله زده است كه از دكتر 

جهانگيري توقع داريم در اين زمينه تاثيرگذار باشند.
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همه كودكان بي هويت بايد 
شناسنامه دار شوند

واكنش به گرم كردن كالس 
درس روستايي با هيزم

اطالعيه دادگستري خوزستان 
در خصوص خبر جعلي

علت وقوع زمين لرزه هاي 
متعدد در مازندران چيست

برداشت ۳۸۰ تن ميگو از 
سايت پرورش ميگو بندرمقام

كشف 5۰ كارتن ضديخ تقلبي 
در خراسان رضوي

كرج|وزير سابق كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: 
س��عي كرده ايم كودكان نامش��روع و بي هويت را 
شناسنامه دار كنيم و در اين باره اليحه اي به تصويب 
رسيده كه اميدواريم همه كودكان بي هويت مانند 
كودكان س��ر چهارراه پارك وي، شناس��نامه دار 
شوند. علي ربيعي ظهر ديروز در مراسم افتتاح مركز 
نگهداري از كودكان معلول در شهرستان فرديس، 
گفت: اولين باري ك��ه در جمع اين كودكان آمدم، 
يكي از آنها به نام مهدي خواب يك ساختمان سه 
طبقه را ديده بود و آرزو داشت سرپناهي براي خود و 
۳۰ كودك ديگر داشته باشد كه امروز شاهد برآورده 

شدن آرزوي اين كودك هستيم.

تبريز|س��خنگوي اداره كل آم��وزش و پ��رورش 
آذربايجان شرقي در واكنش به فيلم منتشر شده در 
فضاي مجازي مبني بر گرم كردن كالس درسي به 
وسيله هيزم در روستاي طاويران سفلي آذربايجان 
شرقي، گفت: اصال روستايي به نام طاويران سفلي در 
آذربايجان شرقي وجود ندارد. حسين صبور با بيان 
اينكه در آذربايجان شرقي هيچ مدرسه و كالس درسي 
بدون سيستم گرمايشي وجود ندارد، اظهار كرد: اكثر 
كالس هاي درس مدارس استان به سيستم گرمايشي 
استاندارد مجهز هستند. در فيلم پخش شده در فضاي 
مجازي، نام مدرسه مربوطه توسط معلم اعالم شده و 
اين فيلم مربوط به استاني ديگر است.گفتني است؛ 
اخيرا فيلمي در فضاي مجازي منتش��ر ش��د كه در 
آن براي گرم كردن كالس درس روس��تايي از هيزم 

استفاده مي شود.

اهواز|دادگس��تري خوزس��تان در خصوص خبر 
جعلي ش��كنجه كارگر بازداشتي نيشكر هفت تپه، 
اطالعيه اي صادر كرد.در اين اطالعيه آمده اس��ت: 
»بدينوسيله به اطالع عموم مي رساند اخبار منتشره 
در اكانت هاي وابسته به بنگاه خبر پراكني بي بي سي 
و ساير خبرگزاري ها و سايت هاي خبري بيگانگان دال 
بر خونريزي بر اثر شكنجه كارگر بازداشتي شركت 
كاغذسازي هفت تپه، آقاي اسماعيل بخشي و وخامت 
حال وي، در راستاي تشويش اذهان عمومي و تخريب 
قوه قضاييه بوده و به شدت تكذيب مي گردد. الزم بذكر 
است كه متهم فوق الذكر در جريان رسيدگي مقدماتي 
از تمام حق��وق قانوني برخوردار بوده و پنجش��نبه 
۸آذرماه ۹۷ نيز با خانواده خود تماس تلفني برقرار 
كرده است. تحقيقات از متهم به صورت مستقيم تحت 
نظر مقام قضايي در حال انجام و هرگونه خبري دال 

بر وخامت حال نامبرده به شدت تكذيب مي گردد.«

ساري|رييس مركز زلزله نگاري مازندران، گرم شدن 
و حركت پوسته زمين و جابه جايي گسل ها را به عنوان 
داليل اصلي وقوع زلزله اعالم كرد.جمال باكويي درباره 
علت افزايش وقوع زلزله در منطقه كياسر مازندران 
خاطرنشان كرد: وقوع زلزله هاي بسيار در كياسر به 
دليل وجود مجموعه گسل هاي زياد در اين منطقه 
است. گسل شمال البرز، مجموعه گسلهاي آستانه و 
شاخه اي از گسل هاي “ للهِ بند “ است كه كياسر روي 
آنها قرار دارد.باكويي تصريح كرد: عموماً گرماي زمين 
موجب افزايش زلزله مي شود اما از آنجا كه گرمايش 
هوا بايد تا عمق بيش از ۵ تا ۱۰ كيلومتري زمين نفوذ 

 كند اين امر محتمل به نظر نمي رسد.

بندرعباس| تاكنون بيش از ۳۸۰ تن ميگو از ۱۷۰ 
هكتار مزرعه پرورش در بندرمقام برداشت شده است.

مسوول مزرعه پرورش ميگو بندر مقام گفت: ميگوي 
توليدي از نوع وانامي اس��ت و پيش بيني مي شود تا 
پايان فصل برداشت بيش از ۴۵۰ تن ميگو از اين مرزعه 
پرورش برداشت شود.احسان ده بزرگي با بيان اينكه 
برداشت ميگو از آبان آغاز مي شود و تا نيمه آذر ادامه 
دارد، تصريح كرد: امسال ۳۰ ميليون بچه ميگو از گونه 
وانامي ذخيره سازي شده است.او با اشاره به اينكه هر 
سال انتقال الرو به استخر ها از خرداد ماه آغاز مي شود، 
اظهار كرد: بيش از ش��صت نفر به صورت مستقيم و 
۱۲۰ نفر غير مستقيم در مزرعه پرورش بندر مقام 

مشغول به كار هستند.

مشهد|با آزمايش نمونه اي از مايعاتي كه با عنوان 
ضديخ داخل چهارليتري ها عرضه و در بازار مشهد 
به فروش مي رسيد، مش��خص شد اين كاال به هيچ 
عنوان ضد يخ نيس��ت.مهدي مقدسي كارشناس 
مسوول معاونت بازرس��ي سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان خراسان رضوي در تش��ريح ماجراي 
كش��ف محموله ضديخ تقلب��ي گفت: چندي پيش 
عوامل بازرس��ي اتحاديه اتوسرويس هاي مش��هد 
حي��ن سركش��ي از واحدهاي تحت نظرش��ان، به 
نمونه هايي از ضديخ در ابعاد ۴ ليتري برخورد كردند 
كه در هر بس��ته بندي به جاي چهار ليتر سه ليتر مايع 
وجود داشت.او تصريح كرد: در حالي كه ضديخ هاي 
شناس��ايي شده در بس��ته بندي و با ليبل يك برند 
معتبر و خوش نام توليد شده بود، اما با حضور نماينده 
رس��مي آنها مشخص شد، ضد يخ توليد شده تقلبي 

و هيچ ارتباطي با واح��د توليدي ندارد. 

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني)ره(:

هدف گذاري كميته امداد به 225 هزار فرصت شغلي مي رسد
 مع��اون اش��تغال و خودكفاي��ي كميته ام��داد امام 
خميني )ره( گف��ت: اگر مناب��ع الزم اختصاص يابد، 
هدف گذاري امس��ال اين نهاد ب��ه ۲۲۵ هزار فرصت 

شغلي مي رسد.
حجت الل عبدالملكي ديروز در حاشيه اختتاميه دوره 
جهادگران كارآفرين خراس��ان جنوبي در گفت وگو با 
ايرنا تخصيص منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغال 
پايدار روستايي و عشايري را فرصتي مغتنم براي ايجاد 
اشتغال در سال جاري دانست و افزود: از كل ۱۲ هزار 
و ۸۰۰ ميليارد تومان منابع كشور سهم كميته امداد 
۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان مش��خص ش��ده كه اگر 
اختصاص يابد، ۱۰۰ هزار فرصت ش��غلي ديگر ايجاد 

خواهد شد.

او گفت: امسال با كاهش تقريبا ۳۰ درصدي در منابع 
بودجه دولتي مواجه شده ايم بطوري كه سال گذشته 
۲ ه��زار و ۱۰۰ ميلي��ارد توم��ان در چارچوب بودجه 
تسهيالت تكليفي قرض الحس��نه داشتيم اما امسال 

اين رقم به يكهزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
مع��اون اش��تغال و خودكفاي��ي كميته ام��داد امام 
خميني )ره( بيان كرد: كاهش تس��هيالت باعث شده 
كه هدف گذاري ايجاد فرصت شغلي نيز از ۱۷۰ هزار 

در سال به ۱۲۵ هزار فرصت شغلي برسد.
وي با بيان اينكه ساالنه بايد ۱۷۰ هزار فرصت شغلي 
توسط كميته امداد سازماندهي شود گفت: بخشي از 
اين فرصت هاي ش��غلي در حوزه كاريابي و بقيه نيز با 

طرح هاي اقتصادي محقق مي شود.

عبدالملكي افزود: ۴۵ درصد منابع بودجه دولتي از محل 
تسهيالت تكليفي براي طرح هاي اشتغالزايي در هشت 
ماه گذشته جذب شده و با توجه به رقم هاي تخصيص 
يافته از محل تسهيالت تكليفي روند جذب اين منابع 
رضايت بخش بوده است كه اميدواريم كل اعتبار تا پايان 

سال جذب شود.
او با گاليه از سيستم بانكي براي عدم تخصيص بخش 
قابل توجهي از منابع توسعه اشتغال پايدار روستايي 
گفت: تاكنون از اين س��رفصل كمتر از ۱۰۰ ميليارد 
تومان پرداخت شده در حالي كه ۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد 

تومان طرح در سامانه كارا ثبت نام شده است.
معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خميني )ره( 
بيان كرد: شبكه بانكي متعهد شده كه تسهيالت اشتغال 

پايدار روس��تايي را بطور كامل پرداخت كند كه اگر اين 
اتفاق بيفتد به هدف گذاري كه انجام شده خواهيم رسيد.

عبدالملكي اظهار داشت: البته براي افزايش سقف اين 

تس��هيالت رايزني هايي با بانك مركزي و كميسيون 
تخصصي شوراي عالي اشتغال انجام شده كه اميدواريم 

به نتيجه برسد.

عده اي مغرض به دنبال تخريب 
روابط يزد و اصفهان هستند

يزد|مديرعامل ش��ركت 
آب منطقه اي يزد با تاكيد بر 
اينكه بسياري از تخريب ها 
به كشاورزان ربطي ندارد، 
گف��ت: ع��ده اي مغرض و 
ماجراجو به دنبال تخريب 
روابط عمي��ق اجتماعي و 
فرهنگي ي��زد و اصفهان هس��تند.به گ��زارش ايلنا، 
محمدمهدي جواديان زاده در نشست هم انديشي با 
اصحاب رسانه و مطبوعات استان كه در خانه مطبوعات 
يزد برگزار شد؛ ضمن اش��اره به تاريخچه تخصيص 
خط انتقال آب و مشكالتي كه در اين مسير دامن گير 
آب ش��رب مردم اس��تان يزد بوده است، بيان داشت: 
تاكنون بيش از ۲۶ ب��ار تعرض به خط انتقال آب يزد 
صورت گرفته كه به نظر مي رس��د انتشار مطالب غير 
واقعي از جمله مساله حقابه كشاورزان اصفهاني باعث 
اين تحركات اس��ت در حالي كه در ۱۳ سال گذشته 
اين مشكل وجود نداش��ته و كشاورزان در اين زمينه 
اعتراضي را مط��رح نكرده اند. جواديان زاده در ادامه با 
تاكيد بر اينكه كمتر از پنج درصد آب پشت سد زاينده 
 رود اصفهان در شرايط طبيعي به  عنوان سهميه ساالنه 
به استان يزد تخصيص داده مي ش��ود، تصريح كرد: 
حجم تخصيصي آب به يزد ۹۸ ميليون متر مكعب در 
سال است كه آب انتقالي در اين سال ها از ۶۰ ميليون 

مترمكعب در سال بيشتر نشده است. 

توريسم و گردشگري برگ برنده 
ايران در رويارويي با تحريم ها

سمنان|نماينده گرمسار 
و آرادان در مجل��س دهم 
با اش��اره ب��ه ظرفيت هاي 
متنوع گردشگري و اقليم 
چهارفصل و متنوع كشور، 
ازجذب توريس��م و توسعه 
گردش��گري و ت��الش در 
جهت رونق اين صنعت پردرآمد به عنوان برگ برنده اي 
در دس��ت ايران براي مقابله با تهديدها و تحريم هاي 
اقتصادي باشد.به گزارش ايسنا، »غالمرضا كاتب« در 
افتتاحيه چهارمين جشنواره ملي فرهنگي و ورزشي 
اقوام و عشاير ايراني در گرمسار اظهار كرد: رويكرد جديد 
اقتصادي ايران براي مقابله با تهديدها و تحريم ها جذب 

توريسم و توسعه گردشگري است.
او با تأكيد بر ضرورت توس��عه و گس��ترش توريسم و 
گردشگري در كشور و با اشاره به ظرفيت هاي استان 
سمنان در حوزه گردشگري تصريح كرد: استان سمنان 
مي تواند به مقصدي براي گردشگران ايراني و خارجي 
تبديل شود، چون اين استان از ايوانكي در غرب تا ميامي 
در شرق اس��تان از ظرفيت هاي گردشگري متنوعي 

برخوردار است.
نماينده گرمس��ار و آرادان در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه سال ۱۳۹۶ حدود ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار 
گردشگر وارد ايران شدند، در ادامه افزود: بايد تا انتهاي 

برنامه ششم توسعه اين آمار پنج برابر شود.

10درصد انار كشور در يزد 
توليد مي شود

ي�زد| رييس س��ازمان 
جه��اد كش��اورزي يزد با 
اشاره به اينكه اين استان 
در تولي��د محص��ول انار 
رتبه چهارم كش��وري را 
داراست، گفت: توليد ۱۰ 
درصد انار ايران در اختيار 
اين منطق��ه است.س��يد جمال س��جادي پور در 
حاشيه بازديد از طرح هاي كشاورزي ابركوه افزود: 
باوجود تداوم ۲ دهه خشكسالي و كم آبي كشاورزان 
استان با بهره گيري از روش هاي علمي و استفاده از 
آبياري نوين محصول با كيفيت زراعي و باغي توليد 

مي كنند.
وي اظهار داشت: در همين زمينه يكي از كشاورزان 
ابركوه ب��ا به كارگي��ري فنون جديد كش��اورزي، 
روش هاي علمي و توانمندي هاي خود، توانس��ت 
توليد محصول انار را به پنج برابر متوس��ط عملكرد 
افزايش دهد.سجادي پور افزود: احمد رشيدي موفق 
شد از هر هكتار ۱۳۲ تن محصول انار برداشت كند 
و مجموعًا از سه هكتار باغ ۳۹۶ تن انار شيرين شهوار 
و ملس عقدا برداشت كرد و به عنوان انار كار نمونه 
استان انتخاب شد.رييس سازمان جهاد كشاورزي 
ي��زد ادامه داد: به دليل ت��الش و جديت اين باغ دار 
نمونه، وي براي انتخاب نمونه ملي به وزارت جهاد 

كشاورزي معرفي شده است.

راه آهن مسير توسعه اقتصادي 
گيالن را هموار مي كند

گيالن|نماين��ده م��ردم 
آس��تانه اشرفيه در مجلس 
با تأكيد بر نقش راه آهن در 
توس��عه اقتصادي گيالن 
گفت:  قرار گرفتن در مسير 
نوس��تراك و جاده ابريشم 
اهمي��ت اين زيرس��اخت 

توسعه اي را دو چندان مي كند. 
محمدحسين قرباني در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: 
راه آهن به عنوان يك بستر فوق العاده مهم مي تواند گيالن 
را در مسير توسعه اقتصادي هدايت كند از سويي ديگر 
قرار گرفتن اين استان در مسير نوستراك و جاده ابريشم 

اهميت ايجاد اين زيرساخت مهم را دو چندان مي كند.
نماينده مردم آس��تانه اش��رفيه در مجلس تكميل فاز 
نخست راه آهن رشت-  قزوين را از آرزوهاي ديرينه مردم 
گيالن خواند و تصريح كرد: با وجود آنكه تا زمان تكميل 
اين پروژه و اتصال آن به بندرانزلي و آستارا راهي تقريبًا 
طوالني مانده است اما قطعاً راه اندازي فاز نخست آن نيز 

خالي از فايده نيست.
عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس اتصال 
راه آهن رش��ت-  قزوين به س��مت انزلي و آستارا را 
زمينه ساز توسعه همه جانبه گيالن خواند و گفت: در 
هر حال گيالن در مسيري ترانزيتي بسيار پر ظرفيتي 
واقع شده است بنابراين مسووالن بايد براي استفاده 

از اين ظرفيت ها برنامه ريزي داشته باشند. 

كشتارگاه اروميه
به خارج از شهر منتقل مي شود

آذربايج�انغرب�ي| 
رييس سازمان كشتارگاه 
شهرداري اروميه گفت: به 
زودي كشتارگاه با احداث 
كش��تارگاه جديد صنعتي 
در جاده شهيد كالنتري به 
خارج از شهر انتقال مي يابد.

به گزارش ايسنا حسين زورآزما در جمع خبرنگاران 
افزود: با راه اندازي كشتارگاه جديد به مساحت۲ هكتار 
كشتارگاه فعلي تخليه و به محل جديد در جاده شهيد 

كالنتري اروميه منتقل مي شود.
وي با اش��اره به اقدامات كش��تارگاه، گفت: در جريان 
سال، ۹۶ كشتارگاه موفق به راه اندازي پيش سرد كن 
و دستگاه س��يرابي پاك كن با قيمت مناسب توسط 
پرسنل كشتارگاه ش��ده اس��ت. زورآزما عنوان كرد: 
متاسفانه بعلت كمبود نقدينگي مردم و باال بودن قيمت 
گوشت، س��طح كشتار ش��ديد افت كرده و اين واحد 
دچار مشكل در امر بازسازي، مرمت و پرداخت حقوق 
كاركنان شده است.او با بيان اينكه عدم رعايت مسائل 
بهداشتي در كشتارگاه قابل اغماض نيست، بيان كرد: در 
جريان كشتار نياز به نظافت و ضد عفوني سالن ها الزم و 
ضروري است و پرسنل دامپزشك اروميه به تعداد ۵ نفر 
در امر بازرسي احشام فعاليت دارند و تمامي الشه ها بعد 
از اتمام بازرسي و مصدوم كردن ضبطي ها، با ۸ دستگاه 
يخچالدار اقدام به توزيع الشه در سطح شهر مي شود .

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان در 6 استان به طور پايلوت در حال اجراست

دشواريهايمراقبتاجتماعيازدانشآموزان
ريحانه جاويدي|

از نخستين روزهايي كه آماري از اعتياد دانش آموزان 
منتش��ر ش��د تا امروز، كم و بي��ش تالش هايي براي 
آموزش و آگاه سازي نوجوانان از آسيب هاي اجتماعي 
از سوي مس��ووالن وزارت آموزش و پرورش صورت 
گرفت، طرح هايي كه برخي موفق بوده و برخي ديگر 
در همان نخستين گام هاي شروع به شكست انجاميد. 
طرح نم��اد )نظام مراقبت اجتماع��ي دانش آموزان( 
آخرين طرحي اس��ت كه آموزش و پرورشي ها براي 
بهبود آگاهي دانش آموزان به آن اميد دارند، طرحي 
كه از سال ۱۳۹۵ با حمايت سازمان امور اجتماعي، 
ش��وراي اجتماعي و فرهنگي و ۹ دستگاه اجرايي از 
جمله قوه قضاييه، سازمان برنامه و بودجه، بهزيستي 
و ناجا با توجه به آس��يب هاي اجتماعي و با رويكرد 
پيش��گيري از بروز آس��يب تدوين و اجرا شده كه در 
مرحله اول مختص به كودكان و نوجواناني است كه 
در معرض آس��يب هاي جدي هستند. نماد با بودجه 
27 ميليارد توماني در 6 استان كشور به صورت پايلوت 
اجرا شده و بعد از اصالح نقص هاي احتمالي قرار است 
مدارس تمام كش��ور را تحت پوشش قرار دهد، با اين 
حال كارشناس��ان آموزش��ي معتقدند اين طرح در 
صورتي موفقيت آميز است كه زيرساخت هاي آموزش 
و پرورش براي اجراي آن بهبود يابد و از ش��عارزدگي 
دور ش��ود در غير اين صورت طرحي كه 27 ميليارد 
تومان بودجه را به خ��ود اختصاص داده مانند برخي 
برنامه هاي ديگر در اين راس��تا، خروجي مناس��بي 

نخواهد داشت.

    عبور از مرحله پايلوت
 نيازمند بودجه هزار ميليارد توماني

دو سال از طراحي و يك سال از شروع اجراي پايلوت 
طرح نم��اد مي گذرد ام��ا مهرزاد حمي��دي، معاون 
تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش معتقد 
است اگر قرار باشد طرح نماد در گستره تمام مدارس 
اجرا شود، به زمان بيشتر و منابع بسيار ويژه نياز است. 
حميدي روز گذش��ته درباره اين موضوع بيان كرد: 
» ط��رح نماد، روي ريل اس��ت و خوب و علمي پيش 
مي رود. نم��اد دو محور دارد كه يك��ي آموزش هاي 
ارتقايي و توانمندسازي و ديگري مددكاري، غربالگري 
و شناسايي است. در محور آموزش، بسته هاي آموزشي 
بسيار خوبي تهيه كرديم كه برخي توزيع و برخي زير 
چاپ است. براي هر آسيبي يك كتابچه تهيه كرديم 

كه به مدارس ارسال مي كنيم. 

