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مجيد اعزازي|
دبير گروه راه و شهرسازي|

1-آن گون��ه كه كارشناس��ان رف��اه و تامي��ن اجتماعي 
مي گويند، س��ازمان تامين اجتماعي روزگار ناخوشي را 
سپري مي كند و با مس��ائل و مشكالتي دست به گريبان 
است كه در تحوالت چند دهه اخير ريش��ه دارد و حاال به 
شكل تنگناي مالي شديد، بروز و ظهور يافته است. افزون 
بر اين، تحوالت اقتصاد ايران از جمله نرخ باالي بيكاري و 
به شماره افتادن نفس توليد و اشتغال نيز به سود مكانيسم 
مشاركتي اين سازمان در تامين منابع مالي و مصرف اين 
منابع نيست. در اين ميان، فوت ناگهاني دكتر سيد تقي 
نوربخش، مديرعامل تامين اجتماعي و عبدالرحمان تاج 
الدين، معاون حقوقي و امور مجل��س آن مرحوم، در پي 
يك تصادف جاده اي در تاريخ 24 آبان سال جاري، شوك 
بزرگي به مجموعه س��ازمان تامين اجتماعي و شركاي 
اجتماعي اين سازمان وارد كرده اس��ت. اگر چه چند روز 
پ��س از اين حادثه، محم��د ش��ريعتمداري، وزير جديد 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، طي حكمي انوشيروان بندپي 
را به عنوان سرپرست س��ازمان تامين اجتماعي انتخاب 
كرد كه با توجه به محدوديت هاي زماني، اقدامي به جا و 
مناسب ارزيابي مي شود، اما در عمل،  به دليل موقتي بودن 
اين حكم، همچنان سايه ابرهاي ابهام بر سر اين سازمان 
اقتصادي- اجتماعي سنگيني مي كند. اما مهم تر از تغيير 
و تحوالت مديريتي، آنچه تامين اجتماعي در اين روزها 
بيش از پيش به آن نيازمند است، پايبندي به اصول علمي 
در مديريت منابع تامين اجتماعي؛ تاكيد بر انجام دقيق 
محاسبات بيمه اي و حذف قوانين ناقض آن؛ تالش براي 
دريافت مطالب��ات از دولت و برخي دس��تگاه ها همچون 
شهرداري؛ شفاف س��ازي امور مالي و س��رمايه گذاري ها 
و ارزش هايي از اين دست است. البته در اين ميان، هدف 
كالن تر و واالتر اجراي دقيق قانون س��اختار نظام جامع 
رفاه و تامين اجتماع��ي به عنوان نس��خه اي جامع براي 
حل مسائل رفاهي كش��ور را نبايد از نظر دور داشت و به 

فراموشي سپرد.
2-در 5 آذر سال گذش��ته، يادداش��تي با عنوان »پيش 
لرزه هاي گس��ل تامين اجتماع��ي« به قل��م نگارنده در 
همين ستون درج ش��د. در آن يادداشت با ارايه آمارهايي 
درباره »ش��كاف نقدينگي از كل مصارف سازمان تامين 
اجتماعي« به بيان مشكالت اين س��ازمان توسط دكتر 

نوربخش در جلس��ه غيرعلني مجلس و هشدارهاي آن 
مرحوم به نمايندگان مردم نيز اشاره شده بود. آن گونه كه 
آمارها حكايت مي كنند، از س��ال 1384 به بعد، »شكاف 
نقدينگي از كل مصارف سازمان تامين اجتماعي« روندي 
منفي در پيش گرفته اس��ت. در س��ال 1383، شاخص 
ش��كاف نقدينگي از كل مصارف اين س��ازمان، مثبت 8 
درصد بوده است. اما اين شاخص، در سال 1384 به منفي 
3 درصد تنزل يافته و با شيب به نسبت ماليمي در سال 
1391 به منفي 8 درصد رسيده است. اين روند منفي اما 
از سال 1392 به بعد دو رقمي ش��ده و در سال 1393 به 
منفي 19درصد و در سال 1395 به منفي 23 درصد بالغ 
شده است.يكي از داليل اساسي جهش شكاف نقدينگي 
از كل مصارف سازمان تامين اجتماعي طي سال هاي اخير، 
 اجراي طرح تحول سالمت و افزايش هزينه هاي درماني 
تامين اجتماعي به ش��مار مي رود. در عين حال، مس��اله 
تنگناي مالي تامين اجتماعي ريشه هاي عميق تر و موثرتر 
از طرح تحول س��المت يا عبور بدهي ه��اي دولت به اين 
سازمان از مرز 150هزار ميليارد تومان دارد كه به برخي 

از آنها اشاره شد.
3-ام��روزه، در اي��ران و جه��ان، اهميت سيس��تم تامين 
اجتماعي در معناي جامع آن و همچنين نقش اين سيستم 
در بازتوزيع درآمدها و كاهش ش��كاف طبقاتي بر كس��ي 
پوشيده نيست. اگر چه ايران همچنان فاقد نظام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي است، اما سازمان تامين اجتماعي به عنوان 
متولي بيمه اجتماعي نيروي كار فعال در بخش خصوصي، 
نقشي اساسي در حمايت از نيروهاي مولد در برابر ناماليمات 
زندگي از جمله بيكاري، بيم��اري، از كارافتادگ��ي و ... بر 
عهده دارد به گون��ه اي كه هم اينك زندگ��ي مادي حدود 
3 ميليون مستمري بگير و خانواده آنها وابسته به پايداري 
سازمان تامين اجتماعي است. همچنين 42 ميليون نفر 
از ايرانيان به عنوان بيمه شده اصلي يا تبعي تحت پوشش 
خدمات بيمه اي و درماني اين سازمان قرار دارند. در چنين 
ش��رايطي، تداوم خدمت رس��اني به جامعه هدف سازمان 
تامين اجتماعي داراي اهميت اقتصادي، اجتماعي و حتي 
امنيتي است و به همين دليل، اميد مي رود، مجموعه دولت، 
دس��تگاه قضا، مجلس، مديران و كاركنان سازمان تامين 
اجتماعي با دقت و همت بيشتر در مسير رفع موانع دروني و 
بيروني گردش روان سيستم تامين اجتماعي گام بردارند و 

از وخيم تر شدن اوضاع آن جلوگيري كنند.

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 روز ش��نبه 10 آذر 97، ب��ازار پول، بانك��داري و ارز 
كش��ور با س��ه خبر يا اقدام قابل توجه همراه بود كه 
نشان دهنده تداوم سياس��ت هاي پولي و ارزي بانك 
مركزي و دول��ت در 5 م��اه اخير، براي شناس��ايي 
حفره هاي ارزي، اصالح ساختار و اقدامات مختلف در 
گوشه و كنار بازار پول و ارز است تا ضمن ساماندهي 
تدريجي بازار ارز، به اصالح س��اختار مالي بانك ها و 
عملكرد ب��ازار پول منجر ش��ود و به تدريج بخش��ي 
از چالش ها و فش��ارهاي موجود در ش��بكه بانكي و 
ارزي كش��ور را برطرف كند.  به گزارش تعادل، خبر 
اول مربوط به تصميماتي است كه ديروز در نشست 
س��ران قوا در مورد چك تضمين شده مصوب شده 
و رييس كل بانك مركزي با اش��اره ب��ه اين مصوبه 
اعالم كرد ك��ه از اين پس پرداخ��ت چك تضميني 
صرفا در وجه گيرن��ده چك )ذي نف��ع( امكان پذير 
است و ظهرنويس��ي و انتقال چك تضمين شده به 
ديگري فاق��د اعتبار خواهد ب��ود. عبدالناصر همتي 
خاطرنش��ان كرد: بررسي ها نش��ان مي دهد كه اين 
چك ها به ارزش 8 هزار ميليارد توم��ان در بازار پول 
و مبادالت بانكي و مالي، با چرخش فاقد ش��فافيت 
و بدون اطالع نظام بانكي همراه اس��ت كه با پش��ت 

نويسي و دس��ت به دست ش��دن چك توسط افراد 
مختلف معضل بزرگي به وجود آورده و ذي نفعان در 
يك ماه آينده مهلت دارند كه چك هاي تضمين شده 
را در ش��عب بانكي نقد و از بازار حذف كنند تا با اين 
اقدام، به شفافيت بيشتر و مبارزه با پول شويي كمك 
 شود و از اين به بعد با گردش مالي درست و واقعي در 
كشور از عمليات غيرشفاف در بازار جلوگيري شود.  
اقدام دوم بان��ك مركزي، مربوط به ب��ازار ارز و ابالغ 
دستورالعمل نحوه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادي كشور در راستاي اجراي مصوبه 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي است كه به تمام 
ش��ركت هاي صرافي داراي مجوز معتبر ابالغ شده 
و به موجب آن، صرافي ه��اي مجاز معتبر مي توانند 
ارز حاصل از صادرات را تا س��قف ي��ك ميليون يورو 
يا معادل آن به ساير ارزها با ثبت در »سامانه نظارت 
ارز )سنا(« به صورت اس��كناس يا حواله به نرخ بازار 
خريداري كنند. از سوي ديگر، اقدام سوم مربوط به 
ساختار مالي بانك هاي كشور است كه بانك مركزي 
با فراخوان افزايش سرمايه بانك ها از بانك هاي كشور 
درخواست كرده كه نس��بت به بهبود نسبت كفايت 
س��رمايه به 8 درصد دارايي هاي خود اقدام كنند. در 
اين فراخوان، رييس كل بانك مركزي در بخشنامه اي 

بانك ها و موسسات اعتباري را ملزم به تدوين برنامه 
مش��خص و مناس��ب به منظور بهب��ود وضعيت و 
كيفيت سرمايه نظارتي كرده و تاكيد دارد كه نسبت 
كفايت س��رمايه از طريق برقراري تناس��ب منطقي 
ميان دارايي هاي در معرض ريسك با تامين سرمايه 
كافي، نقش بسزايي در حفظ و ادامه حيات موسسات 
اعتباري ايفا مي كند. اين نسبت، ضمن محافظت از 
موسسات اعتباري در برابر زيان هاي وارده، به صيانت 
از حق��وق س��پرده گذاران و حفظ اعتم��اد عمومي 
به عنوان بزرگ ترين س��رمايه بانك ها و موسس��ات 
اعتباري انجاميده و مانعي عملي در برابر بروز پديده 
وحشت از بانك ها )Bank Panic( و هجوم سپرده 
گذاران )Bank Run( اس��ت. به نظر مي رس��د كه 
بانك مركزي و دولت قصد دارند كه با اقداماتي از اين 
دست، به تدريج مش��كالت وچالش هاي موجود در 
بازار پول، ش��بكه بانكي و ارزي كشور را با اصالحات 
تدريجي و شناس��ايي حفره ها و اش��كاالت مختلف 
برطرف نمايند و نظام بانكي، پولي و ارزي كش��ور را 
در مسير ايجاد انضباط مالي، اصالح ساختار مالي و 

بهبود عملكرد بانك ها قرار دهند. 
 مشروح اين سه خبر را در صفحه 4 و 9 امروز

 »تعادل« بخوانيد. 

دبير شوراي عالي فضاي مجازي ضمن تاكيد بر استفاده 
از ظرفي��ت اجتماعي ب��راي اقدام ريش��ه اي در حوزه 
فضاي مجازي گفت: متاسفانه برداش��ت مسووالن از 
تهديدهاي فضاي مجازي در كشور هم سطح نيست. به 
گزارش ايرنا، ابوالحسن فيروزآبادي عصر روز گذشته در 
آيين اختتاميه نخستين همايش فعاالن فضاي مجازي 
بسيج در محل النه جاسوس��ي افزود: اگر مي خواهيم 
كار ريشه اي كنيم، كار بايستي با مشاركت همه مردم 
به شكل اجتماعي و شبكه اي برخوردار از تكنولوژي و 
مدل اقتصادي صورت گيرد. وي ضمن تاكيد بر اينكه 
خطر فضاي مجازي براي كش��ور بس��يار جدي است 
گفت: اين خط��ر با خطر نظامي گ��ره خوردگي دارد و 
روابطي كه در اين فضا وج��ود دارد از نوع روابط قدرت 
و سلطه تصرف فضا و بازار اس��ت. فيروزآبادي با اشاره 
به آثار و تاثي��رات فضاي مجازي روي اقش��ار مختلف 
اجتماع گفت: تحوالت فضاي مجازي در طول ش��ش 
سال اخير شايد با ميزان تحول مردمي در طول دو سه 
دهه گذشته كش��ور برابري كند.  او تصريح كرد: از دي 
ماه گذشته تاكنون از طريق پلتفرم هاي جهاني حدود 
يكصد بحران ملي و منطق��ه اي از جمله توليد محتوا، 
باند فحاشي، جو رس��انه اي تفاوت بين نظام اسالمي و 
نظام شاهنش��اهي مديريت شده عليه كش��ورمان در 

فضاي مجازي فضاسازي و شكل گرفته است.  او گفت: 
ماهيت فضاي مجازي مي طلبد اقدام ملي و اجتماعي 
در نظام شبكه اي با بهره گيري از تكنولوژي برخوردار 
از مدل هاي مناس��ب اقتصادي صورت گي��رد و اگر در 
هريك از اين موارد لنگ بزنيم دچار انجام كار مسكن 
و مقطعي ش��ده ايم.  او تاكيد كرد: اگر مي خواهيم كار 
ريشه اي كنيم كه مسكن نباش��د بايستي با مشاركت 
همه مردم به شكل اجتماعي و ش��بكه اي برخوردار از 
تكنولوژي و مدل اقتصادي كار صورت گيرد. وي گفت: 
متاسفانه به دليل اينكه روش هاي سنتي آگاهي رساني 
در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد ما در زمينه فضاي 
مجازي و اس��تفاده از اين فضا هنوز عقب هس��تيم.  او 
با بيان اينكه، تلگرام و توييتر در كش��ور بسته شده اند 
گفت: البت��ه در صورت ل��زوم عده اي منتخ��ب در آن 
فعاليت خواهند داش��ت و مابقي افراد در پلتفرم هاي 
ملي حضور داشته و آگاهي رساني خواهند كرد چراكه 
در صورتي كه حواسمان نباش��د طي سال هاي آينده 
50 درصد اقتصاد كشورمان روي پلتفرم هاي خارجي 
قرار مي گي��رد.  وي با اش��اره به رواج فرهنگ كس��ب 
وكارهاي اينترنتي با تاكيد براينكه يك توفان بيكاري 
در راه اس��ت، دليل اصلي آن را افزايش كسب و كارها 
و فعاليت هاي اقتصادي در فضاي مجازي دانس��ت كه 

مش��خص نيس��ت صاحبان اين ش��غل ها چه كساني 
و در كجا هس��تند.  فيروزآبادي گفت: امريكا در حوزه 
مقررات زدايي فضاي مجازي به دليل در اختيار داشتن 
مجري اينكار كه مقررات گذار اينترنت جهاني است و 
همچنين به دليل ضريب نفوذي اينترنت حداقل 95 
درصدي و استفاده از سپهر رسانه اي و سپهر اطالعاتي، 
توانسته است برتري تكنولوژي خود را در حوزه سخت 
افزار و نرم افزار ايج��اد كند.  او اظهارك��رد: اين قدرت 
امروز متاسفانه در امريكايي ها اين توهم را ايجاد كرده 
است كه مي توانند از طريق اليه منطقي و پلتفرم اليه 
مردم را به تصرف خود درآورند.  فيروز آبادي با اش��اره 
به چگونگي استفاده از اليه ارتباطي در فضاي مجازي 
گفت: در اين خصوص پيشنهاد ما استفاده از شبكه ملي 
است و البته اين به معني جداسازي و داشتن يك شبكه 
منفرد از جهان نيس��ت چرا كه فضاي مجازي تجزيه 
پذير نيس��ت.  وي ضمن تاكيد براينكه، ما بايستي در 
فضاي مجازي حوزه سيطره و حاكميت خود را تعريف 
كنيم، افزود: مرزهاي سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي ما در فضاي مجازي بايستي تعريف و تعيين 
شود كه البته اين مرزها منطبق بر مرزهاي جغرافيايي 
نيستند بلكه بايد در يك فضاي يكپارچه فضاي مجازي 

و با قدرت به دست بيايد.  

مهلت يك ماهه به چك هاي تضمين شده، خريد ارز تا يك ميليون يورو در صرافي ها و افزايش سرمايه بانك ها
سه اقدام ارزي و بانكي  در يك روز

فيروزآبادي: برداشت مسووالن از تهديدات فضاي مجازي در كشور هم سطح نيست

روزگار ناخوش تامين اجتماعي

گزارشسرمقاله

آي تي

 همين صفحه  

سرمقاله

روزگار ناخوش تامين اجتماعي
ك��ه  آن گون��ه   -1
رف��اه  كارشناس��ان 
اجتماع��ي  تامي��ن  و 
مي گوين��د، س��ازمان 
تامين اجتماعي روزگار 
ناخوش��ي را س��پري 
مي كن��د و با مس��ائل 
و مش��كالتي دس��ت 
به گريبان اس��ت كه در تحوالت چند دهه اخير 
ريشه دارد و حاال به شكل تنگناي مالي شديد، 
بروز و ظهور يافته اس��ت. افزون بر اين، تحوالت 
اقتصاد اي��ران از جمله نرخ باالي بي��كاري و به 
شماره افتادن نفس توليد و اشتغال نيز به سود 
مكانيسم مشاركتي اين سازمان در تامين منابع 
مالي و مصرف اين منابع نيس��ت. در اين ميان، 
فوت ناگهاني س��يد تقي نوربخش، مديرعامل 
تامين اجتماعي و عبدالرحمان تاج الدين، معاون 
حقوقي و امور مجلس آن مرح��وم، در پي يك 

تصادف جاده اي ...

مجيد اعزازي

 صفحه13  

راه و شهرسازي

تهيه برنامه اقدام عملي، 
 اولويت كاري شهردار جديد

 آزاده كاري|
 پيروز حناچي، چهاردهمين شهردار تهران پس از 
انقالب امروز در صحن شوراي شهر تهران سوگند 
ياد مي كند. بعد از اتفاقاتي كه منجر به اس��تعفاي 
دو شهردار قبل منتخب شوراي پنجم شد، به نظر 
مي رسد حناچي دست كم تا س��ال 1400 شهردار 
تهران و به عبارتي ديگر تا پايان دوره پنجم شوراي 
ش��هر باقي بماند. حناچي در برنامه اي كه با عنوان 

»تهران شهري براي همه« به شوراي شهر...

انرژي

 بارقه  در آسمان 
خط لوله صلح 

صد روز از آغ��از به كار دولت جديد پاكس��تان به 
رهبري عمران خان س��پري شد و بدين مناسبت 
وزير نف��ت و مناب��ع طبيع��ي اين كش��ور، غالم 
سرورخان، در ش��امگاه جمعه در نشستي خبري 
به تشريح دست آوردهاي صد روزه دولت تحريك 
انصاف در زمينه انرژي، نفت و گاز پرداخت. با وجود 
آنكه سرورخان نيز به سياق نخست وزير پاكستان، 
عمران خان، در خصوص خط لول��ه گازي ايران-

پاكس��تان بر عزم كش��ورش بر اجراي اين پروژه 
تأكيد كرد، ام��ا هنوز نش��انه هاي عملي تصميم 
دولت تحريك انصاف بر اجراي تعه��دات قرارداد 
خط لوله صلح ديده نمي شود و وزير نفت و منابع 
طبيعي پاكستان نيز در نشست جمعه شب خود 
اذعان كرد كه با وجود دعوت رسمي وزير نفت ايران 
از وي براي س��فر به تهران و گفت وگو در خصوص 
آينده پروژه خط لوله گازي ايران- پاكستان، طرف 

پاكستاني هنوز برنامه ريزي ها ...
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حاشيه پررنگ تر از متن در اجالس آرژانتين

مهلت يك ماهه به چك هاي تضميني، خريد ارز تا يك ميليون يورو در صرافي ها و افزايش سرمايه بانك ها

نشست گروه20 با بي اعتنايي به » بن سلمان «پايان يافت

3  اقدام ارزي و بانكي در يك روز

خبر

معاون مشاركت هاي اجتماعي سازمان امور 
اجتماعي كش��ور گفت: اليحه پيش��نهادي 
كميس��يون  در  مردم نه��اد  س��ازمان هاي 
سياس��ي دولت اس��ت كه پس از اعالم نظر 
تمام دستگاه هاي مرتبط در نخستين فرصت 
نهايي و آم��اده ارايه به صح��ن دولت خواهد 
ش��د. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت 
كش��ور، كمال اكبري در نشس��ت تخصصي 
كارگروه مش��اركت هاي اجتماعي كه ديروز 

برگزار شد، افزود: 
اكنون قريب به 14هزار س��ازمان مردم نهاد 
و موسس��ه مردم��ي داري��م كه ب��ه صورت 
خودجوش از درون مردم در س��طح كش��ور 
فعالي��ت مي كنن��د. م��ردم در موضوع��ات 
مختلف حس اعتماد به سيستم كشور دارند 
و هم ب��راي ورود ب��ه عرصه ه��اي اجتماعي 

احساس مسووليت مي كنند.
او خاطرنش��ان كرد: ش��ايد يكي از مواردي 
ك��ه دش��منان كش��ور ني��ز از آن اس��تفاده 
مي كنند، افزايش ظرفيت انتقادي در كشور 
در س��ال هاي اخير اس��ت. چرا ك��ه افزايش 
انتقادات، گاهي منجر به احس��اس بيش��تر 
نارس��ايي ها مي ش��ود در حالي ك��ه در واقع 

نارسايي ها بيشتر مطرح مي شود.
وي تاكيد كرد: ما باي��د بتوانيم در چهلمين 
س��الگرد انق��الب اس��المي توانمندي ه��ا و 
ظرفيت هاي كش��ور را در حوزه هاي مختلف 
ب��ه كم��ك س��ازمان هاي متولي اي��ن امر، 

دسته بندي و ارايه كنيم.
اكبري يادآور ش��د: يكي از كارهايي كه بايد 
در ح��وزه مش��اركت اجتماعي انجام ش��ود، 
س��اماندهي و سياس��ت گذاري ب��راي اقدام 
درس��ت در حوزه مش��اركت هاي اجتماعي 
است. وي افزود: اين نشست مقدمه اي است 
بر يكي از جلسات ش��وراي اجتماعي كشور 
كه با موضوع مشاركت هاي اجتماعي برگزار 
خواهد شد و مباحث مهم، نقاط قوت و ضعف 
اين حوزه و نظرمتوليان اين امر پس از جمع 
بندي به صورت گزارش در شوراي اجتماعي 

كشور مطرح خواهد شد.
وي اظه��ار داش��ت: مرجعيت واح��د براي 
صدور مجوز براي تش��كل ها و س��ازمان هاي 
مردم نهاد در كنار نظارت ب��ر آنها، بايد مورد 
توجه ويژه و همه جانبه دس��تگاه هاي مرتبط 
با اي��ن موضوع ق��رار گيرد تا ب��ا كمك تمام 

نهادها اين امر محقق شود. 

معاون سازمان امور اجتماعي 
كشورخبر داد

تهيه اليحه سازمان هاي 
مردم نهاد 

دريچه

چگونه مي توان نخبگان 
ايراني را به كشور بازگرداند
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در نرخ خريد تضميني گندم براي سال زراعي 98- 97 
تجديد نظر صورت گرفت و از 1380 توم��ان به 1۶00 
تومان افزايش يافت. به گزارش تسنيم، با در خواست وزير 
جهاد كشاورزي از رييس جمهوري قيمت گندم افزايش 
يافت و به هر كيلوگرم 1۶00 تومان رسيد. بر اين اساس 
با تجديد نظر در نرخ خري��د تضميني گندم كه چندي 
پيش 1380 تومان اعالم ش��ده بود نرخ اين محصول با 

220 تومان افزايش قيمت در هركيلوگرم به 1۶00 تومان 
افزايش يافت كه به خواسته كشاورزان نزديك است. بر 
اين اساس وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرد كه به منظور 
حمايت از كشاورزان و توليدكنندگان زحمتكش گندم 
كه در سه سال اخير با تالش گس��ترده خود كشور را در 
گندم خودكفا كرده اند،  دولت با خريد تضميني گندم با 

قيمت هر كيلوگرم 1۶00 تومان موافقت كرد.

قيمت خريد تضميني گندم افزايش يافت

كشاورزي



روي موج خبر

   بودجه سال 98 با تاكيد بر توجه به نيازهاي 
مردم بررسي شد؛ ايرنا|

 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه در جلسه 
ديروز موضوع��ات مرتبط با كليات، منابع و مصارف 
بودجه س��ال 1398 كل كشور را با تاكيد بر توجه به 

نيازهاي مردم به ويژه اقشار كم درآمد بررسي كرد.
در اين جلسه كه با حضور روساي قواي مقننه و قضاييه 
و به رياس��ت روحاني رييس جمهوري تشكيل شد، 
مباحث مرتبط با بودجه سال 98 با سه رويكرد اصلي، 
اطمينان از تامين كاالهاي اساسي مردم با ارز دولتي، 
اصالح و افزايش حقوق ش��اغالن و بازنشستگان و 
حمايت از توليد و اشتغال و تكميل طرح هاي نيمه تمام 

با مشاركت مردم و بخش خصوصي پيگيري شد.

   نامه ايران به شوراي امنيت درباره توطئه هاي 
عربستان؛ ايسنا| 

نمايندگي دايم جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
ملل با ارسال نامه اي به اين سازمان، با اشاره به اقدامات 
مخرب عربستان عليه كشورمان، خواستار برخورد 
جامعه جهاني با آن كشور شده است. در اين نامه كه به 
امضاي اسحاق آل حبيب سفير كشورمان در سازمان 
ملل به رييس شوراي امنيت و دبيركل اين سازمان 
ارسال شد، اعالم شده است: مستندات كافي موجود 
ثابت مي كند كه عربستان در حال برنامه ريزي جهت 
انجام اقدامات مخرب امنيت��ي و اقتصادي در ايران 
است. در اين رابطه به اظهارات مقامات عربستان براي 
كشاندن درگيري به داخل ايران نيز اشاره و از حمايت 
عربستان از برخي گروه هاي تروريستي براي ارتكاب 
اينگونه اقدامات در داخل ايران، به عنوان نمونه بارز 

رفتار مخرب آن كشور ياد شده است.

   تاكيد پوتين بر حفظ توافق هسته اي؛ برنا|
والديمير پوتين، رييس جمهور روس��يه در اجالس 
جي ۲۰ خواستار حفظ توافق هسته اي با ايران با وجود 
خروج امريكا از آن شد. وي خاطرنشان كرد اين امربه 
منظور جلوگيري از برانگيخته شدن موج جديدي از 
تنش ها درباره برنامه هسته اي ايران الزم است. اجالس 
جي ۲۰ در بوئنوس آيرس، پايتخت آرژانتين   برگزار 
شد كه در آن رهبران ۲۰ اقتصاد صنعتي بزرگ جهان 

حضور  يافتند.

   تازه ترين اخبار از تقديم اليحه بودجه ۹۸ 
به مجلس؛ تسنيم| 

بهروز نعمتي سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي 
اس��المي از احتمال برگزاري جلسه علني مجلس 
در روز پنجش��نبه 15 آذر خبر داد و گفت: احتمااًل 
رييس جمهور روز پنجشنبه اليحه بودجه سال 98 
را به مجلس ارايه مي كند. او اظهار داشت: با توجه به 
اينكه رييس جمهور روز چهارشنبه )14 آذر( در سفر 
استاني سمنان حضور دارد بنابراين با تصميم هيات 
رييسه احتمال برگزاري جلسه در روز پنجشنبه وجود 
دارد. سخنگوي هيات رييسه مجلس تصريح كرد: اگر 
دولت اليحه بودجه سال 98 را تا روز )چهارشنبه يا 
پنجشنبه 14 و 15 آذر( به پارلمان ارايه ندهد، با توجه 
به اينكه نمايندگان هفته آينده در حوزه هاي انتخابيه 
هستند، دولت بايد روز يكشنبه )۲5 آذر( اليحه را به 

مجلس تقديم كند.

   سازوكار انتخابات ش�وراهاكارآمد نيست؛ 
مهر| 

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي اعالم كرد: 
تجربه پنج دوره برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا ثابت كرده سازوكار برگزاري انتخابات 
شوراها كارآمد نبوده است. گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس عن��وان مي كند: ب��ا توجه ب��ه ويژگي ها و 
صالحيت هاي كميس��يون ملي انتخابات، اين الگو 
بيش از هر الگوي ديگري امكان تحقق يك انتخابات 
با كيفيت و كارآمد را فراهم مي كند. كميسيون ملي 
انتخابات داراي رديف بودجه مستقل است كه ساليانه 
در قانون بودجه كشور پيش بيني مي شود. البته براي 
اين كميسيون عالوه بر وظايف مذكور، رسالت نظارت 
بر ثبت احزاب و عملكرد آنها يا ساير وظايفي كه بعدا 
قانونگذار ممكن است در موضوع انتخابات براي آن 

تعيين كند، پيش بيني شده است.

   هم افزاي�ي بين نيروهاي مس�لح به ارتقا ي 
نيروي دريايي سرعت داده است؛ ايسنا|

فرمان��ده كل ارتش اي��ران گفت: ام��روز هم افزايي 
بي سابقه اي بين ارتش و وزارت دفاع و نداجا و صنايع 
وجود دارد كه سرعت اميدبخشي را به ارتقاي نيروي 
دريايي بخشيده است. به گزارش ايسنا، امير سرلشكر 
سيد عبدالرحيم موسوي در مراسم الحاق ناوشكن 
سهند به ناوگان نيروي دريايي راهبردي ارتش گفت: 
نظام سلطه به سركردگي امريكا و رژيم صهيونيستي 
و كساني كه خود را به آنها مي چسبانند و از چسباندن 
خود به اين دو عنصر بدنام بين المللي جز طرد و ذلت 

بيشتر عايدشان نمي شود .