اين منابع را براي آموزش والدين مدنظر قرار مي دهيم. 
دانش آموزان نيز آموزش هاي الزم را كسب مي كنند، 
البته اين بسته هاي آموزش��ي براي والدين جداي از 
سه كتابي است كه براي س��ه پايه اول دوره ابتدايي 
تهيه كرديم ت��ا ابتدا معلمان مدارس آموزش ببينند 

و پيام هاي كتاب را به دانش آموزان منتقل كنند.«
حميدي افزود: »تهيه كتابچه ها و بسته هاي آموزشي 
از جمله زيرس��اخت هاي طرح نماد اس��ت و ش��مار 
آن ب��ه بيش از 70 منبع رس��يده اس��ت. يكي ديگر 
از زيرس��اخت هاي طرح نماد، ابزاره��اي غربالگري 
اس��ت. نماد را در شش استان پايلوت كرده ايم گفت: 
بازخورده��اي الزم را گرفته ايم، اش��كاالت اصالح و 
ابزارهاي غربالگري نهايي شده اند. يك تجربه ميداني 
براي گس��ترش نماد در كل كش��ور پيدا كرده ايم و 

همكاري هاي درون منطقه اي شكل گرفته است.
معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
افزود: در مناطق پايلوت، همه والدين را آموزش داديم 
و فعاليت هاي جايگزين نظير توس��عه تربيت بدني را 

براي دانش آموزان پرخطر انجام داديم.
حميدي افزود: عالوه بر اين امسال سامانه نماد را نيز 
ايجاد كرديم كه به همه مدارس رفته و درگاهي ايجاد 
شده تا همه مشكالت و آس��يب هاي مدارس احصاء 
ش��ود و مدير مدرسه نوع آس��يب ها و وضعيت آن را 
ذكر كند و دانش آموزان پرخطر را مشخص كنند. ما 
در حال تكميل و بروزرساني اطالعات مربوط به انواع 
آس��يب ها و مناطق و مدارس پرخطر هستيم. افراد 
پرخطر در مدرسه توسط مشاور مدرسه يا مشاوري 
كه در منطقه اس��ت تحت مش��اوره و مددكاري قرار 
مي گيرند و اگر مشكل حل نشد به دستگاه هاي مرتبط 

ديگر از جمله بهزيستي ارجاع داده مي شوند.
وي تاكيد كرد: طرح نماد يك طرح توانمندس��ازي و 
مداخله است و دس��تگاه هاي مختلف از دادگستري 
تا نيروي انتظامي همكار و هميار ما هس��تند. نيروي 
انتظامي در كنار مدارس اس��ت و حاشيه مدارس را 

مشهود و غيرمشهود مورد رصد قرار مي دهد.
اظهارات حميدي در حالي اس��ت كه رييس سازمان 
امور اجتماعي كش��ور،  پيش از اين درباره طرح نماد 
اع��الم كرده بود ك��ه اين طرح در س��ال ۹6 در ۱۳0 
مدرس��ه نظرآباد البرز به صورت پايلوت اجرا ش��د و 
در بيش از ۱00 مدرس��ه در 6اس��تان نيز آغاز شده 
اس��ت. همچنين 27 ميليارد تومان در رديف بودجه 
معاونت س��المت و تربيت بدني براي اجراي مراحل 
ابتدايي طرح نماد در سال ۱۳۹7 ديده شده است. تقي 

رستم وندي بيان كرد: » اجراي طرح »نماد« در تمام 
مدارس كش��ور نياز به بودجه يكهزار ميليارد توماني 
دارد. براي اجراي اين طرح در سال ۹۵ و ۹6 سازمان 
اجتماعي وزارت كش��ور اعتب��ار الزم را تامين كرد و 
امس��ال هم كمك هايي از جانب س��ازمان اجتماعي 

كشور انجام خواهد شد. 
همچنين امسال نيز در معاونت سالمت و تربيت بدني 
ردي��ف بودج��ه اي ب��راي طرح ديده ش��ده اس��ت 
زيرا سازمان برنامه و بودجه پشتيبان اصلي اين پروژه 
اس��ت و به همين دليل 27 ميليارد تومان در رديف 
بودجه معاونت براي اجراي مراحل ابتدايي طرح نماد 

در سال ۱۳۹7 در نظر گرفته شده است.

    زيرساخت مدارس
 براي صحبت از مسائل اجتماعي كافي نيست

با وجود اين اگرچه اين طرح يك گام رو به جلو براي 
توامند شدن نوجوانان اس��ت، كارشناسان آموزشي 
معتقدند زماني تاثيرگذار خواهد بود كه از شعارزدگي 

دور باشد. 

محمدرض��ا نيك نژاد، كارش��ناس آم��وزش و معلم 
آم��وزش و پ��رورش درب��اره اين موضوع ب��ه تعادل 
گفت: «يك��ي از نكات مثبتي كه طرح نماد نس��بت 
به طرح ه��اي ديگر دارد، درگير ك��ردن خانواده ها با 
امر آگاه س��ازي نوجوانان اس��ت. در طرح هاي قبلي 
خانواده كنار گذاشته شده بود و محافظه كاري زيادي 
در بيان برخي مس��ائل وجود داشت همين موضوع 
سبب مي شد كه چون خانواده ها از محتواي آموزش 
داده شده به فرزندانش��ان اطالع نداشتند، نسبت به 
اين موضوع واكنش نش��ان داده ودر مواردي سد راه 
ادامه آموزش مس��ائل اجتماعي به نوجوانان ش��وند 
نتيجه چنين وضعيتي به آنجا ختم مي شد كه با فشار 
خانواده ها آموزش و پرورش مجبور به عقب نش��يني 

مي شد و طرح ها نيمه كاره باقي مي ماند.«
او اف��زود: “نكته مهم ديگري كه درباره اين طرح بايد 
بيان كرد اين اس��ت كه به آموزش و توانمند ش��دن 
معلم ها توجه ويژه اي شده است. پيش از اين معلم ها 
به صورت س��ليقه اي اقدام به آموزش آس��يب هاي 
اجتماعي به دانش آموزان مي كردند و در برخي موارد 

خودشان هم اطالع الزم از مسائل و نحوه بيان و انتقال 
آن به دانش آموزان را نداشتند بنابراين ضرورت داشت 
تا معلم ها براي اين موضوع آموزش ببينند كه در طرح 

نماد به اين موضوع توجه شده است.«
نيك ن��ژاد نكته مهم در موفقيت آمي��ز بودن طرح را 
دوري از شعارزدگي دانس��ت و اظهار كرد: «آموزش 
دادن درباره آس��يب هاي اجتماعي به دانش آموزان 
نياز جامعه ماس��ت. رها بودن و ناآگاه��ي نوجوانان 
مساله اي است كه در طوالني مدت آثار جبران ناپذيري 
را براي فرد و جامعه به همراه دارد اما بايد توجه كرد 
كه اگرچه طرح نماد براي آموزش مناس��ب است اما 
زيرس��اخت هاي آموزش و پرورش ب��راي اجراي آن 
هنوز كافي نيست. در شرايطي كه تعداد دانش آموزان 
در يك كالس درس در كالن ش��هرها به ۵0 نفر هم 
مي رسد، صحبت از برخي مسائل پيرامون آسيب هاي 
اجتماعي براي معلمان با دش��واري همراه است چرا 
كه كنترل كالس دش��وار ش��ده و به همين دليل در 
برخي مدارس كادر آموزش��ي تريجح مي دهند وارد 

اين مسائل نشوند.«
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تالش براي بهبود وضعيت 
معيشتي جوانان

وزير ورزش و جوانان گفت: تالش جدي ما اين است 
كه شرايطي را فراهم كنيم كه باز وضعيت معيشتي 
جوانان بهبود پيدا كند. مسعود سلطاني فر با اشاره به 
اقدامات انجام شده در حوزه جوانان گفت: عالوه بر 
حوزه ورزش در حوزه جوانان نيز كارهاي باارزش��ي 

انجام داده ايم، اما منعكس نمي شود.
او ادام��ه داد: در س��ال ۹2 در زمين��ه تس��هيالت 
قرض الحس��نه ازدواج، در مجموع 2 ه��زار و ۹00 
ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه ازدواج با سقف 
سه ميليون تومان به هر يك از زوجين داده شده كه 
در سال ۹۵ و ۹6 اين رقم به ۱0 ميليون تومان براي هر 
زوج رسيد و در نهايت در سال ۹7 اين رقم به سقف 
۱۵ ميليون تومان افزايش يافت. وزير ورزش و جوانان 
اضافه كرد: عملكرد سيستم بانكي نيز خوشبختانه در 
ارتباط با اجراي مصوبات دولت بسيار مطلوب بوده و 
فكر مي كنم؛ تا پايان سال از اين محل حدود ۱۵ هزار 
ميليارد تومان يا بيشتر را شاهد پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج باشيم. سلطاني فر با اشاره به 
اقداماتي كه براي تحكيم بنيان خانواده از سوي اين 
وزارتخانه صورت گرفته است، به ايلنا گفت: تالش 
كرديم شرايطي را فراهم كنيم كه بنيان هاي خانواده 
مستحكم شود و جوانان ما با آگاهي بيشتري بتوانند 
پيوند مشترك شان را آغاز كنند. همچنين كمك 
مي كنيم؛ آمار طالق كاهش پيدا كند. ما اين برنامه را 
از طريق گسترش دفاتر مشاوره و راهنمايي ازدواج با 
جديت دنبال كرديم. سه سال پيش تعداد اين دفاتر 
در كشور شايد كمتر از ۵0 مورد بود، اما االن به بيش 
از ۴00 مركز رس��يده است و با نظارت ما و سازمان 
بهزيستي اين دفاتر توسط بخش خصوصي گسترش 
پيدا كرده اند. او اظهار كرد: هدف اين مراكز يا دفاتر اين 
است، در بدو زندگي مشترك يك سري راهنمايي ها 
و مش��اوره ها به جوانان داده شود كه خوشبختانه 
ما با رصدي كه انج��ام داده ايم، آثار آن را ديده ايم به 
گونه اي كه حتي آمار طالق هم كاهش پيدا كرده 
است. او ادامه داد: كار ديگري كه معاونت امور جوانان 
وزارتخانه انجام داده، توانمندسازي جوانان و آگاهي 
دادن بيشتر به آنها است تا اينكه بتوانند در زندگي 
شخصي و اجتماعي ش��ان قدم هاي اساسي تري را 
بردارند و مسير سالم تري را پيش روند. همچنين اگر 
در مسير ازدواج قدم بر دارند، ما بايد براي آنها شرايطي 
را فراهم آوريم كه بنيان هاي خانواده مستحكم تر 
شود. وزير ورزش و جوانان در پايان اظهار داشت: در 
هر صورت تالش جدي ما اين است كه شرايطي را 
فراهم كنيم كه باز وضعيت معيشتي جوانان بهبود 
پيدا كند. اقدامات م��ا در چارچوب قانون اقدامات 
موثري بوده اس��ت. باور دولت بر اين است كه ما اگر 
مشكل اشتغال جوانان را حل كنيم خود به خود به 

حل ديگر مشكالت كمك خواهد شد.

رونوشت آگهی انحصار وراثت
خانم مهین رضائی دارای شناس�نامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالس�ه 1155 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده ش�ده که شادروان محمد رضائی به شناسنامه 485 در تاريخ 91/12/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
يوسف رضائی   ش ش 1685  ت ت 1341 پسر

داود رضائی    ش ش 1 ت ت 1344 پسر
پروين رضائی  ش ش 1  ت ت 1339 دختر

مهین رضائی  ش ش 27  ت ت 1351  دختر
فخری قره گزلو ش ش 4910808124 ت ت 1316 همسر

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهريار م الف /3524

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی شافعی برابر وكالت نامه شماره11934 مورخ 86/4/17 دفترخانه 11 شهريار كه برابر نامه شماره 139785654418000416 مورخ 97/7/24 
دفترخانه 11 شهريار مورد تائید قرار گرفته است باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره رمز تصديق 650988 و 
شناسه يكتا 139702154404000461 مورخ 97/7/9 دفترخانه 23 شهريار به تائید رسیده است از طرف محمد حسینی بهمن آبادی مدعی فقدان 
سند مالكیت ششدانگ آپارتمان مسكونی واقع در طبقه سوم به مساحت 64/74 متر مربع قطعه 10 تفكیكی بانضمام انباری به مساحت 3/44 مترمربع 
قطعه 10 تفكیكی به شماره پالك 5744 فرعی از 49 اصلی مفروز از 3232 فرعی از اصلی مذكور ذيل ثبت 121308 صفحه 170 دفتر 718 بنام فیروز 
میزبان صیادان ثبت و سند به شماره چاپی 579393 –الف /77 صادر و تسلیم شده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی 1926 مورخ 86/4/17 
دفترخانه 23 شهريار به محمد بهمنی حسین آبادی انتقال يافته است و برابرسند رهنی 1927 مورخ 86/4/17 و 1928 مورخ 86/4/17 دفترخانه 
23 شهريار در رهن بانك مسكن قرار گرفته است كه بعلت سهل انگاری سند مالكیت مفقود گرديده است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت در يك نوبت آگهی میشود تا چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكیت نزد خود 
می باشد از تاريخ نشر اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به ضمیمه سند معامله به اين اداره تسلیم و رسید دريافت نمايد در غیر اين 

صورت پس از انقضای مدت مذكور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
ريیس ثبت اسناد و امالك شهريار – سید مرتضی موسوی م الف /3523

برگ اجرائیه
مشخصات محكوم له : 

نام: محمد كريم ، نام خانوادگی: فیاضی،  نشانی محل اقامت : شهريار – رضی آباد گلزار شهدا ياس 1 قطعه 4
مشخصات محكوم علیه:

نام: سعید،  نام خانوادگی: امانی حسن كحل ،  نشانی محل اقامت: مجهول المكان 
محكوم به:

بموجب دادنامه شماره 714 مورخ 97/6/7 شورای حل اختالف شهريار شعبه سوم قطعیت حاصل كرده است: حكم به محكومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 77/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/140/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در 

تاديه از تاريخ 96/11/15 لغايت اجرای حكم و پرداخت نیم عشر دولتی 
ريیس شعبه سوم شورای حل اختالف م الف 3527

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای داريوش خداياری
خواهان آقای مرتضی سرائی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای داريوش خداياری به خواسته اعسار از هزينه دادرسی مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9709982640900651 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/05 ساعت 
13:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان شهريار – قاسم علی پور م الف /3525

برگ اجرائیه
مشخصات محكوم له:

نام : محمد كريم، نام خانوادگی: فیاضی قوزلو، نشانی محل اقامت: شهريار رضی آباد گلزار شهدا ياس 1 قطعه 4 
مشخصات محكوم علیه:

نام : علی، نام خانوادگی: افتخاری،  نشانی محل اقامت : مجهول المكان 
محكوم به:

بموجب دادنامه شماره 713 مورخ 97/6/7 شورای حل اختالف شهريار شعبه سوم قطعیت حاصل كرده است حكم به محكومیت خواندگان به نحو 
مقتضی تضامنی به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال بابت اصل خواسته پرداخت مبلغ 1/930/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 

در تاديه از تاريخ 96/12/15 لغايت اجرای حكم و پرداخت نیم عشر دولتی 
ريیس شعبه سوم شورای حل اختالف م الف /3526

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم نوشین حكیمی نیا فرزند جواد
خواهان شهرداری شهريار دادخواستی به طرفیت خوانده نوشین حكیمی نیا به خواسته مطالبه وجه  و خسارت تاخیر تاديه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982640900245 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/26 
ساعت 9:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده نوشین حكیمی 
نیا و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان شهريار – قاسم علی پور م الف /3498

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین معصومی فرزند قاسم
خواهان شهرداری شهريار دادخواستی به طرفیت خوانده حسین معصومی به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تاديه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982640900255 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/26 
ساعت 11:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده حسین معصومی 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهريار – قاسم علی پور م الف /3502

دادنامه 
پرونده كالسه 9709982640900288 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار تصمیم نهايی شماره 9709972640900834 

خواهان : شهرداری شهريار با نمايندگی آقای سامیرا توكلی فرزند اكبر به نشانی شهريار خ ولیعصر روبروی بیمارستان امام سجاد شهرداری شهريار 
خوانده: آقای منوچهر بلبلی فرزند حسین به نشانی 

خواسته: مطالبه وجه چك 
گردشكار: بتاريخ 97/8/2 در وقت فوق العاده جلسه شعبه نهم دادگاه حقوقی شهريار به تصدی امضاءكننده ذيل تشكیل و پرونده كالسه فوق تحت 

نظر قراردارد با توجه به جمیع اوراق و محتويات پرونده، ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می گردد:
رای دادگاه 

در خص�وص دعوی ش�هرداری ش�هرياربا نمايندگی س�امیرا توكلی ب�ه طرفیت منوچهر بلبل�ی به خواس�ته مطالبه وجه يك فق�ره چك به 
شماره 417399-10/25 /83 عهده بانك ملی به مبلغ ده میلیون ريال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تاديه، بدين توضیح كه وكیل 
خواهان با تقديم دادخواست منعكس در پرونده مدعی شده است كه خوانده به موجب چك مدركیه مبلغ خواسته را به وی مديون می باشد ولی از 
پرداخت امتناع نموده است كه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانك محال علیه است لذا تقاضای صدور حكم بشرح خواسته را داريم 
خوانده نیز با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حضور يافته و هیچگونه دفاعی در مقابل دعوی خواهان كه موجب برائت ذمه خويش و رد دعوی 
خواهان باشد ارائه و اقامه ننموده است علی هذا دادگاه با توجه به وجود اصول اسناد مدركیه الشه چك و گواهی عدم پرداخت در يد خواهان كه 
موجب احراز استحقاق ذمه خواهان و اشتغال ذمه خوانده  مي باشد و با رعايت اصل استصحاب بقای دين دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و 
مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 ، 520 قانون آيین دادرسی مدنی و ماده 1275 قانون مدنی حكم به محكومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ده میلیون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 240/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی و مستندا به ماده 522 قانون آيین 
دادرسی مدنی به ماده واحده استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تاديه از 
زمان سررسید چك تا زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم می نمايد و اجرای احكام مكلف است به محاسبه و وصول آن به نفع خواهان می 
باشد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 

تجديد نظر خواهی در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران می باشد.
ريیس شعبه نهم دادگاه حقوقی شهريار – حمید حیدری م الف /3509

موضوع آگهی : ابالغ وقت رسیدگی 
تعداد دفعات انتشار: يكبار آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد علی افشار فرزند صفرعلی

خواهان شهرداری شهريار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد علی افشار فرزند صفرعلی به خواسته مطالبه وجه چك – مطالبه خسارت تاخیر 
تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982640300672 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت و وقت 

رسیدگی مورخ 1397/12/18 ساعت 13:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده احمد علی افشار فرزند صفرعلی و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده احمد 
علی افشار فرزند صفرعلی ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار – سحری م الف /3503

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیرعلی درويش محمدی فرزند جعفر
خواهان شهرداری شهريار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیرعلی درويش محمدی به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تاديه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982640900252 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/02 ساعت 10:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن 
خوانده امیر علی درويش محمدی و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی میگرد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهريار – قاسم علی پور م الف /3505

دادنامه
پرونده كالسه 9609982640200120 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار تصمیم نهايی شماره 9609972640200492 
خواهان: شهرداری شهريار با نمايندگی آقای جواد حمامیبه نشانی شهريار خ ولیعصر روبروی بیمارستان امام سجاد شهرداری شهريار

خوانده: آقای منوچهر ابراهیم زاده به نشانی مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه بابت...

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست شهرداری شهريار )مسعود رهنما( بطرفیت منوچهر ابراهیم زاده فرزند خلیل بخواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون ريال بابت 
دو فقره چك بشماره 523373 مورخ 84/9/25 و 523372 مورخ 84/6/10 هر كدام به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ريال عهده بانك صادرات، 
با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تاديه، با توجه به محتويات پرونده و رونوشت مصدق چك و گواهینامه عدم پرداخت بانك محال 
علیه، نظر به اينكه بقاء اصول مستندات در يد مدعی داللت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی اخطاريه )آگهی( در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوای مطروحه و میزان خواسته انكار و دفاعی بعمل نیاورده و 
دلیلی برپرداخت دين و برائت ذمه خويش ارايه نكرده ، لذا دادگاه با استصحاب بقای دين ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 
198 قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 320 ، 313 قانون تجارت حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ريال بابت اصل خواسته 
و مستندا به مواد 515 و 519 قانون آيین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 400/000 ريال بابت هزينه دادرسی )الصاق تمبر و تصديق مصدقات( و 
مستندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده استفساريه تبصره مذكور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت 
خسارت تاخیر تاديه از زمان سررسید چكها تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
، اجرای احكام مكلف است خسارت تاخیر تاديه را محاسبه و از خوانده دريافت و به خواهان پرداخت نمايد و هزينه دادرسی را نیز اخذ كند. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای واخواهی ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم 

محترم تجديدنظر مركز استان تهران می باشد.
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار – محمد مختاری اردوان م الف /3506

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدعلی كريمی فرزنداكبر
خواهان شهرداری شهريار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد علی كريمی به خواسته مطالبه وجه و خسارت تاخیر تاديه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982640900253 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/26 
ساعت 10:00 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده محمد علی كريمی 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهريار- قاسم علی پور م الف /3496

دادنامه 
پرونده كالسه 9609982640700017 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار تصمیم نهايی شماره 9609972640700303 

خواهان : شهردار شهريار به نشانی شهريار خ ولیعصر روبروی بیمارستان امام سجاد شهرداری شهريار
خوانده : آقای علیرضا بهره بر فرزند حسین به نشانی تهران – شهريار انديشه فاز 1 خ شاهد شرقی پ 46 ط 1 واحد2

خواسته ها: 
مطالبه خسارات دادرسی

مطالبه وجه چك
رای دادگاه

در خصوص دعوی شهرداری شهريار با نمايندگی آقای فرزاد ارزقی به طرفیت علیرضا بهره بر به خواسته مطالبه وجه چك بشماره 543322-
84/11/30 به مبلغ 10/000/000 ريال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تاديه بدين توضیح كه وكیل خواهان با تقديم دادخواست منعكس 
در پرونده مدعی شده است كه خوانده به موجب چك مدركیه به مبلغ 10/000/000 ريال به موكل مديون است ولی از پرداخت امتناع می نمايد كه 
منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانك محال علیه شده است لذا تقاضای صدورحكم بشرح خواسته را دارم خوانده نیز با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته  و هیچگونه دفاعی در مقابل دعوای خواهان كه موجب برائت ذمه خويش و رد دعوای خاهان باشد ارائه و اقامه 
ننموده است علی هذا دادگاه با توجه به وجود اصول اسناد مدركیه ) الشه چك و گواهی عدم پرداخت( در يد خواهان كه موجب احراز استحقاق 
ذمه خواهان و اشتغال ذمه خوانده می باشد و با رعايت اصل استصحاب بقاء دين دعوای خواهان را مقرون به واقع تشخیص و مستندا به مواد 310 
-313 قانون تجارت و مواد 198-515-519-520 قانون آيین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال به عنوان 
خواسته و پرداخت مبلغ 400/000 ريال به عنوان هزينه دادرسی نیز مستندا به ماده واحده استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك 
حكم به محكومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تاديه از زمان سررسید چك تا زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم می نمايد و اجرای 
احكام مكلف به محاسبه و وصول آن بنفع خواهان می باشد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس 

از انتقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار – صادقی م الف /3508

دادنامه 
پرونده كالسه 9609982640200118 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار تصمیم نهايی شماره 9609972640200489

خواهان: شهرداری شهريار با نمايندگی آقای جواد حمامیبه نشانی شهريار خ ولیعصر روبروی بیمارستان امام سجاد شهرداری شهريار
خوانده : آقای مصطفی محمدی به نشانی مجهول المكان 

خواسته : مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه

در خصوص دادخواست شهرداری شهريار )مسعود رهنما( بطرفیت مصطفی محمدی فرزند غالمعلی، بخواسته مطالبه مبلغ سه میلیون ريال بابت 
يك فقره چك بشماره 521887 مورخ 84/9/5 عهده بانك صادرات، با احتساب هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه، با توجه به محتويات پرونده 
و رونوشت مصدق چك و گواهینامه عدم پرداخت بانك محال علیه، نظر به اينكه بقاء اصول مستندات در يد مدعی داللت بر بقاء دين و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاريه )آگهی( در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوای 
مطروحه و میزان خواسته انكار و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه نكرده، لذا دادگاه با استصحاب بقای دين 
ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده 198 قانون آيین دادرسی مدنی و مواد 320 ،313 قانون تجارت حكم به محكومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سه میلیون ريال بابت  اصل خواسته و مستندا به مواد 515 و 519 قانون آيین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ 400/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی )الصاق تمبر و تصديق مصدقات( و مستندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده استفساريه تبصره مذكور مصوب 
1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخیر تاديه از زمان سررسید چك 84/9/5 تا زمان وصول، بر مبنای نرخ تورم اعالمی از 
سوی بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد اجرای احكام مكلف است خسارت تاخیر تاديه را محاسبه و ازخوانده دريافت و به خواهان 
پرداخت نمايد  و  هزينه دادرسی را نیز اخذ كند. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انتقضای مهلت 

واخواهی ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان تهران می باشد.
قاضی دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهريار – محمد مختاری اردوان م الف /3507

رونوشت آگهی انحصار وراثت
آقای رضا س�ید محمدی دارای شناسنامه شماره 1137 به شرح دادخواست به كالسه 1246 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده ش�ده كه شادروان سیدعلی سید محمدی به شناسنامه 27 در تاريخ 97/8/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
رضا سید محمدی  ش ش 1137  ت ت 1350 پسر

سید حسین سید محمدی  ش ش 1202  ت ت 1352 پسر
معصومه سید محمدی  ش ش 1065  ت ت 1346 دختر
جمیله سید محمدی  ش ش 1222  ت ت 1356 دختر

سعادت سید محمدی  ش ش 1136 ت ت 1348 دختر
مريم سید محمدی  ش ش 3 ت ت 1362 دختر

فاطمه غالمی  ش ش 17  ت ت 1323  همسر
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهی ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ريیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهريار م الف /3528

شركت شهرك هاي صنعتي تهران در نظر دارد باستناد آئین نامه اجرائي بند ج ماده )12( قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كیفي مناقصه گران جهت انجام 
)پروژه اجراي شبكه توزيع آب و جمع آوري فاضالب در شهرك صنعتي شهريار( به شماره )200971051000013( را از طريق سامانه تداركات الكترونیكي دولت اقدام 
نمايد. به منظور ارزيابي توان اجراي تعهدات مناقصه گران، از تمامي شركت هاي متقاضي داراي پايه 5 رشته آب از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و گواهینامه 
تايید صالحیت ايمني امور پیمانكاري از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دعوت مي گردد كه براي شركت در مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونیكي دولت 
)ستاد( اقدام نمايند. كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد استعالم ارزيابي كیفي، اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از 
طريق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، 

مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
- مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهاء سال 97: )88/302/528/514 ريال(

- محل پروژه: آدرس: شهريار- جاده اخترآباد- شهرك صنعتي شهريار
- تاريخ انتشار اسناد ارزيابي كیفي در سامانه تاريخ 97/9/7 مي باشد.

- مهلت زماني دريافت اسناد ارزيابي كیفي از سايت تا: ساعت 16 تاريخ 97/9/18
- مهلت بارگذاري پاكت هاي استعالم ارزيابي كیفي: ساعت 16 تاريخ 97/10/5

- محل گشايش اسناد ارزيابي كیفي: دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزيابي كیفي: نشاني سهروردي شمالي كوچه شهید محبي پالك 2 طبقه 

4 معاونت فني و تلفن: 021-88761038
 www.tehraniec.ir :و پايگاه ملي اطالع رساني http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 27313131-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
شركت شهركهاي صنعتي تهران 

تاريخ چاپ در روزنامه              نوبت اول: 97/9/7
و شروع فروش اسناد :              نوبت دوم: 97/9/10

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
 با ارزيابي كيفي ش 97-14

پروژه اجراي شبكه توزيع آب و جمع آوري فاضالب در شهرك صنعتي شهريار

شركت شهرك هاي صنعتي تهران

شركت شهرك اهي صنعتي تهران

آغاز دور جديد انتقال گورخرهاي ايراني به سمنان
يك ماه پيش بود كه در جريان انتقال ۵ گوره خر ايراني 
ب��ه پارك ملي كوير، يكي از آنها تلف ش��د و چهار راس 
آنها نيز فرار كردن��د اما بار ديگر مديركل حيات وحش 
سازمان حفاظت محيط زيست از اجراي مرحله جديد 
انتقال گورخرايراني به پارك ملي كوير خبر داد. مجيد 
خرازيان مقدم با اشاره به اينكه در سايت تكثير و پرورش 
گوراب يزد 22 رأس گورخرايراني وجود دارد، افزود: در 
ماه جاري، پنج رأس گورخر از سايت گوراب به پارك ملي 
كوير سمنان منتقل مي شود كه يك رأس آن نر و دو تا 

چهار رأس آنها ماده است.
او با بيان اينكه در س��ايت تكثير و پرورش دره باغ استان 
فارس چه��ار رأس گورخر وجود دارد، اظهاركرد: دي ماه 
امسال با انتقال اين گورها به پارك ملي كوير اين سايت 
تعطيل خواهد شد. همچنين قصد داريم كه امسال يا سال 
آينده ۱۱ رأس گورخري را كه در سايت خبر كرمان وجود 
دارد به پارك ملي كوير منتقل و اين سايت را نيز تعطيل 
كنيم. بر اساس برآوردهاي سازمان محيط زيست، در حال 
حاضر در دو زيستگاه طبيعي »بهرام گور« استان فارس و 
»توران« سمنان به ترتيب ۸۵0 و 220 رأس گورخر ايراني 
وجود دارد، اما مديركل دفتر حيات وحش سازمان محيط 
زيست اعالم مي كند كه با وجود بهبود جمعيت گورها 
طي يك دهه گذشته، قصد داريم كه اينگونه  را از طريق 
پرورش در سايت هاي تكثير به زيستگاه هاي مادري مثل 
پارك ملي كوير سمنان كه معرفي كنيم. خرازيان مقدم 

افزود: هدف سازمان حفاظت محيط زيست از نگهداري 
گونه هاي در معرض خطر انقراض در سايت هاي محصور 
و فنس كشي شده تحت عنوان سايت هاي تكثير و پرورش 
اين است كه بتواند اينگونه ها را احيا و دوباره به زيستگاه هاي 
طبيعي و مادري معرفي كند. به همين علت براي تكثير 
و پرورش در اس��ارت گورخرهاي ايراني، شش سايت در 
استان هاي يزد )گوراب، تنگ حنا و پنج انگشتي(، كرمان 
)خبر(، سمنان )توران( و فارس )دره باغ( راه اندازي شده 

است تا بتوانيم جمعيت گورخرها را تقويت كنيم.

    شرايط پارك ملي كوير 
براي احياي گورخر فراهم شد

امكان س��نجي احياي گورخر ايراني در پارك ملي كوير 
س��منان كه يكي از بزرگ تري��ن و قديمي ترين مناطق 
حفاظت شده ايران است و حتي در گذشته به دليل تنوع 
گونه هاي جانوري به »آفريقاي كوچك« معروف بود جزو 
برنامه هاي سازمان محيط زيست است. به اعتقاد مديركل 
حيات وحش سازمان محيط زيست در حال حاضر شرايط 
اين زيستگاه مساعدتر و شبيه به منطقه توران است، البته 
از ۳۳ سال پيش نسل گورخرهاي اين پارك منقرض شده 
كه دليل آن به تعارض بين دام و حيات وحش طي چهار 
دهه گذشته برمي گردد كه خوش بختانه اين تعارض تا 
حدي رفع شده است. البته دو ماه پيش هم عمليات انتقال 
گورخرايراني از توران به قرنطينه پارك ملي كوير انجام شد 

كه از بين ۱0 رأس گورخر انتقالي، پنج رأس تلف شدند. 
اين كارشناس حيات وحش سازمان محيط مي گويد: من 
در مورد عمليات انتقال گورها كه   اجرا شد، يك گزارش 
۱۵ صفحه اي به معاونت طبيعي ارايه دادم كه طي آن همه 
اشتباهات احصا شد. حتما بايد اين اشتباهات را بپذيريم اما 

نبايد از هدفي كه داشتيم پا پس بكشيم.

    تضمين محيط زيست براي انتقال ايمن 
خرازيان مقدم در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا تضمين 
مي دهيد كه خطاهاي عمليات انتقال قبلي مجددا تكرار 
نشود؟ با تاكيد بر اينكه در دنيا عمليات انتقال حيات وحش 
به ويژه در مورد پس��تانداران با ريس��ك باال همراه است، 
گفت: در ايران هم طي دو سه دهه گذشته، عمليات انتقال 
گورخرايراني در اكثر موارد بدون تلفات نبوده و با علم بر 
اينكه عمليات انتقال حيات وحش و گورخر با ريسك باال 
همراه است بايد اشكاالت رفع و با نظارت مستقيم دفاتر 
تخصص معاونت محيط زيست طبيعي سازمان محيط 
زيست اين انتقال انجام شود. مديركل دفتر حيات وحش 
سازمان محيط زيست به ايسنا گفت: من شخصا در عمليات 
انتقال گورخرهاي گوراب يزد به پارك ملي كوير سمنان 
حضور مي يابم. همچنين رييس گروه بيماري هاي حيات 
وحش و رييس گروه پستانداران در عمليات حضور خواهد 
داش��ت. همه سعي ما اين است كه عمليات را با كمترين 
خسارت اجرا كنيم. هرچند كه هيچ كس نمي تواند ضمانت 
كند كه تلفات به صفر برسد اما مي توانيم تضمين كنيم همه 

مسائل ايمني را اجرا خواهيم كرد.
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گزارش ميداني »تعادل« از بازار خريد و فروش واحدهاي اداري پايتخت 

در شصت ودومين اجالس مجمع مشورتي روساي شوراهاي اسالمي كالن شهرها و مراكز استان ها  مطرح شد

عالمت قيمتي از كوچ واحدهاي اداري به غرب تهران

هشدار الويري درباره افزايش شهرفروشي در كشور 

انتقال متقاضيان حذف شده مسكن مهر پرديس به پرند آغاز تهاتر مطالبات پيمانکاران با بدهی بانکی آنها

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
با آغاز نوس��انات نرخ ارز در ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري، معادالت بازار واحدهاي مسكوني تغيير كرد 
و در حالي كه از مهر ماه س��ال گذش��ته شاهد ظهور 
نش��انه هاي رونق در بازار واحدهاي مسكوني بوديم، 
جهش قيمت مس��كن در ابتداي س��ال 97، تعداد 
معامالت را به شدت كاهش داد و بازار مسكن در ركود 

تورمي فرورفت.
واحدهاي تج��اري و واحدهاي اداري هم تحت تاثير 
بازار واحدهاي مسكوني، رشد قيمت را تجربه كردند 
و همي��ن موضوع در كاهش تع��داد قراردادها خريد 
و ف��روش آنها هم موثر بود. در اي��ن ميان، با توجه به 
اثر قيمت واحده��اي اداري بر ارزش خدمات عرضه 
شده به مردم و همچنين اهميت بررسي قيمت اين 
واحدها به عنوان بخش��ي از بازار راكد اقتصاد كشور، 
روزنام��ه تعادل، گزارش��ي ميداني از ب��ازار خريد و 
فروش واحدهاي اداري در 5 منطقه مختلف پايتخت 
)شمال، غرب، مركز، شرق و جنوب( تهيه كرده و به 
بررسي قيمت  كل واحدهاي اداري در مناطق مختلف 
پرداخته است.گزارش ميداني »تعادل« از وضعيت 
بازار واحدهاي اداري تهران نشان مي دهد كه متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد اداري در هر منطقه نزديك 
به قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در همان منطقه 
را دارد.براساس بررس��ي هاي انجام شده واحدهاي 
اداري ش��مال پايتخت و بعد غرب پايتخت در صدر 
قيمت قرار دارند و پس از آنها واحدهاي مركز، شرق 

و جنوب پايتخت قرار مي گيرند.
همچنين مت��راژ اغلب واحده��اي اداري موجود در 
شمال تهران متوسط اس��ت درحالي كه متراژ اغلب 
واحده��اي اداري در غ��رب پايتخت بزرگ اس��ت؛ 
موضوع ديگري كه درباره بررسي هاي بازار واحدهاي 
اداري به چش��م مي خورد اين است كه در سال هاي 
گذشته قيمت واحدهاي اداري مركز پايتخت به دليل 
دسترسي مناسب قابل توجه بود، اما در اين گزارش، 
قيمت واحدهاي اداري در اين منطقه تعديل شده و 
نسبت به واحدهاي اداري شمال و غرب پايتخت كمتر 
اس��ت. به عبارت ديگر، در پي كوچ اغلب شركت ها و 
دفاتر ارايه دهنده خدمات به مناطق غربي و شمالي 
تهران و افزايش تقاضا براي واحدهاي اداري در مناطق 
يادش��ده، قيمت واحدهاي اداري در غرب و ش��مال 
پايتخت گوي س��بقت را از قيم��ت واحدهاي اداري 
مناطق مركزي اين شهر ربوده و در صدر ايستاده اند.

  شمال پايتخت 
قيمت واحدهاي اداري شمال پايتخت نسبت به ساير 
مناطق تهران بيشتر است. به عنوان نمونه اگر قصد 
خريد يك واحد اداري 89 متري را در منطقه ديباجي 
جنوبي داريد، بايد براي هرمترمربع از اين واحد اداري 
9 ميليون و 550 هزار توم��ان پرداخت كنيد كه در 

اين صورت قيمت كل اين واحد تجاري 850 ميليون 
تومان مي شود.براي خريد يك واحد اداري 60 متري 
در گاندي ش��مالي بايد يك ميليارد و 100 ميليون 
تومان در چنته داشته باشيد، چون ارزش هرمترمربع 
واحد اداري در اين منطق��ه 18 ميليون و 300 هزار 
تومان است.قيمت كل يك واحد اداري 75 متري در 
منطقه شريعتي تهران، يك ميليارد و 875 ميليون 
تومان است چون قيمت هر مترمربع واحد اداري در 
اين منطقه 25 ميليون تومان اس��ت.در صورتي كه 
خواهان خريد يك واحد اداري 52 متري در منطقه 
ميرداماد هستيد، قيمت كل اين واحد يك ميليارد و 
404 ميليون تومان است، چون قيمت هر مترمربع از 

اين واحد اداري، 27 ميليون تومان است.

  غرب پايتخت
قيمت واحدهاي اداري در غرب پايتخت نس��بت به 
اين نوع واحدها در ش��مال پايتخت كمتر است، اما 

همچنان نسبت به ساير مناطق قابل توجه است. 
قيم��ت ي��ك واح��د اداري 195 مت��ري در منطقه 
م��رزداران در غرب تهران ب��ا ارزش هر مترمربع 20 
ميلي��ون توم��ان، 3 ميلي��ارد و 900 ميليون تومان 
فروخته مي ش��ود.درصورتي كه خواهان خريد يك 
واح��د اداري 125 متري در منطقه بل��وار فردوس 
هس��تيد، بايد براي هرمترمربع از اي��ن واحد اداري، 
14 ميليون توم��ان پرداخت كنيد تا بتوانيد صاحب 
اين واحد اداري به ارزش يك ميليارد و 700 ميليون 
تومان ش��ويد.يك واحد تج��اري در منطقه آيت اهلل 
كاش��اني كه 60 متر مربع زيربن��ا دارد با قيمت يك 
ميليارد و 80 ميليون تومان براي فروش گذاشته شده 
است كه با يك حساب سرانگشتي مشخص مي شود 
كه قيمت هر مترمربع از اين واحد، 18 ميليون تومان 
اس��ت.قيمت كل يك واح��د اداري 158 متري در 
منطقه س��تارخان تهران براي خريد، يك ميليارد و 
580 ميليون تومان اس��ت چون قيمت هر مترمربع 

واحد اداري در اين منطقه 10 ميليون تومان است.

  مركز پايتخت 
در حالي كه به نظر مي رسد، قيمت واحدهاي اداري 
مركز پايتخت به دليل دسترس��ي آسان شهروندان 
تهران��ي بايد نزديك به مناطق ش��مالي باش��د، اما 
اين گونه نيست و به عنوان نمونه اگر شما قصد خريد 
يك واح��د اداري 44 متري در منطقه انقالب تهران 
را داري��د بايد براي هرمترمربع واح��د اداري در اين 
منطقه، 8 ميليون و 500 هزار تومان بپردازيد ناگفته 
نماند كه قيمت كل اي��ن واحد اداري، 374 ميليون 
تومان مي شود.يك واحد اداري 68 متري در خيابان 
فاطمي تهران كه ارزش هر مترمربع آن 11 ميليون و 
29 هزار تومان است، 750 ميليون تومان است.براي 
خريد يك واحد اداري 72 متري در منطقه بخارست 

تهران بايد يك ميلي��ارد و 200 ميلي��ون تومان به 
صاحب ملك پرداخت كنيد، چون قيمت هر مترمربع 
واحد اداري در اي��ن منطقه، 16 ميليون و 660 هزار 
تومان است.در صورتي كه خواهان خريد يك واحد 
اداري 408 متري در منطقه توانير هستيد، بايد براي 
هر مترمربع واحد اداري، 20 ميليون تومان پرداخت 
كنيد، چون هزينه كل اين واحد اداري، 8 ميليارد و 

160 ميليون تومان است. 

  شرق پايتخت 
قيمت واحد اداري در منطقه ش��رق تهران مناسبتر 
است، بنابراين پيش��نهاد مي شود كه در اين مناطق 

اقدام به خريد واحد اداري كنيد.
يك واح��د اداري 55 متري در منطقه گلبرگ غربي 

با متري 10 ميليون تومان، 550 ميليون تومان براي 
فروش گذاش��ته شده اس��ت.اگر خواهان خريد يك 
واحد اداري 51 متري در منطقه پيچ شميران هستيد، 
بايد براي هر مترمربع واحد اداري در اين منطقه، 9 
ميليون و 800 ه��زار تومان پرداخت كنيد كه با اين 
حس��اب، قيمت كل اين واح��د اداري 500 ميليون 
تومان مي شود.براي خريد يك واحد اداري 85 متري 
در تهرانپارس بايد يك ميليارد و 275 ميليون تومان 
پرداخت كنيد چون قيمت هر مترمربع از اين واحد 

اداري 15 ميليون تومان است.
درصورت��ي كه به دنبال خريد ي��ك واحد اداري 53 
متري در نارمك هستيد، بايد براي هر مترمربع از اين 
واحد اداري، 10 ميليون و 750 تومان پرداخت كنيد 
كه قيمت كل اين واحد 570 ميليون تومان مي شود.

 جنوب پايتخت 
قيمت واحد اداري در جنوب پايتخت نسبت به ساير 
مناطق ش��هر تهران كمتر است. به عنوان نمونه يك 
واح��د اداري 80 متري در منطقه ش��هر ري، 799 
ميليون تومان فروخته مي ش��ود كه بر همين اساس 
قيمت هرمترمرب��ع آن 9 ميليون و 987 هزار تومان 
اس��ت.اگر قصد خريد يك واحد اداري 72 متري در 
منطقه نازي آباد تهران را داريد بايد براي هر مترمربع 
از اين واح��د اداري، 7 ميليون تومان پرداخت كنيد، 
يعني قيمت كل اين واحد 504 ميليون تومان است.در 
صورتي كه خواهان خريد يك واحد اداري 53 متري 
در افسريه هستيد بايد 344 ميليون و 500 هزار تومان 
پرداخ��ت كنيد چون قيمت هر مترمربع از اين واحد 

اداري 6 ميليون و 500 هزار تومان است.