   دول�ت حق نظارت مجمع را كامال قانوني
و حقوقي مي داند؛ باشگاه خبرنگاران|

معاون پارلماني رييس جمهور حق نظارت مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام بر اجراي سياست هاي 
ابالغي رهبر انقالب را بر مبناي اصول قانون اساسي، 
قانوني خواند. حس��ينعلي اميري درب��اره آخرين 
تعامالت و همكاري ها دولت با مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام، گفت: در آيين نامه مربوطه شيوه و 
نحوه اجراي اين نظارت كامال مشخص است. دولت 
تدبير و اميد، دولت قانونمداري است و در چارچوب 
و ساختارهاي قانوني عمل مي كند بنابراين اين حق 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت را كامال قانوني و 
حقوقي مي داند.  معاون پارلماني رييس جمهور در 
پايان تاكيد كرد: در جلساتي كه مجمع نسبت به لوايح 
دولت از جهت مغاير نبودن با سياست هاي كلي ابالغي 
از سوي مقام معظم رهبري دارد، نماينده هاي دولت 
از جمله وزراي مربوطه و همچنين معاونت حقوقي 
رييس جمهور حضور مي يابند و توضيحات الزم درباره 

موضع دولت در مجمع ارايه مي شود.

ايران2
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تالش مداوم براي استيضاح
گروه ايران|

 امض��اي تع��دادي از نمايندگان مخال��ف دولت، زير 
اس��تيضاح وزيري خشك نش��ده كه قلم چرخانده و 
استيضاح ديگري را امضا مي كنند. يك روز وزير ورزش، 
روزي ديگر وزير آموزش و پرورش و به تازگي وزير امور 
خارجه كه تعدادي از نماين��دگان قصد اخراج آنان از 
كابينه دولت را دارند. جنجالي ترين طرح، اس��تيضاح 
محمد جواد ظريف است كه امروز در كميسيون امنيت 

ملي و سياست خارجي مجلس بررسي مي شود. 

   استيضاح براي يك مصاحبه
اين طرح پس از آن مطرح شد كه ظريف در گفت وگوي 
ويديويي با يك خبرگزاري، برخي از مخالفان لوايح مالي 
را كساني دانست كه دستي در پولشويي در كشور دارند. 
او كه اعداد و ارقام پولشويي در ايران را بزرگ خوانده بود، 
اشارات خود را به سمت رسانه ها و افرادي برد كه بي وقفه 
در حال سنگ اندازي در مسير قانوني تصويب لوايح مالي 
هستند. او گفت براي آنهايي كه پولشويي انجام مي دهند، 
سخت نيست كه از رقم هاي چندهزار ميليارد توماني، چند 
ده ميليارد تومان را هم هزينه جنگ رسانه اي كنند. پس 
از اين موضع گيري ظريف، تعدادي از نمايندگان مخالف 
دولت يا همان هايي كه پيش تر آنان را نمايندگان جبهه 
پايداري در مجلس مي خواندند، وزير خارجه را به باد انتقاد 
گرفته و خواهان پاسخگويي او درباره اين اظهاراتش شدند. 
اين نمايندگان معتقد بودند ظريف، آنان را به حمايت از 
پولشويي متهم كرده است. يك بار ظريف در كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي به سواالت آنان در اين باره 
پاسخ داد، ولي اين پاسخ ها كافي نبود و كار به استيضاح 
كشيد. اين نمايندگان اس��تيضاح وزير امور خارجه را در 
11 بند به هيات رييسه دادند، بندهايي كه تكرار سواالت 
اين نمايندگان در 5 سال گذشته از ظريف بود، جز بند اول 
استيضاح كه اظهارات ظريف درباره پولشويي را به »اتخاذ 
مواضع ناص��واب از جمله اتهام پولش��ويي به جمهوري 

اسالمي« تعبير كرده بود. 
حال طرح اس��تيضاح ظريف به كميسيون امنيت ملي 
مجلس رفته تا اين كميس��يون نظ��رش را درباره طرح 
اس��تيضاح به صح��ن بده��د. در اين بي��ن، نمايندگان 
اصالح طلب مجلس موضع تندي عليه اين اس��تيضاح 

گرفته اند. از محمدرضا عارف كه رييس اين فراكس��يون 
است تا الياس حضرتي ديگر نماينده عضو فراكسيون اميد. 
عارف استيضاح ظريف را استفاده از اهرم نظارتي مجلس 
در جهت تسويه حساب هاي سياسي خوانده و با حمايت 
از وزير خارجه گفته اس��ت: »وزير محت��رم امور خارجه 
كش��ورمان كه به فرموده رهبر معظم انقالب، يك چهره 
انقالبي و مومن است، در مقطع فعلي با پشتوانه ملت ايران 
در برابر زياده خواهي هاي قدرت هاي بزرگ ايس��تادگي 
كرده است و حضورش در رأس دستگاه ديپلماسي كشور 
باعث عزت ايران در مجامع بين المللي شده است و طرح 
استيضاح ايشان در شرايط فعلي به هيچ وجه پسنديده 
نيس��ت.« الياس حضرتي ديگر نماينده اي اس��ت كه در 
صفحه توييت��ر خود به دفاع از ظريف پرداخته اس��ت. او   
گفته كه اميد دارد بتوان��د از وزير كابينه دولت دوازدهم 
حمايت كند. حضرتي در توييتر خود نوشت: »اميدوارم 
بتوانم در استيضاح از ظريف دفاع كنم تا به موكالنم بگويم 
كه ما قدر مردان رزم را مي دانيم و به نسل آينده نشان دهم 
در زمان هاي كه ع��ده اي در كار نااميد كردن مردم بودند 
صدايي در مجلس بود كه بگويد كه اين رسمش نيست كه 
در خانه ملت روي سرداري كه در نبرد با دشمن يك تنه 

ايستاده تيغ بكشيم.« 

   »رحمان�ي فضل�ي« و »حجت�ي« در جمع 
استيضاح شوندگان

اما ظريف تنها وزيري نيس��ت كه طرح اس��تيضاحش 
در مجلس به جريان افتاده اس��ت. ب��راي چندمين بار 
استيضاح رحماني فضلي اعالم وصول شده، حجتي هم 
كه سال گذشته بررس��ي طرح استيضاحش به صحن 
كشيده شد در صف انتظار است و شايد بار ديگر به صحن 
علني مجلس آمده و از وزارت خود دفاع كند. در اين بين 
استيضاح وزير ورزش و جوانان هم كه طرح آن با 14 امضا 
به هيات رييسه تقديم شده بود، با كاهش تعداد امضاها از 

دستور كار خارج شد. 
روز گذشته، يوسف نژاد عضو هيات رييس مجلس درباره 
طرح هاي اس��تيضاحي كه در پارلمان در جريان است، 
گفت: »استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور 
با ۲۰ امضاي نمايندگان به هيات رييسه ارايه شد كه ما 
اين طرح استيضاح را براي بررسي به كميسيون شوراها 

و ام��ور داخلي مجل��س ارجاع دادي��م. همچنين طرح 
استيضاح محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي كه با ۲1 
امضا به هيات رييسه مجلس ارايه شده بود براي بررسي به 
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس ارجاع 
و در دستور بررسي اين كميسيون قرار گرفته است.« در 
اين بين اس��تيضاح وزير كشور خاستگاه متفاوتي دارد. 
تركيبي از نمايندگان اصالح طلب، مس��تقل و اصولگرا 
خواهان استيضاح رحماني فضلي هستند، خواسته اي كه 
در 5 سال گذشته بارها در طرح استيضاح خود را نشان 
داده، ام��ا هر بار با كاهش امضاها از دس��تور كار مجلس 
خارج شده است. ش��هريور ماه امسال هم كه استيضاح 
رحماني فضلي به كميسيون شوراها و امور داخلي رفته 
بود، توانست تعدادي از استيضاح كنندگان را قانع كند و 

طرح را پيش از آنكه به صحن برود، به بايگاني بفرستد. 
هر چند، گذشت تنها يكماه كافي بود تا بار ديگر تعدادي 
از نمايندگان مجلس در پي استيضاح او برآيند. حال سه 
كميسيون مجلس، طرح اس��تيضاح سه وزير پر سابقه 
كابينه را در دس��ت بررس��ي دارند. وزرايي كه از ابتداي 
كار روحاني هم��راه او در كابينه بوده اند، از ظريف كه به 
كميسيون امنيت ملي مجلس مي رود تا رحماني فضلي 
كه به سواالت استيضاح كنندگان در كميسيون شوراهاي 
مجلس پاسخ مي دهد و محمود حجتي كه به كميسيون 

كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس مي رود. 
بر اساس اصل 89 قانون اساس��ي، نمايندگان مجلس 
مي توانند در مواردي كه الزم مي دانند هيات وزيران يا هر 
يك از وزرا را استيضاح كنند. بر اساس اين اصل، استيضاح 

وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل 1۰ 
نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا 
وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت 1۰ روز پس از طرح 
آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس 

رأي اعتماد بخواهد. 
طبق آيين نامه داخلي مجلس، طرح استيضاح وزيران 
ابتدا در كميسيون هاي تخصصي بررسي مي شود، اگر 
پس از رسيدگي تعداد امضاهاي آن به كمتر از 1۰ نماينده 
برسد، استيضاح در صحن علني مجلس بررسي نمي شود 
ولي اگر تعداد امضاها باالي 1۰ مورد باشد، استيضاح در 
صحن مجلس رسيدگي مي شود. در موارد پيشين نيز 
شاهد اين بوده ايم كه برخي از نمايندگان با پس گرفتن 

امضا، انصراف خود را اعالم مي كنند.
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امريكا نمي تواند اراده خود را بر جهان تحميل كند
گروه ايران| 

در ش��رايطي كه موضوع اس��تفاده ابزاري از س��الح هاي 
شيميايي همواره يكي از برنامه هاي امريكا براي تحت فشار 
قرار دادن كشورهاي مستقل بوده اما در صحنه عمل امريكا 
هرگز به تعهدات بين المللي خود در اين زمينه پايبند نبوده 
است؛ چهارمين كنفرانس بازنگري كنوانسيون سالح هاي 
شيميايي در حالي با مخالفت امريكا از تصويب سند اجماعي 
باز ماند كه كشورهاي عضو تقريبا به مراحل نهايي تصويب 
اين سند نزديك شده بودند. موضوعي كه نشان مي دهد بر 
خالف خبرسازي هاي رسانه اي؛ امريكا هرگز اراده اي براي 

محدوديت استفاده از اين نوع سالح ها را ندارد. 
كنفرانس بازنگري كنوانسيون منع سالح هاي شيميايي 
كه به رياست سفير الس��الوادر و با حضور دولت هاي عضو 
در مقر سازمان منع سالح هاي شيميايي در هلند برگزار 
شد، مذاكره پيش نويس سند نهايي را در دستور كار خود 
قرار داد و با وجود اختالف نظرهاي موجود رضايت اكثريت 
قاطع هيات ها را به عنوان سند اجماعي به دست آورده بود. 
با اين وجود س��فير امريكا نس��بت به استقبال دولت هاي 
عضو از عضويت دولت فلسطين در اين سازمان و عدم درج 
اتهامات غربي ها عليه سوريه در مورد كاربرد سالح شيميايي 
اعتراض داش��ت و در عين حال تاكيد كرد، اعطاي وظيفه 
انتساب كاربرد سالح شيميايي به سازمان منع سالح هاي 
شيميايي بايد در سند نهايي گنجانده شود. وي با اشاره به 

اينكه حصول اجماع نبايد مانع توجه كامل به كاربرد سالح 
شيميايي شود، ضمن تكرار برخي اتهامات عليه روسيه، 
س��وريه، ايران و ونزوئال نس��بت به متن پيش نويس ابراز 
نارضايتي كرد و به دنبال آن برخي كشورهاي غربي مثل 
كانادا، فرانسه و انگليس نيز مواضع مشابهي اتخاذ كردند. 
رايزني هاي غيررسمي رييس كنفرانس نيز نتوانست موافقت 

كشورهاي فوق را به دست بياورد.

   رد اتهامات تكراري امريكا
رضا نجفي مديركل صلح و امنيت بين المللي وزارت امور 
خارجه به عنوان نماينده كشورمان در سخنراني پاياني اين 
كنفرانس ضمن رد اتهامات امريكا به عنوان بزرگ ترين كشور 
استفاده كننده از سالح هاي كشتار جمعي و ناقض مقررات 
بين المللي از نقش مخرب اين كشور در شكست كنفرانس 
انتقاد كرد . وي گفت: كنوانسيون سالح هاي شيميايي در ۲۰ 
سال گذشته براساس اصل »امنيت يكسان براي همه« كه 
در قاعده اجماع تحقق يافته به خوبي كار كرده است. سياسي 
كردن كار سازمان منع تسليحات شيميايي در كنفرانس 
ويژه و رويكرد منفعت طلبي در تفسير مقررات كنوانسيون 
شكاف خطرناكي را در ساختار سازمان ايجاد كرده كه ممكن 
است به فروپاشي آن بينجامد. امريكا نمي تواند اراده خود را 
از طريق دستكاري آيين كار )با راي كمتر از نصف( به طرف 
ديگر تحميل كند. امريكا به عنوان استفاده كننده از بيشترين 

تسليحات كشتارجمعي از جمله تسليحات شيميايي و 
حامي استفاده كنندگان اين سالح ها به ويژه رژيم صدام و 
گروه هاي تروريستي در مقامي نيست كه راجع به اقدامات 
اعضا صحبت كند. امريكا كه با سياست هاي مخرب و تفرقه 
افكنانه اش تمام تعهدات و رويه هاي بين المللي را نقض كرده، 
شايستگي آن را ندارد كه به تصميمات كنفرانس كشورهاي 

عضو درباره انتخاب هيات رييسه ايراد وارد كند.
نجفي تصريح كرد: با توجه به شكس��ت اين كنفرانس، در 
حال حاضر مهم ترين مساله آينده سازمان است. ايران به 
عنوان بزرگ ترين قرباني سالح هاي شيميايي ضمن محكوم 
كردن كاربرد اين سالح ها توسط هر كسي، در هر جا و تحت 
هر شرايطي، به مفاد و روح معاهده پايبند بوده و براي ايجاد 
جهاني عاري از تسليحات شيميايي از هيچ كوششي فرو 
گذار نمي كند.ما آماده ايم با ديگر كشورهاي عضو كه صادقانه 
به چندجانبه گرايي و همكاري معتقدند به صورت سازنده 
تعامل كنيم. بايد از چالش ها درس گرفت و به سمت آينده اي 
موفق حركت كرد.  مديركل صلح و امنيت بين المللي وزارت 
امور خارجه كشورمان رويكرد سياست زده برخي كشورهاي 
غربي را كه سعي در تحميل وظيفه انتساب كاربرد سالح 
شيميايي به سازمان را دارند و سعي مي كنند خواسته هاي 
خود را به س��ازمان ديكته كنند را عامل اصلي ش��كاف در 
سازمان دانسته و هشدار داد كه در صورت عدم اقدام به موقع 
و مناسب، سازمان به سمت فروپاشي حركت خواهد كرد. 

وي همچنين بر سياست ايران با هدف گفت وگو و پيدا كردن 
راه حل مناسب جهت رفع اين مشكل تاكيد كرد. در پايان به  
دليل آنكه سند كنفرانس مورد اجماع دولت هاي عضو قرار 
نگرفته بود، رييس كنفرانس گزارش خود را ارايه و نشست با 

تاييد گزارش رييس كنفرانس به كار خود پايان داد.

   امري�كا بزرگ تري�ن ناق�ض كنوانس�يون 
سالح هاي شيميايي

ايران پيش از اين در 3آذرماه نيز در بيانيه اي در كنفرانس 
بازنگري كنوانسيون منع سالح هاي شيميايي ياد آور شد 
كه امريكا تنها دارنده سالح عضو اين كنوانسيون است كه 
هنوز ذخاير تسليحات شيميايي خود را منهدم نكرده است. 
پاسخ جمهوري اسالمي ايران به ادعاهاي بي پايه و ضد ايراني 
امريكا در چهارمين كنفرانس بازنگري كنوانس��يون منع 
سالح هاي شيميايي قرائت شد. در بيانيه جمهوري اسالمي 
ايران كه »رضا نجفي« مديركل صلح و امنيت بين المللي 
وزارت امور خارجه كشورمان آن را قرائت كرد آمده است: 
ما از اتهامات بي اساس و جديد امريكا آن هم در دوره دولت 
كنوني اين كشور متعجب نيستيم با اين حال، قاطعانه آنها 
را رد مي كنيم. در بخش ديگر اين بيانيه با اشاره به بحران 
سوريه آمده است: تروريست ها در سوريه بدون حمايت و 
كمك خارجي نمي توانستند به سالح شيميايي دست پيدا 
كنند و اين وضعيت شبيه دهه 198۰ است كه ارتش صدام 

توانست سالح هاي شيميايي به دست آورد و استفاده كند. 
بنابراين نبايد فراموش كرد كه امريكا تنها دارنده سالح عضو 
كنوانسيون سالح هاي شيميايي است كه هنوز انهدام ذخاير 
تسليحات شيميايي خود را كامل نكرده است. ايران در اين 
بيانيه به صراحت تاكيد كرده اس��ت كه امريكا بايد در اين 
كنفرانس با صدور بيانيه اي رسمي، فورا تحفظ خود نسبت 
به پروتكل ژنو را پس بگيرد و اعالم كند، هرگز و تحت هيچ 
شرايطي از سالح شيميايي استفاده نمي كند و باقيمانده 

سالح هاي شيميايي اش را به موقع منهدم مي كند.
جمهوري اسالمي ايران تاكيد كرد: امريكا در دروغ گفتن به 
جهان درباره وجود سالح هاي كشتار جمعي سابقه تاريخي 
دارد. در اين رابطه؛ وزير خارجه وقت اين كشور در نشست 
ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد براي حمله به عراق به 
جامعه بين الملل دروغ گفت و حمله به عراق براساس اين 
دروغ شكل گرفت. پس از اش��غال عراق نيز، ارتش امريكا 
سرانجام صدام را در يك سوراخ پيدا كرد اما نتوانستند حتي 
يك مورد سالح كشتار جمعي بيابند. در حالي كه در جريان 
حمله به عراق، امريكا با استفاده از همه نوع سالح از جمله 
سالح هاي مختل كننده اعصاب، اقدام به كشتن هزاران نفر 

از جمله بسياري از شهروندان غيرنظامي كرد.
در بخش پاياني اين بيانيه آمده اس��ت: جهان هنوز دروغ 
تاريخي امريكا درباره سالح هاي كش��تار جمعي عراق را 

فراموش نكرده است.

ايفاينقشسياسيوظيفه
روسايدانشگاهنيست

وزي��ر عل��وم، تحقيقات و 
ف��ن آروي گف��ت: گاهي 
اوقات اعالم مي ش��ود كه 
رييس دانشگاهي با سليقه 
جريان و گروهي همخواني 
ندارد و تصور اين است كه 
رييس يك دانش��گاه بايد 
براي گروه ها و جريان هاي سياس��ي نقشي ايفا كند، 
در حالي كه نقش دانش��گاه ها اعتالي سطح علمي 
است. منصور غالمي در گفت وگو با ايلنا، درباره دليل 
مطرح شدن اس��تيضاحش در مجلس گفت: تا اين 
لحظه اس��تيضاحي مطرح نشده است و فقط برخي 
نمايندگان در اين زمينه مس��ائلي را مطرح كرده اند.  
غالمي با اش��اره به اينكه منتق��دان مطرح مي كنند 
دانشگاه هاي ما در مسائل داخلي كشور نقشي ندارند، 
اظهار داشت: اينكه برخي ها بيان مي كنند ميزان نقش 
و تاثير پذيري دانشگا ه هاي ما در مسائل داخلي كشور 
چقدر است؟ يك نقد قديمي اس��ت. او ادامه داد: اگر 
اين دوستان گزارش ها را مالحظه كنند خواهند ديد 
كه قراردادهاي تحقيقات��ي و فناوري با وزارتخانه ها، 
دستگاه ها و نهادها منعقد يا در حال انعقاد است تا اين 
انتقادات برطرف شود. غالمي درباره   اينكه در برخي 
از دانشگاه ها انتصاب هاي ضعيفي صورت گرفته است، 
عنوان كرد: تقريبا مي توان گفت كه ما تغيير زيادي در 

روساي دانشگاه ها نداشته ايم.

تالشدولتبرايجلوگيرياز
بلوكهشدناموالايران

ق��ي  حقو ن  و مع��ا
رييس جمه��ور با اش��اره 
به تالش دولت دوازدهم 
براي استيفاي منافع ملي 
كشور و جلوگيري از بلوكه 
شدن اموال و دارايي هاي 
ايران در بانك هاي خارجي 
گفت: دولت تالش مي كند با هماهنگي سازمان هاي 
حقوقي اش مانع بلوكه شدن اموال ايران شود. لعيا 
جنيدي معاون حقوقي رييس جمهور در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان  گفت: دو دعوي در دادگاه 
الهه مطرح شده كه يكي از آنها دقيقا به بلوكه شدن 
بخشي از اموال ما مربوط مي شود، كه در واقع همان 
دعوي اولي اس��ت كه در ICJ مطرح ش��د كه اين 
موضوع بايد منتظر تصميم نهايي دادگاه باشيم. او 
افزود: بايد ديد در موقعيت هايي كه ذي نفعان احكام 
صادره در دادگاه امريكا كه تالش كردند در س��اير 
كش��ورها از طريق دادگاه هاي ديگر دستور توقيف 
اموال م��ا را در مقام اج��راي آن احكام بگيرند، چه 
اقدامي انجام مي دهند. جنيدي اظهار كرد: مجموعه 
حقوقي دولت در بخش هاي ذي ربط تالش الزم را 
در اين خصوص انجام داده اس��ت، مسووالن ما به 
دادگاه الهه رفتند تا دفاع الزم را انجام دهند، تالش 
بخش حقوقي بانك مركزي و دولت در ايتاليا از جمله 

اقداماتي بود كه انجام شد.

كشورهايهمسايهبهوظايف
امنيتيشانعملكنند

 يك نماينده مجلس دهم 
تاكي��د كرد: كش��ورهاي 
همس��ايه ب��ه وظاي��ف 
امنيتي ش��ان عمل كنند 
در غير اين صورت، اش��رار 
هر گوشه اي كه بروند، بايد 
مورد تعقيب نظام جمهوري 
اسالمي قرار بگيرند تا درس عبرتي باشد. حبيب اهلل 
ده مرده در گفت وگو با ايلنا، درباره مرزبان هاي ربوده 
ش��ده در مرز ميرجاوه گفت: پنج نفر از اين مرزبانان 
آزاد ش��ده اند و جمهوري اسالمي ايران ظرفيت هاي 
خوبي دارد كه بايد از آن اس��تفاده كند. از طرف ديگر 
كشورهاي همسايه هم بايد به وظايف ذاتي خود عمل 
كنند. او با بيان اينكه كش��ورهاي همسايه، دوست و 
برادر ما هس��تند، عنوان كرد: ما هميشه با يكديگر با 
تعامل زندگي كرديم و احترام گذاشته و مي گذاريم اما 
واقعيت اين است كه امنيت مرزهاي شرقي كشور در 
شأن جمهوري اسالمي ايران نيست. تراز جمهوري 

اسالمي خيلي باالتر است.
 او افزود: عبدالمالك ريگي يك شرور بود و او را از آسمان 
به زمين آوردند كه عبرتي هم براي بشر بود كه هيچ كس 
در دنيا اين قدرت را ندارد، اين قدرت جمهوري اسالمي 
ايران است. چند داعشي هم به دستور اربابشان اقداماتي 
را انجام دادند كه جمهوري اسالمي چندين كيلومتر 

خارج از مرزها به آنان درس داد.

ارزيابيمجدداموالموسسه
ماليواعتباريكاسپين

نايب ريي��س مجل��س، 
از ارزياب��ي مج��دد اموال 
موسس��ه مالي و اعتباري 
كاس��پين متناسب با نرخ 
روز خبر داد و گفت: مقرر 
شده جمع بندي صحيحي 
از وضعيت كنون��ي اموال 
صورت گيرد تا مش��خص ش��ود با افزايش دارايي ها 
مي ت��وان چه تصميمي براي اف��رادي كه باالي يك 
ميليارد تومان سپرده گذاري كرده اند، اخذ كرد. مسعود 
پزشكيان در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص آخرين 
نشست نمايندگان سران سه قوه براي پيگيري مسائل 
و مشكالت موسسات مالي و اعتباري، گفت: مقرر شد 
اموال موسسه مالي و اعتباري كاسپين بار ديگر مورد 
ارزيابي قرار گي��رد، چراكه خطوط اعتباري كه براي 
سپرده گذاران اين موسسه باز شده بر اساس محاسباتي 
بود كه در س��ال 9۶ صورت گرفته است، بنابراين در 
شرايط كنوني با تغييرات اقتصادي و قيمت ها در بازار 
انتظار اين اس��ت كه مقدار دارايي ها بيش از مقداري 
باشد كه خطوط اعتباري براي آنها تعريف شده است. 
نايب رييس مجلس شوراي اس��المي، افزود: در اين 
نشست مقرر ش��د جمع بندي صحيحي از وضعيت 
كنوني صورت گيرد تا بتوان تعيي��ن كرد با افزايش 
دارايي ها چه تصميمي مي توان براي افرادي كه باالي 

يك ميليارد تومان سپرده گذاري كرده اند، اخذ كرد.

ميتوانمآدرسپولشوييها
رابهنمايندگانبدهم

يك نماينده اصولگراي 
مجل��س گف��ت: آقاي 
ظريف صحبت نادرستي 
نكرد كه حاال از او آدرس 
خواسته اند. من مي توانم 
آدرس همه پولشويي ها 
را ب��ه نمايندگان بدهم؛ 
اس��امي همه قاچاقچياني ك��ه ميليارد ها پول 
كثي��ف در اين كش��ور مبادله مي كنند. كس��ي 
وجود دارد كه بگويد اين پولها كثيف نيس��ت؟ 
عزت اهلل يوسفيان مال در گفت وگو با ايلنا، اظهار 
كرد: س��ه هزار ميلياردي كه اميرمنصور آريا به 
خاطرش اعدام ش��د مگر پول ناس��الم ناشي از 
اختالس و رشوه نبود؟! اينطور نيست كه آدرس 
دقيق بدهند كه چه كس��ي يا چند نفر در كشور 
پولشويي مي كنند. من مي توانم ساعت ها براي 
شما از پول هاي ناسالم رد و بدل شده در كشور 
صحبت كن��م.  او افزود: آق��اي ظريف صحبت 
نادرس��تي نكرد كه حاال از او آدرس خواسته اند. 
من مي توان��م آدرس هم��ه پولش��ويي ها را به 
نمايندگان بدهم؛ اس��امي همه قاچاقچياني كه 
ميليارده��ا پول كثي��ف در اين كش��ور مبادله 
مي كنند. كسي وجود دارد كه بگويد اين پول ها 
كثيف نيس��ت؟ اين يك بعد اس��ت و البته ابعاد 

ديگري نيز دارد.  

چهره ها
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پرداخت سهم 34 درصدي صندوق در هاله اي از ابهام
گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|

 يكي از معماهاي بودجه سال آينده، چگونگي پرداخت 
سهم 34 درصدي صندوق توسعه ملي از منابع حاصل 
از ف��روش نفت، گاز و ميعانات گازي اس��ت. باتوجه به 
اينكه س��ال آينده فروش نفت كشور بين يك تا يك و 
نيم ميليون بش��كه در روز كم خواهد شد و رشد منفي 
اقتصادي هم اجازه افزايش ماليات را نمي دهد، اكنون 
كارشناسان به بررس��ي راه حل هايي براي توازن ميان 
دخ��ل و خرج قوه مجريه مي پردازن��د. از جمله برخي 
اعضاي مركز پژوهش ه��اي مجلس توصيه مي كنند 
در س��ال آينده منابع مصوب در برنامه ششم توسعه، 
به صندوق پرداخت نش��ود تا دولت بتواند اموراتش را 
بگذراند. با اين همه محمود دودانگه، عضو سابق هيات 
امناي صندوق توسعه ملي، استفاده از ابزارهايي چون 
انتشار اوراق ارزي در بازارهاي بين المللي از سوي دولت 
و خريد آن توسط صندوق توسعه ملي را راه حل بهتري 
مي داند چرا كه با اي��ن كار عمال منابع صندوق به هدر 
نخواهند رفت و در زمان سر رسيد با سود مصوب به اين 

صندوق باز مي گردند.
به گزارش تعادل، صندوق توس��عه ملي ايران يك نهاد 
حكومتي است كه نقش صندوق ذخيره ارزي ايران را 
دارد. اين صندوق پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره 
ارزي، بر اس��اس ماده ۸4 قانون برنامه پنجم توسعه با 
هدف تبديل بخش��ي از عوايد ناش��ي از فروش نفت و 
گاز و ميعانات گازي و فراورده هاي نفتي به ثروت هاي 
ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ 
سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده هاي 
نفتي تأسيس شد. با اين همه روزهاي اخير بحث اين 
صندوق و منابع آن دوباره به سر خط خبرهاي اقتصادي 
آمد؛ چرا كه با كاهش ميزان فروش نفت در سال آينده، 
يكي از منابع مهم دول��ت براي تامين هزينه هايش در 
مضيقه قرار مي گيرد و برخي فكر مي كنند منابع اين 
صندوق مي تواند عصاي دست دولت در روزهاي دشوار 

سال آينده باشد. 
طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت بايد از سال 1396 
كه سال آغاز برنامه ششم توسعه است، ساالنه 30 درصد 
از مناب��ع حاصل از فروش نفت خ��ود را به اين صندوق 
بپردازد و تا سال پنجم اين برنامه هر سال دو درصد بيشتر 
از درآمدهايش را به اين صندوق بدهد. طبق قانون بودجه 
در سال جاري نيز اين رقم به 32 درصد رسيد و براي سال 
آينده نيز بايد 34 درصد از منابع حاصل از فروش نفت، 
گاز و ميعانات گازي از طرف بانك مركزي به حساب اين 

صندوق ريخته شود.
كاهش درآمدهاي دولت در شرايطي شكل مي گيرد كه 
پيش بيني ها حاكي از رشد منفي اقتصاد در سال 97 و 
9۸ است و به اين اعتبار درآمدهاي مالياتي را هم نمي توان 
افزايش داد. از سوي ديگر كاهش درآمد در شرايطي رخ 
مي دهد كه نرخ تورم اقتصاد هم بعد دو سه سال كه تك 
رقمي بود، دوباره دو رقمي شد و پيش بيني مي شود تا 
پايان سال به 30 درصد هم برسد. اين مهم نيز حاكي از 
آن است كه دولت امكان كاهش هزينه هاي خود را ندارد 
و در س��ال آينده قطعا بودجه اي گران تر از سال جاري 
بسته خواهد شد. درنتيجه تنظيم دخل و خرج دولت به 
گونه اي كه وضعيت اقتصادي اقشار فرودست سخت تر 
نشود، يكي از مهم ترين اهدافي است كه قوه مجريه مدعي 
اس��ت در سال آينده را در دس��تور خود قرار داده است. 