مرتضي الويري، رييس شوراي عالي استان ها با الزامي 
دانستن اصالح و بازنگري در كميسيون ماده 100 كه 
مربوط به تخلفات ساختماني است، گفت: فروش اعضا 
و جوارح شهر براي اداره شهر يا همان شهر فروشي بسيار 
نگران كننده است و اين قانون بايد با كمك نمايندگان 

اصالح شود.
به گزارش ايس��نا، الويري در شصت ودومين اجالس 
مجمع مشورتي روساي شوراهاي اسالمي كالن شهرها 
و مراكز اس��تان ها در همدان، با بيان اينكه شورا آماده 
دريافت و جم��ع آوري پيش��نهادات ب��راي مقابله با 
شهرفروشي اس��ت، گفت: پيش��نهاد ارايه يك طرح 
براي اصالح م��اده 100 به مجلس وجود دارد، چرا كه 
شهرفروشي افزايش داش��ته و مبناي ما اين است كه 
در ص��ورت همفكري و كمك مجلس ب��ا بازنگري در 

كميسيون ماده 100 مي توان مشكالت را حل كرد.
وي با اش��اره به نحوه تأمين هزينه شهرداري ها براي 
خدمات ش��هري عنوان كرد: 20 درصد هزينه  ش��هر 
توس��ط دولت و 80  درصد باقي مانده از عوارض كسب 
مي شود، اين درحالي است كه اين مقدار تامين هزينه 
كافي نيس��ت و نيازمند كمك بخش خصوصي است، 
اما به  علت تنگناها بخش خصوصي حاضر به همكاري 

نيست.
الويري همكاري شوراها با مجلس را راهكاري اساسي 

براي حل مش��كالت مديريت شهري دانست و افزود: 
اليحه عوارض ايرادات بسياري دارد كه نيازمند توجه 
و كمك نمايندگان مجلس براي حل آنهاس��ت، عدم 
تقسيم بندي مناسب پرداخت عوارض به بخش هاي 
شهرداري، تبديل عوارض به ماليات و انتقال پول هاي 
دريافتي به خزانه كشوري از جمله مشكالت عمده اين 
اليحه است.وي با بيان اينكه مديريت شهري در دولت 

مطرح ش��ده، اما هنوز به جايي نرس��يده است، گفت: 
مجلس درحوزه مديريت شهري وارد شد و پس از انتقال 
به شوراي عالي استان ها و برگرداندن آن با دو فوريت، 
اكنون درحال بررسي است و درصورت اجرا منافع بسيار 

زيادي در مديريت شهري دارد.
الويري با اش��اره به مشكالت تامين مالي براي شوراها 
 بيان كرد: ما منابع را به ش��وراي استان ها مي پردازيم، 

اما شوراي شهرستان ها و بخش ها منابعي ندارند. الويري 
اضافه كرد: بند3 ماده 82 قانون تش��كيالت و نظارت 
شوراها در سال 1375 تصويب شده، اما به درستي انجام 
نمي شود و اميدواريم انجام شوند؛ چرا كه در صورت اجرا 

بسياري از مشكالت حل مي شود.
محسن هاشمي، رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 
نيز با انتقاد از بالتكليفي ارز داده ش��ده در امور حمل و 
نقل ريلي و اتوبوس ها و همچنين افزايش هزينه هاي 
ش��هرداري ها، در عين ح��ال بر لزوم برخ��ورداري از 
درآمدي پايدار در شهرداري ها براي مديريت يكپارچه 

شهري تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، محسن هاشمي در اين جلسه اظهار 
كرد: مديريت شهري وضعيت خطير و دشواري است 
و چالش هاي همزاد مديريت شهري مشكالتي را براي 
ما ايجاد كرده كه با ه��م افزايي و همفكري بايد از آنها 

عبور كنيم.
رييس مجمع مشورتي شوراها با بيان اينكه ارزش افزوده 
با تبديل شدن به ماليات، منابع درآمدي شهرداري ها را 
از بين مي برد، تاكيد كرد: اگر ارزش افزوده محقق شود 
اما در بودجه هاي ساالنه به آن ترتيب نيايد، شوراها و 

شهرداري ها از درآمد پايدار محروم خواهند شد.
هاش��مي گفت: اگر در مجلس قوانين محكمي را در 
اختيار شهرداري ها قرار دهند كه بتواند درآمد پايداري 

را ايج��اد كند، مديريت يكپارچه ش��هري را خواهيم 
داشت. مش��كلي كه امكان دارد در اواخر امسال با آن 
برخورد كنيم، تورم لجام گس��يخته اس��ت كه بعد از 
اتفاقات اقتصادي ممكن است براي شهرداري ها حادث 
شود و هزينه هاي ما را باال برده است. بالتكليفي ارز داده 
شده در امور حمل و نقل ريلي و حتي اتوبوس از مسائلي 

است كه هزينه هاي شهرداري ها را باال مي برد.
سيدحسن رس��ولي، نايب رييس كميس��يون برنامه 
و بودجه شوراي ش��هر تهران نيز با بيان اينكه امروزه 
شهرهاي كش��ور از حيث نحوه تامين منابع مورد نياز 
اقتصاد مديريت ش��هري با چالش هاي جدي مواجه 
هستند، تصريح كرد: امروز بدون ترديد در بين بيش 
از 1350 شهر كشور نمي توان شهري را پيدا كرد كه از 
حيث تامين منابع مالي با مشكل و تنگنا مواجه نباشد 
البته در س��اير حوزه هاي ماموريتي 6 گانه شهرداري 
مشكالت جدي داريم نظير آمد و رفت شهري، آلودگي، 
ساخت و س��از هاي شهرسازي و مواردي از اين دست، 
مجموعه متنوعي از اين چالش ها ايجاب مي كند كه 
هر از چند گاهي پارلمان هاي شهري مراكز استان ها و 
كالن شهرها دور هم جمع شويم تا عالوه بر دستاوردي 
كه به عن��وان مبادله تجارب حاصل مي ش��ود برخي 
ازخروجي اين نشس��ت ها قابل تقديم به شوراي عالي 

استان ها باشد.

مع��اون وزير راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه آغاز تهات��ر مطالبات 
پيمانکاران با بدهی بانکی آنها،  گفت: تا پايان س��ه ماه سوم امسال 
چيزی حدود 60 ت��ا 70 درصد مطالبات پيمان��کاران را پرداخت 

خواهيم کرد.
عبدالهاشم حسن نيا در گفت وگو با ايلنا درباره پرداخت مطالبات 
پيمانکاران س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای گفت: کل 
مطالبات پيمانکاران از اين س��ازمان چيزی حدود 2000 ميليارد 
تومان است که بخش��ی از آن کارکرد سال جاری و بخشی مربوط 
به کارکرد س��ال گذشته اس��ت.او افزود: تهاتر 120 ميليارد تومان 
بده��ی پيمانکاران به بانک ها و مطالبات آ نها از س��ازمان راهداری 

در حال انجام است.
معاون وزير راه و شهرسازی گفت: تا پايان سه ماه سوم امسال چيزی 
حدود 60 تا 70 درصد مطالبات پيمانکاران را پرداخت خواهيم کرد. 
600 ميليارد تومان اوراق مشارکت در حال فروش است. همچنين 
500 ميليارد تومان اس��ناد خزانه ارائه می دهيم، بخشی به صورت 
نقدينگی پرداخت می شود و بخشی ديگر هم از طريق تهاتر بدهی 
پيمانکاران به بانک ها با مطالبات آنها از س��ازمان راهداری و حمل 

و نقل جاده ای تسويه خواهد شد.حس��ن نيا اظهاركرد: با توجه به 
پتانس��يل قانون بودجه در سال 97 اين اقدام در دست اجرا است و 
به طور کلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می تواند 400 
ميليارد تومان از مطالبات پيمانکاران را از طريق تهاتر با بدهی آنها به 
بانک ها، تامين اجتماعی، وزارت اقتصاد بابت ماليات و ... تسويه کند.

اين مقام مس��وول با اش��اره به اقدامات در دستور کار برای افزايش 
ارتقای ايمنی جاده های کشور اظهار كرد: برنامه های متعددی برای 
افزايش و ارتقای ايمنی سطح جاده ها و محورها در دستور کار داريم 
که يکی از آنها افزايش تعداد دوربين های ترددشمار و سرعت سنج 
در شبکه جاده ای کشور است.حس��ن نيا همچنين درباره آمادگی 
س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای برای اج��رای راهداری 
زمس��تانی گفت: برای انجام راهداری زمس��تانی 9600 دس��تگاه 
ماشين آالت سنگين، نيمه سنگين و سبک، 11 هزار و 500 راهدار و 
649 باب راهدارخانه آماده باش هستند.معاون وزير راه و شهرسازی 
افزود: 9100 دستگاه گشت راهداری عمليات راهداری زمستانی 
را در اين مدت انجام خواهد داد و 1300 سامانه ثبت تخلفات عبور 

و مرور در محورهای شريانی کشور فعال هستند.

متقاضيان مسكن مهر پرديس كه به علت كمبود آورده به آنان اخطار 
داده شده، مي توانند به واحدهاي پرند و هشتگرد منتقل شوند.

به گزارش ايسنا، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد با اعالم 
اين خبرگفت: آنها مي توانند به اين دو شهر مراجعه كنند و در صورت 
رضايت، با حفظ امتياز و ترتيب اولويتشان به شركت هاي عمران در 
اين ش��هرها معرفي و جابه جا مي شوند و در صورت اين جابه جايي، 

آنها مي توانند سريع تر هم صاحب مسكن هاي قابل سكونت شوند.
حبي��ب اهلل طاهرخاني اف��زود: متقاضيان��ي كه حذف ش��ده اند، 
عموما افرادي هس��تند كه به علت آورده پايي��ن، بعد از اخطارها و 
اطالع رس��اني ها واريزي خود را تكميل نكردند و حذف شده اند. به 
همين منظور گزينه جايگزين براي آنها ق��رار داديم كه امتياز آنها 

محفوظ باشد.
به گفته او، حدود هزار واحد در ش��هرهاي جديد هشتگرد و پرند را 
به اين دسته از متقاضيان در پرديس اختصاص داديم كه در صورت 

رضايت مي توانند به اين شهرها منتقل شوند.
طاهرخاني همچنين  در خصوص مش��كالت زيرس��اختي پرديس 
ادامه داد: اصلي ترين مانع در مس��كن مهر پرديس، تكميل فرآيند 

آماده سازي، محوطه سازي و تامين زيرساخت ها است. شرايط خاص 
پرديس موجب ش��ده هزينه هاي آماده سازي افزايش يابد و فاصله 
طوالني بين پيشرفت پروژه ها در بخش ابنيه و تكميل آماده سازي 

و زيربناها را داشته باشيم.
اين مقام مس��وول اظهاركرد: ضمن اينكه نمي توانيم به متقاضيان 
هزينه اضافي تحميل كنيم چون آورده متقاضيان را افزايش مي دهد 
و پروژه را غير اقتصادي مي كند و تدبير اتخاذ ش��ده اين است كه از 
منابع داخلي ش��ركت و منابع عمومي دولت در قالب اسناد خزانه، 
بتوانيم تزريق اعتبار كنيم.مديرعامل ش��ركت عمران ش��هرهاي 
جديد ادام��ه داد: در ماه آينده پيمانكاران جدي��دي را وارد فرآيند 
آماده سازي و محوطه سازي مي كنيم و اميدواريم با فعاليت مناسب، 
پيش��رفت قابل توجهي را در اين بخش ها كه عقب ماندگي داريم، 
بتوانيم رقم بزنيم.طاهرخاني تصريح كرد: در آن صورت مي توانيم 
امكان افتتاح ها را افزايش دهيم اگر اين مشكالت در زيرساخت ها، 
آماده سازي و محوطه سازي رفع ش��ود، با توجه به پيشرفت باالي 
ساخت ابنيه و ساختمان ها كه در پرديس داريم، مي توانيم در سال 

1398 افتتاح هاي گسترده اي در پرديس داشته باشيم.
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پيشنهاد افزايش ۱۲.۵ درصدي 
نرخ پاركومترها

 سوله هاي بحران 
همچنان در اختيار تلويزيون 

 رايزني براي ابطال
معاينه فني خودروهاي تصادفي

دبير كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر 
تهران گفت: نرخ جديد پاركومترها هنوز در شوراي 

شهر تهران تصويب نشده است.
به گزارش مهر، محمدعلي كروني با اشاره به اينكه 
نرخ اعالم ش��ده در خصوص پاركومترها مربوط به 
اليحه سال 95 اس��ت، افزود: هنوز نرخ هاي جديد 
پاركومتر در شوراي شهر به تصويب نرسيده است.

اليحه س��ال گذش��ته به دليل ايرادات اساسي كه 
داشت توسط شورا به ش��هرداري برگشت خورد و 
قرار بود بعد از اصالحاتي به شورا برگشت داده شود.

دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران اضافه كرد: هفته گذش��ته جلسه اي در اين 
رابطه برگزار شد و كميسيون پيشنهاد كرد 12.5 
درصد نرخ هاي س��ال 95 افزايش پيدا كند كه اين 

پيشنهاد بايد در صحن شورا به تصويب برسد.

رييس كميس��يون اجتماعي مجلس با انتقاد از 
اينكه تهران در برابر حوادث كوچك نيز آمادگي 
ندارد، گفت: سوله هاي مديريت بحران همچنان 
در اختيار تهيه كنندگان تلويزيوني قرار داشته و 

بازپس گيري نشده اند.
به گزارش خانه ملت، سلمان خدادادي با انتقاد 
از اينكه تهران نه تنها آمادگي الزم براي مقابله با 
حوادث بزرگ را ندارد بلكه از آمادگي براي مقابله 
با حوادث كوچك نيز برخوردار نيس��ت، گفت: 
وقتي با بارش باران و برف تهران قفل مي ش��ود و 
مديريت بح��ران از عهده مديريت آن برنمي آيد 
چگونه مي تواند زلزله 7 ريشتري را مديريت كند.

اين نماينده مجلس ب��ا تاكيد بر اينكه مديريت 
بحران هيچ گونه آمادگي در برابر زلزله احتمالي 
پايتخت را ندارد، افزود: متاس��فانه س��وله هاي 
مديريت بحران به تهيه كنندگان صدا و س��يما 
اج��اره داده ش��ده و بازپس گيري نش��ده اند در 
صورت وقوع زلزله احتمالي اسكان مردم با مشكل 
مواجه خواهد شد؛ 80 درصد سوله هاي مديريت 
بحران شهرستان ها ناقص هستند و هنوز تكميل 
نشده اند به گونه اي كه چهارسال گذشته اعتباري 
را به اين منظور پيش بيني كردند اما هنوز ساخته 

نشده اند.
وي با انتقاد از اينكه ساخت برج هاي 15 طبقه در 
خيابان هاي 12 و كوچه هاي 6 متري امدادرساني 
ب��ه حادثه ديدگان را با مش��كل مواجه مي كند، 
تصريح كرد: با تخريب س��اختمان ها حتي تردد 
عابران با مشكل مواجه مي شود و هيچ خودرويي 
امكان رفت و آمد و امدادرساني به حادثه ديدگان را 
ندارد بنابراين تعداد تلفات بسيار زياد خواهد بود.
خ��دادادي با تاكي��د بر اينكه زيرس��اخت هاي 
تهران فني نيس��ت، تصريح كرد: 30 سال است 
كه تراكم فروش��ي در پايتخت باب شده و برخي 
از مش��كالت تهران به دليل ع��دم رعايت اصول 
و ضوابط و استانداردس��ازي در گذش��ته اتفاق 
افتاده بنابراين طبيعي است كه در زمان بحران 
امكان امدادرس��اني به مردم وجود نداشته باشد 
و خس��ارت هاي ناش��ي از بي توجهي به ضوابط 

شهرسازي به هيچ وجه قابل جبران نخواهد بود.

دبيرشوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
از احتم��ال ابطال معاينه فني معتب��ر بعد از وقوع 
تصادف خبر داد و گف��ت: در حال مذاكره با پليس 
راهنمايي و رانندگي هس��تيم تا بتوانيم بعد از اين 

حوادث، گواهي معاينه فني معتبر را باطل كنيم.
به گزارش ايسنا، پوريا محمديان يزدي با بيان اينكه 
در بررسي عوامل تصادفات به اين نتيجه رسيديم 
نقص خودرو كه در معاينه فني محرز ش��ده است، 
نقش مهمي در بروز تصادفات دارد، اظهاركرد: اگر 
خودرويي گواهي معاينه فني را دريافت كند، اما روز 
بعد بنا بر حادثه اي با خودروي ديگري تصادف كند؛ 
بطوري كه در اين تصادف جلوبندي ماشين تغيير 
شكل دهد، قطعا آن خودرو ديگر از سالمت و ايمني 
الزم برخوردار نخواهد بود، زيرا ضربه اي به آن وارد 
شده است و حتي اگر آن خودرو دوباره در تعميرگاه 
به شكل اول خود باز گردد براي اطمينان از سالمت 

و ايمني دوباره نيازمند بررسي مجدد است.
محمديان ادامه داد: به همين دليل در حال مذاكره 
با پليس راهنمايي و رانندگي هستيم تا بتوانيم بعد 
از اين حوادث، گواه��ي معاينه فني معتبر را باطل 
كنيم. يعني يا كارشناس مربوطه سر صحنه تصادف 
اطالعات خودروها را به سامانه سيمفا ارسال كند يا 
به هنگام مراجعه رانندگان به واحد خسارت بيمه، از 
طريق اين سازمان اطالعات مربوطه به سامانه سيمفا 
براي باطل شدن معاينه فني ارسال شود. دبير شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تصريح كرد: 
شهرونداني هس��تند كه قبل از اتمام دوره يكساله 
معاينه فني و حتي هرچندماه يك بارخودروهايشان 
را چك مي كنند. در حقيقت اين بينش و فرهنگي 
است كه همه بايد به آن برسند و فقط از روي اجبار 
و قانون براي بررسي سالمت خودرو مراجعه نكنند. 
دبيرشوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
با اشاره به مباحثي چون ورود آموزش رانندگي در 
فضاي مجازي و حضور خودروسازها و شركت هاي 
بيمه در ارتقاي فرهنگ اس��تفاده از خودرو گفت: 
خودروسازها و ش��ركت هاي بيمه بايد در فرهنگ 
نگهداري خودرو با مردم همكاري كنند. اگر بيمه در 
اين حوزه اقداماتي انجام دهد قاعدتا منفعت كار در 
بلندمدت به خود آنها مي رسد. در حقيقت بايد سطح 
دانش مردم در حوزه نگهداشت از خودرو را افزايش 
دهيم و با افزايش دانش مردم در اين زمينه تخلفات 

نيز كمتر خواهد شد.

قيمت پيشنهادي براي واحدهاي اداري زير 200 مترمربع )به ميليون تومان( 
جنوبشرقمركزغربشمال
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»تعادل«ازابالغديرهنگامبستهحمايتازصادراتغيرنفتيسال97گزارشميدهد

درجلسهكارگروهستادتنظيمبازاررويداد

رييساتاقبازرگانيايرانمطرحكرد

استقبال سرد از بسته صادراتي

تعامل 2 وزير براي تنظيم بازار موبايل

دايرهفعاليتهايبيمصرفدولتكاهشيابد

تعادل|
بسته مالي حامي از صادرات غيرنفتي سال 1397 از سوي 
معاون اول رييس جمهور ابالغ ش��د. ابالغ اين بس��ته در 
روزهايي كه بودجه سال 1398 بايد به بهارستان تحويل 
داده شود، اين پرسش را به ميان مي كشد كه چرا ابالغ اين 
بسته بايد تا اين حد ديرهنگام صورت بگيرد. از ديگر سو، در 
حالي كه بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، صادرات 
غيرنفتي ايران در س��ال جاري بايد به حدود 54 ميليارد 
دالر برسد، ميزان سرمايه گذاري دولت در بانك هايي كه 
موظف به اعطاي تسهيالت بانكي هستند به شدت كاهش 
پيدا كرده است. از طرفي، مقايسه ميان بسته حمايت از 
صادرات غيرنفتي سال 97 با بسته ابالغي در سال 96 نشان 
مي دهد، ميزان سرمايه گذاري دولت در اين بخش از حدود 
1100 ميليارد تومان به حدود 500 ميليارد تومان كاهش 
پيدا كرده، كه اين خود جاي پرسش دارد؛ چرا در شرايطي 
كه دولت تاكيد خود را روي صادرات غيرنفتي در س��ال 
97 و آينده متمركز كرده، اما تزريق سرمايه در اين بخش 
كاهش يافته است. در همين راستا، »تعادل« درگفت وگو 
با فعاالن اقتصادي به بررسي جزييات اجرايي بسته مالي 

صادرات پرداخته است. 

   بسته مالي براي اجرا ابالغ شد
مع��اون اول رييس جمهور »بس��ته حمايت از توس��عه 
ص��ادرات غيرنفتي« مصوبه جلس��ه س��تاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي م��ورخ 97/3/۲8 را جهت اجرا به كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي ابالغ كرد. اسحاق جهانگيري در 
اين ابالغيه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��ته 
است جداول اهداف صادراتي بر اساس كشورهاي هدف 
)متناسب با شرايط جديد س��ال 1397( را ظرف مدت 
ده روز از تاريخ ابالغ اعالم و به بس��ته مزبور الحاق كند. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت را موظف كرده اس��ت ضمن 
نظارت بر اجراي موثر مفاد اين مصوبه، گزارش عملكرد 
اجراي آن را به صورت ماهانه به دبيرخانه س��تاد ارسال 
نمايد. از ديگر س��و، هدف گذاري صادرات غيرنفتي در 
سال جاري، بر اس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
حدود 53.8 ميلي��ارد دالر خواهد بود. متن اين ابالغيه 
به شرح زير است: »س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، 
در جلس��ه مورخ 97/3/۲8 )پنجاه و دومين جلس��ه( به 
استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 5۲44۲ه� مورخ 
94/6/31 هيات وزيران در راستاي اجراي سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي و چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون 
گرايي اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توس��عه صادرات 
غيرنفتي سال 1397 »بسته حمايت از توسعه صادرات 
غيرنفتي« را كه بر اس��اس مفاد ابالغيه شماره ۲9868 
مورخ 97/3/9 تهيه و به تأييد كارگروه منتخب )سازمان 
برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي( رسيده است مورد تصويب 
قرار داد. بدينوسيله مصوبه مزبور به شرح پيوست كه با 
مهر دبيرخانه ستاد تأييد شده اس��ت، جهت اجرا ابالغ 
مي گردد. اين مصوبه، جايگزين مصوبه شماره 75147 
مورخ 96/6/۲1 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي شود. 
مقتضي است جداول اهداف صادراتي بر اساس كشورهاي 
هدف )متناسب با شرايط جديد سال 1397( ظرف مدت 
ده روز از تاريخ ابالغ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اعالم و به سبته مزبور الحاق گردد. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف است ضمن نظارت بر اجراي موثر مفاد 

اين مصوبه، گزارش عملكرد اجراي آن را به صورت ماهانه 
به دبيرخانه ستاد ارسال نمايد.«

  كاهش ميزان سپرده گذاري دولتي
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، در ماده 1 متن مصوبه 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، در مورد منابع حمايت از 
توس��عه صادرات غير نفتي ايران كه شامل منابع صندوق 
توس��عه ملي، منابع بانكي و منابع بودجه اي مي ش��ود، به 
»س��پرده گذاري مبلغ 5 هزار ميليارد ريال به اضافه مانده 
جذب نشده سپرده هاي ويژه صادراتي صندوق نزد بانك هاي 
عامل تا تاريخ ابالغ اين بسته در يك دوره ۲ ساله در بانك هاي 
عامل توسط صندوق توسعه ملي جهت اعطاي تسهيالت 
صادراتي« اشاره شده اس��ت. اين اما در حالي است كه در 
بسته حمايت از صادرات غير نفتي سال 1396، مصوب در 
جلسه مورخ 1396/5/9، ميزان سپرده گذاري جهت اعطاي 
تسهيالت صادراتي به مبلغ 1100 ميليارد ريال بوده كه 
نشان از كاهش سپرده گذاري دولت در اين زمينه دارد.عالوه 
بر اين، بر اساس ماده ۲ اين مصوبه، ۲ ميليارد دالر سپرده 
ارزي دو ساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه ملي 
)با احتساب مانده سپرده صندوق در سال 1396( جهت 
ارايه تسهيالت ارزي به خريداران خارجي كاالها و خدمات 
ايراني در قالب اعتبار خريدار و نيز تامين سرمايه در گردش 
شركت هاي صادراتي فعال در زمينه صادرات مجدد كاال و 
صادرات خدمات فني و مهندسي، مطابق رويه هاي موجود 
صندوق. اين تسهيالت در صورت گشايش اعتبار اسنادي 
)LC( با نرخي معادل مجموع نرخ س��ود س��پرده گذاري 
صندوق توسعه ملي در بانك عامل به ميزان ۲ درصد، كارمزد 
بانك عامل به ميزان 1 درصد و نرخ پوشش ريسك صندوق 
ضمانت صادرات بر اس��اس مصوبه هي��ات وزيران )0.5تا 
1.5درصد متناسب با ريسك كشوري( پرداخت خواهد شد. 
در غير اين صورت، نرخ سود سپرده گذاري صندوق توسعه 
ملي در بانك عامل به ميزان ۲.5درصد، كارمزد بانك عامل 
به ميزان 1.5درصد و نرخ پوشش ريسك صندوق ضمانت 
صادرات بر اساس مصوبه هيات وزيران محاسبه مي شود.« 
اين در حالي است كه استفاده از تسهيالت ارزي صندوق 

توسعه ملي منوط به عدم تبديل ارز به ريال شده است.

   نهادهاي مسوول در حمايت از صادرات
از ديگر سو، بر اساس ماده 3 اين مصوبه، »بانك مركزي با 
همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، صندوق توسعه ملي، 
صندوق ضمانت صادرات، بانك توسعه صادرات و سازمان 
توسعه تجارت ايران سازوكار الزم براي اجراي مواد )1( و )۲( 
بسته حمايتي مزبور را طراحي و بر آن نظارت مي نمايد.« 
ماده 4 اين مصوبه اما به منابع پيش بيني ش��ده در قانون 
بودجه سال 1397 براي حمايت از توسعه صادرات غير نفتي 
اشاره مي كند. اين در حالي است كه قانون بودجه سال 1398 
تا چند روز آينده بايد به مجلس شوراي اسالمي تحويل شود 
و بنابراين، اشاره به منابع بودجه اي سال 1397 در حمايت 
از صادرات غيرنفتي، تا حد زيادي ديرهنگام به نظر مي رسد. 
بر اين اساس، »مبلغ 13000 ميليارد ريال از محل رديف 
4-155000 بر اساس بند »ص« تبصره6 قانون بودجه سال 
1397 كل كشور، جهت تقويت و توسعه بازارهاي هدف و 
تكميل زنجيره توزيع بين المللي كاالهاي صادراتي، اعطاي 
جوايز و مش��وق هاي صادراتي، اعطاي كمك هاي فني و 
اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، 
ارتقاء رقابت پذيري محصوالت خدم��ات صادراتي، يارانه 
تسهيالت اعطايي به واحد هاي توليدي صادرات گرا، يارانه 

حمل و نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندس��ي 
و افزايش س��رمايه صندوق ضمانت صادرات ايران است.« 
صادرات خدمات فني و مهندسي نيز يكي ديگر از بخش هاي 
اين مصوبه است كه در قالب ماده 7 به آن اشاره شده است. 
بر اين اساس، »صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بر 
اساس صورت وضعيت هاي تاييدشده كارفرما و متناسب 
با عملكرد صادرات، تعداد نيروي انس��اني ايراني و س��هم 
تجهيزات و مصالح داخلي صادر شده، مطابق شيوه نامه اي 
كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه 
تجارت ايران( تهيه خواهد شد، حداكثر تا سقف 4 درصد 
عملكرد بر مبناي صورت وضعيت هاي تاييدشده، در سقف 
اعتبارات تخصيصي، از جايزه صادراتي بهره مند مي شوند«.

  صادرات در جاده افول
محسن جالل پور، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران اما در 
گفت وگو با »تعادل«، با اشاره به كاهش ميزان سپرده گذاري 
دولت براي اعطاي تسهيالت صادراتي مي گويد: صادرات 
غير نفتي كش��ور در س��ال 1397، حتي در صورت عدم 
كاهش برخي حمايت هاي دولتي هم به صورت كلي دچار 
افت ش��ديد خواهد شد، چه برسد به اينكه دولت بخواهد 
برخي حمايت هاي مالي خود، از جمله در بخش مشوق هاي 
صادراتي را هم نسبت به سال گذشته كاهش دهد.به گفته 
رييس س��ابق اتاق بازرگاني ايران، دليل اين رخدادها هم 
تصميمات متعدد، متناقض وخلق الساعه اي است كه به 
ويژه در ماه هاي اخير ش��اهد بوده ايم. به عنوان فقط يك 
نمونه، به همين بخشنامه هاي متعدد در مورد تعهدسپاري 
ارزي توجه كنيد. بر اساس اين بخشنامه ها، صادرات كمتر 
از يك ميليون دالر از پيمان سپاري ارزي معاف شده اند و 
صادرات باالتر از 10 ميليون دالر هم بايد حدود 95 درصد 
از ميزان صادرات خود را در قالب پيمان س��پاري ارزي به 
كش��ور برگردانند. با همه اين ها، مس��ووالن كشور توجه 
نمي كنند كه به اين ترتيب، خيلي زود صادرات كشور به 

عرصه اي براي تخلف و تقلب بدل خواهد شد. جالل پور در 
همين زمينه مهم ترين آفت چنين تصميمي را اين مي داند 
كه صادركننده با سابقه و حرفه اي كه ناچار است ارز خود 
را به كشور بازگرداند، به تدريج انگيزه خود را براي صادرات 
از دس��ت مي دهد وجاي خود را به صادركنندگان يك بار 
مصرف و تازه كاري مي دهد كه ممكن است بعد از يك مرتبه 
صادرات، عرصه را خالي كنند.رييس سابق اتاق بازرگاني 
ايران در بخش ديگري از س��خنان خ��ود در توضيح اين 
موضوع مي گويد: به نظر مي رسد برخي از مسووالن مرتبط 
با امر صادرات در اينكه چه شرايطي به نفع صادرات است و 
چه شرايطي به ضرر آن، كامال دچار ابهام هستند. از طرفي، 
عدم تعهد دولت به پرداخت جوايز و مشوق هاي صادراتي كه 
در بسته هاي مالي حمايت از صادرات غيرنفتي لحاظ شده، 
انگيزه هاي صادراتي را بطور كامل از بين مي برند. در واقع 
بسياري از صادركنندگان با پيش بيني و احتساب همين 
مشوق هاي صادراتي در اين حوزه حضور دارند و حذف يا 
كاهش رديفهاي بودجه مرتبط با مش��وق هاي صادراتي، 
معدود صادركنندگان با انگيزه در اين حوزه را هم از ميدان 
به در مي كند. جاللپور در اين زمينه به ارايه مثالي مي پردازد 
و بيان مي كند: در استان كرمان، در طول سال گذشته و به 
دليل گرمازدگي يا سرمازدگي، خسارتي درحدود ۲500 
ميليارد تومان در زمينه توليد و صادرات پسته به وجود آمد و 
با وجود همه پيگيري ها و رايزني ها براي استمهال تسهيالت 
بانكي، تنها توليدكنندگان و كشاورزان مشمول استمهال به 
مدت سه سال شدند. اين در حالي است كه صادركنندگان 
پسته هم اگر نتوانند خسارت هايي از اين قبيل را به كمك 
استمهال بانكي جبران كنند، با افت شديد نقدينگي مواجه 

مي شود و مشكالت شان چند برابر مي شود.

   حمايت نابهنگام
مجيدرضا حريري، نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و چين اما در گفت وگو با »تعادل«، به ديرهنگام 

بودن ابالغ بس��ته حمايت از صادرات غيرنفتي اشاره 
مي كند و مي گويد: در حال حاضر كمتر از چهارماه به 
پايان سال باقي مانده و ابالغ بسته حمايت از صادرات در 
شرايطي كه بودجه سال 1398 هم قرار است به مجلس 
برود، كمي عجيب و نابهنگام به نظر مي رسد. عضو اتاق 
بازرگاني ايران اين را هم عنوان مي كند: از طرفي مي توان 
اين پرسش را به ميان كشيد كه اساسا بسته هاي حمايت 
از صادرات قرار اس��ت چه نتيجه اي به دنبال داش��ته 
باشند؟ آنچه در حال حاضر مشاهده مي شود اين است 
كه بخشنامه ها و ابالغيه هاي دولت در زمينه حمايت 
از ص��ادرات چيزي ج��ز تبعيض و سرگش��تگي براي 
صادركنندگان به دنبال نداش��ته اند. او همچنين بيان 
مي كند: عالوه بر اين، نكته اين اس��ت كه تا زماني كه 
تركيب كاالهاي صادراتي ما به سمت »كاالهاي ساخته 
ش��ده قابل مصرف« تغيير نكند، نمي توانيم از افزايش 
صادرات غيرنفتي سخن بگوييم. آمارهاي صادراتي ما 
نش��ان مي دهند كه به غير از محصوالت پتروشيمي و 
صادرات سنتي، شامل محصوالتي مانند پسته، فرش و 
زعفران، صادرات غيرنفتي ديگري ندارد. اين در حالي 
است كه اگر دو كشور عراق و افغانستان را هم از فهرست 
مقاصد صادراتي مان حذف كنيم، همين ميزان كنوني 
صادرات مان هم به شدت كاهش پيدا مي كند. حريري 
در مورد حمايت هاي دولتي از صادرات در قالب هايي 
مانند حمايت از حضور در نمايش��گاه هاي بين المللي 
نيز براين باور است كه حمايت وزارت صنعت از حضور 
شركت هاي صادراتي ايران در نمايشگاه هاي بين المللي 
هيچگاه آنچنان كه به نظر مي رسد نبوده است. در واقع، 
عمده نمايش��گاه هاي بين المللي ك��ه در اين مورد به 
آنها اشاره مي شود، نمايشگاه هاي بين المللي هستند 
كه در ايران برگزار مي ش��وند. در واقع من فكر مي كنم 
سال جاري ممكن اس��ت سالي تراژيك براي صادرات 

ايران باشد.

كارگروه تنظيم بازار گوشي تلفن همراه به ميزباني وزير 
صنعت، معدن و تجارت و با حضور وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات براي تصميم گيري درباره بازار تلفن همراه تشكيل 
شد. همچنين در اين جلسه وضعيت گوشي هاي توقيف 
شده، حمايت از توليد كنندگان داخلي گوشي تلفن همراه 
و ساماندهي واردات گوشي تلفن همراه مورد بررسي قرار 
گرفت. به گزارش شاتا، رضا رحماني وزيرصنعت، معدن 
وتجارت در اين نشست مشترك با اشاره به حمايت از توليد 
محصوالت متنوع و تامين اقالم مخابراتي و ساير تجهيزات 
در حوزه توليد ITو ITC گفت: خوشبختانه ظرفيت خوبي 
در كشور براي توسعه توليد اين صنايع و تجهيزات مخابراتي 
وجود دارد و با اتخاذ برنامه هاي حمايتي مي توان ش��اهد 
پيشرفت هاي مناسبي در توسعه اين صنعت در كشور بود. 
رضا رحماني به سهم باالي فارغ التحصيالن در حوزه IT و 
ITC در كشور اشاره و تصريح كرد: اقدامات و هماهنگي هاي 
خوبي براي توليد مش��ترك وتنظيم بازار داخلي صورت 
خواه��د گرفت كه اين موض��وع در افزايش توليد و ايجاد 
اش��تغال براي فارغ التحصيالن اين حوزه ها بس��يار موثر 

خواهد بود. وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اش��اره به 
حركت به س��مت دولت الكتروني��ك در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: س��امانه هاي متع��ددي در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي خدمت رساني وجود دارد كه 
بسياري از امور را در حوزه هاي مختلف تخصصي تسهيل 
كرده اند و به زودي با مرتبط كردن اين سامانه ها به يكديگر 
و ديگر سامانه هاي موثر در كشور ضمن افزايش نظارت در 
حوزه توليد و  تجارت، از اين فرايندها براي تصميم سازي 

و تصميم گيري هاي كالن بهره خواهيم برد.

  تسهيل مجوز واردات گوشي
از س��ويي ديگر، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در اين 
نشست با تاكيد بر رفع مسائل قضايي فروش گوشي هايي 
كه نمي توانند در بازارعرضه ش��ود، تسهيل مجوز واردات 
گوشي را خواستار شد و گفت: بايد براي رفع كمبود بازار 
ش��رايطي فراهم ش��ود تا واردكنندگان جديد بتوانند به 
سهولت مجوز بگيرند و كار به سرعت انجام شود. محمد 
جواد آذر جهرمي تصريح كرد: عالوه بر مشكالت ناشي از 

افزايش نرخ ارز، كمبودعرضه نيز موجب بروز حباب در اين 
بازار شده است كه اميدواريم با افزايش عرضه، هرچه سريعتر 
اين كاال كاهش قيمت يابد. او تاكيد كرد: در حال حاضر بايد 
صنوف اين بخش پاي كار بيايند و باهمكاري دستگاه هاي 
اجرايي اين موضوع مرتفع شود. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات حمايت از توليد داخلي را در بهبود شرايط بازار 
بسيار موثر برشمرد و خواس��تار كمك و همراهي وزارت 
صنع��ت از توليدكنندگان اين بخش ش��د. به گفته وزير 
ارتباطات يكي از برندهاي تلفن همراه داخلي )GLX( كه 
پيشتراز نظر ميزان استفاده رتبه ۲0 را نيز نداشت به رتبه 
هفتم برندهاي بازار ايران صعود كرده كه اين امر نش��ان 
مي دهد اگر قيمت و كيفيت گوشي توليد داخل مطلوب 
باشد مردم به آن رغبت پيدا مي كنند.جهرمي در ادامه به 
تشريح اقدامات انجام شده در راستاي كاهش قاچاق تلفن 
همراه پرداخت و گفت: اقدام ارزش��مندي در قالب دولت 
الكترونيك با محوريت س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز 
شروع شد كه مبارزه با قاچاق گوشي هاي تلفن همراه بود . 
جهرمي افزود: در جلسه اي كه در سال گذشته برگزارشد 

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد گاهي وقت ها دايره 
فعاليت هاي بي مصرف دول��ت را كم كنيم و عالوه بر اين 
اقدام مي توانيم در عرصه كاهش هزينه ها نيز گام برداريم. 
غالمحسين ش��افعي در جلسه كميسيون كشاورزي در 
اتاق بازرگاني استان خراسان رضوي گفت: در اين جلسه 
موارد بسياري مطرح شد كه به صورت جزئي در خصوص 
هر كدام توضيحاتي را اراي��ه مي دهم. يكي از موضوعات 
مهم حال حاضر، خريد تضميني گندم بود. از اين دست 
موارد در اقتصاد بسيار داريم كه ضايعات بسياري نيز براي 
ما به بار مي آورد. به گزارش ايسنا، او افزود: درحال حاضر 
در كشورهاي اطراف ما قيمت هر كيلو گندم بين ۲500 تا 
۲700 تومان است. در بررسي هاي چند ماه گذشته شاهد 

بوديم كه كمترين گندم مربوط به استان هاي غربي بوده 
است؛ يعني كسي گندم را به دولت نفروخته است. علت اين 
امر اين بوده كه به دليل نزديك بودن به عراق، كشاورزان 
گندم را با قيمت باالتري در اختيار اين كشور قرار مي دادند.

ش��افعي با بيان اينكه امروز اين گندم به عراق رفته و در 
روزهاي ديگر به ساير كشورها نيز خواهد رفت، خاطرنشان 
كرد: دولت بايد براي جلوگي��ري از اين اتفاق اقداماتي را 
مدنظر قرار دهد. اگر اين قيمت اصالح نشود، گندم به طرق 
مختلف از كشور خارج خواهد شد و در گام بعدي ممكن 
است كه در سال آينده ميزان كشت گندم پايين آيد و اگر 
اين امر رخ دهد ما مجبور خواهيم شد كه گندم را با همان 
قيم��ت ۲700 تومان از بيرون خري��داري كنيم. رييس 

اتاق ايران با بيان اينكه ما بايد در اين امر صرفه جويي هاي 
ديگري را اعمال كنيم تا قيمت را كاهش دهيم، تصريح 
كرد: دولت مدعي آن است كه به معيشت مردم كم درآمد 
كمك كند و اكنون بخش بزرگي از كش��اورزان ما نيز از 
همين قشر هستند؛ بنابراين اگر اين كمك صورت گيرد 
به آن ادعا نيز جامه عمل مي پوش��اند. او با بيان اينكه در 
حال حاضر در بخش ه��اي مختلف بايد به گونه اي رفتار 
كنيم كه از تولي��د داخل حمايت كنيم، اضافه كرد: همه 
مي پندارند كه حماي��ت از كاالي ايراني يعني حمايت از 
بخش تقاضاست، اما اين حمايت بايد در قالب حمايت از 
بخش عرضه نيز ظاهر شود. رييس اتاق ايران با بيان اينكه 
اگر قرار باش��د كه توليد ايراني، توليد رقابت پذير باشد و 

زمينه توسعه پايدار را براي آن ايجاد كنيم، بايد از بخش 
عرضه حمايت كنيم، گفت: تعبير ما از اين ماجرا، اشتباهي 
است كه همه به آن عمل مي كنيم و در يك مدت كوتاهي 
نشانه هايي از اين حمايت مي بينيم و در بازه زماني ديگر 

اثري نمي بينيم. 
شافعي تاكيد كرد: موضوعي ملموس در بخش كشاورزي 
و صنعت اين است كه مشكل ما كمبود منابع در كشور 
نيست بلكه اشكال اصلي ما چگونگي توزيع اين منابع در 
كشور است. رييس اتاق ايران با اشاره به اينكه اگر مشكل 
توزيع منابع رفع مي شد، اشكال زيادي در مسائل خود 
شاهد نبوديم، اظهار كرد: ما به شدت بد مصرفي را رواج 
داده ايم. در بسياري از زمان ها منابع در چاهي مي ريزد كه 
هيچ وقت از داخل آن چيزي خارج نمي شود و اين موضوع 
در بخش كشاورزي نمايان تر است. منابع قابل توجهي كه 
به اشتغال روستايي اختصاص پيدا كرد، يكي از نمونه هاي 
مهم بحث فوق است. درصد بااليي از اين منابع، اشتغال 

روستايي ايجاد نخواهد كرد. او افزود: آيا اين شيوه اعطاي 
تسهيالت به اقتصاد روستا كمك مي كند يا اقتصاد روستا 
را به افول مي برد؟ چگونگي توزيع منابع به ويژه در بخش 
كشاورزي بس��يار حائز اهميت است. شافعي با اشاره به 
توسعه متوازن، خاطرنشان كرد: ما بايد از دولت جمهوري 
اسالمي ايران بخواهيم كه توسعه متوازن در كشور صورت 
گيرد. او درباره قيمت حامل هاي انرژي نيز گفت: اين امر 
نيز در حال حاضر يكي از مشكالت ما محسوب مي شود؛ 
يعني سيستم يارانه اي خودش يك معضل است. رييس 
اتاق ايران با طرح اين پرسش كه آدم هاي كم برخوردار 
از يارانه بنزين س��ود مي برند يا اف��راد برخوردار؟ تاكيد 
كرد: فرض كنيد كه در يك خانواده ثروتمند همه افراد 
خانواده ماشين داشته باشند و در يك خانواده روستايي 
هيچ كدام از افراد ماشين ندارند؛ حال كدام دسته سود 
بيشتري مي برند؟ در اين امر ما يارانه ها را بيشتر در اختيار 

ثروتمندان قرار مي دهيم.

و توافقي كه با وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و ... 
انجام شد، وزارت ارتباطات مسووليت هماهنگي و پيشبرد 
موضوع را برعهده گرفت و در آن دوران با يك همدلي بين 
همه دس��تگاه ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اپراتورهاي مخابراتي وزارت ارتباطات، گمرك، ستاد مبارزه 
با قاچاق و كاال و ارز و وزارت اطالعات كنترل هاي خوبي براي 
جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه انجام شد و نشان داد 
اين توانمندي براي مبارزه با قاچاق وجود دارد و نتيجه اين 
عزم همگاني باعث شد، آمار 95 درصد قاچاق گوشي همراه 
به صفر برسد.جهرمي با اشاره به اقدامات دستگاه ها در حوزه 
دولت الكترونيك گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي 
از دستگاه هاي پيشتاز در حوزه دولت الكترونيك است و بر 
اساس آخرين ارزيابي رتبه دوم كشور را به دست آورده و 
مهم تر از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت در اش��تراك 
و تب��ادل اطالعات بر خالف بعضي دس��تگاه ها همواره با 
آغوش باز برخورد كرده است و همكاري الزم براي ارتباط 
دهي سامانه هاي تحت نظر خود را دارد. در اين نشست كه 
جمعي از بازرگان��ان و وارد كنندگان صنايع الكترونيكي، 
توليد كنندگان انواع صنايع مخابراتي و الكترونيكي و جمعي 
از نمايندگان دس��تگاه هاي مختلف از جمله گمرك، قوه 
قضاييه و دادستاني و وزارت اطالعات حضور داشتند راه هاي 
كاهش قيمت تجهيزات الكترونيكي از جمله گوشي تلفن 
همراه و ارتقاي كيفيت محصوالت توليد داخل بررسي شد.