اين ميان برخي از كارشناسان كاستن از سهم صندوق 
توسعه ملي را به عنوان يك راهكار مطرح كردند؛ مثال 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه چندي پيش 
منتشر كرده بود، كاستن از سهم صندوق توسعه ملي را 
راه حل كاهش درآمدهاي دولت دانسته بود. اتخاذ چنين 
تدبيري البته سهل نيس��ت، چرا كه طبق قانون برنامه 
ششم بايد اين سهم پرداخت شود ولي دولت با تصويب 
مجلس مي تواند تكاليفي براي صندوق توسعه تعيين كند 
كه منابع پرداخت شده به صندوق دوباره به هزينه هاي 
جاري دولت باز گردد. اين راهكار از نظر عضو سابق هيات 
عامل صندوق توسعه ملي، راهكاري غلط است كه به هدر 
رفتن منابع صندوق توسعه منجر خواهد شد. او باور دارد 
دولت بايد از ابزاري ديگر براي استفاده از منابع صندوق 
اس��تفاده كند كه هم بتواند نيازهاي شرايط ويژه روز را 
تامين كند و هم منابع صندوق را براي هميشه هدر ندهد.
در رابطه با وضعيت صندوق، رييس هيات عامل صندوق 
توس��عه ملي با اعالم اينكه در س��ال جاري واريز سهم 
صندوق توسعه از درآمد ارزي فروش نفت طبق قانون 
انجام شده است، گفت كه هر ماه بانك مركزي بر مبناي 
گزارش وزارت نفت، از محل فروش گاز، نفت و ميعانات 
س��هم هر بخش��ي را مش��خص و 32 درصد مربوط به 

صندوق را نيز واريز كرده است.
وي درباره روند واريز سهم صندوق توسعه ملي از درآمد 
ارزي در سال جاري توضيح داد: تا پايان شهريور ماه منابع 
به روال قبل واريز شد ولي در مهرماه تا حدي كمتر شده 
است كه دليل آن به كاهش درآمد نفتي بر مي گردد. البته 
اين به معناي واريز كمتر از 32 درصد تعيين شده نيست 
بلكه همان درصد واريز شده ولي مبلغ نسبت به ماه هاي 

قبل كاهش داشته است.
البته شهيدزاده درباره ميزان ورودي منابع ارزي ناشي از 
نفت به صندوق توسعه ملي در سال جاري و همچنين 
موجودي آنكه پيش از اين اعالم مي ش��د، رقمي اعالم 
نكرد و گفت كه اين ارقام محرمانه است و گزارش آن به 
مقام معظم رهبري، رييس جمهور و مسووالن مربوطه 

ارايه مي شود.

     دول�ت از ابزارهاي جايگزي�ن براي منابع 
صندوق استفاده كند

محمود دودانگه، كارشناس اقتصادي و عضو سابق هيات 
عامل صندوق توسعه ملي در رابطه با شرايط خاص كشور 
و منابع صندوق توسعه ملي به تعادل گفت: اين موضوع، 
موضعي مهم اس��ت، چون صندوق توس��عه ملي جزو 
نهادهايي است كه براساس ماده ۸4 برنامه پنجم توسعه 
طراحي ش��د و براي آن اصولي تنظيم ش��ده كه دولت، 
بانك مركزي و صندوق را موظف به رعايت آن كرده است. 
اين ميان صندوق در طول برنامه پنجم توسعه عملكرد 
مشخصي از خود به جا گذاش��ته كه بايد مورد بررسي 
انتقادي قرار گيرد تا بتوان از اين طريق راه حل هاي بهتري 
را يافت. جدا از هر نقدي عملكرد صندوق در پنج س��ال 
برنامه پنجم به گونه اي بود كه قانون دايمي شدن آن هم 
نهايتا با انجام اصالحاتي كه از سوي مقام معظم رهبري 

پيش بيني شده بود، عملي شد.
او ادامه داد: به باور من نهادهايي چون صندوق توس��عه 
ملي كه در كشورهاي مختلف با عناوين گوناگون ايجاد 
شدند، تبديل به يك روند رو به رشد جهاني شده اند كه 
مي توانند به تدريج اقتصادهاي مختلف را با اتكا به بخش 

خصوصي به س��وي توانمند ش��دن رهنمون سازند. به 
همين منظور اگر دقت كنيد شاكله صندوق توسعه ملي، 
توسعه اقتصادي را با اتكا به بخش خصوصي مد نظر قرار 
داده و از مناب��ع خود جهت حضور در بازارهاي جهاني و 
رقابتي كردن توليد در كشور استفاده مي كند. اهميت 
مساله آن جايي است كه اين اقدام براي آن انجام مي شود 
كه سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز حفظ شود و 
نسل هاي بعدي هم بتوانند منابعي را براي پيشرفت خود 
داشته باشند. چنانچه اين اصل را بپذيريم كه تالش ها 
بايد در جهتي باشد كه استفاده از منابع صندوق توسعه به 
حفظ اصول آن بيانجامد، آن گاه حتي در شرايط ويژه هم 
استفاده بهينه از آن را مدنظر قرار مي دهيم. گرچه امروز 
شرايط اقتصادي كشور ويژه است و ما در ميانه يك جنگ 
تمام عيار اقتصادي قرار داريم اما بايد اصول را هم فراموش 
نكنيم. به باور من امروز بايد همه نهادها و دستگاه ها توان 
خود را جهت حفظ شاكله اقتصادي كشور به كار گيرند و 
طبعا صندوق توسعه ملي هم از اين قاعده مستثني نيست. 
با اين وجود براي حفظ صندوق الزم است كه از هيات امنا 
و به ويژه هيات عامل صندوق بخواهيم كه طرح خود و 
نقشه راه خود را براي پشتيباني از دولت با توجه به شرايط 

ويژه فعلي اعالم كند.
اين عضو سابق هيات امناي صندوق توسعه ملي افزود: 
در ش��رايط امروز ه��م تحريم ها تصويب ش��دند و هم 
كاهش سرمايه گذاري دولتي، اشتغال، رشد اقتصادي 
و مجموعه اي از مشكالت به اقتصاد ايران پا گذاشته اند. 
به بيان ديگر تحت فشار تحريم وضعيت كالن اقتصادي 
شرايط مطلوبي ندارند و طبعا صندوق هم بايد نقش خود 
را بيابد و به شكلي همه جانبه هم از دولت و هم از بخش 
خصوصي حمايت كند تا روند متغيرهاي اقتصادي كه 
وضع خوبي ندارند اصالح شوند و مسير توسعه در كشور 

در اين شرايط هم باز شود.

دودانگه در رابطه با منابع موجود صندوق توس��عه ملي 
گفت: صندوق توسعه خوشبختانه اكنون منابع خوبي 
دارد. آنچه به شكل اسمي در گزارش صندوق گفته شده 
و در انجمن صندوق هاي ثروت ملي بيان شده بيش از 90 
ميليارد دالر كل منابع اين صندوق است كه بخشي از اين 
منابع سرمايه گذاري شده، بخشي تعهد شده و از بخشي 
از آن نيز به داليلي نمي شود استفاده كرد ولي مي توان 
پيش بيني كرد حداقل منابعي وجود دارد كه آن هم قابل 
توجه است. همين هم مي تواند در شرايط فعلي اقتصاد 
ايران يك تحرك قابل توجه ايجاد كند. دو رويكرد در اين 
ميان وجود دارد، يكي اينكه دولت و مجلس بدون توجه 
به اصول صندوق سهم صندوق را قطع كنند كه به نظر 
من اصال به صالح نيس��ت و اصوال چارچوب صندوق را 
مشكل ساز مي كند و صندوق را به سرنوشت حساب ارزي 
دچار مي كند. رويكرد ديگر اين است كه از ابزارهاي ديگر 
استفاده شود تا هم اصول صندوق حفظ شود و هم حمايت 
از دولت و بخش خصوصي به شكل اصولي صورت گيرد؛ 
اين راهكارها قابل تببين است و مي تواند در شرايط فعلي 
يك نگاه بين المللي و ملي به صندوق ايجاد كند و در كنار 

آن هم مي تواند دولت و بخش خصوصي را كمك كند.
او به عنوان مثال گفت: مثال دولت اجازه داش��ته باش��د 
در بازارهاي جهاني اوراق ارزي منتش��ر كند و صندوق 
توسعه ملي هم اجازه داشته باشد اين اوراق را بخرد؛ به 
بيان ديگر صرفا به دنبال راهكارهاي داخلي نباشيم؛ به 
بيان ديگر با منابعي كه در اختيار صندوق است، صندوق 
اكنون مي تواند مشكل دولت را حل كند و منابعي را در 
اختيار دولت قرار دهد و دولت نيز مي تواند از اين منابع 
استفاده كند و مش��كالت روز را حل كند. از سوي ديگر 
صندوق هم در قالب مكانيزم خ��ودش حركت كرده و 
هم نگاه بين المللي حاكم ش��ود. با انجام اين كار، ديگر 
اين منابع را يك جانبه به دولت نپرداخته كه بازنگردند، 

اين اوراق زمان دار است و در سررسيد منابع بازپس داده 
خواهند شد.

وي در رابطه با راهكاري كه مركز پژوهش هاي مجلس 
داده است، توضيح داد: اشكال بزرگ راهكارهايي از اين 
دست، اين اس��ت كه صندوق تهي ش��ود و اصول آن را 
خدشه دار مي كند. گرچه صندوق هم حتما بايد به فكر 
دغدغه هاي ملي باشد و حمايت را در دستور داشته باشد. 
انتشار اوراق ارزي دولت و استفاده از آن ازطريق صندوق 
يكي از اين ابزارها است. به هر حال بايد ابزاري را تعريف 
كرد كه در بلندمدت هم صندوق توسعه ملي را حفظ كند 
و شرايط به سمتي برود كه منابعي كه چند سالي جمع 

شدند ناگهان از بين نروند.

     از سهم صندوق نبايد كاسته شود
او در رابطه با كاهش سهم درآمدهاي نفتي كه به صندوق 
تعلق مي گيرد هم پاس��خ داد: من با توجه به اينكه فكر 
مي كنم برنامه ششم توسعه ديگر تبديل به قانون شده 
و الزم االجرا اس��ت، فكر نمي كنم دولت بتواند س��هم 
34 درصدي نفت به اين صندوق را نپردازد، بلكه مانند 
سال هاي گذشته احتماال دولت و مجلس در همكاري با 
يكديگر مي توانند تكاليفي را براي صندوق توسعه تعيين 
كنند كه عمال اين منابع را از دستش خارج كنند. در هر 
حال به لحاظ قانوني امكان پذير نيست كه به يك باره قانون 
تغيير كند بلكه در اينگونه موارد دولت از راه هايي ديگر 

استفاده مي كند كه قوانين موجود را كنار بزند.
او ادامه داد: به هر روي من با اين رويكرد هم مخالفم و فكر 
مي كنم درس��ت ترين كار پرداخت به صندوق براساس 
قانون است و سپس انتش��ار اوراق، چرا كه منابعي كه از 
صندوق اخذ مي شود با اين راه حل پس از چند سال و در 
زمان س��ر رسيد با سود به صندوق توسعه بازمي گردد و 

عمال منابع به هدر نخواهند رفت.

گزارشمركزآمارازنرختورماستانهايكشوردرآبانماهنشانميدهد

توزيع نامتوازن تورم
گروهاقتصادكالن|

گزارش مركز آمار از شاخص قيمت مصرف كننده استان ها 
نشان مي دهد ش��دت تورم در بين اس��تان هاي كشور 
متفاوت و فاصله بين آنها در حال افزايش است. تورم نقطه 
به نقطه آبان ماه استان  سيستان وبلوچستان به ميزان 
7.7 درصد بيشتر از متوسط استان هاي ديگر بوده است. 
همچنين تورم شهرهاي استان ايالم در اين ماه ۸ درصد و 
تورم روستاهاي كردستان به ميزان ۸.5 درصد از متوسط 
شهرها و روستاهاي ديگر اس��تان ها بيشتر بوده است. 
نكته قابل توجه اين اس��ت كه اين سه استان )به عنوان 
مناطقي كه باالترين تورم ها را نس��بت به ديگر مناطق 
كش��ور تجربه كرده اند( جزو اس��تان هاي كم برخوردار 
كشور محسوب مي شوند و اين به معناي اصابت تورم به 
استان هاي كمترتوسعه يافته است. كارشناسان معتقدند 
كه شكاف بين شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي 
)CPI( در مناطق مختلف كش��ور ب��ه عوامل مختلفي 
مانند هزينه حمل و نقل، آثار سياس��ت هاي اقتصادي 
دولت، تفاوت زيرساخت هاي اقتصادي در كالن شهرها 
و مناطق روستايي، اختالف درآمد، تفاوت الگوي مصرف 
و ... مربوط مي شود. بطور مثال در مناطق فقيرنشين تر يا 
با بيشترين آمار بيكاري، بيشتر هزينه ها صرف كاالهاي 
خوراكي مي ش��ود كه به همين خاط��ر زماني كه تورم 
اقالم خوراكي باال مي رود روي تورم كل تاثير بيش��تري 
مي گذارد، در حالي كه در شهرهاي بزرگ تر يا پردرآمدتر 
اين اقالم غيرخوراكي مانند آموزش، تفريحات، حمل ونقل 
و بهداش��ت و درمان است كه روي ش��اخص هاي تورم 

اثرگذاري بيشتري دارد.

     تجربه بيشترين تورم در سيستان
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« مركز آم��ار ش��اخص قيمت 
مصرف كننده آبان ماه را به تفكيك استان هاي مختلف 
كشور منتشر كرد. در اين س��ري گزارش ها خانوارهاي 
استان هاي كشور در سه سطح روستايي و شهري و كل به 

صورت جداگانه محاسبه مي شود.
بر اساس اين گزارش شاخص كل خانوارها در آبان ماه 
1397 به عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي كش��ور 

)100=1395( به 147.۸ رس��يده كه نس��بت به ماه 
قب��ل2.6 درصد افزايش نش��ان مي ده��د. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به 
استان آذر بايجان شرقي با 4.3 درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 1.4 درصد 
افزايش اس��ت. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
كش��ور 34.9 درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان سيس��تان وبلوچستان )42.6 
درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان )2۸.۸ 
درصد( است. يعني خانوارهاي ساكن استان سيستان 
وبلوچستان بطور متوسط 7.7 درصد بيشتر از ميانگين 
كل كش��ور و خانوارهاي ساكن اس��تان كرمان بطور 
متوسط 6.1 درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت 
به آبان 1396 براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.
همچنين بر اساس اين محاسبات نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به آبان ماه 1397 براي خانوارهاي كشور به 15.6 
درصد رسيده است. بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان لرستان )19.2 درصد( و كمترين آن 
مربوط به استان كرمان )12.2 درصد( است. شكاف نرخ 
تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه 7 درصد است كه 
نسبت به ماه قبل يك واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

     تورم 42 درصدي در شهرهاي ايالم
در ادامه اين جداول نرخ هاي تورم استان ها به تفكيك دو 
بخش روستايي و شهري ارايه شده است. مطابق گزارش 
ياد ش��ده خانوارهاي ش��هري در آبان م��اه 1397 عدد 
شاخص كل براي خانوارهاي شهري )100=1395( به 
147.3 رسيده كه نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي شهري مربوط به استان آذربايجان شرقي با 
4.1 درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
اس��تان گيالن با 1.5 درصد افزايش است. درصد تغيير 
شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( براي خانوارهاي شهري كشور 34.5 درصد است. 

بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان ايالم )42.5 درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان كرمان )2۸.3 درصد( است، يعني خانوارهاي 
شهري ساكن استان ايالم بطور متوسط ۸ درصد بيشتر 
از ميانگين كل كشور و خانوارهاي شهري ساكن استان 
كرمان بطور متوس��ط 6.2 درصد كمتر از ميانگين كل 
كشور نسبت به آبان 1396 براي خريد يك »مجموعه كاال 
و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به آبان ماه 1397 براي خانوارهاي شهري به عدد 
15.6 درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان لرستان )19.4درصد( و كمترين آن مربوط به 
استان هرمزگان )12.9 درصد( است. شكاف نرخ تورم 
دوازده ماهه اس��تان ها در آبان ماه 6.5 درصد اس��ت كه 
نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

     شدت تورم در روستاهاي كردستان 
خانوارهاي روس��تايي در آبان ماه 1397 عدد شاخص 
كل براي خانوارهاي روس��تايي كشور) 100=1395( 
به 150.۸ رس��يده كه نس��بت به ماه قبل 2.7 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. در اين ماه بيشترين نرخ تورم 
ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان كهگيلوله 
وبوير احمد ب��ا 5.7 درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان قزوين با 0.1 درصد افزايش 
است. درصد تغيير ش��اخص كل خانوارهاي روستايي 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
37.3 درصد اس��ت. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهاي روستايي مربوط به استان كردستان )45.۸ 
درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان كرمان )30.1 
درصد( است، يعني خانوارهاي روستايي ساكن استان 
كردستان بطور متوسط ۸.5 درصد بيشتر از ميانگين كل 
كشور و خانوارهاي روستايي ساكن استان كرمان بطور 
متوسط 7.2 درصد كمتر از ميانگين كل كشور نسبت 
به آبان 1396 براي خريد يك »مجموعه كاال و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند. 
همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 1397 
براي خانوارهاي روستايي كشور به 15.4 درصد رسيده 
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كاالهاي موجود در انبارها 
تعيين تكليف مي شود

قائم مقام سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
كش��ور از قاچاق كاال به عنوان بالي جان اقتصاد و 
توليد ياد كرد و گفت: قاچاق كاال صفر نمي ش��ود، 
اما مي توان آن را تا حدودي مهار كرد. عبدالمجيد 
شهيدي، از قاچاق كاال به عنوان يك تجارت ناسالم 
ياد كرد كه سطح درآمدهاي ملي، مالياتي، گمركي 
و ... را كاهش مي دهد و به اقتصاد و هويت ما ضربه 
مي زند. وي قاچاق كاال را مروج اش��تغال ناس��الم 
دانست و يادآوري كرد: قاچاق كاال صنعت و توليد 
را نابود مي كند و اشتغال سالم را از كشور مي گيرد. 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در مقابله 
با قاچاق ياد ك��رد و گفت:    عالوه بر اين س��ازمان 
دستگاه هاي ديگري نيز عضو ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال هستند كه براي مقابله با قاچاق به همكاري اين 
دستگاه ها هم نياز داريم. شهيدي در ادامه بر لزوم 
تعيين تكليف هرچه سريع تر كاالهاي موجود در 
انبارها كه به سازمان امال تمليكي واگذار شده تاكيد 
كرد و ادامه داد: براي اين كاالها پول و ارز هزينه شده 

و نبايد اجازه بدهيم از بين برود.
وي با بيان اينكه بس��ياري از م��ردم اكنون به اين 
كاالها نياز دارند، اظهار كرد: برخي از اقالم موجود 
در انبارها تاريخ مصرف محدود دارد و نبايد به بهانه 
تعيين تكليف اجازه بدهيم تاريخ آنها بگذرد و ديگر 
قابل مصرف نباشند. قائم مقام سازمان جمع آوري 
و فروش اموال تمليكي كشور خاطرنشان كرد: اين 
كاالها خصوصا البس��ه و پوشاك بايد هرچه زودتر 
تعيين تكليف و بين نيازمندان توزيع شود. شهيدي 
گفت: در استان كرمانشاه كاالهايي از اين دست در 
انبارها موجود است كه انتظار داريم با همكاري مدير 

جديد تكليف اين كاالها مشخص شود.

 برنامه عملياتي گمرك 
در ستاد مقابله با تحريم

فارس| مهدي ميراشرفي، در رابطه با اولويت ها 
گمرك در دوره جديد، اظهار داش��ت: با توجه به 
ش��رايط تحريم و تحت تأثير قرار گرفتن تجارت 
كش��ور بايد بتوانيم در بخش هايي مانند مسائل 
بانكي، بيمه و حم��ل و نقل ش��رايط ويژه ايجاد 
كنيم. رييس كل گمرك با تأكيد بر اينكه تجارت 
خارجي به اندازه كافي در بخش قوانين و مقررات 
و ارتباط با س��ازمان هاي ديگر، داراي پيچيدگي 
است، تصريح كرد: در شرايط كنوني نبايد مسائل 
بانكي و همكاري ميان دستگاه ها شرايط را بغرنج تر 
كند. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه امروز در ستاد 
مقابله با تحريم يك برنامه عملياتي با فوريت به وزير 
اقتصاد ارايه خواهم داد، عنوان كرد: يكي از اقدامات 
مربوط به شناسايي فعاالن مجاز اقتصادي است تا 

بتوان شرايط ترخيص كاال را تسهيل كرد.
رييس كل گم��رك افزود: در ح��ال حاضر 117 
فعال مجاز اقتصادي شناسايي ش��ده اند. برنامه 
داريم تا از بخش هاي مختلف اعم از توليد، فوالد، 
پتروش��يمي، خودرو و س��اير بخش ها 15 تا 20 
شركت موثر كه بيشترين حجم واردات مواد اوليه 
و مورد نياز توليد را دارند، شناس��ايي و تسهيالت 
ويژه در اختيار آنها قرار دهيم. معاون وزير اقتصاد 
با ذكر مثالي ادامه داد: يك شركت بزرگ شناخته 
شده كه س��رمايه گذاري عظيمي كرده و حدود 
4 هزار ني��رو دارد، اگر مواد اولي��ه آن در گمرك 
معطل بماند توليد و اشتغال را با مخاطره مواجه 
مي كند، بنابراين بايد تسهيالتي با همكاري ديگر 
دستگاه ها فراهم شود، تا از رسوب كاال در گمرك 
جلوگيري كنيم. به گفته ميراشرفي، وزارت صمت 
در بخش نيازهاي واردات و بانك مركزي در بخش 
تأمين ارز بايد پاي كار مشكالت باشند، تا بتوان با 
سرعت بيشتري به توليد كمك كرد. وي با اشاره 
به اعتبارس��نجي فعاالن مجاز گفت: با مميزي و 
بررسي هايي كه صورت مي گيرد، كاال به صورت 
شناور ترخيص مي شود و بخشي از كاال بابت حقوق 
و عوارض در گم��رك مي ماند تا كار توليد معطل 
نماند. رييس كل گمرك با بيان اينكه در ماه 145 
هزار كاميون از گمركات كش��ور خارج مي شوند، 
يادآور ش��د: در مهرماه به دليل خواس��ته صنفي 
رانندگان ترخيص كاال به 92 هزار كاميون كاهش 
يافت و اكنون مجدداً به ش��رايط عادي بازگشته 
اس��ت. در حال حاضر خروجي مواد اوليه و كاال از 
گمرك تفاوت معناداري نسبت به گذشته ندارد. 
معاون وزير اقتصاد يكي ديگر از برنامه هاي خود 
متوجه هوشمندسازي برنامه هاي گمرك كرد و 
گفت: تا آخر سال اميدواريم بتوانيم گمرك را روي 
موبايل بياوريم. در بخش الكترونيكي و مجازي تا 
حدودي پيشرفت هاي خوبي حاصل شده است. 
همچنين برنامه داريم، تا اطالعات تجارت در بستر 
بالك چين كه از امنيت باالتري برخوردار اس��ت 
تبادل شود و بتوانيم ارتباط ميان همكاران گمرك 
با ارباب رجوع را براي جلوگيري از مفس��ده هاي 

احتمالي قطع كنيم.
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است. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
چهارمحال وبختي��اري )19.1درص��د( و كمترين آن 
مربوط به استان كرمان) 9.۸ درصد( است. شكاف نرخ 
تورم دوازده ماهه استان ها در آبان ماه 9.3 درصد است كه 
نسبت به ماه قبل يك واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

     رب گوجه فرنگي پيشتاز گراني  
روز گذش��ته مركز آمار متوس��ط قيمت اقالم خوراكي 
مناطق ش��هري در آبان ١٣٩٧ را نيز منتش��ر كرد. اين 
گزارش كه روند تغيير در نرخ هاي 24 قلم مواد خواركي 
اساسي را رصد مي كند، نشان مي دهد رب گوجه فرنگي 
با افزايش 244.4 درصدي نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( پيشتاز گراني در ميان اين اقالم 
خوراكي بوده است. پس از آن موز با 165.7 درصد افزايش 
و سيب درختي زرد با 103.6 درصد افزايش باالترين رشد 

قيمتي را تجربه كرده اند. 
اين گزارش همچنين نش��ان مي ده��د افزايش قيمت 
در ميان كاالهاي اساس��ي كه از تابستان شدت گرفت 
همچنان ادامه دار است و ثبات نسبي ارز در نقطه جهش 
يافته به آرامش در بازار كاالها منتقل نشده است. مطابق 
جداول مركز آمار از ميان اين 24 كاالي خوراكي 9 قلم در 
آبان ماه امسال نسبت به ماه قبل )تورم ماهانه( همچنان 

باالي 5 درصد افزايش قيمت را ثبت كردند.
بنابراين ارقام مذكور حكايت از آن دارد كه نيروي رشد 
فزاينده ارز و نقدينگي هنوز بطور كامل تخليه نشده است 
و برعكس برخي گفته ها مبني بر آرامش قيمت ها در آبان 
ماه، همچنان شاخص قيمت مصرف كننده رو به صعود 
دارد. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي كه به تازگي 
منتشر كرده نش��ان داده است كه تورم شكل گرفته در 
ماه هاي اخير تنها متضمن تخلي��ه 50 درصد از نيروي 
نقدينگي موجود بوده اس��ت و 50 درصد ديگر هنوز به 
صورت تورم نهفته در اقتصاد وجود دارد كه ممكن است 

بين 12 تا 1۸ ماه آتي بروز يابد. 

     بيشترين و كمترين افزايش ها
بر اس��اس گزارش مركز آمار بيش��ترين افزايش قيمت 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )آبان ١٣٩٦( مربوط به اقالم 
»رب گوجه فرنگي« با ٢٤٤.٤ درصد افزايش و پس از آن 
»موز« با ١٦٥.٧ درصد افزايش و »سيب درختي زرد« با 

١٠٣.٦ درصد است.
همچنين اقالمي مانند گوشت گوسفند، گوساله و مرغ به 

ترتيب 45.5، 55.2 و 49.1 درصد گران شده اند. كمترين 
ميزان افزايش قيمت كاال نسبت به مهر ماه سال 96 به 
ترتيب مربوط به پي��از، عدس، لوبياچيتي و برنج ايراني 

درجه يك است.
از منظر تورم ماهانه جداول ارايه شده در اين گزارش نشان 
مي دهد از 24 قلم كاالي منتش��ر شده 9 قلم كاال تورم 

بيش از 5 درصد را ثبت كرده اند.
بر اساس نتايج به دست آمده در آبان ماه ١٣٩٧، بيشترين 
افزايش قيمت در ماه جاري نسبت به ماه گذشته، مربوط 
به اقالم »خيار« با ٣٣.٨درصد افزايش، »شيرپاستوريزه 
« با ١٢.١ درص��د افزايش و »موز« با ٧.٥ درصد افزايش 

بوده است. 
همچنين رب گوجه فرنگي 7 درصد، پياز 7.5 درصد، پنير 
ايراني پاستوريزه 6.۸ درصد، تخم مرغ 5.4 درصد، مرغ 

ماشيني 5.1 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.
همچنين در اين ماه »پرتقال محص��ول داخل« ٢٧.٠ 
درصد و »سيب زميني « ١٦.١ درصد نسبت به ماه قبل 

بيشترين كاهش قيمت داشته است.
به عقيده كارشناسان با مهار نشدن قيمت ماهانه كاالها 
و با توجه ب��ه افزايش بيش از 5 درصدي در برخي اقالم، 
اين موضوع نشان از باال رفتن تورم در ماه هاي آتي است؛ 
موضوعي كه خود را در شاخص قيمت مصرف كننده آبان 

ماه هم نشان داده است. 
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بانك و بيمه4

بانك مركزي از بانك هاي كشور در خواست كرد

نرخ دالر به كانال 10 هزار تومان نزديك شد

حفظ اعتماد عمومي با افزايش سرمايه 

معامله ارز تا يك ميليون يورو در صرافي ها مجاز شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
رييس كل بان��ك مركزي در بخش��نامه اي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري را ملزم به تدوين برنامه مشخص 
و مناس��ب به منظور بهبود وضعيت و كيفيت سرمايه 

نظارتي كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در اين بخشنامه 
آمده است؛ بانك ها و موسسات اعتباري به واسطه نقش 
متمايز در نظام اقتصادي و برخورداري از ساختار مالي و 
اهرمي متفاوت و همچنين پيچيدگي و تنوع فعاليت ها، در 
معرض ريسك هاي گوناگون قرار دارند. تجارب حاصل از 
بحران هاي مالي سنوات گذشته و توصيه نهادهاي نظارتي 
بين المللي نظير كميته نظارت بانكي بال، با هدف ثبات 
و سالمت سيس��تم بانكي و همچنين پيشگيري از وقوع 
بحران هاي مالي بر حفظ و تقويت منابع سرمايه اي همواره 

تاكيد كرده است.
در اين ميان، نس��بت كفايت س��رمايه از طريق برقراري 
تناس��ب منطقي ميان دارايي هاي در معرض ريس��ك 
با تامين س��رمايه كافي، نقش بس��زايي در حفظ و ادامه 
حيات موسسات اعتباري ايفا مي كند. اين نسبت، ضمن 
محافظت از موسسات اعتباري در برابر زيان هاي وارده، به 
صيانت از حقوق سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومي به 
عنوان بزرگ ترين س��رمايه بانك ها و موسسات اعتباري 
انجامي��ده و مانعي عمل��ي در برابر بروز پديده وحش��ت 
 از بانك ه��ا )Bank Panic( و هج��وم س��پرده گذاران 

)Bank Run( است.
با توجه به موارد اش��اره ش��ده و نظر به اهميت نسبت 
كفايت سرمايه در موسس��ات اعتباري به عنوان يكي 
از شاخص هاي مهم ثبات و سالمت نظام بانكي، بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران در س��ال گذش��ته 
در راس��تاي برنامه اصالح نظام بانكي و تعامل با نظام 
بانكي بين المللي، ضمن به روز رساني ضوابط مربوط به 
سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه موسسات اعتباري، 
موضوع بخش��نامه 17 تيرم��اه 96 و اصالحيه آن در 
تاريخ 5 ارديبهشت 97 تالش كرده است شبكه بانكي 
را به سمت اجراي رهنمودهاي بال 2 و 3 هدايت كند. 
در ضوابط جديد عالوه بر ريسك اعتباري، ريسك هاي 
عملياتي و بازار نيز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا 
كه رقم س��رمايه نظارتي، مبناي محاسبه بسياري از 
نسبت هاي احتياطي است، كاهش آن به زير حداقل 
ال��زام آور، عالوه بر افزايش آس��يب پذيري موسس��ه 

اعتباري، ساير حدود نظارتي را نيز متاثر مي سازد.  
بنابراين با توجه به بانك محور بودن نظام تامين مالي كشور، 
نياز به تقويت منابع سرمايه اي شبكه بانكي بسيار محسوس 
بوده و الزم است بانك ها و موسسات اعتباري كه نسبت 
كفايت سرمايه آنها از حدود مقرراتي 8 درصد شوراي پول 
و اعتبار كمتر است، با تدوين برنامه مشخص و مناسب، 

وضعيت و كيفيت سرمايه نظارتي خود را بهبود بخشند.
ضمنًا عدم رعايت مفاد و حدود دستور العمل فوق االشاره، 
موجب مي شود تا اين بانك، استفاده از ظرفيت هاي موضوع 
ماده )1( قانون اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
)44( قانون اساسي موضوع بخشنامه 10 شهريور 97 را نيز 

مورد توجه قرار دهد.   

  تامين سرمايه بانك از كدام محل ؟
در اين رابطه، كارشناسان معتقدند كه با توجه به شرايط 
فعلي ساختار مالي بانك ها، اين پرسش اساسي وجود دارد 
كه بانك ه��ا از چه محلي بايد كفايت س��رمايه خود را به 
حداقل شاخص هاي استاندارد و توصيه بال 2 و 3 بهبود 
ببخشند و كدام برنامه زمان بندي قادر خواهد بود كه اين 

درخواست و فراخوان بانك مركزي را تحقق ببخشد؟
بانك ها بايد از محل مطالبات و آورده نقدي، مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدي وسود انباشته اين كفايت 
س��رمايه را تامين كنند و از آنجا كه سهامدار عمده اكثر 
بانك هاي بزرگ دولت است و دولت منابع كافي براي اين 
منظور اختصاص نمي دهد يا توان آن را ندارد لذا نمي توان 
انتظار داشت كه كفايت سرمايه اكثر بانك ها به اين زودي 

به نتيجه برسد. 
صاح��ب نظران پول��ي و بانكي معتقدند كه ب��ا توجه به 
قفل ش��دن منابع بانك ها كه به صورت بدهي س��نگين 
224هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، مطالبات معوق 
140 هزار ميليارد توماني، ش��ركت داري و بنگاه داري و 
دارايي هاي مختلف قابل مشاهده است و بخش عمده اي 
از وثايق بانكي بابت طلب بانك ها از بدهكاران، روي دست 
بانك ها باقي مانده و قابليت تبديل به نقدينگي و سرمايه 
نقدي ندارد و... نمي توان انتظار داشت كه بانك ها بتوانند 
دارايي هاي خود را تبديل به پول نقد و س��رمايه كنند و 
از س��هامداران بخواهند كه آورده نقدي را افزايش داده و 

كفايت سرمايه را افزايش دهند. 
از آنجا كه تعداد زيادي از بانك ها در حال حاضر با نسبت 
سرمايه به دارايي هاي زير 6 درصد و 4 درصد و 2 درصد، 
مواجه هس��تند و نقدينگي و دارايي بانك ه��ا هر روز رو 
به افزايش اس��ت، نمي توان انتظار داشت كه سهامداران 
بانك ها آورده نقدي و ميزان سرمايه بانك را تا ده ها هزار 
ميليارد تومان افزايش دهند و بهبود كفايت س��رمايه به 

باالي 8 درصد را محقق كنند. 
ميانگين كفايت سرمايه بانك هاي كشور حدود 5 درصد 
است كه با رقم 8 درصدي مورد انتظار فاصله قابل توجهي 

دارد و با توجه به آنكه سهامدار عمده آنها دولت، نهادهاي 
عمومي و شبه دولتي هاست و بخش قابل توجهي از منابع 
بانك ها به صورت بدهي دولت، مطالبات معوق و تسهيالت 
بانكي قفل شده است، دراين مقطع نمي توان انتظار داشت 
كه از محل آورده س��هامداران، مطالبات س��هامداران يا 

انباشت سود اين منابع تامين شود
همچنين بخش عمده اي از سهام بانك ها چه به صورت 
سهام دولتي، سهام عدالت يا ش��به دولتي ها و نهادهاي 
عمومي، به دولت وابسته اس��ت و خود دولت 224 هزار 

ميليارد تومان به بانك ها بدهكار اس��ت و لذا امكان رشد 
سرمايه بانك ها از سوي منابع دولتي وجود ندارد. 

سهامداران خصوصي بانك ها نيز در شرايطي نيستند كه 
انتظار داشته باشيم آورده خود را افزايش دهند تا كفايت 

سرمايه به باالي 8 درصد برسد. 
از اين رو، بانك هاي ملي، سپه، صنعت و معدن، كشاورزي، 
مسكن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، كه دولتي محسوب 
مي شوند در شرايط كمبود نقدينگي و بودجه دولت، قادر 
به افزايش سرمايه خود نيستند ونمي توان انتظار داشت 
كه سرمايه همه بانك هاي دولتي به رقم مورد انتظار برسد. 
بانك هاي خصوصي ش��ده شامل بانك هاي بزرگ ملت، 
صادرات، تجارت، رفاه كارگران نيز در ش��رايطي هستند 
كه بدهي دول��ت به آنها حدود 80 ه��زار ميليارد تومان 
است و از سوي ديگر به خاطر سهام دولتي و سهام عدالت 
و ش��به دولتي ها، عمال با بيش از 50 درصد سهام دولتي 
مواجه هس��تند و لذا نمي توان انتظار داشت كه دولت به 
عنوان سهامدار عمده آنها بتواند سهام آنها را افزايش دهد 
و اگر بتواند تسهيالت تكليفي را كاهش داده و به تدريج 
بدهي دولت ب��ه بانك ها را كاهش ده��د، در آن صورت 
مي توان انتظار داش��ت كه هر سال رقم اندكي به سرمايه 
اين بانك ها بيفزايد.  سهامداران عمده تعدادي از بانك هاي 
كامال خصوصي مانند پاسارگاد، شهر، كارآفرين و سينا، نيز 
نهادهاي شبه دولتي، عمومي و بنيادها و نهادها هستند 
كه حتي در صورت تامين س��رمايه مورد انتظار و بهبود 
شاخص كفايت سرمايه آنها، بخش كوچكي از نظام بانكي 

ايران را شامل مي شوند. 
طبق يك بررس��ي در فروردين 97، از مجموع 20 بانك 

بررسي ش��ده، فقط 4 بانك نرخ كفايت سرمايه 8 درصد 
و بيشتر دارند. 4 بانك خصوصي شامل سينا، خاورميانه، 
پارس��يان، كارآفرين از كفايت س��رمايه باالي 8 درصد 
برخوردار بوده اند و بقيه بانك ها شامل آينده، گردشگري، 
ايران زمين، س��امان، سرمايه، ش��هر، دي، اقتصاد نوين، 
كوثر، ملل، انصار، قوامين، مهر اقتصادو حكمت ايرانيان، 
نرخ��ي كمت��ر از 8 درصد دارند. همچني��ن نرخ كفايت 
سرمايه 6 بانك بين 6 تا 8 درصد است اما كفايت سرمايه 
10 بانك ديگر كمتر از 6 درصد است كه با هيچ استانداري 

مطابقت ندارد.
بانك هاي خصوصي ش��ده مانند ملت، صادرات، تجارت 
نيز كه بانك هاي بزرگي هس��تند براي تامين س��رمايه 
مورد نياز بايد مبالغ بزرگي از تزريق منابع و سرمايه مورد 
انتظار از سوي سهامداران خود را شاهد باشند تا به كفايت 
سرمايه 8 درصدي برس��ند. بانك ملت حدود 1.7 واحد 
درصد، بانك صادرات حدود 6 واحد درصد و بانك تجارت 
ح��دود 5 واحد درصد كمبود س��رمايه دارد تا به كفايت 

سرمايه 8 درصدي برسد. 
 همچنين ميانگين نسبت كفايت سرمايه براي بانك هاي 
دولتي سپه، كش��اورزي و مسكن طي سال هاي 1390-

1393 به ترتي��ب برابر با 2.46، 5.41 و 4.87 درصد بوده 
است. براس��اس صورت هاي مالي س��ال 95 نيز كفايت 
سرمايه تعدادي از بانك ها به شرح زير اعالم شده است ملت 
6.3 سينا 10.1 خاورميانه 8.22 مهراقتصاد 2.2 آينده 4 
پارسيان 8.7 صادرات 2 قوامين 1.54 ملل 7.24 تجارت 
3 گردش��گري 3.58 ش��هر 4.1 دي 2 كارآفرين 13.75 

اقتصادنوين 6.75 كوثر 6.83 انصار 6 ايران زمين 1.9 

گروه بانك وبيمه|  احسان شمشيري|
روز شنبه 10 آذر ماه نرخ ارز و سكه و طال همچنان به 
روند نزولي خود ادامه داد و هر دالر در بازار آزاد تهران 
و صرافي هاي منطقه بي��ن 11050 تا 11300 تومان 
معامله ش��د. همچنين نرخ درهم ام��ارات نيز 3110 
تومان خريد وفروش ش��ده اس��ت. برخي فعاالن بازار 
نيز اعالم كرده اند كه نرخ دالر در صرافي هاي بانكي با 
كاهش 160 توماني نسبت به پايان روز پنجشنبه، به 
كانال 10 هزار توماني وارد ش��د و نرخ آن به 10 هزار و 
750 تومان رسيده و فروش ارز به نرخ سنا كه در برخي 
صرافي هاي مجاز با ثبت نام متقاضيان انجام مي شد، 

از روز شنبه به صرافي هاي بانكي منتقل شده است. 
به گزارش تعادل، بر اس��اس سامانه سنا كه ميانگين 
نرخ هاي يك روز قبل كاري را اعالم مي كند، نرخ هاي 
ارز روز پنج شنبه براي دالر 11هزار و 198 تومان، يورو 
12 هزار و 952 تومان، پون��د 14 هزار و 943 تومان و 
يوآن 1هزار و 859 تومان و لي��ر تركيه 2333 تومان 
اعالم شده كه نشان دهنده تداوم روند نزولي نرخ ارز در 
هفته گذشته و تداوم آن در هفته جاري است.  در جريان 
معامالت روز شنبه دهم آذرماه در بازار ارز، دالر در دو 
كانال قيمتي متفاوت عرضه مي شد، به نحوي كه نرخ 
دالر در صرافي هاي بانكي در كانال 10 هزار توماني و در 
صرافي هاي غيربانكي در كانال 11 هزار توماني در حال 
معامله است. بر اين اساس نرخ هر دالر در صرافي هاي 
بانكي براي خريد 10 هزار و 700 تومان و براي فروش 
10 هزار و 750 تومان است و در صرافي هاي غير بانكي 
هر دالر براي فروش 11 هزار و 100 تومان نرخ گذاري 
شده است.  در معامالت روز شنبه همچنين هر يورو در 
صرافي هاي بانكي براي خريد 12 هزار و 100 تومان و 
براي فروش 12 هزار و 170 تومان بود. اين در شرايطي 
اس��ت كه در هفته گذش��ته، نرخ دالر در صرافي هاي 

غيربانكي از صرافي هاي بانكي پايين تر بود.

  كاهش قيمت ها ادامه دارد 
رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر 
تهران با اشاره به ادامه روند كاهشي قيمت طال و سكه 
در بازار روز شنبه، اعالم كرد كه قيمت طال و سكه روند 
كاهشي خود را تا واقعي شدن نرخ اين محصول ادامه 
خواهد داد. قيمت طال و سكه در بازار روز شنبه همچون 
روزهاي ابتدايي هفته گذشته روند كاهشي خود را ادامه 
داد. ابراهيم محمدولي اظهار كرد كه همچنان اين روند 

نزولي در بازار طال و جواهر ادامه خواهد داشت، چرا كه 
مردم و بازار انتظار كاهش قيمت ها را دارند.

رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر 
تهران افزود: روز شنبه قيمت هر عدد سكه طرح جديد 
تمام بهار آزادي سه ميليون و 720 هزار تومان و سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز سه ميليون و 600 هزار 
تومان اس��ت. همچنين نيم سكه يك ميليون و 890 
هزار تومان، ربع س��كه يك ميليون و 90 هزار تومان و 
سكه گرمي 645 هزار تومان معامله مي شود. وي ادامه 
داد: هر مثقال طالي 17 عيار يك ميليون و 457 هزار 
تومان و هر گرم طالي 18 عيار، 336 هزار و 300 تومان 
فروخته مي شود و قيمت هر اونس طال در بازار جهاني 
نيز 1223 دالر اس��ت. رييس اتحاديه فروشندگان و 
سازندگان طال و جواهر تهران گفت: قيمت انواع سكه 
و طال در بازار روز شنبه نسبت به روزهاي ابتدايي هفته 
گذشته روند كاهشي دارد، اما نسبت به چهارشنبه عصر 
و پنجشنبه بدون تغيير مانده و نوسان جزيي را تجربه 
كرده است، اما وضعيت بازار نشان مي دهد كه كاهش 
قيمت ها تا رسيدن قيمت طال، سكه و حتي ارز به نرخ 

واقعي خود، ادامه دارد.

  ابالغ دستورالعمل خريد و فروش ارز
 در شبكه صرافي هاي مجاز

در همي��ن حال بان��ك مرك��زي به منظور تس��هيل 
بازگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه اقتصاد كشور، 
»دستورالعمل خريد و فروش ارز در شبكه صرافي هاي 
مج��از« را به تمام ش��ركت هاي صراف��ي داراي مجوز 
معتب��ر از بانك مركزي اب��الغ كرد. به گ��زارش روابط 
عمومي بانك مركزي، اين بانك »دستورالعمل خريد 
و فروش ارز در ش��بكه صرافي هاي مج��از« را طي نامه 
ش��ماره 97.314836 م��ورخ 8 آذر م��اه 1397، پيرو 
»دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادي كش��ور« و در راستاي اجراي بند )1( 
مصوبه شماره 97405 مورخ 23  مهر ماه 1397 »شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، را به تمام شركت هاي صرافي 
داراي مجوز معتبر از بانك مركزي ابالغ كرد. به موجب 
اين دستورالعمل، صرافي هاي مجاز معتبر مي توانند ارز 
حاصل از صادرات را تا سقف يك ميليون يورو يا معادل 
آن به ساير ارزها با ثبت در “سامانه نظارت ارز )سنا( “ به 
صورت اس��كناس يا حواله به نرخ بازار خريداري كنند. 
براين اس��اس، نرخ فروش ارز صرافي هاي مجاز معتبر 

متناسب با شرايط بازار به نرخ بازار و همچنين كارمزد 
فروش متناس��ب با ش��رايط بازار و براي اسكناس دالر 
حداكثر 1000 ريال و براي حواله هاي ارزي حداكثر يك 
درصد خواهد بود. الزم به ذكر است صرافي هاي مجاز 
معتبر موظفند ارزهاي خريداري شده كه در باال به آن 
اشاره شد، را به يكي از روش هاي زير به فروش رسانند: 
الف( فروش ارز بابت مصارف ارزي خدماتي به ش��رح 
جدول مندرج در نامه عموم��ي 97.167547 مورخ 
16  مرداد ماه 1397 بابت مصارف 23گانه و همچنين 
تا س��قف 2.000 يورو و مطابق با نامه عمومي شماره 

97.239055 مورخ 11 مهر ماه 1397
ب( فروش ارز بابت واردات كاال و خدمات بر اساس ثبت 
س��فارش كاال  يا خدمت تاييد شده توسط بانك هاي 
عام��ل به صورت اس��كناس ي��ا حواله ه��اي ارزي در 
چارچوب قوانين و مقررات ارزي با ثبت در »س��امانه 

نظارت ارز )سنا( « 
گفتني است خريد و فروش ارز بين صرافي هاي مجاز 
معتبر به صورت اسكناس يا حواله با ثبت در »سامانه 
نظارت ارز )سنا( « امكان پذير است. همچنين خريد و 
فروش حواله هاي ارزي توسط آن صرافي بر مبناي نرخ 
ب��ازار )به جز درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كاال و 
خدمات( با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا( « مقدور 
است. در پايان يادآور مي شود، تمام هزينه هاي نقل و 

انتقاالت و تبديالت ارزي بر عهده مشتري است.

  سقف گذاري براي تراكنش ها عامل اصلي 
كاهش نرخ دالر

كامران ندري، كارش��ناس اقتصادي نيز عامل اصلي 
كاهش نرخ دالر طي چند روز گذشته را سقف گذاري 
ب��راي تراكنش ها از طريق دس��تگاه هاي كارتخوان و 
كنترل عمليات هاي سفته بازانه در بازارهاي هرات و 
سليمانيه دانس��ت. او در ادامه گفت: عالوه بر اقدامات 
بانك مركزي كه عامل بسيار مهمي در كاهش نرخ ارز 
بود بايد به اين نكته توجه كرد كه تحريم ها همه تاثيرات 
خود را قبل از تاريخ 13آبان گذاشته و كشورهايي كه 
قصد قطع روابط خود با ايران را داش��تند قبل از شروع 

تحريم ها تصميم خود را گرفته بودند.

  پورقاض�ي: ورود ارزهاي خانگ�ي به بازار 
دليل عمده كاهش نرخ

مهدي پورقاضي عضو ديگر اتاق تهران نيز ورود ارزهاي 

خانگي به بازار و به نوعي افزايش عرضه نسبت به تقاضا را 
عامل اصلي كاهش نرخ و آرامش نسبي بازار ارز دانست.

وي افزايش قيمت ارز را بي پايه و منطقي تلقي كرد و 
گفت: بي ثباتي سياسي و بالتكليفي برجام و همچنين 
هراس از 13آبان عمده ترين داليل افزايش نرخ و ورود 

ارزهاي خانگي به بازار دليل اصلي كاهش آن است.

  تاثير كاهش قيمت دالر در بازار
يك كارشناس مسائل اقتصادي معتقد است، اثر كاهش 
نرخ دالر از حدود دو ماه ديگر در بازار مشهود خواهد بود، 

اما قيمت ها به روند سابق برنمي گردد.
علي حيات نيا با اشاره به كاهش قيمت دالر طي چند 
روز اخير و تاثير آن بر قيمت كاالها در بازار، افزود: طي 
چند ماه اخير كه قيمت دالر باال رفت، بسياري از كاالها 
كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با ارز بودند 
افزايش قيمت داشتند كه عمده اين كاالها يا مواد اوليه 
و تجهيزات مورد نياز آنه��ا وارداتي بود و يا اينكه خود 
كاال مستقيم وارد كشور مي شد. حيات نيا در خصوص 
آينده قيمت دالر نيز گفت: به احتمال زياد روند كاهشي 
قيمت دالر تا مرز هشت تا 9000 تومان ادامه خواهد 

داشت و پس از آن ثابت مي شود. 

  آرگون: نرخ منطق�ي دالر بيش از 10هزار 
تومان نيست

عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار 
كرد: طي چند ماه گذشته نرخ ارز به صورت غيرمنطقي 
افزايش پيدا كرده بود و حاال اين جهش غيرواقعي رو 
به افول است.وي گفت: با توجه به شرايط فعلي اقتصاد 
كشور و همچنين قدرت خريد مردم نرخ دالر نبايد بيش 
از 10هزار تومان باشد. آرگون افزود: نرخ ارز طي چند ماه 
گذشته با توجه به هيجانات و جو رواني موجود در جامعه 
و همچنين افزايش تقاضا باال رفته بود اما بعد از شروع 
تحريم ها همه چيز به وقوع پيوست و ديگر هراسي وجود 

نداشت بنابراين بازار به سمت آرامش حركت كرد.

  پيش بين�ي گلدمن س�اش درب�اره افزايش 
قيمت طال

از س��وي ديگر بانك گلدمن ساش بر اين باور است كه 
روند صعودي ارزش دالر به زودي متوقف خواهد شد 
و اين مس��اله در نهايت به نفع قيمت طال خواهد بود. 
اگر رشد اقتصادي امريكا نيز طي سال آينده با كاهش 

روبرو شود، اين مساله موجب افزايش تقاضا براي طال 
مي ش��ود. به گزارش بلومبرگ، بانك گلدمن س��اش 
پيش بيني كرد كه ش��اخص قيمت كاالهاي مختلف 
طي ماه هاي آينده با رشد 17 درصدي روبرو خواهد شد.

بر اساس اين گزارش بانك گلدمن ساش ضمن اشاره 
به شرايط بي ثبات اقتصاد جهاني و اميدواري ها نسبت 
به حل و فصل تنش هاي تجاري در نشس��ت رهبران 
گروه 20 اعالم كرده است كه قيمت كاالها و مواد خام 
طي ماه هاي آينده افزايش چشمگيري خواهد داشت.

  خوش بيني بازار به افزايش قيمت طال 
با وجود افت هفتگي

بر پاي��ه نظرس��نجي ط��الي هفتگ��ي كيتكونيوز، 
كارشناسان وال استريت و سرمايه گذاران انتظار دارند 

قيمت طال در هفته جاري افزايش پيدا كند.
به گزارش ايسنا، معامله گران و تحليلگران به اظهارات 
هفته گذشته جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا 
اشاره كردند كه انتظارات براي افزايش كمتر نرخ هاي 
بهره در آينده و پايان يافتن سيكل افزايش نرخ هاي 
بهره را برانگيخت. سايرين خوش بين هستند كه در 
مذاكرات تج��اري امريكا و چين پيش��رفتي حاصل 
خواهد شد و از رشد ارزش دالر امريكا خواهد كاست.

در نظرسنجي كيتكونيوز از كارشناسان وال استريت، 
16 نفر ش��ركت كردند كه از ميان آنها 11 نفر يا 69 
درصد افزايش قيمت طال در هفته جاري را پيش بيني 
كردند و يك نفر معادل 6 درصد انتظار داشت قيمت 
ط��ال كاهش پيدا كند در حالي كه 4 نفر يا 25 درصد 

نيز نظري نداشتند.
در اين بين، 476 نفر در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز از 
سرمايه گذاران شركت كردند كه از ميان آنها، 269 نفر 
يا 57 درصد افزايش قيمت طال و 122 نفر يا 26 درصد 
كاهش قيمت اين فلز زرد را پيش بيني كردند در حالي 
كه 85 نفر يا 18 درصد نظري نسبت به روند قيمت طال 
نداشتند.براي هفته گذشته 50 درصد از كارشناسان 
وال استريت و 59 درصد از سرمايه گذاران نسبت به باال 

رفتن قيمت طال خوش بين بودند.
در معامالت روز جمعه بازار امريكا، هر اونس طال براي 
تحوي��ل در فوريه 4.40 دالر يا 0.4 درصد كاهش پيدا 
كرد و در 1226 دالر بسته ش��د با اين حال، براي كل 
هفته حدود 0.3 درصد كاهش داشت. بهاي معامالت 

طال براي نوامبر حدود 0.9 درصد افزايش ثبت كرد.
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سرمايه گذاري 12 ميليارد 
دالري بانك سپه در صنايع كشور

عضو هيات مديره اظهار داش��ت: بانك سپه همراه 
شركت بازرگاني دولتي، نيازهاي صنعت آرد كشور 
را برطرف خواهد كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
بانك سپه، پرتوافكنان در مراسم رونمايي از سامانه 
فروش آرد س��اير مص��ارف كه در محل انس��تيتو 
تحقيقات كش��ور برگزار ش��د، گفت: بانك سپه با 
ش��ركت بازرگاني دولتي در تأمين مالي واحدهاي 
مرتبط با صنعت نان و آرد كشور همراه خواهد بود. 
عضو هيات مديره در اين مراسم با اشاره به عملكرد 
نخستين بانك ايراني در حوزه هاي مختلف اقتصادي 
خاطرنشان كرد: بانك سپه طي سال هاي اخير بالغ بر 
12 ميليارد دالر در صنايع باالدستي در حوزه هاي 
پااليش��گاه، نيروگاه، پتروش��يمي، نفت و سيمان 
سرمايه گذاري كرده كه رقم شايان توجهي است. وي 
افزود: سرمايه گذاري هاي بانك سپه از محل منابع 
صندوق توسعه ملي مديريت شده و بانك سپه يكي 
از بانك هاي اصلي و عامل صندوق توسعه ملي است. 
پرتوافكنان بابيان اينكه صنايع معدني كشور شامل: 
چادرملو، گل گهر و گهر زمين، شركت هايي هستند 
كه با س��رمايه گذاري هاي بلندمدت بانك سپه به 
بهره برداري رسيده اند، تصريح كرد: معادن كشور با 
بانك سپه شناخته مي شوند.  تسهيالت كالن بانك 
سپه در راس��تاي اهداف دولت براي رونق اقتصادي 
كشور و ايجاد اشتغال پرداخت مي شود وي با تأكيد 
بر اينكه پرداخت تسهيالت كالن بانك سپه منطبق 
با اهداف و سياست هاي دولت است، اظهار داشت: 
عملكرد بانك سپه با توجه به نيروي انساني باتجربه 
و متخص��ص مورد تأييد و تش��ويق وزارتخانه هاي 
تخصصي قرارگرفته است. عضو هيات مديره بابيان 
اينكه بانك س��په بيش از 3800 بن��گاه كوچك و 
متوسط را در حوزه تسهيالت خرد تأمين مالي كرده 
است، گفت: در س��ال 97 بيش از 45 هزار ميليارد 
ريال براي ت��داوم فعاليت اين بنگاه ها تس��هيالت 
پرداخت شده اس��ت. وي ادامه داد: بانك سپه طي 
سال هاي 96 و 97 بيش از 40 هزار فقره تسهيالت 
براي ازدواج جوانان اختصاص داده است.عملكرد بانك 
سپه در عرصه كالن اقتصادي و كمك به واحدهاي 
صنعتي و مولد همواره موردتوجه و قدرداني مسووالن 
نظام قرارگرفته است. عضو هيات مديره با اشاره به 
اينكه بانك سپه در سنوات گذشته بانك اصلي خريد 
تضميني گندم بوده است، گفت: بانك سپه 13 هزار 
ميليارد ريال به شركت بازرگاني دولتي براي خريد 
گندم منابع اختصاص داده اس��ت. بانك سپه تمام 
تالش خود را براي اينكه بتواند ديدگاه هاي شركت 
بازرگاني دولتي را در اسرع وقت اجرايي كند، به كار 
گرفته است. پرتوافكنان اضافه كرد: يكي از اهداف 
طرح سامانه فروش آرد، سهولت در خريدوفروش آرد 

در سريع ترين زمان ممكن است.

افزايش سهم پول به 15 درصد 
نقدينگي و اثر آن بر تورم

مهدي هاديان| 
تحوالت اجزاي نقدينگي در س��ال جاري حاكي 
از چرخش انباش��ت نقدينگي به نفع پول است و 

پيش بيني مي شود ادامه دار باشد.
در حالي كه نقدينگي در ابتداي سال 1393 معادل 
640 هزار ميليارد تومان بوده است، در شهريورماه 
س��ال جاري به 1670 هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته اس��ت. اين رون��د بيانگر آن اس��ت كه بطور 
متوسط ساالنه 24 درصد به حجم نقدينگي افزوده 
شده اس��ت. در نگاه اول حجم انبوه )تقريبًا 1000 
هزار ميليارد تومان( نقدينگي اضافه شده به عنوان 
يك كليت ديده مي شود كه در مقطع كنوني نيز هر 
روز با حجم كم و بيش يك هزار ميليارد تومان در 

حال بزرگ تر شدن است!
 اما آنچه مهم تر اس��ت اين است كه آحاد اقتصادي 
به عنوان متقاضيان نقدينگي، اين حجم انبوه را با 
توجه به شرايط اقتصادي چگونه مديريت مي كنند. 
اين نكته از آن جهت مهم است كه افراد مي توانند 
نقدينگ��ي خود را به ش��كل پول )عمدتا س��پرده 
ديداري( يا شبه پول )عمدتا سپرده سرمايه گذاري( 
نگهداري نمايند؛ ولي تغيير ترجيحات نسبت به هر 
يك از اين دو وجه، آثار متفاوتي بر متغيرهاي كالن 
اقتصادي باالخص تورم خواهد داش��ت. آمارهاي 
بخش پولي و بانكي اقتصاد ايران بيانگر آن است كه 
طي دوره 4 ساله 1396-1393 به سبب پرداخت 
نرخ بهره هاي چشمگير در شبكه بانكي، نقدينگي 
اضافه ش��ده عمدتْا به شكل ش��به پول نگهداري 
شده است، به گونه اي كه به تدريج از سهم پول در 
نقدينگي كاسته شده و در مقابل بر سهم شبه پول 
افزوده شده است. اين روند در اولين ماه از فروردين 
س��ال جاري نيز تكرار شده اس��ت. بر اين اساس، 
در حالي كه در ابتداي س��ال 1393 س��هم پول در 
نقدينگي حدود 19 درصد بوده اس��ت، در انتهاي 
فروردين سال جاري اين سهم به حدود 12 درصد 
تنزل يافته كه كمترين ميزان آن در تاريخ اقتصاد 
ايران است. همچنين، در حالي كه در ابتداي سال 
1393 نسبت نگهداري شبه پول به پول 4 بوده است، 
در فروردين امس��ال اين نسبت به باالترين ركورد 
تاريخي خود يعني عدد 7 افزايش يافته است.اين 
روند 2 تعبير دارد: يكي اينكه، طي دوره مورد بررسي 
تقاض��اي معامالتي پول به دلي��ل ركود اقتصادي 
به شدت كاهش يافته و ديگري اينكه نقدينگي بيش 
از حد به جامعه پمپاژ شده اس��ت و لذا افراد سعي 
كرده اند از طريق نگهداري نقدينگي مازاد به شكل 
شبه پول )سپرده مدت دار( به تعادل ترازهاي پولي 
دست يابند. در نتيجه اين تحوالت، نرخ تورم نيز در 
يك مسير كاهنده قرار گرفت و براي دو سال متوالي 
)1396-1395( كمتر از  10 درصد شد كه طي 4 

دهه انقالب اسالمي بي سابقه بوده است.
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 ورود صندوق هاي فروش
و اجاره امالك به بازار سرمايه

يك مس��وول س��ازمان بورس با بي��ان اينكه مدل 
صندوق هاي قابل معامله براي سهم هاي تخصيص 
يافته هر صنعت در س��بد سهام عدالت هنوز در حد 
اليحه است، گفت: صندوق هاي امالك و مستغالت با 
تحصيل امالك و اجاره داري، در فرصت مناسب اقدام 
به فروش دارايي ها مي كنند. محمد رضا معتمد، مدير 
نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در گفت وگو با 
فارس از اعالم جزييات سازوكار فعاليت صندوق هاي 
تأمين مالي جمعي تا يك هفته آينده خبر داد و گفت: 
ابالغيه شوراي عالي بورس براي صندوق هاي تامين 
مالي جمعي تهيه شده اما مصاديق نهادهاي مالي كه 
بايد عامليت اين صندوق ها را بر عهده گيرند، بايد از 
سوي هيات مديره سازمان بورس تهيه شود تا اينكه 
مشخص شود چه نهادهاي مالي با چه ويژگي هايي 
مي توانند پلتفرم كراود فاندينگ ها را مديريت كنند. 
اين مقام مسوول ياد آور شد: حداقل سرمايه گذاري 
براي اين صندوق ها 1000 واحد 100 هزار توماني 
است كه باعث مي شود س��رمايه گذار براي ورود به 
صندوق هاي كراود فاندينگ حداقل 100 ميليون 
تومان پول نقد در اختيار داشته باشد و اظهار نمايد 
كه اين منابع را مي تواند سرمايه گذاري كند و اگر هر 
زماني مدير صندوق از وي منابع بيشتري را درخواست 
نمايد، مي تواند اين آورده را با توجه به آگاهي كامل به 
عملكرد صندوق افزايش ده��د. معتمد از راه اندازي 
صندوق س��رمايه گذاري فروش و اج��اره امالك و 
مس��تغالت خبر داد و گفت: تف��اوت اين صندوق با 
صندوق هاي س��رمايه گذاري زمين و ساختمان به 
گونه اي است كه با تحصيل امالك و اجاره داري آن، 
در فرصت مناسب اقدام به فروش دارايي ها مي كنند. 
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس با بيان 
اينكه اين صندوق ها به دنبال خريد و فروش تسهيالت 
خرد و تخصيص آن به متقاضيان خريد مسكن نيست، 
پيرامون آخرين اقدام ها براي تعيين مدل واگذاري 
س��هام عدالت به بيش از 49 ميلي��ون ايراني گفت: 
متولي سهام عدالت سازمان خصوصي سازي است 
اما با همكاري سازمان بورس مدل مورد بررسي براي 
آزاد سازي س��هام عدالت ميان مشموالن، بر اساس 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( براي 
سهم هاي تخصيص يافته از هر صنعت پيشنهاد داده 

شده كه هنوز در حد اليحه و بررسي است.