  مصوبات كارگروه تنظيم بازار 
اين كارگروه در اولين مصوبه خود به ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
ماموريت داد با همكاري سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و دادس��تاني و تعزيرات حكومتي نسبت 
به تعيين تكليف رفع توقيف و قيمت گذاري گوش��ي هاي 
موج��وددر انبارها و درياف��ت مابه التفاوت ن��رخ ارز اقدام و  
نسبت به توزيع آنها برنامه ريزي كند. در مصوبه اي ديگر براي 
تسهيل و توسعه واردات گوشي تلفن همراه و در راستاي رفع 
كمبود بازار و كاهش قيمت مقرر شد باتوجه به مسائلي كه 
وارد كنندگان قبلي داشتند از ظرفيت هاي وارد كنندگان 
جديد از طريق فراخوان وزارت صنعت معدن و تجارت براي 
تامين گوشي هاي مورد نياز بازار استفاده و فرايند واردات براي 
تنظيم بازار داخلي تسهيل شود. حمايت  همه جانبه از توليدات 
داخلي با كيفيت گوشي تلفن همراه از ديگر تصميمات اين 
كارگروه بود و مقرر شد، دفتر صنايع الكترونيك وزارت صنعت 
با همكاري معاونت فناوري وزارت ارتباطات طرح ويژه اي براي 
حمايت از شركت هاي توليد كننده گوشي تلفن همراه داشته 
باشند تا ش��ركت هاي داخلي با ارتقاي كيفيت محصوالت 
خود بتوانند بخشي از نياز بازار را تامين كنند. همچنين براي 
تسهيل در تامين منابع ارزي مورد نياز واردكنندگان گوشي 
تلفن همراه مقرر شد از سوي وزراي صنعت، معدن و تجارت 
و ارتباطات موضوع در مذاك��ره با هيات دولت و رييس كل 

بانك مركزي تعيين تكليف گردد. 
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خودرو هاي محبوس آزاد 
نمي شوند

فارس|سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاكيد 
بر اينكه برنامه اي براي آزاد ش��دن واردات خودرو 
وجود ندارد، گفت: از هيات دولت خواستاريم تا هر 
چه زودتر وضعي��ت خودروهاي در گمرك مانده را 
تعيين تكليف كن��د. محمدرضا مودودي در رابطه 
با آخرين تصميمات در مورد واردات خودرو، گفت: 
در حال حاضر هيچ برنامه اي براي آزاد شدن واردات 
خودرو وجود ندارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت 
ايران با تاكيد بر اينكه مديريت منابع ارزي در شرايط 
فعلي بسيار حائز اهميت است، افزود: در حد امكان 
سعي مي شود تا اجازه واردات كاالهايي مثل خودرو 
و لوازم خانگي كه امكان توليد آن در داخل كش��ور 
فراهم است، داده نشود. او بيان كرد: مديريت منابع 
ارزي، سياست جلوگيري از افزايش مصارف ارزي و 
اينكه اين منابع صرف كاالهاي لوكس نشود، براي 

ما بسيار مهم است. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنين درباره 
تعداد خودروهاي مانده در گمركات و نحوه ترخيص 
آن گفت: حدود 16 هزار دستگاه خودرو در گمركات 
كش��ور مانده كه هنوز تعيين تكليف نشده است. 
م��ودودي با بيان اينكه تع��دادي از خودروهاي در 
گمرك مانده جزو خودروهايي اس��ت كه در مورد 
واردات آن تخل��ف صورت گرفته، بيان كرد: حدود 
11 هزار دس��تگاه از 16 هزار دس��تگاه خودرويي 
كه در گمركات مانده، ثبت س��فارش قانوني شده، 
ولي بعد از ممنوع ش��دن واردات خودرو در گمرك 
متوقف شده  است. او افزود: تصميم گيري در مورد 
ترخيص اين خودروها در اختيار س��ازمان توسعه 
تجارت ايران نيس��ت. مودودي گف��ت: از آنجا كه 
شركت هاي وارد كننده خودرو كه خودروهاي آنها 
در گمرك مانده است، نسبت به مردم تعهد دارند، 
بنابراين از هيات دولت خواستاريم تا هر چه سريع تر 
براي تعيين تكليف اين خودرو تصميم گيري شود. 

 تغيير در مديريت 
منطقه آزاد كيش 

 تجارت ۸.2 ميليارد دالري
ايران و تركيه 

ايس�نا|با تصويب ش��وراي عالي مناط��ق آزاد، 
»غالمحسين مظفري« به  عنوان مديرعامل منطقه 
آزاد كيش، جايگزي��ن »محمدابراهي��م انصاري 
الري« شد. با توجه به اجراي قانون منع به كارگيري 
بازنشس��تگان، محمد ابراهيم انصاري الري بايد تا 
پانزدهم آذرماه س��ال جاري، جاي خ��ود را به فرد 
ديگري مي داد كه با تصويب ش��وراي عالي مناطق 
آزاد، غالمحسين مظفري جايگزين وي در منطقه 
آزاد كيش شد. اين موضوع به تصويب شوراي عالي 
مناطق آزاد رسيده و پس از ابالغ آن در ابتداي هفته 
آينده، حكم مديرعاملي غالمحس��ين مظفري در 
منطقه آزاد كيش توسط مرتضي بانك، دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، صادر خواهد شد.

تسنيم|مبادالت تجاري ايران و تركيه در 10 ماه 
نخس��ت ۲018 با افت 10 درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته به 8.۲5۲ ميليارد دالر رسيد. 
آمارهاي منتشر شده توسط اداره آمار تركيه نشان 
مي دهد مبادالت تجاري اي��ران و تركيه در 10 ماه 
نخست س��ال ۲018 با افت 10 درصدي نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. مبادالت 
تجاري دو كشور كه در ماه هاي ژانويه تا اكتبر ۲017 
بالغ بر 9.199 ميليارد دالر گزارش شده بود در 10 
ماهه نخست امسال به 8.۲5۲ ميليارد دالر كاهش 
يافته اس��ت. تركيه در ماه هاي ژانويه تا اكتبر سال 
ميالدي گذش��ته ۲.601 ميليارد دالر كاال به ايران 
صادر كرده بود. اي��ن رقم با افت ۲۲ درصدي در 10 
ماهه نخست امسال به ۲.0۲3 ميليارد دالر رسيده 
اس��ت.واردات تركيه از ايران در 10 ماهه نخس��ت 
امسال 5.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
كاهش داشته و به 6.۲۲9 ميليارد دالر رسيده است. 
تركيه در 10 ماهه نخست سال قبل 6.598 ميليارد 
دالر كاال از ايران وارد كرده بود . ايران بيستمين مقصد 
صادراتي تركي��ه و هفتمين تامين كننده كاالهاي 
مورد نياز اين كشور در 10 ماهه نخست سال جاري 

ميالدي شناخته شده است. 

تركيب واردات ثابت ماند
تسنيم|بررس��ي تركيب كاالهاي وارداتي كشور 
نش��ان مي دهد، با وجود تغيير سياست هاي كالن 
اقتصادي اين تركيب تغيير محسوسي نسبت به سال 
96 نداشته است. بر اين اساس، كل واردات كاالهاي 
واسطه اي در سال 96 حدود ۲90 هزار تن به ارزش 
31 ميليون دالر بوده كه اين مجموعه س��هم وزني 
71 درصدي و سهم 58 درصدي از ارزش كاالهاي 
وارداتي كشور را داشته است. اين درحالي است كه 
در نيمه نخست س��ال جاري كاالهاي واسطه اي به 
لحاظ وزني سهم 77 درصدي و به لحاظ ارزش سهم 
61 درصدي از كل واردات كشور را به خود اختصاص 
داده اند. به عبارت ديگر ارزش كاالهاي واس��طه اي 
در تركيب كاالهاي وارداتي كش��ور تغيير چنداني 

نكرده است.
گفتني است، اين رويه در مورد كاالهاي سرمايه اي و 
مصرفي نيز مصداق دارد. بطوري كه سهم كاالهاي 
سرمايه اي به لحاظ ارزش 0.7درصد نسبت به سال 
96 كاهش يافته و س��هم كاالهاي مصرفي نيز 1.3 
درصد نسبت به س��ال قبل با كاهش رو به رو شده 
اس��ت. در واقع تركيب كاالهاي وارداتي كشور، به 
لحاظ مصرفي، س��رمايه اي و واس��طه اي نسبت به 
سال 96 يعني سال قبل از جهش ارزي تغيير قابل 
توجهي نداشته است. اين در حالي است كه از ابتداي 
سال 97 و همزمان با باال گرفتن فشارهاي خارجي، 
سياست هاي اقتصادي در كش��ور شاهد تغييرات 

گسترده اي بوده است. 



15 جهان

آغاز نشست گروه20 در سايه تنش هاي جهاني

فناوري، موضوع اصلي مناقشات چين و امريكاست

سرمايهگذارانبانگرانيبهآرژانتينچشمدوختهاند

جنگبرسرتراشهها

گروه جهان|
 نشس��ت دو روزه ۲۰ كش��ور صنعتي جهان در سايه 
تنش هاي جامعه جهاني در بوينس آيرس آغاز  شد. اين 
نشست به رياس��ت آرژانتين با موضوع »ايجاد اجماع 
براي توس��عه عادالنه و پايدار« برگزار مي ش��ود و سه 
اولويت اصلي دارد: »آينده كار و مشاغل، زيرساخت براي 
توسعه، و امنيت غذايي.« گروه ۲۰ متشكل از ۱۹ كشور 
داراي اقتصاد مطرح دنيا به اضافه اتحاديه اروپاست كه 
در مجموع بيش از ۸۰ درصد از توليد ناخالص داخلي 

و تقريباً دو سوم جمعيت جهان را تشكيل مي دهند.
رويترز با اشاره به فضاي متشنج جامعه جهاني نوشته: 
رهبران ۲۰ كشور صنعتي در شرايطي گردهم آمده اند 
كه نخس��تين ديدار آنها در ۲۰۰۸ اقتص��اد جهان را از 
بدترين بحران مالي در 7۰سال گذشته نجات داد؛ امروز 
اما با وجود اختالفات تجاري و سياسي، از جمله ميان 
دو اقتصاد بزرگ جهان كه صدها ميليارد دالر تعرفه بر 
كاالهاي يكديگر اعمال كرده و همچنان يكديگر را تهديد 
مي كنند، ترديدهاي جدي درباره كارآيي آن وجود دارد. 
امريكا، فرانسه، آلمان، چين، روسيه، اندونزي، تركيه، 
آرژانتين، هند، آفريقاي جنوبي، بريتانيا، ايتاليا، ژاپن، 
عربستان سعودي، استراليا، برزيل، كانادا، كره جنوبي، 

مكزيك و اتحاديه اروپا اعضاي اين گروه هستند.
واش��نگتن بر بيش از ۲۵۰ ميلي��ارد دالر از كاالهاي 
چيني ماليات سنگين وارداتي وضع كرده  است. چين 
نيز اين اقدام را با وضع تعرفه هايي بر ۱۱۰ ميليارد دالر 
از كاالهاي امريكايي تالفي كرده  اس��ت. رويترز در اين 
باره نوش��ته: تمام چش��م ها به ديدار شي جين پينگ 
رييس جمهوري چين، و دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، دوخته شده كه قرار است شنبه )امروز( برگزار 
ش��ود. چاينا ديلي كه مواضع رس��مي دول��ت چين را 
منعكس مي كند در سرمقاله  جمعه خود پيش بيني كرده 
توافق تجاري با امريكا در آرژانتين قابل دستيابي است، 
به شرطي كه امريكا منطقي باشد و بخواهد به تنش هاي 

فزاينده خاتمه دهد. 
اين روزنامه نوشته: »پكن خواهان توافق است، همانطور 
كه واش��نگتن به دنبال آن اس��ت... چي��ن مي خواهد 

كه ب��راي دغدغه هاي مش��ترك پيرام��ون تجارت با 
واشنگتن همكاري كند اگر آنها منطقي باشند. اما اگر 
بخواهند از اين مس��اله براي مهار رشد چين استفاده 
كنند آن گاه احتمال كمي خواهد ب��ود كه توافقي در 
كار باشد.« سخنگوي وزارت بازرگاني چين هم نسبت 
به يكجانبه گرايي امريكا در اين نشس��ت هشدار داده 
است. گائو فنگ گفته: »اكنون چالش ها و ريسك هاي 
پيش روي اقتصاد سراس��ر جهان آشكارا افزايش يافته 
و حمايت گرايي و يك جانبه گرايي، عوامل نامعيني را 
براي رشد اقتصاد جهان به بار آورده است.« گفته شده، 
رشد بخش توليد چين براي اولين بار در دو سال گذشته 

متوقف شده و آمار ثبت سفارش صادرات اين كشور نيز 
براي شش��مين ماه متوالي روند كاهشي را ثبت كرده 
است. گلدمن ساكس، شركت خدمات مالي و بانكداري 
امريكايي، اعالم كرده اين روند كاهش در صادرات چين 
كه در پي جنگ تجاري با امريكا حادث شده است، در 

ماه هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت.
از آن سو دونالد ترامپ درباره چشم انداز توافق پيش رو 
پيام هاي متناقضي فرستاده است. رييس جمهور امريكا 
گفته رس��يدن به توافق نزديك اس��ت، اما تاكيد كرده 
مطمئن نيست كه به دنبال چنين توافقي باشد. همين 
مساله باعث شده كه بازارهاي سهام در روز جمعه نوسان 

داشته باشند. آسوشيتدپرس نوشته: »سرمايه گذاران در 
اقصي نقاط جهان با نگراني اخبار مربوط به ديدار رهبران 
چين و امريكا را دنبال مي كنن��د، ديداري كه مي تواند 
جنگ تجاري فعلي دو كشور را پايان داده يا تشديد كند.« 
اما مساله فقط درگيري تجاري چين و امريكا نيست. 
اغلب رهب��ران ۲۰ گروه صنعتي تا ش��ب پيش از آغاز 
نشس��ت هنوز بر س��ر مس��ائل كليدي چون تجارت، 
مهاجرت و تغييرات آب وهوايي تفاهم ندارند. بدبيني 
دونالد ترامپ نسبت به اينكه فعاليت هاي انساني عامل 
گرمايش جهاني بوده، ترديدهاي جدي را درباره اينكه 
آيا كشورهاي گروه۲۰ قادر خواهند بود تا در اين نشست 

به يك توافق نهايي برسند را تشديد كرده است. مساله 
ديگري كه بر نشس��ت گروه۲۰ سايه انداخته، تشديد 
اختالفات ميان روس��يه و اوكراين اس��ت، مس��اله اي 
كه احتم��اال ذهن رهبراني كه قرار اس��ت با والديمير 
پوتين رييس جمهوري روسيه، ديدار كنند را به خود 
مشغول كرده است. همين تنش باعث شد كه ترامپ 
ساعاتي پيش از آغاز نشس��ت گروه۲۰ اعالم كند كه 
ديدار با همتاي روس��ي خود را لغو كرده است. حضور 
محمد بن سلمان وليعهد سعودي، در آرژانتين نيز سر 
و صداي زيادي به پا كرده اس��ت. رسانه هاي امريكايي 
پيش بيني كرده بودند كه قتل جنجالي جمال خاشقجي 
روزنامه نگار منتقد سعودي، در كنسولگري استانبول 
حضور بن سلمان در آرژانتين را كامال تحت تاثير قرار 
خواه��د داد. ديدارهاي احتمالي بن س��لمان با ترامپ 
و رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، نيز 

همچنان در هاله اي از ابهام است. 
در اين ميان آرژانتين در حالي ميزبان اين نشست شده 
كه خود با شديدترين بحران اقتصادي از ٢٠٠١ ميالدي 
روبروس��ت. بونيس آيرس همچنين چالش بزرگي در 
برگزاري اين اجالس پي��ش رو دارد كه تأمين امنيت 
رهبران كشورهاي عضو و هيات هاي همراه آنان و نيز 
روزنامه نگاران است. گفته ش��ده، تمامي محله اي كه 
گردهمايي در آن برگزار مي شود مسدود شده و بيش از 
٢٢هزار مامور نظامي و انتظامي به منظور تأمين امنيت 
شركت كنندگان بسيج شده اند. همچنين سرويس هاي 
اطالعاتي آرژانتين از مدت ها پيش به منظور پيشگيري 
از هر تالشي در جهت اخالل در برگزاري اين همايش 
با سازمان هاي مشابه غربي، اسراييلي، روسي و چيني 
همكاري مي كنند. آكس��فام كه يك��ي از بزرگ ترين 
سازمان هاي بين المللي امدارساني براي ريشه كن كردن 
فقر و گرسنگي در جهان است، با اشاره به آغاز نشست 
گ��روه ۲۰ از قدرت هاي اقتصادي جهان خواس��ته در 
مبارزه با بي عدالتي اجتماعي در سراسر جهان قاطعيت 
و جديت بيشتري به خرج دهند. اين سازمان امدادرساني 
شكاف روزافزون ميان فقيران و ثروتمندان جهان را يكي 
از بزرگ ترين چالش هاي جهان امروزي خوانده است. 

گروه جهان| طال تسليمي| 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا و ش��ي جين پينگ 
همتاي چيني او امش��ب در حاشيه نشس��ت گروه ۲۰ در 
بوينس آيرس ديدار و درباره امكان پايان دادن مناقش��ات 
تجاري امريكا و چين كه به يك جنگ تعرفه اي تمام عيار 
تبديل شده، تالش مي كنند. اين مناقشات كه توسط ترامپ 
آغاز شدند، ساختاري قديمي دارند: تعرفه ها ابزار اساسي 
جنگي در اين مناقشات به شمار مي روند و بازارهاي قديمي 
اقتصادي از بازار خودرو گرفته تا فوالد نيز ميدان هاي اصلي 
جنگ هستند. با اين حال، آن جنگ تجاري كه بيشتر حائز 
اهميت است، جنگ قرن بيست و يكمي امريكا و چين بر سر 
فناوري است كه هر چيزي از هوش مصنوعي تا تجهيزات 
شبكه را در بر مي گيرد. ميدان جنگ اصلي هم نيمه هادي ها 
هستند. صنعت توليد تراشه ها جايي است كه سلطه صنعتي 
امريكا و جاه طلبي هاي چين بيشترين تالقي را دارند و هر 
اندازه هم كه ترامپ و »شي« براي متوقف كردن مناقشات 

تالش كنند، باز هم اين جنگ ادامه خواهد يافت.
به نوشته اكونوميست، تراشه هاي كامپيوتري پايه و اساس 
اقتصاد ديجيتال و امنيت ملي را تشكيل مي دهند و همين 
مساله آنها را حائز اهميت مي كند. خودروها به رايانه هايي 
سوار بر چرخ تبديل شده اند. بانك ها، رايانه هايي هستند 
كه پول منتقل مي كنند. سهم فوالد و سيليكون در توليد 
ابزار مبارزه ارتش برابري مي كند. ش��ركت هاي امريكايي 
و متحدان آن همچ��ون كره جنوبي و تايوان، در بيش��تر 
زمينه هاي اين صنعت پيشرو هستند و چين از جهان تامين 

تراشه ها بيرون مانده اس��ت و براي واردات نيمه هادي ها 
بيش��تر از نفت هزينه مي كند. فهرس��ت ۱۵ شركت برتر 
توليدكننده و فروشنده نيمه هادي ها شامل هيچ شركت 

چيني اي نمي شود.
خيلي پيش��تر از آنكه ترامپ وارد صحنه شود، چين قصد 
و نيتش براي رس��يدن به ديگر پيشروان در اين صنعت را 
ابراز كرده بود. پكن در سال ۲۰۱4 از تاسيس يك صندوق 
سرمايه گذاري ۱ ميليارد يوآني )۱۵۰ ميليارد دالر( براي 
ارتقاء اين صنعت در داخل چين خبر داد. در برنامه توسعه 
ارايه شده در سال ۲۰۱۵ موسوم به »ساخت چين ۲۰۲۵«، 

نيمه  هادي ها در اولويت بودند.
جاه طلبي هاي چين براي ايجاد يك صنعت پيشرفته نگراني 
باراك اوباما رييس جمهوري پيشين امريكا را در پي داشت 
و سبب شد او در سال ۲۰۱۵ شركت »اينتل« را از فروش 
برخي از تراشه هاي »ويزِيست« به چين باز دارد و در سال 
۲۰۱6 مانع از مالكيت چيني بر يك شركت آلماني توليد 
تراشه شود. كاخ س��فيد در آخرين گزارش پيش از پايان 
رياست جمهوري اوباما به اقدام در برابر كمك هاي دولتي 

چين و انتقال فناوري اجباري توصيه مي كرد. 
اگرچه به نظر مي رس��د كه جنگ بر سر تراشه ها به دوران 
پيش از رياس��ت جمهوري ترامپ باز مي گ��ردد، اما او اين 
جنگ را تشديد كرده است. او از شركت فناوري »كوالكام« 
يك قهرمان ملي س��اخته و در پي نگراني از رقابت چيني، 
مانع از تالش ها براي مالكيت س��نگاپور بر اين ش��ركت 
شده است. اين شركت اوايل امسال پيشنهاد شركت »ان 

اكس پي« هلند را به دليل مشاهده ردپاي ناظران چيني در 
اين شركت، رد كرد.

دستور ترامپ به ممانعت از فروش تراشه ها و نرم افزارهاي 
امريكايي به شركت مخابراتي »زد  تي  اي« چين، اين شركت 
را ظرف چند روز به مرز ورشكستگي رساند. اما بعدتر ترامپ 
گفت به دليل تاثيرات ناگهاني اين تصميم و در پاس��خ به 
درخواست »ش��ي« با از سرگيري معامالت با اين شركت 

موافقت كرده است.
از آن زمان به بعد، دو مس��اله تغيير كرد: اول اينكه امريكا 
متوجه قدرتش در برابر چين در نتيجه پيشرو بودنش در 
زمينه فناوري شد و دوم اينكه تمايالت چين به خودكفايي 
در توليد نيمه هادي ها به شدت افزايش يافت. اياالت متحده 
از آن زمان به بعد تدابيري براي افزايش كنترل صادرات به 
شركت »فوجين جينهوا«، شركت متهم به درزي اسرار، 
در نظر گرفته و محدوديت هاي بيش��تري بر فناوري هاي 
نوظهور اعمال كرده اس��ت. اما چين هم كه آسيب پذيري 
خود را در اين زمينه به وضوح مشاهده كرد، تالش ها براي 
پيشروي در اين صنعت را افزايش داد. پس از تحريم شركت 
»زد تي اي«، رييس جمهوري چين جلسه اي با بزرگ ترين 
شركت هاي فناوري اين كشور از جمله »علي بابا«، »بايدو« 
و »هواوي« برگزار كرد و از تزريق سرمايه به آنها براي توليد 

تراشه سخن گفت.
منافع چين و امريكا در اين مدت تغييري نكرده است. امريكا 
نگراني هايي درباره تحت تاثير قرار گرفتن امنيت ملي در 
صورت وابستگي به تراشه هاي چيني و آسيب پذيري در 

دريچه

كوتاه از منطقه

وكيل سابق ترامپ دروغ گويي 
به كنگره را پذيرفت

گروه جهان| مايكل كوهن وكيل سابق دونالد ترامپ، 
پذيرفت كه در جريان تحقيق بر سر مداخله روسيه در 
انتخابات امريكا در سال گذشته به مقامات كنگره دروغ 
گفته است. رسانه هاي امريكايي نوشته اند اين رخداد 
باعث بر مال شدن دروغگويي دونالد جونيور، پسر بزرگ 
ترامپ در جريان اين تحقيقات نيز شده است. به گزارش 
يورونيوز، كوهن ك��ه در دادگاه فدرال نيويورك حاضر 
شده بود تاييد كرد كه نمايندگان كنگره را درباره مقياس 
و وضعيت پروژه شركت ساخت و ساز ترامپ در روسيه 
گمراه كرده و ابعاد طرح را كم  رنگ تر از آن چه بوده جلوه 
داده است. دونالد جونيور سپتامبر ۲۰۱7 شهادت داده 
بود كه به شكلي حاشيه اي از طرح ها درباره ساخت سازه 
برج ترامپ در شهر مس��كو آگاه شده اما در اين طرح ها 
دخيل نبوده است. با اين حال كوهن در اعترافاتش گفته 
كه او بطور مستقيم درباره اين برنامه ها با اعضاي خانواده 
ترامپ از جمله دونالد جونيور مشورت كرده است. ترامپ 
تعقيب هرگونه نفع تجاري در روسيه را رد كرده است. 
رييس جمهوري امريكا پيش از ترك اين كش��ور براي 
شركت در اجالس گروه۲۰، وكيل سابق خود را شخص 
بسيار ضعيف خوانده و گفته دليل محكوميت او پرونده اي 
غيرمرتبط با بنياد تجاري ترامپ بوده است. كوهن حدود 
يك دهه وكيل شخصي ترامپ بود و پس از رسيدنش 
به رياست جمهوري از او به ش��دت حمايت مي كرد، تا 
جايي كه گفته بود حاضر اس��ت خود را براي ترامپ در 
برابر گلوله ها سپر كند. اما بعدها اعالم كرد با تحقيقات 

همكاري مي كند. 