 آغاز رقابت پربسامد
در بازار سرمايه

نخستين رقابت معامالت الگوريتمي در بازار سرمايه 
با هدف تالش در جهت رس��يدن به استانداردهاي 
جهان��ي، مش��اركت بيش��تر نخب��گان حوزه هاي 
فناوري اطالعات و مالي در بازار س��رمايه، گسترش 
و بسط مفاهيم نوين بازار سرمايه به جامعه، معرفي 
فرصت هاي شغلي فعاالن حوزه معامالت الگوريتمي 
در سطح كش��ور، معرفي قابليت هاي نرم افزاري و 
ابزارهاي معامالتي نوين به افراد جامعه و همچنين 
ارتقاي دانش حرفه اي فعاالن بازار س��رمايه برگزار 
مي ش��ود. در همين رابطه ياس��ر فالح، مديرعامل 
شركت اطالع رساني و خدمات بورس به سنا، گفت: 
بازار سرمايه طي نيم قرن زيست اقتصادي تغييرات 
بس��ياري را تجربه كرده و نحوه س��فارش گذاري و 
معامالت يكي از مهم ترين تغيي��رات در اين مدت 
اس��ت. در طول پنج دهه هم شيوه سفارش گذاري 
در بازار س��رمايه دگرگون شده و هم استراتژي هاي 
خريد و فروش س��هام توسط سرمايه گذاران به بلوغ 
رسيده اس��ت. مديرعامل ش��ركت اطالع رساني و 
خدمات بورس  عنوان كرد: اس��تراتژي هاي خريد و 
فروش از ابزارهاي ساده نمودارهاي تحليل تكنيكال و 
سيگنال هاي بنيادي روي كاغذ شروع شد و اكنون به 
الگوهاي تماما الكترونيكي خريد و فروش رسيده است.  
فالح با تاكيد بر اينكه اكنون تبلور هر دو پيشرفت فوق 
الذكر را مي توان در معامالت الگوريتمي يافت، افزود: 
معامالت الگوريتمي در بازارهاي مالي الكترونيكي، 
به معناي استفاده از برنامه هاي رايانه اي و ماشين به 
جاي انسان، براي ورود سفارش هاي معامالتي است. 
فالح جزييات برگزاري نخستين مسابقه معامالت 
الگوريتمي را تشريح كرد و گفت: در »مسابقه معامالت 
الگوريتمي بازار سرمايه« تيم هايي سه نفره )متشكل 
از يك متخصص فناوري اطالعات، يك متخصص 
مديريت مالي و يك سرپرست به عنوان مسوول تيم( 
به مدت چهار هفته معامالتي به رقابت مي پردازند 
. طبعا ذات اين مسابقه الكترونيكي است و در واقع، 
الگوريتم ها به رقابت مي پردازند نه افراد بطور مستقيم . 
از اين رو، شرايطي براي اين مسابقه در نظر گرفته  شده 
كه برآورنده اين هدف باشد . ممكن است در بازار واقعي 
افراد به صورت تركيبي از معامالت الگوريتمي و عادي 
فعاليت خود را پيش ببرند ولي در اينجا هدف، مسابقه 
با ابزار فوق است. از اين رو، تصميم بر آن است كه تيم ها 
مداخالت انساني را در طول ساعت بازار انجام ندهند. 
به اين جهت، مسابقه دهندگان بايد الگوريتم خود را 
در يك سرور ايزوله بارگذاري كنند و سرويس هاي 
مورد نياز خود را از طريق API مشخصي در اختيار 
آنها قرار مي گي��رد، دريافت كنند . با اين حال، چون 
ممكن است خطايي ناخواسته در الگوريتم پديدار 
شود، تيم ها مي توانند در طول روز، فعاليت الگوريتم 

خود را متوقف كنند .
ياسر فالح اضافه كرد: همچنين با توجه به پويايي اين 
شيوه، پس از ساعت معامالت تيم ها اجازه بازبيني 
الگوريتم خود را خواهند داشت . همچنين يك نفر 
از مس��ابقه دهندگان در ي��ك روز از هفته در محل 
مسابقات حاضر خواهد شد. مسابقات مطابق معمول 
بازار سرمايه از ساعت 9 تا 30: 12 انجام خواهد شد . 

دبير كميته اجرايي رقابت معامالت الگوريتمي بازار 
س��رمايه ادامه داد: اين مسابقات در سه بخش اوراق 
بهادار ب��ا درآمد ثابت، خريد و فروش س��هام و حل 
مساله است . دو مسابقه اول به صورت پيوسته بوده 
و مسابقه حل مساله تنها در هر هفته يك بار توسط 

برگزاركنندگان مسابقه طراحي مي شود . 

»تعادل« از را ه ها و بيراهه هاي توسعه بازار سرمايه گزارش  مي دهد 

نهاد ناظر بورس كجاست
گروه بورس| مسعود كريمي|

 برخي از سهامداران بازار سرمايه كشور كه اين روز ها 
شاهد تداوم سقوط قيمت دارايي هاي سهامي خود 
هس��تند به دنبال مقصري مي گردن��د تا رفتار هاي 
غير حرف��ه اي و به گونه اي هيجاني خود را در زمين 
آن بيندازند. در همين حال، اين دس��ت از افراد كه 
غالبا هم��گام با موج افزايش قيمتي س��هام صنايع 
و ش��ركت هاي بورس��ي وارد جريان داد و س��تد ها 
شدند، نهاد ناظر بورس را مقصر اصلي اين ريزش ها 
مطرح مي كنند و بر اين باورند كه س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار بايد به نوع��ي از تداوم ريزش قيمت 
س��هم ها جلوگيري كند. اين نوع دي��دگاه در غالب 
س��رمايه گذاري كه در هيچ جاي دنيا رواج ندارد در 
گام نخست نشان از ضعف اطالعاتي سرمايه گذاران 
در اين بخش از اقتصاد كشور دارد كه در اين زمينه 
نهاد ناظر مي بايست برنامه هاي مدوني را در راستاي 
آموزش به اغلب افراد جامع��ه پيش از ورود به بازار 
سرمايه به واس��طه برگزاري كالس ها يا مواردي از 
اي��ن قبيل پياده س��ازي كند. به ه��ر روي جداي از 
اين موض��وع، ايجاد فضاي ام��ن معامالتي از جمله 
برخورد قاطع با س��يگنال فروشان بازار، ممانعت از 
تصيمات خلق الس��اعه با همكاري ساير دستگاه ها 
كه بطور جدي در فضاي تاالر شيش��ه اي تاثيرگذار 
خواهد بود، ايجاد چش��م انداز شفاف بر اساس ثبات 
در قوانين و... مي تواند به ميزان بسيار زيادي از رفتار 
هيجاني و بي منطق حاكم بر فضاي معامالتي بكاهد. 
در همي��ن حال، اغلب صاحب نظران بازار س��رمايه 
كش��ور معتقدند كه ورود نهاد ناظر به سازوكار دادو 
ستد ها در راس��تاي ايجاد تعادل معامالتي در بازار 
مثبت ي��ا منفي اث��رات مخربي را طي ب��ازه زماني 
بلندمدت در پي خواهد داشت كه اين مهم با تعريف 
اصلي و اساس��ي بورس كه بازاري اس��ت، ش��فاف 
و معام��الت آن بر اس��اس عرض��ه و تقاضاي واقعي 
صورت مي گي��رد بطور كامل در تناقض خواهد بود. 
به هر حال، ضرورت هاي مديريتي در جهت جبران 
كاس��تي  هاي بازار و تنگ كردن فضا براي دالالن و 
سوءاس��تفاده كنندگان مجازي مي تواند از راه هاي 
توسعه اي بازار س��رمايه مطرح شود و در عين حال، 
انتظار دخالت سياست گذار در روند منطقي معامالت 
سهام با اس��تراتژي ايجاد ثبات قيمتي يا جلوگيري 
از ريزش هاي بيشتر از حد معمول نيز از بيراهه هاي 

توسعه اي بورس محسوب خواهد شد.

    ضرورت هاي مديريتي بازار
در همين رابطه، حامد س��تاك مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان در خصوص وظايف 
نهاد ناظر بورس در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: 
به صورت كلي نهاد ناظر نبايد تحت هيچ شرايطي در 
روند معامالتي بازار سهام دخالت كند. اين در حالي 
اس��ت كه اين نهاد مي بايست بس��تر هاي الزم را در 

راستاي افزايش شفافيت بازار مهيا كند.
وي معتقد اس��ت كه در اين راستا استفاده از برخي 
ابزار ه��ا همانند توقف معامالت و ... كه مي توانند در 
كاهش هيجانات نقش بسزايي را ايفا كنند در مواقع 

لزوم مفيد واقع مي شوند. اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنش��ان كرد: در همين حال ب��ه هر ميزاني كه 
دخالت نه��اد ناظر در روند معامالتي بازار س��رمايه 
كمتر باش��د و در جهت افزايش دانش و سواد مالي 
آحاد سرمايه گذاران، افزايش شفافيت بازار، تسهيل 
دسترسي به اطالعات سالم و صحيح، برخورد قاطع 
با تخلفاتي كه منجر به مطلوب نشان دادن وضعيت 
بازار ش��ود يا بالعكس بطوري كه وضعيت شركت ها 
مطلوب باشد و به نوعي از اعالم آن در بازار جلوگيري 
شود، گام بردارد به طور قطع اطالعات بازار سرمايه 
براي جامعه س��هامداري قابل اتكا تر خواهد شد كه 
اين مهم مي توان��د مهم ترين خصلت نهاد ناظر بازار 

سرمايه در نظر گرفته شود. 
 مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
درباره ساختار ها و ريز ساختار ها و ساير بستر هايي كه 
نهاد ناظر بايد فراهم كند نيز بيان كرد: فراهم كردن 
سيستم معامالت و سيستم پس از معامالت بطوري 
كه همزمان با ميزان قاب��ل توجهي از ورودي مواجه 
ش��د بتواند به حالت مطلوبي به فعالي��ت خود ادامه 
دهد، رسيدگي مناسب به اعتراضات، ايجاد بستري 
در جهت پيگيري و احقاق حقوق سرمايه گذاران خرد 
و كالن به عنوان مثال زماني كه سود سهم ها به شكل 
مناس��بي در موارد قانوني خود توزيع نمي شود و... از 
ديگر وظايف و اقدامات ضروري نهاد ناظر خواهد بود.

به گفته حامد ستاك وظيفه نهاد ناظر مثبت يا منفي 
كردن روند بازار سهام نيست. در همين حال، اگر به 
سمتي حركت كند كه بخواهد بازار را مثبت يا منفي 

كند بطور قطع بيراهه رفته است.

وي افزود: اينكه بازار در روندي مثبت يا منفي حركت 
كند به ش��رايط اقتص��ادي، ميزان عرض��ه و تقاضا، 

احساسات بازار و... بستگي دارد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه بر اين باور است كه در 
سيستم معامالت، تقسيم س��ود ها و مواردي از اين 
قبيل متاسفانه كاستي هايي وجود دارد. اين در حالي 
است كه در بازار هاي مترقي هر 3 ماه يك بار اقدام به 
تقسيم سود سهمي مي ش��ود و خيلي از افراد از اين 
طريق زندگي خود را مديري��ت مي كنند. اما در بازار 
سرمايه ايران شرايط به گونه اي است كه سهامداران 
خيلي نمي توانند از طريق دريافت سود سهمي ارتزاق 
كنند چرا كه پس از س��ال مالي، 8 ماه فرصت وجود 
دارد كه بعضا شركت ها سود  هاي اعالمي در مجامع را 

نيز طي اين مدت هم پرداخت نمي كنند.
حامد ستاك تاكيد كرد: حتي اگر در روز هاي مثبت 
و منفي انتظ��ار دخالت اين نهاد در جهت تغيير روند 
بازار را داش��ته باش��يم بطور قطع خواسته اشتباهي 
خواهد بود كه در بلندمدت به بازار س��رمايه كش��ور 

ضربه مي زند.

    نقش صندوق ها
وي در خصوص نقش صندوق توس��عه و تثبيت بازار 
س��رمايه نيز گفت: اي��ن صندوق ها باي��د به صورت 
مستقل اداره شوند و بايد از متخصصين متعهد و داراي 
صالحيت در آن استفاده شود. بر اين اساس، افرادي 
كه مورد اعتماد بازار سرمايه هستند بايد مسووليت 
صندوق ها را بر عهده داشته باشند و در روز هاي خوب 
و بد نقش بازارگردان ها را به صورت كالن از اين طريق 

ايفا كنند. اين در حالي اس��ت كه نبايد تحت نظارت 
نهاد ناظر قرار داشته باشند.

    بهره برداري از شرايط 
از س��ويي ديگر، علي پروين مدير تحليل كارگزاري 
پارس ايده بنيان درباره نقش نهاد ناظر بازار سهام در 
گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: نهاد ناظر مي بايست 
در گام نخس��ت واقعيات بازار س��هام را به درستي 
اطالع رس��اني كند و بايد به معامله گ��ران آموزش 
ده��د كه چنين نوس��اناتي طبيعي ب��وده و در ذات 

بازار قرار دارد.
ب��ه گفته اين تحليلگ��ر بازار س��رمايه زماني كه در 
روند صعودي اطالع رساني در خصوص دليل صعود 
ش��اخص ها صورت نمي گي��رد و فقط ب��ه نوعي از 
ش��اخص هاي مثبت بهره  برداري صورت بگيرد در 
نتيجه در بازار منف��ي نمي توان از المان هايي كه در 
شاخص مثبت مورد تبليغات قرار مي گرفت دوباره 

استفاده كرد، بنابراين با مشكل مواجه مي شويم.
وي خاطرنشان كرد: بايد از ابتدا نهاد ناظر بورس اقدام 
به برگزاري دوره ها، س��مينار ها و تقويت كارگزار ها 
كند بطوري كه آنها نيز به مشتريان خود اعالم كنند 
رشد بازار بورس فقط به دليل رشد قيمت دالر صورت 
گرفت و اي��ن مهم به دليل ايجاد خ��ط توليد جديد 
در ش��ركت هايي با قدمت بيش از 30 الي 40 س��ال 
فعاليت يا تكنولوژي و ارزش افزوده جديد نبوده است. 
بنابراين با بيان چرايي رشد بازار به دليل افزايش برخي 
المان ها، طبيعتا زماني كه اين موارد با كاهش همراه 

شوند بازار نيز تغيير روند خواهد داد.

مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان تصريح كرد: 
زماني كه چنين دانش��ي را به كارگزاران و بطور كلي 
به بازار سرمايه كشور انتقال نداده ايم، يقينا بسياري 
از معامله گران و افرادي كه اقدام به س��رمايه گذاري 
در بازار كردند با مش��كل مواجه خواهند شد. اين در 
حالي است كه بدترين حالت اين موضوع سرگرداني 

سرمايه گذاران است.

    سيگنال دهي و انفعال ناظر
علي پروين با انتقاد از موضوعاتي پيرامون معامالت 
بازار سرمايه نيز تاكيد كرد: در حال حاضر انبوهي از 
كانال هاي سيگنالي در بازار فعاليت مي كنند و توسط 
افرادي كه از دانش و تخصص الزم برخوردار نيستند 
مديريت مي ش��وند. اين در حالي است كه نهاد ناظر 
بورس نيز هيچ اقدامي را در راستاي مقابله با اين مهم 
ص��ورت نمي دهد تا معامله گ��ران بتوانند در فضايي 

سرشار از آرامش به داد و ستد هاي خود برسند.
اين كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه بررسي 
بس��ياري از كانال هاي تلگرامي نش��ان مي دهد كه 
نوسانات 5 الي 10 هزار واحدي را يك نقطه حمايتي 
مطرح مي كنند و زماني كه شاخص ها با ريزش همراه 
مي شوند سازمان بورس را مقصر اصلي اين مهم اعالم 
مي كنند. اين در حالي اس��ت كه واقعيت بازار رش��د 
دالري بود كه از خرداد ماه توسط كارشناسان اعالم 
شد و چشم انداز شاخص بورس هم تا محدوده 185 
و 200 هزار واحد رش��د برآورد شد. از طرفي، ريزش 

نماگر  هم به دليل افت دالر مطرح شد.
وي افزود: زماني كه س��ازمان بورس خوراك س��الم 
نمي دهد و ب��ه نوعي ب��ه چنين كانال هاي��ي اجازه 
فعاليت داده مي ش��ود بطور قطع بازار با مشكل رو به 

رو خواهد شد.

    ارمغان سود بيشتر از بانك
مدير تحليل كارگزاري پارس ايده بنيان درباره روند 
داد و ستد هاي نيز گفت: بازار با توجه به اين موضوع 
كه تالش مي كند خود را به قيمت دالر نيمايي برساند، 
پيش بيني مي ش��ود كه قيمت ها كم كم براي خريد 
جذاب مي شوند و در چنين ش��رايطي معامله گران 
مي توانند به صورت پله اي در حمايت هاي بازار اقدام به 
خريد كنند. از طرفي، احتمال اينكه بازار سهام سودي 
بيش از سود بانكي 20 درصدي را براي سهامداران به 

ارمغان آورد بسيار زياد است.

    چگونگي عملكرد صندوق تثبيت و توسعه 
اين تحليلگر بازار س��رمايه درخصوص نوع عملكرد 
صندق هاي توس��عه و تثبيت بازار ابراز داش��ت: اين 
صندوق ها بطور قطع به واسطه تحليلگران مديريت 
مي شوند. بنابراين زماني كه صندوق ها شروع به خريد 
كنند و بازار با ريزش رو به رو ش��ود قطعا مورد انتقاد 
قرار مي گيرند كه چرا سرمايه سرمايه گذاران و منابع 
بانك ها به هدر رفت. در نتيجه عاقالنه اس��ت كه اگر 
خريدي صورت مي گيرد در مواقعي باشد كه بازار فراتر 
از انتظ��ار و به صورت هيجاني زير ارزش ذاتي فروش 

انجام مي شود.

ريزش ارزش سهام ادامه دارد
نگاهي به آمار معامالت ديروز بورس و فرابورس نشان مي دهد

گروه بورس| 
 بازار سهام اين هفته را با كاهش قيمت ها آغاز كرد؛ 
بطوري كه نمادهايي در گروه هاي فلزي، معدني و 
برخي از سهم هاي پااليش��ي و حتي چند بانك در 
كاهش شاخص هاي بازار س��رمايه نقش عمده اي 
داشتند. با باز شدن معامالت روز گذشته، شاخص 
كل بازده نقدي و قيمتي با ش��يب نسبتا ثابتي افت 
كرد و در نهايت با 3918 واحد كاهش در تراز 159 
هزار و 853 واحدي نشست. شاخص كل هم وزن نيز 
هم جهت با شاخص كل با افت روبرو شد و در نهايت 
با ۶14 واحد كاهش رقم 2۶ ه��زار و ۶22 واحدي 

را تجربه كرد.
شاخص آزاد ش��ناور نيز در اين روز با 4۷18 واحد 
كاه��ش رقم 1۷0 ه��زار و 244 واح��دي را تجربه 
كرد و ش��اخص بازار اول و ب��ازار دوم نيز هر يك به 
ترتيب 3152 و ۶519 واح��د افت كردند.از جمله 
نمادهايي كه به كاهش فزاينده ش��اخص هاي بازار 
سهام كمك كردند مي توان به فوالد مباركه اصفهان، 
توسعه معادن و فلزات و سرمايه گذاري نفت، گاز و 
پتروشيمي تامين اشاره كرد. هر يك از اين نمادها 
به ترتيب 334، 195 و 184 واحد تاثير كاهنده روي 

شاخص كل گذاشتند.
از طرفي معدود نمادهايي همچون فوالد خراس��ان، 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران و مخابرات ايران هر 
يك به ترتيب 89، 83 و 18 واحد تاثير افزاينده روي 
ش��اخص ها داش��تند. در گروه كانه هاي فلزي امروز 
شاهد افت تعدادي از نمادها بيشتر از 2.5 درصد بوديم 
همچنين قيمت سهام برخي شركت ها همچون توسعه 
معدني و صنعتي صبانور، با ما، معادن منگنز ايران و 

معدني دماون��د با بيش از چهار درصد كاهش قيمت 
مواجه شد. همچنين در روز شنبه شيميايي ها با افت 
فزاينده قيمت مواجه شدند. تعدادي از نمادهاي اين 
گروه بيش از چهار درصد افت كردند. در اين گروه 18۷ 
ميليون سهم به ارزش بيش از ۶2 ميليارد تومان مورد 
دادوس��تد قرار گرفت. خودرويي ها نيز شاهد حجم 
معامالت بيش از 259 ميليون س��هم بودند؛ بطوري 
كه ارزش معامالت اين گروه ب��ه 35 ميليارد تومان 
رس��يد. اما س��هم هاي اين گروه نيز با كاهش قيمت 
فزاينده روبه رو ش��دند. از جمله آن مي توان به سايپا، 
ايران خودرو، زامياد، سايپا آذين، گروه سرمايه گذاري 
ايران خودرو، صنايع ريختگري ايران، چرخش��گر و 
كمك فنر ايندامين اشاره كرد كه بيش از چهار درصد 

در قيمت پاياني افت را تجربه كردند.
بنابراين ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۶04 
ميليارد تومان رس��يد كه اين رقم ناشي از دست به 
دست شدن بيش از دو ميليارد سهم و اوراق مالي در 

12۷ هزار و 130 نوبت دادوستد بود.

   شاخص فرابورس 3 درصد افت كرد
معامالت فرابورس ايران در دومين هفته معامالتي 
آذرماه با افزايش چشم گير حجم و ارزش مبادالت 
كليد خورد به طوري كه يك ميليارد و 92۶ ميليون 
ورقه بهادار به ارزش بيش از ۶ هزار و 28۷ ميليارد 
ريال ط��ي روز دهم آذرم��اه در بازارهاي فرابورس 
ايران دادوستد شد. در روز دوشنبه، سهامداران در 
مجموع بازاره��اي اول و دوم به نقل وانتقال بيش از 
309 ميليون سهم به ارزش يك هزار و 309 ميليارد 
ريال اقدام كردند كه باالتري��ن رقم حجم و ارزش 

معامالت به ترتيب به نمادهاي »دي« و »كگهر« 
اختصاص داشت.

معامله گ��ران ب��ازار پايه نيز يك ميلي��ارد و 595 
ميليون سهم به ارزش دو هزار و 1۷8 ميليارد ريال 
را ميان خود دست به دس��ت كردند كه باالترين 
حجم و ارزش مبادالت در ميان سه تابلو اين بازار 
در اختيار نماد شركت پلي اكريل ايران قرار گرفت.

در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز بيش از 22 ميليون 
ورقه بهادار شامل اوراق تسهيالت مسكن، اوراق 
بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
به ارزش دو هزار و 800 ميليارد ريال مبادله ش��د 
كه اين حجم از جابه جايي ها در 9 هزار و ۶1۶ نوبت 
معامالتي انجام شد. نگاهي به بيشترين افزايش و 
كاهش قيمت در ميان نمادهاي فرابورسي حاكي 
از آن است كه نماد »ماديرا« بيشترين رشد قيمتي 
را تا س��قف 5 درصدي به همراه داشته و در سمت 
مقابل نماد »س��مگا« بار بيش��ترين افت قيمتي 
را به دوش كش��يده اس��ت. نمادهاي »مارون« و 
»زاگرس« نيز در روز قبل، بيشترين اهرم منفي را 
روي شاخص كل فرابورس بر جاي گذاشتند و اين 
نماگر در نهايت با اف��ت 3 درصدي در ارتفاع يك 

هزار و ۷1۷ واحدي ايستاد.
توقف نماد معامالتي اسناد خزانه اسالمي در نماد 
»اخزا۷011« در پاي��ان معامالت روز 10 آذرماه 
به منظ��ور پرداخت مبالغ اس��مي اين اس��ناد از 
رويدادهاي مهم روز شنبه بود. از رويدادهاي مهم 
روز يكشنبه يازدهم آذرماه نيز مي توان به عرضه 
يكجاي ۷.81 درصدي سهام غيرمديريتي شركت 
بانك سامان اشاره كرد. بدين ترتيب بيش از ۶24 
ميليون و 530 هزار س��هم اين ش��ركت با قيمت 
پايه هر سهم 1900 ريال بطور يكجا و نقد يا نقد و 
اقساط از طريق عرضه در بازار فرابورس روي ميز 

فروش مي رود.

ارتقاي جايگاه سازمان بورس در »آيسكو«
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

ارتقاي عضويت س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در 
آيس��كو نمايانگر رش��د و تكامل جهاني بازار سرمايه 
ايران است، چراكه به منظور تحقق اين موضوع، كليه 
قوانين و استانداردهاي موجود در بازار سرمايه ايران با 
استانداردهاي موجود در اين نهاد بين المللي منطبق شد.

تالش هاي بي وقفه س��ازمان بورس و اوراق بهادار براي 
ارتقاي عضويت از »پيوس��ته« به »عادي« به سرانجام 
رس��يد. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم 
اين خبر به س��نا، گفت: ارتقاي عضوي��ت در اين نهاد 
بين المللي نمايانگر رشد و تكامل جهاني بازار سرمايه 
ايران اس��ت و براي دس��تيابي به اين جايگاه، تمامي 
قوانين و استانداردهاي موجود در بازار سرمايه ايران با 

استانداردهاي موجود در آيسكو منطبق شد.
دبير شوراي عالي بورس با اشاره به اينكه آيسكو تقريبا 
95 درصد بازارهاي سرمايه دنيا را در برمي گيرد، ادامه 
داد: پس از 10 س��ال تالش و پيگيري هاي مس��تمر 
و طي برگزاري جلس��ات متعدد با دبيركل و مقامات 
ارشد آيسكو و نيز انجام رايزني هاي الزم با مقامات ساير 
بازار هاي سرمايه دنيا، سازمان بورس و اوراق بهادار ايران 
در فروردين 1395 به عنوان يكي از اعضاي پيوس��ته 
آيس��كو پذيرفته ش��د. وي تصريح ك��رد: تالش هاي 
بي وقفه س��ازمان بورس به منظور ارتقاي عضويت از 
»پيوس��ته« به »عادي« از همان ابتدا آغاز شد كه اين 
مهم اكنون به سرانجام رسيد. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به تالش ها و زحمات بي وقفه تيمي 
در سازمان بورس به منظور تحقق اين هدف، گفت: نكته 
حايز اهميت اين اس��ت كه از اين پس بستر هاي الزم 
براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بيشتر فراهم 
مي شود و سرمايه گذاران خارجي قادر خواهند بود تا با 

اطمينان بيشتري در بازار سرمايه ايران سرمايه گذاري 
كنند. محمدي خاطرنشان كرد: حضور سازمان بورس 
در آيس��كو منجر به تبادل اطالعات در باالترين سطح 
حوزه بازار سرمايه با نهاد هاي ناظر بر بازار سرمايه عضو 
آيسكو مي شود. همچنين انتقال تكنولوژي، تخصص و 
استفاده از برنامه هاي آموزشي آيسكو فرصتي بي نظير 
براي بازار سرمايه ايران فراهم مي كند. سخنگوي سازمان 
بورس با تاكيد بر اينكه تمامي اركان بازار سرمايه ايران 
از جمله شركت  هاي بورس تهران، بورس انرژي، بورس 
كاال، فرابورس و سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه و 
كانون ها نيز مي توانند به عضويت آيسكو درآيند، افزود: 
از مزايا و ويژگي هاي مهم ارتق��اي عضويت براي بازار 
سرمايه ايران، مشاركت در كليه رأي گيري هاي آيسكو، 
امكان عضويت در تمامي كميته هاي آن، ش��ركت در 
تمامي رويداد ها و فعاليت هاي آيس��كو بطور فعال تر و 
پررنگ تر است. يادآور مي شود؛ با ارتقاي صورت گرفته، 
سازمان بورس و اوراق بهادار مي تواند رياست و معاونت 
كميته هاي عضو از جمله »كميته منطقه اي شمال آفريقا 
و خاورميانه« و »كميته رشد و بازار هاي نوظهور« را به 
دست آورد و امكان عضويت در هيات رييسه آيسكو را 

نيز خواهد داشت.

نماينده مجلس شوراي اسالمي:  حمايت مالياتي از شركت هاي بورسي در توسعه بازار سرمايه نقش دارد
براي توسعه بورس بايد از حضور شركت ها در بورس حمايت 
شود و در اين راستا سياست هاي تشويقي در بخش ماليات 
بايد مورد توجه قرار بگيرد.  عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي نقش بورس در زمينه 
ساماندهي نقدينگي را موثر دانست و گفت: حمايت مالياتي 

از شركت هاي بورسي در توسعه بازار سرمايه نقش دارد.
به گزارش خانه ملت، غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي درباره 
نقش بورس در زمينه س��اماندهي نقدينگي گفت: بازار 
سرمايه نقش مهمي در اقتصاد دارد. عملكرد موفق بورس 
نقش موثري در كاهش فساد اقتصادي دارد و قيمت ها در 

فضاي شفاف در بورس كشف مي شود. نماينده مردم رشت 
در مجلس دهم شوراي اسالمي گفت: بايد رويكرد صحيحي 
نسبت به بورس وجود داشته باشد. زيرا حمايت هاي فعلي از 
بازار سرمايه كم است. جعفرزاده ايمن آبادي افزود: حمايت 
از رونق بورس به مقابله با تحريم ها كمك مي كند بطور مثال 

عرضه نفت خام در بورس انرژي اقدام مناسبي بوده است هر 
چند كه با راه اندازي بورس ارز مخالف هستم. وي ادامه داد: 
براي توسعه بورس بايد از حضور شركت ها در بورس حمايت 
شود و در اين راستا سياست هاي تشويقي در بخش ماليات 

بايد مورد توجه قرار بگيرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شوراي 
اسالمي افزود: توصيه مي شود دولت اليحه در زمينه حمايت 
مالياتي از شركت هاي بورسي ارايه كند و در صورت عدم 
ارايه اليحه، كميس��يون اقتصادي مجلس طرحي براي 

تشويق مالياتي شركت هاي بورسي ارايه كند.

نگاه
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آمار روند صادرات محصوالت كشاورزي تا پايان مهرماه 97 بررسي شد

صدرنشينان فهرست صادراتي بخش كشاورزي 
تعادل|

بررس�ي آمار تجارت خارج�ي صنايع غذايي و 
محصوالت كش�اورزي در هفت م�اه منتهي به 
مهرماه س�ال جاري، حاكي از آن اس�ت ارزش 
ص�ادرات 23 درص�د افزاي�ش و ارزش واردات 
6.6 درصد كاهش داش�ته اس�ت. اين تغيير در 
روند تجارت خارجي صنايع غذايي باعث شده 
تا ت�راز تجاري محصوالت كش�اورزي و صنايع 
غذايي در مدت مذكور، اف�ت 2ميليارد و 325 
ميليون دالر را شاهد باش�د كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 21 درصد بهبود يافته است. 
كش�ور هاي »عراق«، »افغانس�تان«، »امارات 
متحده عربي«، »پاكس�تان«، »هند«، »چين«، 
»كويت«، »فدراسيون روسيه«، »تركمنستان« 
و »تركيه« جزو 10 مقصد اول صادرات محصوالت 
كش�اورزي و صنايع غذايي ايران در بازه زماني 
ياد ش�ده بوده ك�ه در مجم�وع 87 درصد كل 
ارزش صادرات بخش كشاورزي ايران را به خود 
اختصاص داده ان�د. اقالم عمده صادراتي به اين 
كشور ها نيز ش�امل »انواع ميوه هاي درختي«، 
»انواع س�بزيجات« و »محص�والت جاليزي«، 
»شير و فرآورده هاي آن«، »زعفران« و »ماهي« 
بوده اس�ت. از س�ويي ديگر، بيش�ترين اقالم 
وارداتي ش�امل »ذرت«، »برنج«، »دانه سويا«، 
»روغن نباتي«، »گوش�ت قرم�ز«، »كنجاله«، 
»دانه هاي روغني«، »ج�و« و »انواع ميوه« بوده 
كه در مجموع 78 درص�د ارزش واردات بخش 
كش�اورزي را شامل مي ش�وند. مطابق آمارها، 
مبادي وارداتي ايران در اين بخش، كش�ورهاي 
»هند«، »س�وييس«، »امارات متحده عربي«، 
»سنگاپور«، »هلند«، »انگلستان «، »تركيه«، 
»برزيل«، »فدراس�يون روسيه« و »پاكستان« 

گزارش شده است. 

مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران 
با انتشار گزارشي به بررسي آمار تجارت خارجي بخش 
كشاورزي و صنايع غذايي در 7 ماهه 1397 و مقايسه 
آن با مدت مشابه سال هاي قبل پرداخته است. بر اساس 
اين گزارش، تراز تجاري محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي كشور همچنان منفي بوده اما نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 21 درصد بهبود يافته است. تراز تجاري 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در هفت ماه سال 
1397، با افت 2ميلي��ارد و 325 ميليون دالر مواجه 
شده كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 21 درصد 
بهبود يافته است. دليل اين بهبود اين است كه ارزش 
صادرات 23درصد افزايش و ارزش واردات 6.6 درصد 
كاهش داشته است. همچنين كسري تراز تجاري در 
مدت مذكور نسبت به ميانگين سال هاي برنامه پنجم 

)منفي 3 ميليارد و 38 ميليون دالر( است كه مي توان 
گفت حدود 23.5 درصد بهبود داشته است.

    پيشتازان صادراتي
ميزان صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي 
در هفت ماهه نخست سال جاري برابر 4 ميليون و 93 
هزارتن و به ارزش 3 ميليارد و 723 ميليون دالر است 
كه از نظر وزن 6.1 درصد و از نظر ارزش 13.7 درصد كل 
صادرات كاالهاي غيرنفتي كشور را به خود اختصاص 
داده است. ميزان ارزش صادرات در مدت مذكور نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 23 درصد افزايش داشته 
كه در مقايسه با تمام سال هاي قبل از آن باالترين رقم 
را تجربه كرده اس��ت. اقالم عمده صادرات محصوالت 
كش��اورزي و صناي��ع غذايي در هفت ماهه نخس��ت 
س��ال جاري ش��امل انواع ميوه هاي درختي به ارزش 
740 ميليون دالر و سهم ارزش��ي 19.9 درصد، انواع 
سبزيجات و محصوالت جاليزي به ارزش 657 ميليون 
دالر و سهم ارزشي 17.6 درصد، شير و فرآورده هاي آن 
به ارزش 381 ميليون دالر و سهم ارزشي 10.2 درصد، 
زعفران 179 ميليون دالر و سهم ارزشي 4.8 درصد و 
ماهي به ارزش 137 ميليون دالر و س��هم ارزشي 3.7 
درصد از كل ارزش صادرات محصوالت كش��اورزي و 

صنايع غذايي بوده است.

بيشترين ميزان صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي )از نظر ارزش( به كشورهاي عراق با سهم 41.4 
درصد، افغانستان با سهم 14.2 درصد، امارات متحده 
عربي با سهم 7.8 درصد، پاكستان با سهم 6.9 درصد، 
هند با سهم 3.3 درصد، چين با سهم 3.2 درصد، كويت 
و فدراسيون روسيه با سهم . درصد، تركمنستان با سهم 
2.4 درصد و تركيه نيز با سهم 2.4 درصد صورت گرفته 
ك��ه درمجموع 87 درص��د كل ارزش صادرات بخش 
كشاورزي كش��ورمان را به خود اختصاص داده اند. از 
سويي ديگر، متوسط قيمت هر تن كاالهاي صادراتي 
بخش كشاورزي نيز 909.6 دالر بوده كه در مقايسه با 
متوسط قيمت هرتن كاالهاي صادراتي غيرنفتي كشور 
)404 دالر( حدود 125 درصد بيش��تر است. متوسط 
ارزش گمركي هر دالر از محصوالت كشاورزي و صنايع 
غذايي صادراتي نيز در بازه زماني ياد شده برابر 42 هزار 

و 952 ريال قيمت گذاري شده است.

    جاماندگان وارداتي
اما از ديگر س��و، ميزان واردات محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي نيز در هفت ماه��ه منتهي به مهرماه 
س��ال جاري برابر 11 ميليون و 38 هزارتن به ارزش 6 
ميليارد و 48 ميليون دالر بوده كه به ترتيب ازنظر وزن 
58.3 درصد و ازنظر ارزش 23 درصد كل واردات كشور 

را شامل مي شود. ميزان ارزش واردات 6.6 درصد كمتر 
از مدت مشابه سال قبل و در مجموع 9.3 درصد كمتر 
از ميانگين سال هاي برنامه پنجم توسعه بوده است. اقالم 
عمده وارداتي محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي در 
مدت مذكور، شامل ذرت به ارزش يك ميليارد و 119 
ميليون دالر و سهم ارزشي 18.5 درصد، برنج به ارزش 
990 ميليون دالر و سهم ارزشي 16.4 درصد، دانه سويا 
به ارزش 790 ميليون دالر و سهم ارزشي 13.1 درصد، 
روغن نباتي به ارزش 533 ميليون دالر و سهم ارزشي 
8.8 درصد، گوشت قرمز به ارزش 443 ميليون دالر و 
سهم ارزش��ي 7.3 درصد، كنجاله دانه هاي روغني به 
ارزش 306 ميليون دالر و سهم ارزشي 5.1 درصد، جو 
به ارزش 272 ميليون دالر و سهم ارزشي 4.5 درصد 
و انواع ميوه به ارزش 263 ميليون دالر و سهم ارزشي 
4.3 درصد از كل ارزش واردات محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذايي بوده كه درمجم��وع 78 درصد ارزش 

واردات بخش كشاورزي را شامل مي شوند.
متوس��ط قيمت هر تن كااله��اي وارداتي اين بخش 
در هفت ماهه س��ال 97 بالغ  بر 548 دالر اس��ت، كه 
در مقايسه با متوس��ط قيمت هر تن كاالهاي وارداتي 
كل كش��ور )1390 دالر( 60.6 درصد كمتر اس��ت. 
متوسط ارزش گمركي هر دالر محصوالت كشاورزي 
و صنايع غذاي��ي وارداتي نيز برابر 42هزار و 482 ريال 

قيمت گذاري شده است. كشورهاي عمده طرف معامله 
از نظر ارزش واردات محصوالت كش��اورزي و صنايع 
غذايي از آنها به ترتيب شامل هند 941 ميليون دالر، 
سوييس 877 ميليون دالر، امارات متحده عربي 578 
ميليون دالر، سنگاپور 475 ميليون دالر، هلند ميليون 
دالر 419، انگلستان 413 ميليون دالر، تركيه ميليون 
دالر 267، برزيل 266 ميليون دالر، فدراسيون روسيه 
241 ميليون دالر و پاكستان 178 ميليون دالر بوده كه 
درمجموع حدود 77 درصد كل ارزش واردات كشورمان 

را به خود اختصاص داده اند.

    نهاده هاي كشاورزي
بخش ديگري از تحليل اطالعات بخش كشاورزي و 
صنايع غذايي در هفت ماهه منتهي به مهر ماه س��ال 
جاري حاكي از آن است كه در اين مدت جمعا 6405 
تن آفت كش به ص��ورت آماده مص��رف و 6257 تن 
به صورت تكنيكال وارد كش��ور شده كه در مقايسه با 
مدت مشابه س��ال قبل، واردات آفت كش هاي آماده 
مصرف 26.2 درصد كاهش داشته اما واردات آفت كش 
به صورت تكنيكال  برابر با سال قبل است. درمجموع 
با تبدي��ل آفت كش هاي تكنيكال ب��ه آماده مصرف، 
مي توان نتيجه گرفت كه در هفت ماهه نخست سال 
97 مقدار واردات آفت كش ها نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل 9.4 درصد كاهش دارد. در اين رابطه سهم 
كاهش قارچ كش ها حدود 30 درصد و حشره كش ها 
3.3 درص��د بوده و علف كش ها معادل مدت مش��ابه 
سال قبل اس��ت. كل ارزش آفت كش هاي وارداتي در 
هفت ماهه سال 97 معادل 105 ميليون دالر بوده كه 
تقريبا معادل مدت مشابه سال قبل است. كل واردات 
كودها در هفت ماهه س��ال 1397، بالغ بر 190 هزار 
تن با ارزش 107 ميليون دالر بوده كه در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال قبل ازنظر وزني 19.5 درصد و ازنظر 
ارزش 7.8 درصد كاهش نشان مي دهد. در اين ميان 
انواع كوده��اي وارداتي به ترتيب كودهاي ميكرو 53 
درصد، كودهاي ازته حدود 37 درصد و فسفره حدود 
36 درصد ازنظر مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل 

كاهش داشته اند. 
با اين وجود اما در سال جاري سنگ اندازي در خصوص 
صادرات هم در بخش بين المللي و هم در بخش داخلي 
بسيار زياد بوده هر چند جهش هاي مقعطي به دليل 
افزايش ن��رخ ارز و قاچاق معكوس هم وجود داش��ته 
است. در همين رابطه رييس كميسيون كشاورزي اتاق 
تهران با بيان اينكه 48 درصد صادرات كشور به عراق و 
افغانستان كه نزديك به 9 ميليارد دالر است مربوط به 
صنايع غذايي و بخش كشاورزي است، گفت: ما سالي 
250 هزار تن به كش��ور قاچاق برنج داشتيم اما سال 
ج��اري اين روند بر عكس ش��ده و در حوزه حجم كاال 

شاهد كاهش چشمگيري در اين زمينه خواهيم بود.
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 لغو ممنوعيت
واردات شيرخشك

راه اندازي مركز تجاري 
ايران در سليمانيه عراق

 نارضايتي اتحاديه 
از نرخ مصوب مرغ

تسنيم|در جلس��ه اي با حضور وزراي دولتي 
اما بدون حضور وزير جهاد كش��اورزي، اعمال 
ممنوعيتي كه جهادكش��اورزي براي واردات 
شيرخش��ك نوزاد ايج��اد كرده ب��ود، به دليل 
جلوگي��ري از كمبود در بازار برداش��ته ش��د. 
اين جلس��ه با حض��ور وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت، وزي��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي، رييس س��ازمان استاندارد و معاونين 
وزرا برگزار ش��د و طي آن، اعم��ال ممنوعيت 
وزارت جهادكشاورزي براي واردات ماده اوليه 
شيرخشك نوزاد )شيرخش��ك بدون چربي با 
ويژگي هاي خاص( به منظور جلوگيري از آنچه 
كمب��ود احتمالي و جلوگي��ري از نگراني هاي 
كمبود و تأمين ايمني سالمت جامعه برداشته 
شد. اين جلس��ه در97/6/31 برگزار و ابالغيه 
آن ب��ه گمركات كش��ور در تاري��خ 97/8/29 
ابالغ و در تاريخ 97/7/25 توس��ط دفتر معاون 
اول رييس جمهور به وزارت جهاد كش��اورزي 

اعالم شد.

فارس|دبير ميز سليمانيه عراق با بيان اينكه 
مركز تجاري اي��ران در س��ليمانيه راه اندازي 
مي شود، گفت: با راه اندازي اين مركز مي توانيم 
از ظرفيت 5 تا 6 ميليارد دالري صادرات ايران 
به اين منطقه استفاده كنيم. اسماعيل رحماني 
گف��ت: تفاهم نام��ه اي در ابتداي س��ال براي 
راه اندازي اين مركز تجاري بين مسووالن دولتي 
ايران و اقليم كردستان به امضا رسيد. او گفت: 
با همت سازمان توسعه تجارت ايران و حمايت 
سركنسول ايران در سليمانيه تالش مي شود تا 
هر چه سريع تر اين مركز راه اندازي شود. دبير 
ميز سليمانيه عراق در سازمان توسعه تجارت 
ايران بيان كرد: با راه اندازي اين مركز تجاري، 
هر تاجر عراق��ي براي خري��د كاالهاي معتبر 
ايراني مي تواند به اين پاي��گاه تجاري مراجعه 
كند و اجناس مورد نظر خود را در آنجا خريداري 
كند. او افزود: با توجه به بحث بازسازي موصل 
در عراق و همچنين سوريه اين مركز مي تواند 
تاثير بسزايي در توسعه روابط تجاري ايران با اين 
منطقه داشته باشد. رحماني با اشاره به صادرات 
12 ميليارد دالري ايران ب��ه عراق اظهار كرد: 
حدود 2 ميليارد دالر از اين رقم به كردس��تان 
عراق صادر مي ش��ود، در حالي كه ما مي توانيم 
از ظرفيت 5 تا 6 ميليارد دالري اقليم كردستان 

براي صادرات استفاده كنيم. 

ايس�نا|رييس اتحاديه فروش��ندگان مرغ و 
ماه��ي گفت: در پي رش��د قيم��ت نهاده هاي 
دام��ي و هزينه هاي حمل و نق��ل، قيمت تمام 
شده مرغ بيش از نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار 
است. مهدي يوسف خاني اظهار كرد: در حال 
حاضر قيمت تمام شده هر كيلوگرم مرغ براي 
توليد كننده 7300 تومان است و مرغ زنده در 
بازار به قيمت 7500 تومان عرضه مي شود كه 
با قيمت كيلويي 11 هزار و 300 تومان به دست 
مصرف كننده نهايي مي رسد. او با بيان اينكه در 
هفته گذشته قيمت مرغ نوساني نداشته است، 
افزود: نرخ رس��مي اعالم ش��ده از سوي ستاد 
تنظيم بازار براي هر كيلوگرم مرغ 9700 تومان 
است كه اين قيمت با توجه به نوسانات قيمت 
نهاده هاي دامي، عدم دسترس��ي آس��ان براي 
تهيه نهاده و افزايش هزينه حمل كارشناس��ي 
نيس��ت. يوس��ف خاني با پيش بيني افزايش 
قيم��ت مرغ در روزهاي آين��ده، اظهاركرد: در 
هفته هاي گذشته در پي عدم دسترسي آسان 
به نهاده هاي دامي و افزايش نرخ حمل و نقل بار، 
برخي از توليدكنندگان جوجه ريزي را متوقف 
كردند كه اين موضوع تا حدودي در عرضه بازار 

تاثيرگذار بود.
رييس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي تاكيد 
كرد: اگر س��تاد تنظيم بازار ب��ه دنبال كاهش 
قيمت مرغ تازه به محدوده 9700 تومان است، 
باي��د هزينه هاي پرورش و تولي��د مرغ زنده را 
كاه��ش دهد تا قيم��ت هر كيلو م��رغ زنده به 
حدود 6500 تومان كاهش يابد. يوسف خاني 
در پاسخ به اين سوال كه آيا عرضه تخم مرغ در 
فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين شهرداري بر 
قيمت اين محصول تاثيرگذار بوده است؟ گفت: 
در حال حاضر ه��ر كيلو تخم مرغ با قيمت 11 
هزار و 800 تا 12 هزار تومان به دست مشتري 
مي رس��د و عرضه تخم مرغ وارداتي تاثيري بر 
قيمت ها نداشته، زيرا عرضه تخم مرغ وارداتي 
كم بوده و فقط 10 درصد نياز بازار را پاس��خگو 
است. او در رابطه با بازار ماهي تاكيد كرد: بازار با 
وجود اينكه در فصل مصرف ماهي قرار دارد اما 
به دليل افزايش دو برابري قيمت ماهي نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته و كاهش قدرت 
خريد خانواده ها، از ميزان مصرف ماهي كاسته 
شده است. اين اظهارات در حالي صورت گرفت 
كه براس��اس آخرين مصوب��ه كارگروه تنظيم 
بازار در تاريخ سوم مرداد ماه امسال كه تصوير 
آن در سايت اطالع رساني قيمت هاي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان درج 
ش��ده، قيمت هر كيلوگرم گوش��ت مرغ براي 
مصرف كنن��ده حداكثر 8175 توم��ان اعالم 
شده و طبق اعالم اين س��ازمان، تا قيمت هاي 
جديد اعالم نشود، نرخ هاي باالتر از آن مشمول 

گران فروشي شده و بايد با آن برخورد شود.

رييس هيات مديره كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران مطرح كردكميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران بررسي كرد

پيشنهاد واقعي سازي نرخ خريد تضميني گندمابرچالش هاي فضاي كسب و كار در بخش انرژي

نماين��دگان بخش خصوصي در كميس��يون انرژي 
اتاق ته��ران به بررس��ي و تبادل نظ��ر در خصوص 
مهم ترين مش��كالت و چالش هاي فضاي كس��ب و 
كار صنعت نفت و انرژي بخش خصوصي پرداختند. 
»قيمت گذاري ه��اي دس��توري«، »تحريم ه��اي 
بين الملل��ي و نهاده ه��اي پيمان س��پاري«، »ركود 
حاكم بر فعالي��ت بنگاه ها« و مطالب��ات معوق اين 
بخش« از جمل��ه چالش هاي بخ��ش خصوصي در 

فضاي كسب و كار انرژي كشور مطرح شد.
اما فعاالن بخش خصوصي خواسته هايي هم داشتند 
كه مهم ترين آنها »رش��د كارآمد بخش خصوصي«، 
»محيط كسب وكار مناسب« و »ثبات سياست هاي 

اقتصادي كشور« بود. 
در اين نشس��ت همچنين پيش��نهاد فروش نفت به 
اسپانيا و استفاده از منابع آن براي خريد از اين كشور 

و اتحاديه اروپا مطرح شد. 
رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران 
با اشاره به بررسي مشكالت اين حوزه در نشست  هاي 
تخصصي اين كميس��يون و مطالعات صورت گرفته 
پيرامون راهكاره��اي عملياتي براي حل اين موانع، 
تصريح كرد كه گزارشي جامع از چالش هاي موجود 
در فضاي كسب وكار حوزه انرژي كشور و راهكارهاي 
پيش��نهادي براي عبور از اين مش��كالت تهيه و در 
اختيار هيات رييسه اتاق تهران قرار گرفته است. رضا 
پديدار در عين حال خاطرنش��ان كرد كه مطالعات 
گردآوري ش��ده كميس��يون در اختيار انجمن ها و 
تشكل هاي مرتبط با صنعت نفت و انرژي كشور قرار 
گرفته و نظرات كارشناس��ان اين حوزه نيز پيرامون 
راهكارهاي خروج از مشكالت گردآوري شده است. 
او در همين رابطه يادآور ش��د كه قيمت گذاري هاي 

دس��توري، تحريم ه��اي بين الملل��ي و نهاده هاي 
پيمان س��پاري، رك��ود حاكم بر فعالي��ت بنگاه ها و 
مطاليات معوق اين بخش از جمله چالش هاي بخش 

خصوصي در فضاي كسب و كار انرژي كشور است.
او سپس با بيان اينكه در شرايط وجود التهاب حاكم 
بر مديريت اقتصادي كشور، تعيين راهكارهاي عبور 
از مشكالت توسط بخش خصوصي ضروري و حياتي 
است، افزود: در چنين شرايطي، رشد كارآمد بخش 
خصوصي، محيط كس��ب وكار مناس��ب و ثبات در 
سياس��ت هاي اقتصادي كشور، از جمله جدي ترين 
خواسته ها و مطالبات بخش خصوصي است. پديدار 
در ادام��ه به گزارش اخير آژان��س بين المللي انرژي 
اشاره كرد و گفت: بر اساس اين گزارش، روند افزايشي 
تقاضاي نفت در جهان تا س��ال 2027 ميالدي دوام 
دارد اما از اين سال تا 2040 روند نزولي در تقاضاي 

نفت در جهان حاكم خواهد شد.

  ريسك هاي كسب و كار در ايران 
مشاور عالي كميس��يون انرژي و محيط زيست اتاق 
تهران در ادامه با اشاره به انتشار گزارش اخير مجمع 
جهان��ي اقتصاد با عنوان ريس��ك هاي كس��ب وكار 
در جهان، گفت: بر اس��اس اين گزارش 10 ريس��ك 
عمده محيط كس��ب وكار در س��طح جهاني شامل 
»بيكاري، ضعف حكمراني  هاي ملي، شوك قيمتي 
انرژي، بحران  ه��اي مالي، حمالت س��ايبري، عدم 
ثب��ات اجتماعي، ضعف مكانيزم  ه��اي مالي، ضعف 
زيرس��اخت  هاي حس��اس و كنترل كنن��ده، ضعف 
حكمراني  هاي منطقه اي و جهاني و حمالت تروريسي 
در سطح جهاني«  مي شود. محمد چگيني همچنين 
جدي ترين ريسك  هاي محيط كسب وكار در حوزه 

خاورميانه به نقل از گزارش مجمع جهاني اقتصاد را 
ش��وك قيمتي انرژي، بيكاري، حمالت تروريستي، 
ضعف حكمراني، بحران  هاي مالي، حمالت سايبري، 
تورم غيرقاب��ل مديريت، بحران، تج��ارت قاچاق و 
ضع��ف مكانيزم  هاي مالي عنوان كرد. مش��اور عالي 
كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران سپس 
به پنج ريس��ك عمده محيط كسب وكار در ايران بر 
اساس اين گزارش اشاره كرده و افزود: بر اين اساس، 
بحران آب، تورم غيرقاب��ل مديريت، تعارضات بين 
دولتي ها، بحران  هاي مالي، ضعف مكانيزم  هاي مالي 
و همچنين بيكاري از جدي ترين ريسك  هاي محيط 

كسب وكار در كشور است.
در ادام��ه اين نشس��ت، عضو هيات مدي��ره انجمن 
ش��ركت هاي مهندس��ي و پيمانكاري نف��ت، گاز و 
پتروشيمي طي سخناني با اشاره به بررسي گزارش 
و مطالعات كميس��يون انرژي و محيط زيست اتاق 
تهران درباره چالش هاي و مش��كالت فضاي كسب 
وكار بخش خصوصي در حوزه انرژي كش��ور توسط 
اين انجمن و برخي ديگر از تشكل هاي صنعت نفت، 
تصريح كرد كه در اين خصوص 28 چالش و راهكار 
رف��ع آن از س��وي انجمن اپ��ك )APEC( تببين و 

شناسايي شده است. 
محمدرضا طبيب زاده با بيان اينكه يكي از چالش  هاي 
اين حوزه، عدم شفاف سازي در قراردادهاي همسان 
در صنعت نفت اس��ت، گفت: از جمل��ه راهكارهاي 
پيش��نهادي، اين اس��ت كه وزارت نفت براي ايجاد 
س��امانه تعديل براي فه��ارس به��اي صنعت نفت 

اقدام كند.
ب��ه گفته او، تش��كيل ي��ك كارگروه براي بررس��ي 
قوانين باالدس��تي موجود به منظور باز كردن اعتبار 
اسنادي ريالي توسط دولت براي پرداخت مطالبات 
به پيمانكاران، از ديگر راهكارهاي به دس��ت آمده از 
سوي انجمن  ها و تشكل  هاي حوزه صنعت نفت و گاز 

و انرژي بوده است.
در بخش ديگري از اين نشست، فريبرز كريمايي، قائم 
مقام انجمن صنفي پتروش��يمي با اشاره به نشستي 
با برخي مقامات اقتصادي و مس��ووالن ديپلماسي 
خارجي كش��ور گفت: در اين نشست پيشنهاد شد 
كه ب��ا يكي از بزرگ ترين انجمن  هاي نفتي اس��پانيا 
به منظور ف��روش نفت به ارزش يك ميليارد دالر در 
سال قراردادي بسته شود و اين انجمن از اسپانيا پول 
نفت فروخته شده را براي خريدهاي مورد نياز ايران 
از اسپانيا و اتحاديه اروپا لحاظ كند. اين پيشنهاد در 
مرحله مذاكره و گفت وگوس��ت و بايد ديد به نتيجه 

مي رسد يا خير.