 سقوط سهام دويچه بانك
پس از يورش پليس آلمان 

گروه جهان|سهام دويچه بانك آلمان پس از انتشار خبر 
يورش پليس به دفتر اين بانك و توقيف برخي اسناد آن 
۳.4 درصد سقوط كرد و بدترين عملكرد را در بين سهام 

شاخص اروپا به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاري آلمان، پليس همزمان با بازرسي 
از دفتر مركزي اين بانك در شهر فرانكفورت، چند شعبه 
اصلي ديگر اين موسسه بزرگ مالي را تفتيش و مورد 
بازرسي قرار داده اس��ت. اين تحقيقات و بازرسي هاي 
متعاقب آن پس از افش��اي موارد متعدد تخلف مالي و 
فعاليت مخفيانه شركت هاي بزرگ جهان آغاز شد كه 
منشأ آن انتشار اسنادي محرمانه موسوم به اوراق پاناما 
در آوريل سال ۲۰۱6 بود. دويچه بانك يكي از موسساتي 
است كه فعاليت هاي مالي آن با انتشار اسناد پاناما با اتهام 
پولشويي همراه شده است. بر اساس تحقيقات انجام 
ش��ده روي اين پرونده دويچه بانك مظنون به فراهم 
كردن تسهيالتي براي تعدادي از مشتريان براي تاسيس 
شركت در بهش��ت هاي مالياتي و پولشويي با مبالغ به 
دست آمده از فعاليت هاي مجرمانه است. دادستان كل 
آلمان اعالم كرده اتهامات ياد شده دست كم متوجه دو 
تن از كاركنان دويچه بانك است و گمان مي رود برخي 
از مس��ووالن در اين بانك نيز دستشان به اين رسوايي 
آلوده باشد. منابع قضايي آلمان با انجام اين تحقيقات 
همچنين درصدد اثبات كوتاهي مسووالن بانك در عدم 
اطالع رساني و افشاء موارد مظنون به پولشويي و فعاليت 
مجرمانه شركت هاي فراساحلي ايجاد شده توسط برخي 

مشتريان اين بانك هستند. 

فرانسه: كرسي ما در شوراي 
امنيت قابل تعارف نيست

گروه جهان|فرانس��ه اعالم كرده كه حاضر است 
با آلمان براي كسب كرسي اتحاديه اروپا در شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد، همكاري كند اما واگذاري 
كرسي اين كش��ور به اتحاديه اروپا شدني نيست. به 
گزارش يورونيوز، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه 
گفته است: »ما عالقه مند به گسترش سهم كشورها در 
اين شورا هستيم و بر همين اساس پيشنهاد عضويت 
آلمان، ژاپن، برزيل، هند و دو كش��ور آفريقايي را در 

شوراي امنيت پيگيري مي كنيم.«
او همچنين گفته فرانس��ه هم��واره مواضع و منافع 
اتحاديه اروپا را همچون مسائل ملي در شوراي امنيت 
پيگيري كرده و در ارايه نظرات خود لحاظ كرده است. 
موضع گي��ري وزارت خارجه فرانس��ه در واكنش به 
خواست آلمان در خصوص واگذاري كرسي فرانسه 
در شوراي امنيت سازمان ملل به اتحاديه اروپا ابراز شد. 
اوالف شولز، معاون صدر اعظم آلمان اين درخواست را 
چهارشنبه مطرح كرده بود. جرارد آرود سفير فرانسه 
در اي��االت متحده امريكا، نيز در واكنش به اظهارات 
ش��ولز گفته بود كه چنين پيشنهادي از نظر قانوني 
اجرايي نيس��ت و خالف منشور سازمان ملل متحد 
است. آلمان از ژانويه سال ۲۰۱۹ ميالدي و به مدت دو 
سال به عنوان يكي از پنج عضو غيردايم شوراي امنيت 
سازمان ملل انتخاب شده است. فرانسه، چين، روسيه، 
اياالت متحده و بريتانيا پنج عضو دايم شوراي امنيت 
هستند. در سال هاي اخير كشورهاي مختلفي با انتقاد 
از ساختار شوراي امنيت خواستار اصالح آن شده اند. 

 بريتانيا راهي براي بازگشت
به اتحاديه اروپا نمي بيند

گروه جهان|ترزا مي نخست وزير بريتانيا با اشاره 
به حك��م اخير ديوان دادگس��تري اروپ��ا مبني بر 
اينكه بريتانيا مي توان��د يك جانبه روند برگزيت را 
متوقف كند، گفت تفس��يرهاي جديد از ماده ۵۰ 
معاهده ليسبون و امثال آن نمي تواند ما را به نقطه 
اول بازگرداند. او همچنين اعالم كرد كه تصميمات 
براي طوالني ك��ردن خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 
نمي تواند مانع از برگزيت و بازگشايي دوباره بحث 

توافق براي حضور اين كشور در اتحاديه اروپا شود.
به گزارش يورونيوز، ترزا مي روز ۱۱ دسامبر، توافق 
انجام شده با سران اتحاديه اروپا را در پارلمان بريتانيا 
به راي خواهد گذاش��ت. نايجل فاراژ عضو پارلمان 
اروپا و از حاميان برگزيت پيش بيني كرده كه پارلمان 
بريتانيا به توافق ص��ورت گرفته با عنوان »بدترين 

توافق تاريخ«، راي منفي خواهد داد. 
ميش��ل بارنيه مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا در 
نشست هاي مرتبط با برگزيت گفت كه توافق صورت 
گرفته براي نحوه خروج اين كشور از اتحاديه اروپا، 
تنها توافق ممكن است. بارنيه افزوده برگزيت برنده 
و بازنده ندارد و اتفاقي باخت-باخت اس��ت و اساسا 
ارزش اف��زوده اي ندارد و در نتيجه، دو طرف بايد به 
دنبال كشف و توس��عه راه هاي همكاري هاي آتي 
باشند. بارنيه گفت بالفاصله پس از ۲۹ مارس سال 
۲۰۱۹ ميالدي كه موعد خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپاست، كش��ورش باب همكاري هاي مشترك با 

اين اتحاديه را خواهد گشود.

 قطار مسافربري كره جنوبي
وارد كره شمالي شد

گروه جهان|نخستين قطار مسافربري كره جنوبي 
وارد كره شمالي شده و وزير خارجه كره شمالي براي 
آشنايي با نحوه توسعه اقتصادي ويتنام به آن كشور 
سفر كرده اس��ت. به گزارش بي بي سي، يك قطار 
مس��افربري كره جنوبي حامل تعدادي از مقامات، 
مهندسان و كارشناسان خط آهن اين كشور جمعه 
با عبور از مرز دو كره وارد كره شمالي شد. ورود اين 
قطار بخشي از توافق هاي به دست آمده بين رهبران 
دو كره براي بهبود روابط و ارتقاء س��طح همكاري 
دوجانبه اس��ت. هدف از سفر سرنشينان اين قطار 
بررس��ي امكانات تداركاتي و فني برقراري ارتباط 
مرتب ريلي بين دو كش��ور و رف��ت و آمد قطار بين 
آنهاس��ت. وزير ترابري ك��ره جنوبي گفته حركت 
اين قط��ار عالمت آغاز افزايش رف��اه در هر دو كره 
از طريق ارتباط مجدد خطوط آهن آنهاس��ت. اين 
قطار عالوه بر ۲4 سرنشين آن حامل ۵۵ تن سوخت 
براي نيروگاه هاي برق كره شمالي به عنوان هديه و 
نشانه حسن نيت جنوب است. اين قطار با حركت در 
شماري از مسيرهاي خط آهن كره شمالي به بررسي 
امكان رفت و آمد قطار بين دو كره و حركت آنها در 
داخل خاك دو كشور مي پردازد. تا قبل از جدايي دو 
كره در سال ۱۹4۸، بين اين دوبخش از شبه جزيره 
كره از دو مس��ير در شرق و غرب ارتباط كامل ريلي 
وجود داشت اما با تجزيه كره به دو كشور و به خصوص 
پس از جنگ كره و تيرگي روابط، اين ارتباط معموال 

قطع بوده است.
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حملههواييرژيمصهيونيستي
درجنوبسوريه

گروه جهان| خبرگزاري اسپوتنيك روسيه گزارش 
داده كه پدافند هوايي س��وريه يك فروند جنگنده 
اسراييلي را در حومه دمشق سرنگون و چهار فروند 
موش��ك را پيش از رس��يدن به ه��دف، رهگيري و 
س��اقط كرده اس��ت. يك منبع نظامي روس��يه در 
گفت وگو با اس��پوتنيك اين خبر را تايي��د كرده و 
گفته كه س��امانه پدافند هوايي سوريه قادر است با 
هرگونه هدف متجاوزي با دقت بسيار باال مقابله كند 
و در همين راستا، همه موشك هاي متجاوز را قبل از 
رسيدن به هدف ساقط كرده است. به نوشته الجزيره، 
جنگنده هاي رژيم صهيونيستي شامگاه پنجشنبه 
مواضعي را در جنوب سوريه بمباران كردند و گفته 
شده كه هدف آنها انهدام سالح هايي بوده كه مقصد 
آن حزب اهلل لبنان بوده اس��ت. وزارت دفاع س��وريه 
نيز با تاييد وق��وع اين حمله هوايي از س��وي رژيم 
صهيونيستي، اعالم كرد كه توانسته »حمله نيروهاي 
متخاصم« را در آسمان منطقه الكسوه در حومه دمشق 
ناكام بگذارد و يك جنگنده مهاجم را نيز سرنگون كند. 
يك منبع نظامي در ارتش سوريه گفت كه سامانه هاي 
دفاع هوايي ارتش توانسته موشك هاي پرتاب شده 
از س��وي جنگنده هاي مهاجم را قبل از رسيدن به 
اهدافشان منهدم كند. ارتش رژيم صهيونيستي پس 
از اين حوادث، سرنگوني جنگنده خود توسط پدافند 
هوايي س��وريه را تكذيب كرد؛ اما انجام اين حمله را 
همانند گذشته نه تاييد و نه تكذيب كرد. اين در حالي 
است كه تصاويري از بقاياي يك موشك زمين به هواي 
پدافند هوايي ارتش سوريه منتشر شده است كه ظاهرا 
در بلندي هاي جوالن به زمين افتاده اس��ت.  حمله 
شامگاه پنجشنبه ارتش رژيم صهيونيستي به سوريه 
را مي توان اولين حمله از س��وي اسراييل به سوريه 
دانست كه پس از استقرار سامانه هاي اس۳۰۰ روسيه 
در خاك سوريه انجام شده است. پيش تر گفته مي شد 
كه با استقرار اين سامانه ها هرگونه تحرك اسراييلي 
در خاك سوريه با دشواري فراوان همراه خواهد بود، 
اما ظاهرا تعلل طرف روسي باعث شده كه اسراييل 
همچنان بتواند به اقدامات خارج از قانون خود ادامه 
دهد. بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي 
پيش تر و در ديدار با مسووالن روس تاكيد كرده بود كه 
حتي پس از استقرار سامانه هاي اس۳۰۰ در سوريه 
نيز به حمالت خود به خاك اين كشور ادامه خواهد 
داد و به نظر مي رسد در اين زمينه با مخالفت روس ها 

مواجه نشده است.

كانادا18تبعهسعوديرا
تحريمكرد

 كانادا  ۱۸ تبعه كشور عربستان را به ظن دست داشتن 
در قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار منتقد حكومت 
رياض تحريم كرد. به گزارش رويترز، كريستيا فريلند 
وزير خارجه كانادا، گفته: »هدف از اعمال اين تحريم ها 
و مجازات ها توقيف دارايي افراد ياد شده و ممنوعيت 
ورود آنها به خاك كانادا اس��ت.« تصميم كانادا براي 
اعمال مجازات عليه عامالن احتمالي سعودي مظنون 
به دست داشتن در قتل جمال خاشقجي در حالي 
اتخاذ مي شود كه روابط دو كشور پس از انتقادهاي 
اخير اوتاوا از وضعيت حقوق بشر در عربستان مرحله اي 

بحراني را پشت سر مي گذارد.

زنانوكودكانقربانياناصلي
حملههلمند

س��ازمان ملل متحد اعالم ك��رده در حمله هوايي 
سه شنبه در واليت جنوبي هلمند ۲۳ فرد غيرنظامي 
كش��ته و س��ه كودك زخمي ش��ده اند. به گزارش 
بي بي سي، در اعالميه  يوناما )نمايندگي سازمان ملل 
در افغانستان( گفته شده كه بيشتر قربانيان اين حمله 
در هلمند زنان و كودكان بودند. ۱۰كودك و هشت زن 
در ميان كشته شده ها هستند. پيش از اين مقام هاي 
محلي در هلمند آمار دقيقي از اين حمله ندادند اما يك 

منبع گفته بود ۱۸ نفر كشته شده اند.

امريكاسامانهتاد
رابهعربستانفروخت

وزارت خارجه امريكا تاييد كرد ك��ه قرارداد فروش 
سامانه دفاع ضدموشكي تاد را به ارزش ۱۵ ميليارد 
دالر با عربستان سعودي امضا كرده است. امضاي اين 
قرارداد همزمان است با تالش سناتورهاي امريكايي 
كه خواستار تعليق فروش اس��لحه به رياض پس از 
قتل جمال خاشقجي شده اند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، سناي امريكا پيشتر موافقت خود را با تهيه 
قطعنامه اي در مخالفت با حمايت نظامي امريكا از 
ائتالف كشورهاي عربي منطقه به رهبري عربستان 
اعالم كرده است. وزارت خارجه امريكا در توضيح خود 
تصريح كرده اسناد فروش ٤٤ سامانه دفاع ضدموشكي 
تاد هفته گذشته امضا ش��د، اما، مذاكرات مربوط به 

فروش اين سامانه ها از دسامبر ٢۰۱6 آغاز شده بود.

كاهشارزشروپيهپاكستان
ركوردزد

روندكاهش ارزش برابري روپيه پاكستان با دالر 
كه از ماه دسامبر ۲۰۱7 آغاز شده، همچنان ادامه 
داشته و در بازار جمعه پاكستان رقم ۱4۲ روپيه را 
تجربه كرد. به گزارش ايرنا، براساس نظر كارشناسان 
اقتصادي پاكستان، كسري حساب جاري و منابع 
ارزي، دلي��ل اصلي كاه��ش ارزش برابري روپيه 
پاكس��تان برابر دالر امريكا عنوان ش��ده اس��ت. 
اخيرا مذاكرات دولت پاكستان با اعضاي صندوق 
بين المللي پول )IMF( بدون نتيجه پايان يافت 
و اين كارشناسان، بدون هيچ نتيجه اي اسالم آباد 

را ترك كردند.

برابر هك شدن در برابر چين دارد كه غيرواقعي هم نيستند. 
چين هم تا زماني كه امريكا بتواند شركت هايش را در معرض 
ورشكستي قرار دهد، در تالش هاي خود براي تبديل شدن 
به يك ابرقدرت شكست مي خورد. سرنوشت چين اين است 
كه براي رسيدن به ديگر پيشروان اين صنعت تالش كند و 
سرنوشت امريكا هم اين است كه همواره براي جلوتر ماندن 

از چين بكوشد.
س��وال دش��وار امريكا براي اين هدف تا كجا پيش خواهد 
رفت. طرفداران حمايت گرايي در كاخ س��فيد بدون شك 
ترجيح مي دهند زنجيره تامين نيمه هادي ها را به كشور 
خود منتقل كنند؛ اما چنين كاري به شدت دشوار خواهد 
بود چراكه اين صنعت به جهاني سازي وابسته است. يك 
 ش��ركت امريكايي توليد تراش��ه هاي نيمه  هادي حدود

۱6 هزار تامين كننده دارد كه نيمي از آنها در خارج از كشور 
هستند. چين بازار اصلي بس��ياري از شركت ها محسوب 
مي شود و كوالكام حدود دو سوم از توليدات خود را به چين 
مي فروشد. تالش براي تقسيم كردن اين صنعت بين دو 
جهان ب��ه توليدكنندگان و مصرف كنن��دگان امريكايي 

آسيب مي رساند.
ش��ايد بهترين رويكرد براي امريكا هم��كاري با متحدان 
اروپايي و آسيايي در مقابله با اقدامات غيرمنصفانه چين در 
سازمان تجارت جهاني باشد. احتماال موضوعاتي از قبيل 
رسيدگي به اين مناقش��ه بلندمدت در نشست گروه ۲۰ 
مطرح نخواهد شد؛ اما امريكا و چين و ديگر كشورها بايستي 
اقدامات بيش��تري براي شكل دادن به جهان در سال هاي 

آينده انجام دهند.
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عكسروز

چهرهروز

مجيدي رييس هيات داوران جشنواره »كراال« 
مجيد مجيدي رييس هيات داوران بخش رقابت جهاني جشنواره فيلم »كراال« مي شود. مجيدي فيلمساز شناخته شده ايراني سرپرستي هيات 
داوران بخش رقابت جهاني جشنواره فيلم »كراال« واقع در كشور هند را در سال جاري برعهده مي گيرد. در اين جشنواره همچنين فيلم »محمد 
رسول اهلل )ص(« ساخته اين كارگردان به نمايش گذاشته مي شود. وتري ماران و اومش كالكارني فيلمسازان هندي به همراه آدولفو آليكس 
جونيور كارگردان فيليپيني از ديگر اعضاي هيات داوران بخش رقابت جهاني جشنواره فيلم »كراال« امسال هستند. در جشنواره فيلم »كراال« 
امسال، مراسم يادبود و بزرگداشتي براي اينگمار برگمن و ميلوش فورمن در نظر گرفته شده است. پس از سيل عظيم ماه آگوست در ايالت كراال 

واقع در كشور هند به نظر مي رسيد جشنواره در سال جاري برگزار نشود اما مسووالن جشنواره با تامين بودجه توانستند آن را سرپا نگه دارند.

ايستگاه

»بردلي كوپر «كارگردان سال جشنواره »پالم اسپرينگز« 
جش��نواره جهان��ي فيل��م »پالم 
اس��پرينگز« ب��ا اعط��اي جاي��زه 
كارگ��ردان س��ال از بردل��ي كوپر 
كارگردان فيلم »س��تاره اي متولد 
ش��ده اس��ت« تجليل مي كند. به 
گزارش ورايتي، بردلي كوپر بازيگر و 
كارگردان مشهور امريكايي از سوي 

جشنواره جهاني فيلم »پالم اسپرينگز« به عنوان كارگردان سال برگزيده شد. 
او اين جايزه را براي فيلم »ستاره اي متولد شده است« دريافت مي كند. اين 
جايزه قرار است طي مراسمي در روز ۳ ژانويه ۲۰۱۹ به بردلي كوپر اعطا شود. 
هارولد ماتزنر رييس جشنواره درباره اهداي اين جايزه به بردلي كوپر چنين 
گفت: بردلي كوپر نخس��تين تجربه كارگردانيش در فيلم »ستاره اي متولد 
شده است« عالي است. براي ما مايه افتخار است كه جايزه كارگردان سال را 

به بردلي كوپر اهدا كنيم.
از دريافت كنندگان پيشين اين جايزه مي توان به استيون دالدري، آلخاندرو 
گونزالس ايناريتو، استيو مك كويين، الكساندر پين، شون پن، جيسون رايتمن، 
ديويد اُ راسل و رابرت زمكيس اشاره كرد. كوپر پيش از اين در سال هاي ۲۰۱۳ 
و ۲۰۱۴ براي فيلم هاي »دفترچه بارقه اميد« و »حقه بازي امريكايي« از اين 
جشنواره جوايزي را دريافت كرده بود. بردلي كوپر روز سه شنبه ۲۷ نوامبر )۶ 
 National( نيز به عنوان برنده جايزه بهترين كارگردان هيات ملي نقد )آذر

Board of Review( انتخاب شد. 
سي امين دوره جش��نواره جهاني فيلم »پالم اسپرينگز« بين روزهاي ۳ تا 
۱۴ ژانوي��ه ۲۰۱۹ )۱۳ تا ۲۴ دي ماه( در پالم اس��پرينگز ايالت كاليفرنيا 

برگزار مي شود. 