سرانجام پس از تاخير طوالني مدت دولت در اعالم نرخ هاي 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي براي سال 1398، 
نرخ خريد اين محصوالت حدود دو ماه پس از آغاز س��ال 
زراعي جديد در 30 آبان ماه اعالم شد. اما اعالم اين نرخ ها 
به ويژه در مورد نرخ گندم به عنوان محصولي استراتژيك، 
واكنش هاي بسياري را در پي داشته است. بر اساس آنچه 
در رسانه ها اعالم ش��ده است، نرخ خريد تضميني گندم 
معمولي از كشاورزان در س��ال 1398 براي هر كيلوگرم 
معادل 1470 تومان تعيين ش��ده و نرخ خريد تضميني 
گندم دوروم نيز برابر با 1502 تومان اعالم شده است؛ حال 
آنكه برخي فعاالن حوزه كشاورزي، بر اين باورند كه افزايش 
اندك نرخ خريد تضميني گندم از 1300 تومان در سال 
1397 به 1470 تومان در سال 1398، تناسبي با افزايش 
هزينه هاي حوزه كشاورزي نداشته و توجيه اقتصادي كشت 

گندم را با ترديد مواجه  مي كند.
در همين رابطه، ريي��س هيات مديره كانون انجمن هاي 
صنايع غذايي ايران افزايش نرخ تضميني گندم براساس 
افزايش نرخ ارز و تورم را كه خواسته برخي از فعاالن حوزه 
كشاورزي است، منطقي نمي داند و معتقد است هزينه هاي 
توليد گندم در قياس با سال گذشته افزايش قابل توجهي 
نداشته است. محمدرضا مرتضوي، در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق تهران گفت: افزايش بي رويه خريد تضميني 
گندم هم دولت را از نظر تامين منابع موردنياز براي خريد 
تضميني دچار مشكل  مي كند و در عين حال، صنايعي كه 
ماده اوليه آنها گندم اس��ت را نيز تحت فشار قرار  مي دهد. 
دولت گندم را با نرخ تضميني از كشاورز خريداري  مي كند 
و با نرخ يارانه اي به نانوايان  مي فروش��د. در حالي كه بايد 
فاصله اين دو نرخ را به عنوان زيان متحمل شود. مرتضوي 
با بيان اينكه اقتصاد گندم، آرد و نان، اقتصادي دستوري 
است، ادامه داد: بهترين راهكار براي تعيين نرخ واقعي براي 

خريد تضميني آن است كه دولت، كارگروهي متشكل از 
نماينده وزارت جهاد كش��اورزي، نماينده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، نمايندگاني از صنايع تبديلي و كشاورزان 
را مامور بررسي ميزان رشد هزينه هاي توليد گندم به ازاي 
هر هكتار كند و بر اين اس��اس، نرخ ها را تعيين كند. البته 
بسياري معتقدند كه هزينه هاي توليد گندم افزايش قابل 
توجهي را تجربه نكرده است. به اين دليل نرخ كود، برق وآب 
كنترل ش��ده بوده است يا اگر افزايشي داشته، اندك بوده 
است. او افزود: با اين وجود، چنانچه اين كارگروه تشكيل 
شود و ميزان افزايش هزينه ها را محاسبه كند، بعيد  مي دانم 
نرخ گندم بيش از 15 تا 20 درصد نسبت به سال گذشته 
رشد پيدا كند. رييس هيات مديره كانون انجمن هاي صنايع 
غذايي ايران گفت: اينكه عده اي تاكيد  مي كنند افزايش 
خريد تضميني گندم بايد متناسب با افزايش نرخ ارز باشد 
يا افزايش نرخ ارز مبناي تعيين نرخ تضميني محصوالت 
كشاورزي باشد، چندان معقول به نظر نمي رسد. محمدرضا 
مرتضوي راهكار ديگري را نيز براي محاس��به نرخ خريد 
تضميني گندم مورد اشاره قرار داد و افزود: راهكار ديگر آن 
است كه نرخ فروش گندم در مزرعه كشورهاي همسايه 
نظير روسيه و قزاقستان به عنوان قيمت هاي جهاني مبنا 
قرار گيرد. در حال حاضر قيمت گندم در اين مزارع، حدود 
150 دالر به ازاي هر تن اس��ت كه اگر نرخ دالر را 10 هزار 
تومان نيز در نظر بگيريم، نرخ هر كيلو گندم حدود 1500 
تومان محاسبه  مي شود. او ادامه داد: البته يكي از راهكارها 
نيز اين است كه دولت به جاي افزايش قيمت خريد تضميني 
گندم، سطح خدماتي كه به روستاييان ارايه  مي كند را ارتقا 
دهد. در واقع دولت  مي تواند نوع يارانه خود را به كشاورزان 
تغيير دهد. يعني به ج��اي افزايش نرخ خريد تضميمي، 
خدمات سم پاش��ي، ش��خم، تامين انرژي ارزان و توسعه 

آبياري تحت فشار در مزارع را در دستور كار قرار دهد.
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وزير نفت پاكستان گفته است كه اين كشور خط لوله گازي IP را اجرا مي كند 

داده هاي اداره انرژي اياالت متحده نشان مي دهد 

وزير نفت ايران از »غالم سرورخان« براي سفر به تهران دعوت كرده است 
بارقه  در آسمان خط لوله صلح 

تگزاس به تنهايي چهارمين توليدكننده نفت در جهان است

گروه انرژي| 
ص�د روز از آغاز به كار دولت جديد پاكس�تان 
ب�ه رهب�ري عمران خان س�پري ش�د و بدين 
مناسبت وزير نفت و منابع طبيعي اين كشور، 
غالم سرورخان، در شامگاه جمعه در نشستي 
خبري به تش�ريح دس�ت آوردهاي صد روزه 
دولت تحريك انص�اف در زمينه انرژي، نفت و 
گاز پرداخ�ت. با وجود آنكه س�رورخان نيز به 
سياق نخس�ت وزير پاكستان، عمران خان، در 
خصوص خط لوله گازي ايران-پاكستان بر عزم 
كش�ورش بر اجراي اين پ�روژه تأكيد كرد، اما 
هنوز نشانه هاي عملي تصميم دولت تحريك 
انص�اف بر اج�راي تعهدات ق�رارداد خط لوله 
صلح ديده نمي شود و وزير نفت و منابع طبيعي 
پاكستان نيز در نشست جمعه شب خود اذعان 
كرد كه با وجود دعوت رسمي وزير نفت ايران از 
وي براي سفر به تهران و گفت وگو در خصوص 
آينده پروژه خط لوله گازي ايران- پاكستان، 
طرف پاكستاني هنوز برنامه ريزي ها براي انجام 
اين سفر را انجام نداده است. غالم سرورخان 
البته از احتمال بازنگري در قرارداد پاكستان 
در خصوص واردات ال ان جي از قطر نيز صحبت 
به ميان آورده اس�ت. ق�راردادي كه در دولت 
پيشين پاكس�تان منعقد شده و در زمان خود 
عزم پاكس�تاني ها در اقدام جدي در قبال خط 
لوله IP را زير سوال برده بود. در اين گزارش به 
اين موضوع پرداخته ايم ك�ه انتظارات از يك 
تغيير جدي در سياست هاي پاكستان در قبال 
خط لوله صلح ب�ا روي كار آمدن دولت جديد 
چه بوده و تا چه اندازه با واقعيت منطبق است؟ 

 
غالم سرورخان، وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان 
شامگاه جمعه به مناس��بت يكصدمين روز فعاليت 
دول��ت تحريك انص��اف به بيان دس��تاوردهاي اين 
دولت در زمينه انرژي، نفت و گاز پرداخت. همانطور 
كه مي ش��ود پيش بيني كرد، خط لوله صادراتي گاز 
ايران-پاكس��تان كه در دهه اخير همواره بحثي داغ 
بوده اس��ت، يكي از مهم تري��ن بخش هاي اظهارات 
سرورخان را به خود اختصاص داده است. اين موضوع 
زماني پررنگ تر ش��ده است كه خبرنگار خبرگزاري 
جمهوري اس��المي ايران نيز در اين نشست حضور 
داش��ته است. غالم س��رورخان در اين برنامه عنوان 
كرده اس��ت: »دولت جديد اين كش��ور به رياس��ت 
»عمران خان«، خواه��ان تكميل خط لوله صادرات 
گاز از ايران موسوم به خط لوله صلح است.« او خطاب 
به خبرنگار ايراني گفته اس��ت: »پاكس��تان پروژه را 

اجرا خواهد كرد.« 
خط لوله انتقال گاز ايران- پاكستان قرار بود در قالب 
بخشي از قرارداد موسوم به خط لوله صلح كه گاز ايران 

را به پاكستان و هند مي رساند انجام شود؛ اما با وجود 
آنكه ايران لوله گذاري در خاك خود را پيش از موعد 
به پايان رساند، پيش��رفت اين پروژه در داخل خاك 
پاكستان همچنان روي رقم صفر درصد مانده است. 
ضرب االجل تعيين ش��ده در اين قرارداد همزمان با 
پايان سال 2014 ميالدي به پايان رسيد و پيشرفت 
پروژه در خاك اين كشور در اين مدت همچنان صفر 

بوده است.
عمران خ��ان، رهب��ر ح��زب تحري��ك انص��اف در 
اظهارنظرهاي انتخاباتي خود در مردادماه بر لزوم از 
سرگيري اجراي خط لوله ايران-پاكستان و دريافت 
گاز طبيعي از ايران اش��اره كرده بود و با پيروزي وي 
اميدها براي به س��رانجام رسيدن اين پروژه افزايش 
ياف��ت. اكنون، پس از گذش��ت 100 روز از به قدرت 
رسيدن عمران خان، وزير نفت و منابع طبيعي دولت 
تحريك انصاف، س��رورخان، همچنان بر عزم جدي 
پاكس��تان به دريافت گاز اي��ران از طريق خط لوله 
آي-پي تأكيد مي كند؛ چيزي كه در دولت پيش��ين 

پاكستان به فراموشي سپرده شده بود.
وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان شامگاه جمعه در 
نشس��ت خبري خود و در پاسخ به پرسش خبرنگار 
جمهوري اسالمي ايران عنوان كرده است: »اخيرا تيم 
كارشناسي جمهوري اسالمي ايران براي از سرگيري 
مذاكرات در خص��وص پروژه خط لوله گاز با ايران به 

اسالم آباد سفر كرده است و پاكستان نيز عالقه دارد 
اين خط لوله را با توجه به نياز روز افزون اين كش��ور 
به انرژي كامل كند.« سرورخان همچنين با اشاره به 
تحريم هاي اياالت متح��ده امريكا عليه ايران، گفته 
است: »دولت پاكستان تصميم خود را بر اساس منافع 

خود اتخاذ مي كند.«
با اين حال، با وج��ود آنكه دولت عمران خان از زمان 
روي كار آمدن بارها جديت خود در پيش��برد پروژه 
گازي ايران-پاكستان را در »كالم« اعالم كرده است، 
هنوز نشانه هايي از اقدامات عملي در اين راستا ديده 
نمي شود و بازتاب اين بي عملي در اظهارات وزير نفت 
و منابع طبيعي پاكس��تان در نشست خبري جمعه 
شب نيز نمايان اشت. سرورخان در بخشي از نشست 
خبري خ��ود عنوان كرده اس��ت: »از همتاي ايراني 
خود براي سفر به تهران دعوتنامه اي دريافت كرده ام 
ولي تاكنون جزييات ديدار و س��فر با وزير نفت ايران 

برنامه ريزي نشده است.«
تناقض در نظر و عمل سياس��تمداران دولت جديد 
پاكس��تان موضوعي اس��ت كه »روزنامه تعادل« در 
گذشته نيز آن را مورد بررسي قرار داده است. در اين 
راس��تا، پيش تر عباس ملكي، محقق ارشد در پروژه 
سياس��ت گذاري انرژي، مركز مطالعات بين المللي 
در موسسه تكنولوژي ماساچوس��ت )ام اي تي(، در 
گفت وگ��و با »روزنام��ه تعادل« گفته ب��ود: »منافع 

پاكستان در روابط با ايران قابل توجه است، اما در نظام 
بين الملل جديد كه پاكستان آن را يك نظام سلسله 
مراتبي به رهبري امري��كا درك مي كند، اتفاق قابل 
مالحظه اي در روابط ايران و پاكستان نخواهد افتاد.«

ملكي در توضيح چرايي اين امر عنوان كرده بود » در 
درجه نخس��ت تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران 
در حال شروع ش��دن است و در وهله دوم، پاكستان 
خود در فهرست خاكستري گروه ويژه اقدام مالي در 
پولش��ويي )FATF( قرار دارد و به راحتي نمي تواند 

منابع مالي از بيرون از كشور جذب نمايد.«
موضوع سومي كه ملكي بر آن تاكيد داشت »رابطه 
نزديك« سياست خارجي پاكستان با ارتش اين كشور 
اس��ت. او در اين خصوص عنوان كرده بود: »ارتش از 
عمران خان در انتخابات حمايت كرد و بنابراين تصور 
نمي ش��ود كه در سياس��ت خارجي پاكستان تغيير 
عمده اي رخ دهد. چه��ارم، عمران خان نيز همچون 
ديگر رهبران پاكستان به روش هاي چيني توجه ويژه 
نشان مي دهند. يعني مدل مبتني بر فضاي سياسي 
محدود و گس��ترش فعاليت هاي اقتصادي با قوانين 
بازار براي رفع فق��ر در جامعه. بنابراين احتمال يك 

معجزه در روابط ايران و پاكستان كم است.«

  كشوري كه تشنه گاز است
البته با تمام اين تفاس��ير، نياز گازي پاكستان قابل 

چشم پوش��ي نيس��ت. وزير نفت و مناب��ع طبيعي 
پاكس��تان در بخش ديگري از سخنانش در نشست 
خبري شامگاه جمعه در خصوص طرح هاي انرژي و 
گازي اين كشور گفت: »دولت جديد پاكستان براي 
تامين نيازهاي انرژي خود، در سه پروژه انتقال گاز از 
ايران به پاكستان موسوم به »آي - پي«، طرح انتقال 
گاز از تركمنس��تان به افغانس��تان، پاكستان و هند 
موسوم به »تاپي« و اجراي خط لوله گاز در زير دريا 

را پيگيري مي كند.«
اجراي خط لوله گاز در زير دريا كه وزير نفت و منابع 
طبيعي پاكس��تان در خص��وص آن اظهارنظر كرده 
است مربوط به طرحي است كه سال 2017 ميالدي 
از سوي دولت پاكس��تان در دست بررسي بوده و در 
اين طرح، روسيه، پاكستان، جمهوري اسالمي ايران 

و هند مشاركت دارند.
وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان همچنين در بخش 
ديگري از اين نشست خبري در خصوص قراردادهاي 
امضا شده از سوي دولت پيشين پاكستان در موضوع 
خريد )ال - ان - جي( از قطر نيز گفته است: »قرارداد 
خريد LNG از قطر، امضا شده از سوي دولت پيشين 
پاكس��تان، بايد مجددا مورد بازنگري و مذاكره قرار 
گيرد تا در خصوص ش��فافيت اين قرارداد اطمينان 
حاصل ش��ود.« اين قرارداد يكي از م��واردي بود كه 
در زمان انعقاد باعث ش��د عزم پاكستان در خصوص 
پيگيري جدي خط لوله گازي ايران-پاكستان مورد 

ترديد قرار گيرد. 
به گزارش ايرنا ايده احداث خط لوله صلح در س��ال 
1990 مطرح شد و قرار بود اين خط لوله كه گاز ايران 
را به پاكستان و هندوستان منتقل كند پيام آور صلح 
و دوستي در شبه قاره باش��د. با توجه به اينكه توافق 
شده بود هند و پاكستان براي تامين امنيت اين خط 
لوله، اختالفات خود را كاهش دهند، اين خط به خط 
لوله صلح موسوم شد. بر اساس توافق اوليه، قرار بود 
اين خط لوله دو هزار و 700 كيلومتري، گاز صادراتي 

ايران را از مسير پاكستان به هند منتقل كند.
پيش بيني ش��ده ب��ود كه در ص��ورت توافق نهايي، 
يكه��زار و 100 كيلومتر از اين خط لول��ه در ايران، 
يكه��زار كيلومت��ر در پاكس��تان و 600 كيلومتر در 
هند احداث ش��ود. طبق طرح اوليه ق��رار بود روزانه 
150 ميليون مترمكعب گاز ايران به هند و پاكستان 
صادر ش��ود كه 90 ميليون مترمكعب آن براي هند 
و 60 ميليون مترمكعب آن براي پاكس��تان در نظر 

گرفته شده بود.
پاكس��تان به بهانه تحريم ها و فش��ارهاي خارجي، 
تاكنون به تعهدات خود براي تكميل خط لوله آي-پي 
در خاك خود عمل نكرده است. اسالم آباد مي گويد 
س��خت در تالش است تا با احداث اين خط در خاك 
خود )بيش از 700 كيلومتر(، هر چه سريع تر زمينه 

واردات گاز طبيعي از ايران را فراهم كند.

فايننشال تايمز| 
توليد نفت اياالت متحده بدون وقفه در حال رشد است 
و هر روز نگراني ها درباره مازاد عرضه را افزايش مي دهد. 
مازاد عرضه در كنار كاهش رشد تقاضا براي طالي سياه 
2 عاملي هستند كه به كاهش قيمت نفت از ركورد 4 
ساله خود به سمت كانال پنجاه و چند دالر در هر بشكه 
منجر ش��دند.  دولت اياالت متحده در روز چهارشنبه 
هفته گذشته اعالم كرد كه ركوردي كه توليدكنندگان 
نفت در اياالت متحده در ماه س��پتامبر از خود به جاي 
گذاشتند يعني 11 ميليون و 475 هزار بشكه در روز، 
چيزي معادل 1 ميليون 980 هزار بشكه بيشتر از توليد 
اين كشور در همين زمان در سال گذشته بوده است. 
اين ميزان توليد در طول تاريخ، دومين ركورد تاريخي 
توليد در امريكاس��ت. اولين رك��ورد افزايش توليد در 

اياالت متحده در ماه اوت سال جاري به ثبت رسيد.
اهميت آخرين داده هاي توليد در امريكا زماني بيشتر 
مي شود كه اين خبر در بستر زماني مورد بررسي قرار 
گيرد. هفته آينده وزراي سازمان كشورهاي توليدكننده 
نفت، اوپك، و متحدانش به رهبري روسيه بار ديگر در 
وين گرد هم خواهند آمد تا مزايا و معايب دور تازه اي از 

كاهش قيمت ها را سبك و سنگين كنند. 
افزايش توليد نفت در اياالت متحده همه ماجرا نيست. 
عرضه در اين كشور زماني به اوج خود نزديك مي شود 

كه توليد روسيه و عربستان سعودي نيز رو به افزايش 
اس��ت. مايكل ويتنر، تحليلگر بانك سوسيته جنرال 
با اش��اره به اينكه افزايش در توليد »چيز جديدي در 
بازار« نيست، به فايننشال تايمز مي گويد: »داده هاي 
جدي��د توليد در امري��كا اهميت اي��ن دور از افزايش 
توليد را دوچندان مي كند؛ به خصوص كه حاال عرضه 
امريكا فش��ار زيادي را بر عربستان وارد مي آورد تا اين 
كشور اتحاد نفتي اوپك پالس را به سمت دور تازه اي 
از سياس��ت كاهش توليد رهبري كند«. از نگاه ويتنر، 
اگر عربستان و متحدانش در اوپك پالس بر اقدام فوري 
در جهت تغيير مسير بازار به »يادآوردي اي هم نيازي 

داشته اند، اين آمار حق مطلب را ادا مي كند«. 

  توليد ديوانه، مصرف از رمق افتاده
برآورد آژانس بين المللي انرژي نشان مي دهد كه مصرف 
نفت در جهان با نرخ ساالنه 1 ميليون و 300 هزار بشكه 
در روز در حال افزايش است. در همين حال، نرخ رشد 
عرضه اياالت متحده، به تنهايي، از نرخ رش��د مصرف 
جهاني بيشتر است. بنابراين جاي تعجب نيست اگر 
توليدكنندگان به دنبال جلوگيري از اشباع طرف عرضه 
نفت بازار باشند. به خصوص اينكه خاطره مازاد عرضه در 
ابتداي سال 2016 كه قيمت نفت را به پايين 30 دالر 

در هر بشكه رساند، هنوز تازه است. 

روز جمعه، قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت، 
ش��اخص نفتي امريكا 0.6 درص��د كاهش يافت تا هر 
بشكه از نفت خام امريكا 51 دالر و 12 سنت به فروش 
رسد. ش��اخص بين المللي نفت جهان برنت نيز 1.3 
درصد ريزش داشت و هر بشكه از آن 58 دالر و 74 سنت 
معامله شد. داده هاي اداره انرژي اياالت متحده نشان 
مي دهد كه در قطب فعاليت هاي حفاري و استخراج 
نف��ت در امريكا يعني ايالت تگزاس، توليد نفت در ماه 
سپتامبر به 4 ميليون و 700 هزار بشكه در روز رسيده 
است. اين رقم افزايشي 33 درصدي را نسبت به سال 
گذشته نشان مي دهد. به اين ترتيب تگزاس به تنهايي 
در رتبه چهارم بزرگ ترين توليدكنندگان نفت در جهان 
مي ايس��تد. در ايالت نفت خيز ديگري يعني داكوتاي 
شمالي در نزديكي مرز كانادا نيز، توليد نفت با افزايشي 
22 درصد نسبت به سال گذشته، در ماه سپتامبر به 1 

ميليون و 300 هزار بشكه در روز رسيده است. 
نكته مهم براي بازار نفت اينكه، تمام اين افزايش توليد 
با وجود مشكالت در خط لوله جنوب امريكا رقم خورده 
است. ظرفيت خط لوله انتقال نفت از بزرگ ترين حوزه 
نفتي ش��يل جهان در مرز اياالت جنوبي نيومكزيكو و 
تگزاس مدت هاست كه جوابگوي حجم توليد در اين 
ميدان نيست و اين مس��اله، عرضه بيشتر نفت از اين 

ميدان را با مشكل مواجه ساخته است. 

  آينده نامعلوم
از ابتداي ماه اكتبر به اين سو، قيمت نفت خام اياالت متحده 
شاهد سقوط 33 درصدي بوده است. اين امر به شائبه هايي 
در مورد تمايل توليدكنندگان ش��يل به ادامه فعاليت و 
توقف استخراج نفت از سوي آنها در صورت كاهش سود، 
دامن زده اس��ت. با وجود اين، بر اساس داده هاي شركت 
خدمات نفتي بيكر هيوز، ش��مار س��كوهاي حفاري در 
اياالت متحده كه نشان دهنده ميزان توليد در آينده است 
در هفته گذشته با افزايشي 5 حلقه اي به 934 عدد رسيد.  
از سويي، رييس جمهور امريكا، دونالد ترامپ، به عربستان 
فشار زيادي را براي حفظ سطح توليد كنوني حتي با وجود 
كاهش شديد قيمت هاي نفت، وارد مي كند. عربستان و 
روسيه دو پايه اصلي توافق محتمل جديد كاهش توليد 

هس��تند.  حال بايد ديد كه آيا حضور همزم��ان و ديدار 
احتمالي ميان رهبران كش��ورهاي روسيه، عربستان و 
اياالت متحده در نشس��ت گ��روه 20 در بوينوس آيرس 
آرژانتين كه تاثي��ري روي عزم اوپك پالس براي كاهش 
توليد خواهد گذاشت.  تا اينجاي كار الكساندر نواك، وزير 
انرژي روسيه در حاشيه اجالس گروه 20 با خالد الفالح، 
همتاي سعودي خود ديدار كرده است. از نتيجه اين ديدار 
تاكنون در خبرگزاري ها مطلبي منتش��ر نشده اما نواك 
پيشتر اشاره كرده بود كه »انتظار مي رود توليد نفت روسيه 
در سال 2019 مشابه سطح توليد امسال بماند اما با توجه به 
توافق ميان اعضاي اوپك و غيراوپك، ممكن است تغييراتي 
پيدا كند«. الفالح نيز پيش در هفته گذشته متذكر شد كه 

»كشورش به تنهايي توليد نفت را كاهش نخواهد داد«.
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 تهاتر؛ روش دريافت 
پول نفت از كره

ايرنا| رييس اتاق مشترك ايران و كره جنوبي گفت: 
س��از و كاري براي بازگرداندن پول نفت صادراتي 
از كره جنوبي تعريف ش��ده است كه بر مبناي آن، 
مطالبات نفتي ايران با واردات كاال تهاتر مي ش��ود. 
حسين تنهايي گفت: بر اساس اين ساز و كار، كاال 
توس��ط كره جنوبي به واردكنندگان عرضه و وجه 
آن از منابع حاصل از صادرات نفت كس��ر مي شود 
و واردكنندگان ني��ز وجه كااله��اي وارداتي را به 
دولت ايران پرداخت مي كنن��د. وي ادامه داد: اگر 
بانك مركزي دو كش��ور نتوانند در مبادالت مالي 
با يكديگر همكاري داشته باشند، روابط اقتصادي 
بخ��ش خصوصي مي تواند در بس��تر يك صندوق 
مش��ترك براي تهاتر كاال انجام ش��ود. رييس اتاق 
مش��ترك ايران و كره جنوبي اظهار داشت: اكنون 
روابط تجاري 2 كشور مربوط به صادرات نفت خام و 
محصوالت پتروشيمي از ايران و واردات لوازم خانگي 
از كره جنوبي است؛ اقالم صادراتي و وارداتي ايران 
و كره جنوبي مي تواند متنوع تر شود؛ مثال ايران به 
كره جنوبي مواد غذايي، س��رب و روي صادر كند و 
در عوض كاغذ و محصوالت آرايش��ي و بهداشتي 
وارد كند. تنهايي سه شنبه هفته گذشته در سمينار 
مشترك فرصت هاي اقتصادي ايران و كره جنوبي 
گفت: كره جنوبي سومين شريك اقتصادي ايران بعد 
از چين و امارات است و با توجه به اينكه بسياري از 
كاالهايي كه ما از امارات وارد مي كنيم در كشورهاي 
ديگر توليد شده، مي توان گفت كره جنوبي دومين 

شريك تجاري تهران به شمار مي رود.

 افزايش صادرات نفت ليبي 
به چين 

تسنيم| طبق اطالعات شركت ملي نفت ليبي، 
صادرات نفت خام اين كشور به چين از نظر ارزش 
هم اكنون دو برابر مقداري اس��ت كه اين كش��ور 
آفريقاي شمالي در سال گذشته به چين صادر كرد 
. از ماه ژانويه ص��ادرات نفت ليبي به چين به 3.5 
ميليارد دالر رسيده اس��ت. صادرات ليبي در كل 
س��ال 2017، 1.7 ميليارد دالر بود. ميادين نفتي 
ليبي در آن زمان مدام دچار قطعي برق مي شدند. 
سال جاري نه قطعي برق داشته اند و نه انسداد خط 
لوله. شركت ملي نفت و شركايش هنوز به دنبال 
اين هس��تند كه تاثيرات اين قطعي ها و انسداد ها 
را پشت س��ر بگذارند و توليد نفت ليبي را به 1.3 
ميليون بشكه در روز برسانند. حتي هدفشان توليد 
1.6 ميليون بشكه در روز تا پايان سال آينده است . 
چين مطمئناً عالقه مند به اين همكاري است: توليد 
داخلي نفت آن رو به كاهش است و شركت هاي نفت 
دولتي بطور فزاينده اي براي نفت بيشتر چشم به 
خارج از كشور دارند. ليبي يكي از اين كشورهاست 
كه مطمئنا مي تواند با وجود منابع نفتي زياد و عالقه 
به استفاده از آنها يك مقصد سرمايه گذاري باشد. 

 سال آتي مهمان نفت 
74 دالري؟

تس�نيم| تحليلگران نفتي روز به روز در مورد 
دورنماي افزايش قيمت در س��ال آينده بدبين تر 
مي ش��ود چون دور نماي تقاضا نامطمئن است 
و عرضه نفت با س��رعتي وحشتناك باال مي رود، 
حتي با وجود اينكه بازار انتظار دارد اوپك توليد را 
كاهش دهد. به گزارش رويترز، طبق نظرسنجي 
از 38 اقتصاددان و تحليلگر، قيمت نفت خام برنت 
در سال 2019، 74.50 دالر در هر بشكه خواهد 
بود، يعني كمتر از پيش بيني 76.88 دالر در ماه 
گذشته. اين نظرسنجي پيش بيني كرده ميانگين 
قيمت نفت در س��ال 2018، 73.20 دالر باش��د 
يعني بيشتر مطابق با ميانگين 73 دالري شاخص 
جهاني در س��ال جاري. آدريا مورون س��المون، 
اقتصاددان تحقيقات كيكسا بنك گفت: »در نيمه 
اول سال آينده انتظار داريم در نتيجه كاهش توليد، 
قيمت رو به باال برود. در نيمه دوم سال انتظار داريم 
به خاطر افزايش توليد شيل امريكا در نتيجه از بين 
رفتن مش��كالت گلوگاه ها و كاهش سرعت رشد 
جهاني، قيمت پايين بياي��د«. از 32 نفري كه در 
نظرسنجي هاي اخير اكتبر و نوامبر شركت كرده 
بودند 16 نفر پيش بيني خود را از ميانگين قيمت 

نفت برنت كاهش دادند. 

ابرهاي 10 استان  بارور مي شوند 
ايلنا | مدير مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري 
ابرها، از برنامه ريزي براي اجراي پروژه باروري ابرها 
در 10 اس��تان كش��ور خبر داد. فريد گلكار با بيان 
اينكه براي اجراي اين پروژه با همكاري نيروي هوا 
و فضاي سپاه هيچ مانعي نداريم و به زودي عمليات 
اجرايي آن آغاز خواهد شد، تصريح كرد: اين پروژه 
در استان هاي يزد، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه 
و بويراحمد، اصفهان، خوزستان، كرمان و فارس از 
طريق هواپيما و مناطقي همچون خراسان جنوبي 
و آذربايجان ش��رقي و غربي از طري��ق پهپاد اجرا 
خواهد شد. وي اضافه كرد: در صورت تامين اعتبار، 
باروري ابرها در استان كرمانشاه نيز به شيوه زميني 
و از طريق ژنراتور انجام خواهد شد. مدير مركز ملي 
تحقيقات و مطالعات باروري ابرها اظهار كرد: قرارداد 
تامين پهپاد، مواد باروري، هواپيما و تجهيزات قابل 
نصب روي آن با نيروي هوا و فضاي سپاه آماده شده 
و به زودي وارد فاز اجرا خواهيم شد. وي همچنين 
درباره محل تامين 2 ماده قابل استفاده در باروري 
ابرها گفت: فلير توسط نيروي هوافضا و پيروپاترون 
توسط صنايع دفاع در داخل توليد مي شود. گلكار با 
بيان اينكه تا اواخر ارديبهشت ماه امكان اجراي بارور 
سازي ابرها در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد: 
در صورت تسريع در انجام امور و تبادل تفاهم نامه 
با نيروي هوافضا امكان آغاز و آمادگي براي اجراي 

پروژه هاي افزايش بارش نيز وجود دارد.