بازارهنر

نمايش روابط خانوادگي در جشنواره فيلم حقيقت

نوجوانان مخاطب »جنگ بازي« 

آيين نامه اكران اصالح مي شود

روابط خانوادگي عنوان مستندي از ناصر 
ضميري اس��ت كه ارتب��اط پيرمردي با 
فرزندانش را به تصوير مي كش��د. روابط 
خانوادگي عنوان مستندي از ناصر ضميري 
است كه ارتباط پيرمردي با فرزندانش را 
به تصوير مي كشد. اين فيلم كه در مركز 
گسترش سينماي مستند و تجربي تهيه 
شده، براي نخستين بار در بخش مسابقه 

ملي جشنواره سينما حقيقت به نمايش در مي آيد.
پوس��تر فيلم “روابط خانوادگي “ توسط طاها ذاكر كه 
از طراحان گرافيك فعال و خالق حوزه سينماس��ت، 
طراحي و اجرا ش��ده اس��ت. ناصر ضميري س��اخت 
فيلم هاي »انس��ان س��پيد«، »الاليي براي بيداري«، 
»س��وم ش��خص مفرد«، »جايي دنج براي ماهي ها«، 
»آسمان بدون گذرنامه«، »شير تلخ« و فيلم سينمايي 
»با ديگران« را در كارنامه فيلمسازي خود دارد و تاكنون 
فيلم هايش در فستيوال هاي مهمي به نمايش در آمده و 
جوايز متعدد ملي و بين المللي براي آثارش كسب نموده 

است. فيلم »روابط خانوادگي«، در بخش 
مسابقه ملي مستندهاي بلند دوازدهمين 
دوره جشنواره بين المللي سينماحقيقت 
به روي پ��رده مي رود. عوام��ل اين فيلم 
عبارتند از تهيه كننده و كارگردان: ناصر 
ضميري / ط��رح، پژوهش و تدوين: ناصر 
ضميري – ندا اسدي / نور و تصوير: ناصر 
ضميري / صدا بردار: معين اسدي / طراحي 
و تركيب صدا: احس��ان افش��اريان / موسيقي: عبدي 
بهروانفر/ مدير توليد: آمنه رحماني/ دستيار كارگردان 
و دستيار تصوير: محسن صادقي / عنوان بندي: حميد 
برزگر/ طراح پوستر: طاها ذاكر/ عكاس: ساغر صادقي 
/ مترج��م: هدا لزگي/ هماهنگي: حمي��د نظام خواه / 

محصول: مركز گسترش سينماي مستند و تجربي
دوازدهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران 
»سينماحقيقت« طي روزهاي ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ 
به دبيري »سيدمحمدمهدي طباطبايي نژاد« در شهر 

تهران برگزار خواهد شد

كارگردان »جنگ بازي« با اشاره به اينكه در 
اين نمايش فضاي جزيره خارك در دوران 
دفاع مقدس به تصوير كش��يده مي شود، 
عنوان كرد اين اثر نمايشي ويژه نوجوانان 
به صحنه مي رود. عبد بن��اري كارگردان 
نمايش »جنگ بازي« كه در جش��نواره 
تئاتر »مقاومت« حض��ور دارد درباره اين 
نمايش گفت: نمايش »جنگ بازي« درباره 

جزيره خارك است؛ زماني كه در جنگ بارها مورد حمله 
هوايي قرار گرفت. فضاسازي ها طبق ويژگي هاي مكاني 
خارك انجام شده اس��ت و به صورت كلي اين نمايش 
بيشتر بر خراب شدن بازي هاي بومي بچه ها به واسطه 
جنگ تاكيد دارد. او افزود: »جنگ بازي« نوشته حسن 
حاجت پور است و داستان زندگي ۵ رفيق و اتفاقاتي را 
كه برايشان در طول جنگ مي افتد به تصوير مي كشد. 
»جنگ بازي« در جشنواره بين المللي كودك و نوجوان 
همدان نيز شركت كرده بود كه بازخورد بسيار خوبي از 
س��وي مخاطبان دريافت كرديم. اين كارگردان درباره 
تغييراتي كه در طول تمرين براي نمايش رخ داده است، 
بيان كرد: سال ۹۴ »جنگ بازي« را با يك گروه ديگر كار 
كرده بودم ولي امكان حضور بازيگران قبلي وجود نداشت 
به همين دليل از يك گروه جديد استفاده كردم. در ابتدا 

اين نمايش ۵ اپيزود داش��ت ولي در طول 
تمرين ها كه چهار ماه به طول انجاميد براي 
ممانعت از خستگي تماشاگران زمان اجرا 
به سه اپيزود تغيير پيدا كرد زيرا مخاطب 
نمايش ما نوجوانان هستند. بناري درباره 
موسيقي نمايش »جنگ بازي« توضيح 
داد: موسيقي اوليه كار تركيبي از سازهاي 
س��ه تار و كوبه اي بود كه سازهاي جنوبي 
را به آن اضافه و موس��يقي كار را به موس��يقي فولكلور 
نزديك كرديم. كارگردان نمايش »جنگ بازي« با اشاره 
به تجربيات كودكي خ��ود از جنگ گفت: اين نمايش 
بيشتر براي متولدين دهه ۶۰ و ۵۰ است زيرا بيشترين 
آسيب را كودكان اين نس��ل ها ديدند و كودكي خوبي 
نداشته اند. خود من در همين فضا بزرگ شدم بنابراين 
تالش كردم حس و حالي را كه در آن زمان داش��تم به 
خوبي به مخاطبانم نشان بدهم. او در پايان درباره روند 
برگزاري جشنواره تئاتر »مقاومت« بيان كرد: جشنواره 
تئاتر »مقاومت« اين امكان را ب��راي نوجوانان امروزي 
فراهم كرده تا رنج هايي را كه كودكان دهه هاي پيشين 
كشيده اند از طريق تئاتر مشاهده كنند. در دوره قبلي 
جشنواره به عنوان بازيگر حضور داشتم كه تجربه بسيار 

خوبي براي من محسوب شد.

دبير كميته انضباطي اكران با اش��اره به 
اينكه امكان تغيي��ر در آيين نامه اكران 
وجود دارد بيان كرد: مساله سرگروه هاي 
سينمايي بررسي مي شود. ضياء هاشمي 
دبير كميته انضباطي اكران با اش��اره به 
امكان تغيير آيين نامه اكران گفت: همه 
صنوف سينمايي مي توانند اگر نسبت به 
آيين نامه اكران مساله اي داشته باشند با 

استدالل منطقي موارد موردنظر خود را ارايه كنند تا 
شوراي عالي اكران موارد مورد نظر را بررسي و برطرف 
كن��د. او اظهار كرد: نبايد فرام��وش كرد كه از جمله 
وظايف شوراي عالي اكران اصالح آيين نامه نمايش در 
طول زمان است. در واقع با توجه به اينكه هر آيين نامه 
براي ۲ سال نوشته مي شود، ممكن است مشكالتي در 
حوزه اكران ايجاد شود كه نياز به بررسي بيشتر باشد. 
اين تهيه كننده سينما توضيح داد: پيش از اين بارها 
شوراي عالي اكران از صنوف سينمايي خواسته است 
تا نظرات خود را در مورد آيين نامه اكران ارايه دهند. 
در اين ميان سينماداران معترضان اصلي آيين نامه 
هس��تند، چرا كه پيش از هرچيز به فروش خود فكر 
مي كنند و به دنبال راه هايي براي فروش باال هستند. 
او تاكيد كرد: نبايد فراموش كرد كه در ايران مسائل و 
رويدادهاي ملي و مذهبي وجود دارد كه باعث تعطيل 

شدن سينماها مي ش��ود كه هر كدام از 
اين مس��ائل باعث تاثير مثبت يا منفي 
در فروش فيلم ها مي شود. در كنار موارد 
ديگري از جمله اكران در ۶ ماه اول سال 
يا ۶ ماه دوم سال يا حتي اكران فيلم ها در 
زمان برگزاري جشنواره فيلم فجر؛ اينها از 
جمله مواردي است كه در هنگام نگارش 

آيين نامه اكران بايد به آن توجه شود.
دبي��ر كميته انضباطي اكران توضي��ح داد: معتقدم 
تعدادي از بنده��اي آيين نامه فعل��ي نمايش قابل 
تغيير است و مي تواند به راحتي اين كار انجام شود. 
مهم ترين مساله اي كه در حال حاضر در سينما بيش 
از هرچيز تاثيرگذار است، انحصار است و اين انحصار 
در بخش هاي مختلف سينما به همه صنوف صدمه 
مي زند. او توضيح داد: از بين بندهاي مختلف آيين نامه 
اكران، مساله سرگروهي سينماها هم حايز اهميت 
است كه از سوي شوراي عالي تهيه كنندگان پيشنهاد 
ايجاد تغييراتي در اين زمينه به ش��وراي عالي اكران 
ارايه شده و اين مساله در حال بررسي است. هاشمي 
در پايان گفت: از صنوف مختلف سينمايي مي خواهيم 
كه پيشنهاد و نظرات خود را در مورد آيين نامه اكران 
با توجه به نفع كلي سينما به شوراي عالي اكران ارايه 

دهند تا مورد بررسي قرار گيرد.

میراثنامه

خانه كودكي مدرس بازسازي مي شود
عمليات بازسازي و مرمت خانه مادري 
شهيد مدرس در شهر زواره همزمان 
با هشتاد و يكمين س��الروز شهادت 
آيت اهلل سيدحسن مدرس با حضور 
نايب رييس مجلس آغاز ش��د. خانه 
سيدساالر كه به خانه كودكي مدرس 
شهره است و به جد مادري وي تعلق 

داشته، در محله دشت زواره قرار دارد و توسط يكي از دوستداران شهيد مدرس 
خريداري شده كه براي بازسازي و احياي اين بنا اقدام كرده است.

حسن مدرس تا شش سالگي همراه مادرش خديجه در اين خانه زندگي مي كرد 
و پس از آن عازم اسفه شهرضا شد. برخي از كارشناسان قدمت اين خانه را بيش از 
۳۰۰ سال تخمين زده اند. خانه سيدساالر هم اكنون در حال مرمت و بازسازي است 
و قرار شده در فهرست آثار تاريخي كشور ثبت شود. همزمان با اين پروژه، مرمت و 

بازسازي ۲۰۰ خانه تاريخي چهارصفه اي در شهر زواره نيز آغاز شد.
خانه هاي چهارصفه اي از معماري خاص و منحصر به فرد شهر تاريخي زواره است 
كه براي فرار مردم از گرماي طاقت فرساي تابستان و سرماي خشك كوير طراحي 
و ساخته شده است. در سال هاي اخير بسياري از مردم زواره بدون حمايت دولت، 
اق��دام به احياي اين آثار تاريخي و معماري منحصر به فرد كرده اند. زواره با بافت 
تاريخي ٣٦ هكتاري كه در عرصه تاريخي با كالبد شطرنجي است از عناصر سازه اي 

مختلفي مثل مناره، مسجدجامع، آب انبار و حسينيه ها تشكيل شده است.
در ح��ال حاضر، بيش از ۲۰۰ چه��ار صفه باارزش در عرصه ٣٦ هكتاري ش��هر 
سازه هاي هزارساله زواره وجود دارد كه در سال هاي گذشته دچار تخريب شده 
است. مردم اين شهر قصد كرده اند سازه هاي تاريخي زواره را كه هم ارزش تاريخي 

و هم ظرفيت جذب گردشگر دارد با حمايت دولت احيا كنند.

تاريخنگاري

شهادت آيت اهلل مدرس 
دهم آذر ۱۳۱۶، آيت اهلل سيدحسن مدرس نماينده 
مجلس ش��وراي ملي، روحاني مبارز و سياستمدار 
ب��ا تدبير پس از تحمل ۹ س��ال تبعيد در خواف در 
شهرباني كاشمر به شهادت رسيد، روز شهادت وي 
بر پايه مصوبه ۱۳۷۲ خورش��يدي مجلس شوراي 

اسالمي، روز »مجلس« نامگذاري شد. 
مدرس متول��د ۱۲۴۵، پس از كودتاي ۳ اس��فند 
۱۲۹۹ كه توس��ط رضاخ��ان و س��يد ضياءالدين 
طباطبايي صورت گرفت، مدرس به قزوين تبعيد 
و در آنجا زنداني ش��د. پ��س از آزادي به نمايندگي 
مردم ته��ران در مجلس چهارم انتخاب ش��د و به 
عنوان نايب رييس مجلس و رهبري اكثريت مجلس 
برگزيده شد. دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲ افتتاح 
شد و در اين دوره كه با تغيير سلسله قاجاريه و روي 
كار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس رهبري اقليت 
محافظه كار و مذهبي مجلس را بر عهده داشت. او 
بيش از ۳ماه در حبس بود و پس از عزل سيد ضياء 
آزاد شد. او در سال ۱۳۰۵ مورد سوءقصد قرار گرفت 

كه از ترور جان سالم به در برد. 
از مخالفت هاي وي با رضاش��اه، در مورد س��ربازي 
دوس��اله اجباري بود كه رضاش��اه اليح��ه آن را به 
مجلس داده بود و مدرس آن را به دليل اينكه جوانان 
تحت س��لطه افراد غيرمذهبي قرار خواهند گرفت 
مغاير با اصول بنيادي اسالم خواند و با آن مخالفت 

كرد. مدرس در جريان قيام نوراهلل نجفي اصفهاني 
در دي ماه ۱۳۰۵ شمس��ي در قم علي��ه اقدامات 
رضاش��اه طي تلگرافي از قيام ايشان حمايت كرد. 
رضاخان در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ مدرس را دستگير و به 
دامغان و مشهد و سپس به خواف تبعيد كرد. مدرس 
۷ سال در خواف توسط ماموران زيرنظر بود و در ۲۲ 

مهر ۱۳۱۶ از خواف به كاشمر منتقل شد. او در شب 
۱۰ آذر ۱۳۱۶ برابر با ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ )قمري( به 

طرز مشكوكي درگذشت. 
قبر مدرس پس از شهريور ۱۳۲۰ و خروج رضا شاه 
از ايران، توسط اهالي محل مشخص گرديد. آرامگاه 

وي در شهر كاشمر واقع است.

كیوسك

محبوبيت ماكرون در گرو 
جنبش »جليقه زردها« 

  نيويورك تايمز: 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود, گزارشي از جنبش 
جليقه زردها منتشر كرد. 
طبق اين گزارش, جنبش 
»جليقه زردها« يك ماه 
پيش در اعتراض به افزايش 
قيمت س��وخت ش��كل 
گرفت و هفته گذش��ته 

طرفداران اين جنبش به خيابان ها ريختند و بيش 
از ۱۰۰۰ خيابان و بزرگراه را در سراسر كشور بستند. 
در زد و خورد بين معترضان و پليس بيش از ۴۰۰ نفر 
زخمي و ۱۵۰ نفر نيز دستگير شدند اعتراضات جليقه 
زردها در برخي مناطق فرانسه هنوز ادامه دارد و در 
جزيره »رئونيون« فرانس��ه زد و خوردهاي شديدي 
بين آنها و پليس گزارش شده است. در جديدترين 
اخبار اين جنبش گفته شده كه »امانوئل ماكرون«، 
رييس جمهوري فرانسه اعالم كرد كه پاسخي كوبنده 
به خشونت هاي جنبش »جليقه زردها« خواهد داد 
و از برنامه رياضتي خود نيز عقب نشيني نخواهد كرد. 
اين در حالي اس��ت كه طبق نظرسنجي ها به دنبال 
اعتراضات جليقه زردها ميزان محبوبيت »امانوئل 
ماكرون« ۴۰ ساله فرانسه كاهش يافته و به ۲۵ درصد 

رسيده است

  وال استريت ژورنال: 
دونالد ترامپ برنامه ديدار 
با والديمير پوتي��ن را به 
دليل بحران اوكراين لغو 
كرد. طبق گزارش��ي كه 
اين روزنامه در صفحه اول 
خود منتشر كرد، ترامپ در 
حالي از لغو ديدار با همتاي 
روس��ي خود خبر داد كه 

كمتر از يك س��اعت پيش از آن گفته بود: »نشست 
سران گروه ۲۰ فرصت بسيار خوبي براي مالقات با 
پوتين است.« رييس جمهوري امريكا كه اين خبر را 
در توييت خود منتشر كرده بود نوشت كه به دليل آنكه 
كشتي ها و ملوان ها )اوكرايني( از روسيه به اوكراين 
بازنگشته اند، تصميمي گرفتم كه براي همه طرف ها 
بهتر است كه ديدار برنامه ريزي شده ام با والديمير 
پوتين در آرژانتين لغو شود، منتظر يك نشست معنادار 
در زماني هستم كه اين مشكل حل شده باشد. گفته 
شده كه پسكوف، سخنگوي والديمير پوتين حتي از 
موضوعاتي چون »روابط دوجانبه، امنيت استراتژيك، 
خلع سالح و مناقشات منطقه اي« به عنوان محورهاي 
مورد بحث در جريان ديدار روساي جمهوري امريكا 

و روسيه در حاشيه نشست گروه بيست نام برده بود.

  فايننشال تايمز: 
به نظر مي رسد خبرهاي 
روسيه گيت، پايان نخواهد 
داشت. طبق گزارشي كه 
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود اع��الم كرد كه 
مايكل كوهن، وكيل سابق 
دونالد ترامپ پذيرفت كه 
در جريان تحقيق بر س��ر 

مداخله روسيه در انتخابات امريكا در سال گذشته 
به مقام��ات كنگره دروغ گفته اس��ت. كوهن كه در 
دادگاه فدرال نيويورك حاضر شده بود تاييد كرد كه 
نمايندگان كنگره را درباره مقياس و وضعيت پروژه 
شركت ساخت و ساز ترامپ در روسيه گمراه كرده و 
ابعاد طرح را كم  رنگ تر از آنچه بوده جلوه داده است. به 
دنبال اين اعتراف مايكل كوهن، اكنون دونالد جونيور، 
پسر بزرگ رييس جمهوري امريكا با اتهام تناقض گويي 
در شهادت هايي كه در كنگره امريكا در ارتباط با اين 

تحقيقات مطرح كرد، روبرو است. 

نگاهي به افزايش ترافيك داده  تلفن هاي همراه هوشمند 

گروهگوناگون|
 اين روزه��ا تعداد كارب��ران موبايل در 
سراسر جهان، رشد چشمگيري دارد. 
در بس��ياري از گزارش ها گفته شده در 
چند سال آينده سرعت رشد كاربران موبايل در مقابل 
رشد جمعيت جهان دو برابر خواهد شد. همچنين 
پيش بيني مي شود كه ۹۸ درصد ترافيك داده هاي 
موبايل در سال ۲۰۲۰ مربوط به تجهيزات هوشمند 

تلفن هاي همراه خواهد بود. 
در آمارهاي به دست آمده، متوسط ترافيك داده هاي 
تلفن همراه در سال ۲۰۱۶، در حدود ۷ اگزابايت در 
ماه برآورد شده بود. همانطور كه گفته شد، تلفن هاي 
همراه هوش��مند، مهم ترين عامل مصرف ترافيك 
داده هاي موبايل به ش��مار مي آيند. طبق تازه ترين 
گزارش هاي منتشر شده، اين ميزان ترافيك داده هاي 
موبايل تا پايان س��ال ۲۰۱۷ به ۱۱ اگزابايت در ماه 
افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه بسياري 
از گزارش ها از افزايش چشمگير كاربران تلفن همراه 
هوشمند در خاورميانه و آفريقا خبر مي دهند. در سال 
۱۹۹۹ در سراس��ر قاره افريقا در حدود ۸۰ ميليون 
شهروند از موبايل هاي هوشمند استفاده مي كردند. در 
سال ۲۰۰۸ اين افراد به حدود ۵۰۰ ميليون افزايش 
يافتند. در سال ۲۰۱۵ افرادي كه به تلفن هاي همراه 
هوشمند دسترسي داشتند، تقريبا به ۷۰۹ ميليون 
نفر رسيدند. همچنين پيش بيني مي شود اين تعداد 
تا سال ۲۰۲۰ به ۹۰۰ ميليون نفر برسد. اين افزايش 
دسترس��ي به تلفن هاي همراه هوشمند، منجر به 

افزايش ترافيك داده هاي موبايل مي شود. 
اين آمار در سال ۲۰۱۸، به ۱۷ اگزابايت در ماه افزايش 
يافت كه پيش بيني اين رقم در س��ال ۲۰۱۹ به ۲۴ 
اگزابايت خواهد رس��يد. به عالوه گفته ش��ده سهم 
داده هاي ويدئويي از ترافيك داده هاي موبايل، تقريبا 
به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۹ افزايش خواهد داشت. 

همچنين اين پيش بيني ها از سرعت رشد چشمگير 
تلفن ه��اي هم��راه و فبلت ها تا س��ال ۲۰۲۰ خبر 
داده اند؛ اين رش��د به قدري سريع پيش بيني شده 
اس��ت كه تعداد افراد داراي تلفن همراه هوشمند 

در اين س��ال به بي��ش از ۵,۴ ميلي��ارد نفر خواهد 
رسيد كه به موازات آن، مصرف داده ها نيز افزايش 
خواهد يافت. اين در حالي اس��ت ك��ه تعداد افراد 
داراي دسترس��ي به ش��بكه برق ۵,۳ ميليارد نفر، 
افراد داراي دسترسي به آب لوله كشي ۳,۵ ميليارد 
نفر و همچنين افراد داراي خ��ودرو در حدود ۲,۸ 
ميليارد نفر تخمين زده شده است. آن طور كه اشاره 
ش��د، محتواي ويدئويي در دني��ا از پرطرفدارترين 
محتويات وب است كه حجم بسيار بااليي را به خود 
اختصاص مي دهد و نزديك به ۸۰ درصد از ترافيك 
موبايل در جهان براي تماشاي فايل هاي تصويري 
و ويدئويي استفاده مي شود. در ادامه اين بررسي ها 
گفته ش��ده كه تا سال ۲۰۲۰ تماش��اي فايل هاي 
ويدئويي در مقايسه با س��اير برنامه هاي كاربردي 
موبايل، باالترين ميزان رشد را خواهند داشت؛ بر اين 
اساس به دليل تقاضاي مصرف كنندگان شخصي 
و تجاري، تجهيزات ۴G مصرف بيش��تري خواهد 
داشت. آنطور كه در اين گزارش آمده، در سال ۲۰۲۰ 
ترافيك داده هاي موبايل هاي هوشمند نزديك به 
۳۵ اگزابايت در ماه مي ش��ود كه در سال ۲۰۲۱ به 

۴۹ اگزابايت در ماه مي شود. 

گوشي هاي هوشمند با قابليت هاي كاربردي بسياري 
وارد بازار جهاني شده اند و اين ابزارهاي كاربردي باعث 
شده تا جايگاه مناس��بي در بين تمام اقشار جامعه 
پيدا كنن��د. در حدي كه ام��روزه، تلفن هاي همراه 
هوشمند، به وسيله اي ضروري در بين افراد تبديل 
شده كه در صورت دسترسي نداشتن به تلفن هاي 
همراه هوشمند، شهروندان قادر به انجام بسياري از 
فعاليت هاي روزان��ه نخواهند بود. در واقع اين روزها 
بيشتر اوقات ش��هروندان صرف كاركردن با موبايل، 
تبلت و س��اير اپليكيشن هاي هوش��مند مي شود. 
استفاده از تلفن هاي هوشمند منجر به حفظ زمان 
و سرعت بخشيدن به فعاليت هاي روزمره مي شود 
و از طرفي با رشد تلفن هاي همراه هوشمند، تقاضا 
براي ارايه اپليكيشن هاي تلفن همراه بيشتر مي شود 
كه اين امر مي تواند س��بب اشتغال زايي و توليد كار 
شود. با اين حال هنوز هم بسياري از كارشناسان در 
خصوص مضر بودن دس��تگاه هاي الكتريكي نگران 
هستند. سوال بزرگي كه هنوز جوابي قطعي براي آن 
پيدا نشده، اين است كه آيا واقعا دستگاه هاي موبايل 
و ساير ابزارهاي الكتريكي، مي توانند با تشعشعات و 
پرتوهاي راديويي خود به سالمت ما آسيب برسانند؟ 

جهان، پشت ترافيك داده ها 

آمارنامه
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