وزير انرژي روسيه اعالم كرد
تصميم »اوپك پالس« متاثر از ابهامات پيرامون صادرات ايران

ايسنا| 
وزير انرژي روسيه اعالم كرد ابهامات پيرامون مسائل 
متعدد از جمله حجم صادرات نفت ايران، صنعت نفت 
را متاثر كرده اما توليدكنندگان روسي آماده هستند تا 
توليدشان را طبق شرايط تنظيم كنند. الكساندر نواك 
در مصاحبه با خبرگزاري تاس گفت: ما دقيقا نمي دانيم 
درباره صادرات نفت ايران چه اتفاقي روي داده اس��ت. 
تنها ايران و مشتريانش اين اطالعات را دارند. آمار هر 
روز منتشر نمي شود و اندكي تاخير وجود دارد بنابراين 
ما تنها اطالعات مربوط به نوامبر را در اواسط دسامبر 
درياف��ت مي كنيم. وي در ادامه اف��زود: تصميمات بر 
مبناي تحليل هاي انجام گرفته توس��ط كميته فني 

مشترك گرفته خواهد شد و آمار منابع مستقل پس از 
ديدارهاي هفته آينده منتشر مي شود. در پاسخ به اينكه 
اگر كاهش توليد 1.4 ميليون بشكه در روز تاييد شود، 
چگونه ميان توليدكنندگان مشاركت كننده در توافق 
اوپك پالس تقسيم خواهد شد، گفت: هنوز اظهارنظر 
در اين باره زود است.  وي اظهار كرد: اگر تصميم درباره 
اين ميزان كاهش توليد گرفته شود، نحوه تقسيم بندي 
س��هميه ها در ديدار وزيران مش��خص خواهد شد و 
شركت هاي روسي براي همكاري با تصميمات اوپك 
پالس متعهد مانده اند. ن��واك گفت: همه قبول دارند 
كه هنوز زود اس��ت درباره پارامترهاي توافق در سال 
2019 تصميم گرفته ش��ود.  از س��وي ديگر، اگر الزم 

باشد شركت هاي روسي حجم توليد نفت خود را تنظيم 
خواهند كرد. وزير انرژي روسيه گفت: توليد نفت روسيه 
در نوامبر كاهش يافته و در 27 روز نخست اين ماه حدود 
40 هزار بشكه در روز پايين تر از سطح اكتبر بود. وي در 

ادامه تصريح كرد: نبايد نوسان  شديدي باشد. 
ميانگين توليد نفت بايد تا پايان سال، در حدود سطح 
اكتبر بماند. از نظر قيمت نف��ت، نواك تاكيد كرد كه 
قيمت فعلي براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
مناسب است. جهش قيمت به 86 دالر، موقتي بود و به 
دليل نگراني ها پيرامون ايران بود اما قيمت ها تصحيح 
پيدا كرده اس��ت. وي در ادامه افزود: هر گونه معافيت 
مانند معافيتي كه براي ليب��ي، نيجريه و ايران تحت 

پيمان اوليه توافق ش��د، در معرض بحث قرار خواهد 
گرفت و وي معتقد اس��ت كه سطح توليد اكتبر سال 
2016 به عنوان مبناي توافق جاي خود را به س��طح 

توليد معاصرتري خواهد داد.
نواك خاطرنشان كرد كه بعيد است دبيرخانه جديدي 
براي همكاري اوپك و غيراوپك تش��كيل شود و اين 

همكاري به شكل فعلي ادامه پيدا خواهد كرد.
وزير انرژي روس��يه گفت: ما در حال حاضر در اين باره 
صحبت نخواهيم كرد و هيچ تصميمي براي ايجاد يك 
دبيرخانه جديد گرفته نمي شود. وي افزود: دبيرخانه 
اوپك همچنان روي اين توافق كار خواهد كرد و ديدارها 
در قالب كميته مش��ترك وزيران اوپك و غيراوپك و 

ديدارهاي وزيران ادامه پيدا مي كند.

  همكاري روسيه با ايران
نواك گفت: روسيه بدنبال كمك به ايران براي صادرات 

نفت از طريق زيرساخت اين كشور نيست. روسيه يك 
صادركننده نفت اس��ت نه يك واردكننده. وي افزود: 
 برنامه نفت در برابر كاال كه ميان روسيه و ايران توافق 
شد، يك رابطه تجاري است و اگر دو طرف آن را سودمند 
بدانند همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند. بر اساس 
گزارش پالتس، نواك درباره حجم نفتي كه امس��ال 
تحت اين توافق تامين خواهد شد، جزيياتي ارايه نكرد.

اما گفت: اس��تفاده از روبل و ريال در تجارت روسيه و 
ايران رو به رشد است كه مطابق با حركت دولت براي 
فاصله گرفتن از دالر امريكا بدنبال ريسك هاي مربوط 

به تحريم ها است.
روسيه و ايران به مذاكره درباره خط لوله گازي ايران-

هند ادامه مي دهند. نواك گفت: سال گذشته يك تفاهم 
نامه با ايران و امسال با پاكستان امضا شد. اكنون روي 
يك تفاهم نامه با همكاران هندي مان كار مي كنيم و 
پس از آن مطالعات امكان سنجي انجام خواهد گرفت.



دريچه8گفت و گو

گزینه های سیاستی پیش  رو  در بهره گیری از ظرفیت متخصصان مقیم خارج از کشور

چگونه مي توان نخبگان ايراني را به كشور بازگرداند

كاهشپسماندهايغذاييوزمينههايسياستگذاري

سيما   رفسنجاني نژاد|
براساس پژوهش موسسه گالوپ، ايران در شاخص »نرخ 
خروج دانش��جويان« در س��ال ۲۰۱۵ در رتب��ه پانزدهم 
كشورهاي دانشجو فرست و در شاخص »ميل به مهاجرت« 
در رتبه نهم قرار دارد. راهكارها و ابزارهاي سياستي به منظور 
بهره مندي از ظرفيت نخبگان، دانشجويان و متخصصان 
مقيم خارج از كشور چيست؟ مساله مهاجرت نخبگان و افراد 
تحصيل كرده بخشي از مساله بزرگ تر مهاجرت به صورت 
كلي است و هم مهاجرت به داخل كشور و هم مهاجرت به 
خارج از كشور را دربرمي گيرد. پس سياست گذاري در اين 
بخش و وضع قوانين بايستي با توجه به شرايط كلي و قوانين 
اين حوزه صورت گيرد. در اين سياست گذاري كالن بايد از 
رابطه بين مهاجرت و نيازهاي توسعه ملي اطمينان حاصل 
شود. براي كشورهاي فرستنده اين ارتباط با دسترسي به 
مهاجران مقيم و چرخش نخبگان اتفاق مي افتد. پژوهشكده 
سياس��ت گذاري علم، فناوري و صنعت دانشگاه صنعتي 
ش��ريف در چارچوب برنامه سياس��ت گذاري مهاجرت، 
به بررس��ي وضعيت جابه جايي بين المللي دانشجويان و 
تحصيل كردگان در سطح ايران و جهان پرداخته است و با 
ارايه آمارهاي دقيق، تصويري از وضعيت موجود ارايه داده 
است. در اين گزارش، راهكارها و ابزارهاي سياستي به منظور 
بهره مندي از ظرفيت نخبگان، دانشجويان و متخصصان 

پيشنهاد شده است كه در ادامه آن را مي خوانيد :

آمارمربوطبهخروجوماندگاريدانشجويان
ايران در شاخص »نرخ خروج دانشجويان« در سال ۲۰۱۵ 
در رتبه پانزدهم كش��ورهاي دانشجو فرس��ت قرار دارد. 
همچنين ايران در ش��اخص »ميل به مهاجرت« در رتبه 
نهم قرار دارد. اين پژوهش كه توسط موسسه گالوپ انجام 
شده است، نشان مي دهد كه ۱.8 ميليون نفر از ايرانيان ابراز 
عالقه و تمايل به مهاجرت داشته اند؛ از اين تعداد 4۰۰ هزار 
نفر اعالم كرده اند كه براي مهاجرت برنامه داش��ته و يا در 
حال آماده شدن براي مهاجرت هستند. براساس شاخص 
»ماندگاري فارغ التحصيالن در كشورهاي ميزبان« بايد 
گفت كه نرخ ماندگاري دانشجويان ايراني در امريكا براساس 
گزارش »بنياد ملي علوم امريكا« باالست. در سال ۲۰۱۵ 
تقريباً 9 نفر از هر ۱۰ نفر در مقطع دكتري )9۲ درصد( قصد 
داشته اند بعد از فارغ التحصيلي در امريكا بمانند. همچنين در 
شاخص »بازار جذب دانشجويان بين المللي« نيز ايران در 
جايگاه نامساعدي قرار دارد و زير ۰.۰۵ درصد از بازار جذب 

دانشجويان بين المللي را در اختيار دارد

منظوربهرهگيريازظرفيتفارغالتحصيالن
ومتخصصانخارجازكشور

معاونت علم��ي و فن��اوري رياس��ت جمهوري، ضرورت 
رسيدگي به حل مشكل خروج دانشجويان و متخصصان 
و ضرورت بهره  گيري از ظرفيت آنها را درك كرده است و به 
اين منظور طرح هايي را اجرايي كرده است. براساس طرح 
»تقويت و توسعه همكاري متخصصان و دانشمندان ايراني 
مقيم خارج از كشور«، جامعه نخبگاني ايرانيان غيرمقيم به 
چهار گروه دانش آموخت��گان مقطع دكتري )يكي از صد 
دانشگاه برتر خارج از كشور( و اساتيد دانشگاه هاي برجسته 
دنيا، متخصصان و مديران شركت هاي معتبر دنيا در حوزه 
فناوري هاي پيش��رفته و كارآفرينان ح��وزه فناوري هاي 
پيشرفته تقسيم شده و براي هر يك تسهيالتي به شرح ذيل 

در نظر گرفته شده است: 
تسهيالت دوره پسادكتري به  دانش آموختگان 

دوره دكتري
تس�هيالت دوره فرصت مطالعاتي به اس�اتيد 
دانشگاه ها و موسس�ات تحقيقاتي برتر خارج 

از كشور
تسهيالت جذب اساتيد مدعو و معين به اساتيد 
دانشگاه ها و موسس�ات تحقيقاتي برتر خارج 

از كشور
-حماي�ت از فعاليت ه�اي فناورانه-ايج�اد 

شركت هاي نوپا
حمايت از اشتغال در شركت هاي معتبر داخلي 
و اش�تغال در مراكز نوآوري و ش�تاب دهنده به 

عنوان مربي و مشاور
تسهيالت حمايت از انجام سخنراني و برگزاري 

كارگاه هاي تخصصي
نظام وظيفه تخصصي

 ارايه تسهيالت مسكن به برگزيدگان حمايت هاي 
پسادكتري

حدود ۵۰ دانش��گاه، پژوهشگاه و پارك فناوري برتر كشور 
در حوزه هاي مختلف به عنوان پايگاه هاي تخصصي همكار 
طرف قرارداد با مركز تعام��الت بين المللي علم و فناوري 
هستند و اين مراكز علمي، محدود به حوزه  فني و مهندسي 
نيستند و در حوزه پزشكي و علوم انساني هم فعاليت مي كنند. 
پيش از اينكه نخبگان به ايران بيايند در سامانه اي كه براي 
اين كار طراحي شده، ثبت نام مي كنند و حداكثر ظرف پنج 
روز بررسي اوليه در معاونت علمي انجام مي شود. پس از آن 
پروفايل فرد به تناسب مدل همكاري و حوزه تخصصي اش بر 
اساس اولويت وي  به سه پايگاه از اين ۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه 
ارسال مي شود. آنها هم ۲۰ روز فرصت دارند، بررسي و نتيجه 
را اعالم كنند. براساس آمار پژوهشكده سياست گذاري علم، 
فناوري و صنعت دانش��گاه صنعتي شريف، با اجراي طرح 
»تقويت و توسعه همكاري متخصصان و دانشمندان ايراني 
مقيم خارج از كشور« 9۵۶ نفر از افرادي كه در 4۰۰ دانشگاه 
برتر جهان، تحصيل كرده اند به كش��ور بازگشته اند و يا در 

قالب هاي متفاوت با كشور همكاري كرده اند.

رويكرده�ايمط�رحدررابط�هبااس�تفادهاز
ظرفيتنخبگان

در دو دهه گذشته مفهوم مهاجرت نخبگان متحول شده 
است. دو ش��يوه براي جذب نخبگان وجود دارد: برگشت 
مهاجران به كش��ور مبدأ )روش برگشت مغزها( و بسيج 
نيروه��اي خارج از كش��ور و هم��كاري آنه��ا از راه دور در 
فعاليت هاي توسعه كشور خويش )روش چرخش مغزها( .

روش برگش��ت مغزها: در برخي كش��ورها مثل سنگاپور، 
هند و چين، روش برگشت مغزها با موفقيت محقق شده 
است. آنها از سال ۱98۰ به بعد برنامه هاي بازگشت نخبگان 
را به كشورهايش��ان اجرا نموده و ش��بكه هاي وسيعي در 
كشورهايش��ان ايجاد كرده اند تا اين نخبگان بتوانند بطور 
موثرتر در اين كشورها جايي براي خود پيدا كنند. طبيعي 
است اين روش در بسياري از كشورهاي درحال توسعه چون 
ايران امكان پذير نيست بلكه تنها در كشورهايي قابل اجراست 
كه توانايي مالي بسيار بااليي داشته باشند. روش چرخش 
مغزه��اBrain Circulation از راهبردهاي متفاوتي 
تبعيت مي كند. اين راهبرد احتمال عدم برگش��ت برخي 
مهاجران را مسلم مي پندارد. مهاجران غالباً در خارج تثبيت 
شده اند و زندگي حرفه اي و شخصي خود را در آنجا تشكيل 
داده اند. با اين همه ممكن است به دليل پيوندهاي خانوادگي و 
فرهنگي، دغدغه توسعه كشور خود را داشته باشند .بنابراين 
هدف اين اس��ت كه پيوندهايي برقرار ش��ود تا آنها بتوانند 
بدون بازگشتي دايمي به نحوي مفيد و ثمربخش در توسعه 
كشور سهيم شوند. مزيت حياتي اين راهبرد، آن است كه به 
سرمايه گذاري زيرساختي متكي نيست بلكه مبتني بر كار 
بيشتر روي منابع موجود است. يك چشم انداز مطمئن در اين 
روش آن است كه به وسيله مهاجران، كشور نه تنها مي تواند 
به دانش توليد شده آنها بلكه به شبكه هاي اجتماعي مرتبط 
با حرفه اي كه در خارج فعاليت دارند، دسترسي پيدا كند. در 
رويكرد چرخش مغزها روش تحليل مبتني بر جهان نگري 
يا عام گرايي است كه بر پايه آن منافع جهاني علم و انديشه 
ورزي بر منافع منطقه اي، ملي، محلي و فردي سيطره داشته 
و مي بايس��ت راه تمام موقعيت ها روي تمام استعدادها باز 
باشد. در اين رويكرد عوامل كششي و رانشي به صورت توأم و 
جامع نگر مورد بررسي قرار گرفته و با احراز نوعي نگرش پويا 
و باز، هدف دستيابي به مجموعه اي از آماج و اهداف توسعه اي 
اس��ت نه توطئه اي. در رويكرد چرخ��ش مغزها مهاجرت 
متخصصان از كشوري به كشور يك پديده واقعي است كه 
خارج از هرگونه ايدئولوژي وجود داش��ته و در حال رشد و 
گسترش است. از سوي ديگر اين پديده كاماًل اجتماعي و 

بين المللي است و منحصر به كشوري خاص نيست.

لزوماتخاذهمزمانس�هسياس�تنگهداشت،
بازگشتومشاركت

با توجه به باال بودن »نرخ خروج دانش��جويان«، باال بودن 
»ميل به مهاج��رت«، »مان��دگاري فارغ التحصيالن در 
كشورهاي ميزبان« و پايين بودن »بازار جذب دانشجويان 

بين المللي« در ايران الزم اس��ت هم زمان س��ه سياست 
نگهداشت، بازگشت و مشاركت اتخاذ شود. به نظر مي رسد 
طرح اجرا شده در معاونت علمي، بيشتر متكي به سياست 
بازگشت است؛ درصورتي كه براي موفقيت در اجراي چنين 
طرح هايي، الزم است ضمن انجام اقدامات الزم براي حفظ 
متخصصان و نخبگان و فراهم كردن زمينه براي بازگشت 
مهاجران از طريق بهبود اكوسيستم نوآوري، زمينه براي 
همكاري هاي علمي و تخصصي بين المللي نيز فراهم شود.

مش��كالت عمومي را بايد جزئي از سيس��تم هاي مشكل 
دانست كه در حوزه هاي مختلف اجتماعي ايجاد نارضايتي 
مي كنند. براي بررسي اين سيستم ها استفاده از يك روش 
تحليلي يعني تقس��يم مش��كالت به اجزا يا قسمت هاي 
مستقل، مشكل آفرين يا حتي غيرممكن است. برعكس 
بايستي روش كليتي را برگزيد كه مشكالت و راه حل ها را به 
عنوان عناصر به يكديگر وابسته و جدايي ناپذير از سيستم 
كلي كه بدان تعلق دارند معرفي كرد. براي حفظ و نگهداشت 
دانشجويان، كشورهاي فرستنده بايستي شرايط و داليلي 
كه باعث خروج دانشجويان از كشور مي شوند را دريابند تا 

بتوانند پاسخ هاي سياستي متناسب با آن را توسعه دهند.

لزومتهيهنگاشتنهاديبراساسابزارهاي
سياستي

به منظور موفقيت در سياست بهره گيري از ظرفيت نخبگان 
الزم اس��ت نگاش��ت نهادي از نهادهاي دخي��ل و موثر در 
بهره گيري از ظرفيت نخبگان، در راستاي حفظ، بازگشت 
و مشاركت نخبگان و متخصصان تهيه شود. نگاشت نهادي، 
نقشه اي اس��ت كه بازيگران اصلي و تعامالت آنها را نشان 
مي دهد و مي تواند خألها و موانع ساختارها را روشن تر كند. 
به كمك نگاش��ت نهادي مي توان درك بهتري از وضعيت 
و اقدامات مرتبط با سياس��ت هاي مهاجرتي دانشجويان و 

متخصصان داشت. نگاش��ت نهادي چارچوبي است كه با 
نمايي ساده و جامع مي توان وضعيت موجود را نشان دهد 
و با بررسي آن مي توان نقايص موجود در اجزا و روابط ميان 
اجزاي نظام را شناس��ايي و تحليل كرد تا براي اصالح اين 
موارد، برنامه ريزي هاي الزم را انجام داد. با استفاده از نگاشت 
نهادي مي توان عدم تطابق، هم پوشاني و نقايص برنامه هاي 
پشتيباني را مالحظه كرد. همچنين مي توان از آن به عنوان 
ابزاري مفيد براي يادگيري سياس��ت ب��ا توجه به روش ها 
استفاده كرد. چيدمان مناسب نهادي به بهبود هماهنگي 
سياست ها، افزايش شفافيت و كاهش عدم تطابق نظام مند 
كمك مي كند.  فقدان نگاشت نهادي از نهادهاي دخيل و 
موثر، باعث ش��ده است كه بين وظايف نهادها همپوشاني 
ايجاد شود. براي مثال دو نهاد موسسه پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش عالي و سازمان امور دانشجويان كشور، متوليان اصلي 
ارايه آمار دانشجويان خارجي هستند ولي بين آمار ارايه شده 
توسط اين دو نهاد اختالف مشاهده مي شود. براي مثال در 
سال ۱۳9۶ بنا بر آمار موسسه پژوهش، ۲۱.۰۳۶ نفر و بنا بر 
آمار سازمان امور دانشجويان كشور تعداد ۲۶.۶۳۶ دانشجوي 
غيرايراني در كشور مشغول به تحصيل بوده اند. همچنين 
فقدان نگاشت نهادي و نبود تقسيم بندي مشخص از وظايف 
نهادها، باعث شده است كه نقش بسياري از نهادها، كه در 
زمينه بازگشت و مشاركت با نخبگان و دانشجويان بينالمللي 

حائز اهميت هستند، ناديده گرفته شود.

اس�تفادهازظرفي�تنهاده�ايفرهنگ�ي
درطراحينگاشتنهادي

توجه به هويت ملي غيراغراق ش��ده از مقدم��ات ورود به 
موضوع جذب ايرانيان خارج از كش��ور اس��ت. به تعبيري 
حركت در اين مسير بسيار حساس و در صورت موفقيت 
همراه با نتايج شگفت خواهد بود. به نظر مي آيد طي دهه هاي 

اخير تأكيد بر هويت ايراني اندكي كم رنگ ش��ده و نوعي 
واگرايي را در بين ايرانيان داخل و خارج نسبت به نظام در پي 
داشته است. لذا پررنگ كردن اين هويت به ويژه در شرايط 
خطير كنوني بسيار ضروري به نظر مي رسد. فاصله موجود 
بين سطح زندگي در داخل و خارج از كشور را در بلندمدت 
با برنامه ريزي هاي مختلف مي توان كم كرد وليكن در اين 
شرايط، اين فاصله كه مدنظر اكثر ايرانيان در خارج از كشور 
است نه با ابزار مادي صرف، كه تنها با احساس تعلق به مام 

ميهن پر شدني است.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي در قالب اداره كل امور 
فرهنگي ايرانيان خارج از كشور طي سال هاي گذشته به اين 
موضوع از زاويه فرهنگ پرداخته و اقداماتي را به انجام رسانده 

است. ازجمله اين اقدامات: 
ايجاد سايت و پايگاه اطالع رساني جهت دريافت مستمر 
ديدگاه ها و انتظارات ايرانيان مهاجر و تقويت ارتباط دوسويه

برگزاري گردهمايي دانشجويان نخبه ايراني خارج از كشور 
در ايران براي آشنايي با تحوالت، نوآوري ها

تجليل مستمر از چهره هاي موفق و برجسته علمي، هنري 
و مديريتي ايرانيان خارج از كشور

ايجاد كانال هاي ارتباطي مستمر علمي، آموزشي و فرهنگي 
با جامعه ايرانيان مهاجر از قبيل تأسيس دفاتر منطقه اي ويژه 

امور علمي ايرانيان
ثبت و انتشار اختراعات و ابتكارات ايرانيان خارج از كشور 
در داخل و معرفي آنان و آثارشان در نشريات داخل و خارج

حمايت از طرح ها و پژوهش هاي علمي و پايان نامه هاي 
دانشجويان ايراني مقيم خارج

ارايه موضوعات پايان نامه به دانشجويان ايراني مقيم خارج 
و فراهم نمودن مقدمات تحقق آنها در ايران و...

به منظ��ور موفقيت در سياس��ت بازگش��ت نخبگان و 
متخصصان، الزم است هم زمان سه سياست نگهداشت، 
بازگشت و مشاركت در پيش گرفته شود. از سوي ديگر 
كش��ور ما بطور هم زمان، كش��وري مهاجرپذير، مهاجر 
فرس��ت و گذر مهاجرتي بوده و براي اي��ران مديريت و 
سياس��ت گذاري مهاجرت، امري ضروري بوده و بايد با 
چارچوب هاي علمي، اي��ن پديده را مديريت كند. نكته 
مهم در سياست گذاري، لزوم هماهنگي بين سياست هاي 
حوزه ه��اي مختل��ف ازجمله سياس��ت هاي مهاجرت 
)ويزا و ش��رايط ماندن بع��د از تحصيل دانش��جويان(، 
سياس��ت هاي تجارت )همگرايي تعهدات بين المللي(، 
سياست هاي توس��عه )ثبات در سياس��ت هاي توسعه 
حمايتي(، سياس��ت هاي بازار كار )هماهنگي بين افراد 
حرفه اي و موسسات آموزش عالي( و سياست هاي علم 

و فناوري است.   
منبع : مركز بررسي هاي  استراتژيك رياست 
جمهوري 

شمس|
براساس آمار فائو تقريبًا يك س��وم از غذاي توليدشده در 
دنيا چيزي در حدود ۳/۱ ميليون تن، يا از دست مي رود يا 
تبديل به پسماند مي شود. ازآنجاكه هدر رفت مواد غذايي 
تأثير مستقيمي بر امينت غذايي مردم فقير، كيفيت و امنيت 
غذا و همچنين توسعه اقتصادي و محيط زيست دارد، نوشتار 
حاضر مروري بر مهم ترين اقدامات و سياست گذاري هاي 

انجام شده در دنيا به منظور كاهش هدر رفت غذا دارد.
مشوق هاي اقتصادي به منظور كاهش پسماندهاي غذايي 
از طريق كاهش هزينه يا ديگر ابزارهاي بازاري به كار گرفته 
مي شوند. مي توان اين مشوق ها را به قيمت ها، ماليات ها و 
يارانه ها تقسيم بندي كرد. ابزارهاي مالي به عنوان مهم ترين 
عامل براي تغيير الگوي مصرف كنوني به س��مت الگوي 
مصرف پايدار شناخته مي ش��وند. به نظر مي رسد كه اگر 
هزينه واقعي منابع طبيعي مورداس��تفاده براي توليد در 
قيمت نهايي لحاظ شود، مصرف كنندگان تمايل بيشتري 
براي جلوگيري از هدر رفت غذا دارند. در كشورهاي مختلف 
جهان مانند اياالت متحده امريكا، سوئد، كانادا، ژاپن، تايوان، 
كره و چين رويكرد اتخاذشده به منظور جلوگيري از توليد 
پسماند هزينه اي است كه افراد بر اساس وزن يا حجم زباله 
توليدي پرداخت مي كنند . در اين كشورها مشخص شده 
است كه جريمه اتخاذشده براي خانوارها منجر به كاهش 
معني دار پسماندهاي خانگي شده است. بااين حال، شواهد 
اندكي وجود دارد كه با اتخاذ قيمت هاي باالتر يا اخذ ماليات 

بتوان توليد پسماندهاي خانگي را كنترل كرد.
رويكردهاي قانون گذاري، ازجمله اس��تانداردها و قوانين، 
برنامه هاي مديريتي اجباري، محدوديت ها همگي به منظور 
كاهش توليد پسماند اتخاذ مي شوند و بر اساس آنها جرايمي 
براي افراد در نظر گرفته مي شود. در كشورهاي مختلفي 
مانند فرانسه، ايتاليا، بلژيك و هلند چنين قوانين و مقرراتي 
وجود دارد. يكي از ابزارهاي بالقوه به منظور كاهش پسماندها 
در اين عهدنامه كاهش استانداردهاي غيرضروري امنيت 
غذايي است كه منجر به افزايش بيش ازحد پسماندهاي 
غذايي مي شود. در مقايسه با مشوق هاي مالي و اقتصادي، 
به نظر مي رسد كه تعريف درست قوانين و مقررات مي تواند 
به عنوان ابزاري موثرتر در مقابله با توليد پس��ماند به كار 

گرفته شود.
كمپين هاي اطالعاتي به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي 
مورداس��تفاده براي جلوگيري و كاهش توليد پس��ماند 
در سطح دنيا ش��ناخته مي شوند. كمپين هاي آموزشي و 
اطالعاتي، پلتفرم هاي اطالعاتي و آموزش چهره به چهره 
در كل اروپا اصلي ترين اقداماتي است كه به منظور ارتقاي 
دانش مصرف كننده و افزايش آگاهي در خصوص جلوگيري 
از توليد پسماند به كار گرفته مي شود. به عنوان مثال در حال 
حاضر در اروپا كمپين هايي شكل گرفته است كه ازجمله 
آنها مي توان به كمپين »برنامه توقف توليد پسماند غذايي 
« در ايرلند، »غذا گران است « در اتريش، يا »فكر-خوردن-

صرفه جويي رمز كاهش ردپاي ش��ما « در اروپا اشاره كرد. 

كمپين »عشق به غذا و تنفر از پسماند« كمپيني بريتانيايي 
اس��ت كه در اروپا با بيش��ترين اقبال روبرو شده است. اين 
كمپين در سال ۲۰۰7 توانسته است از توليد ۱۳7 هزار تن 

پسماند غذايي جلوگيري كند.
نوع بس��ته بندي، س��ايز آن و برچس��ب زني ها روي طول 
عمر اس��تفاده از مواد غذايي تأثيرگذار هستند. به منظور 
افزايش طول عمر اس��تفاده از مواد غذاي��ي، نوآوري هاي 
هوشمند بسته بندي در دنيا وجود دارد كه منجر به بهبود 
محافظت از مواد غذايي ش��ده اس��ت و به م��رور وارد بازار 
مي ش��وند. فناوري هاي متعددي كه در اين زمينه به كار 
گرفته مي شوند همگي سعي در افزايش طول عمر استفاده 
از مواد غذايي دارند. بااين حال، مطالعات مختلف نش��ان 
داده است كه بسته بندي هاي قابل فروش، تخليه آسان و 
تنوع هرچه بيشتر اندازه محصول مي تواند هدر رفت مواد 
غذايي را كاهش دهد. درنهايت، مشوق هاي مالي مي تواند 
توليدكنندگان مواد غذايي را به سمت استفاده از راه حل هاي 
كاهش پسماند مواد غذايي مبتني بر بسته بندي سوق دهد. 
درنهايت، بسته بندي كمتر مواد فاسدشدني مي تواند به 
مشتريان در خريد مقدار موردنياز مواد غذايي خود كمك 
كند و خريد بيش ازحد نياز را در بين شهروندان كاهش دهد.

از س��وي ديگر، برچس��ب گذاري زمان مصرف به عنوان 
كليدي ترين ابزار در سياست غذا قلمداد مي شود كه بازه 
بين توليد، توزيع و مصرف را دربرمي گيرد. بااين حال عدم 
دانش كافي در خصوص معني برچسب زني تاريخ مصرف 

و س��ردرگمي در خصوص تفاوت آن با تاريخ فاسدشدن 
محصول اصلي تري��ن عامل در توليد پس��ماند غذايي در 
بين مصرف كنندگان است. تاريخ فاسدشدن مواد غذايي 
و اطالع رس��اني دقيق در مورد آن ظرفي��ت بزرگي براي 
كاهش پسماند مواد غذايي است. يكي از راهكارهايي كه 
اكنون در اروپا مورداستفاده قرار مي گيرد حذف برچسب 
تاريخ مصرف گروه خاصي از محصوالت اس��ت. بااين حال 
فهرستي از بهترين زمان مصرف اين گروه مواد غذايي منتشر 
مي شود. همچنين نوآوري هاي فناوري هم مي تواند در توليد 
پسماندهاي غذايي مورداستفاده قرار گيرد. به عنوان مثال 
دستگاه شاخص دما-زمان هستند كه مي توانند تغييرات 
نس��بي دما-زمان محصول را نش��ان دهند و تاريخچه اي 
از دماي غذا را نش��ان دهند. اس��تفاده از فناوري به منظور 
حمايت از تغيير رفتار به عنوان ابزاري كليدي براي كمك 
به كاهش پسماند شناخته شده است. نرم افزارهاي موبايلي 
مانند نرم اف��زار آلمان��ي “Zu Gut für die Tonne “ و 
نرم افزار بريتانيايي “Love your Leftovers “ اقدامات 
كاربردي براي خانواده معرفي مي كنند كه به وس��يله آن 
كاربران مي توانند مدت زمان استفاده از مواد غذايي را افزايش 
داده و كمترين پسماند غذايي را توليد كنند. نرم افزارهاي 
ديگري هم وجود دارد كه باهدف افزايش دانش در خصوص 
تأمين غذا توليدشده اند و به كاربران براي مديريت كاروبارها 
و برنامه ريزي در غذا كمك مي كنند. ديگر راهبردهايي كه بر 
بستر اينترنت و برنامه هاي موبايلي انجام مي شود، باز توزيع 

مواد غذايي است كه قابليت استفاده براي انسان رادارند. به 
عنوان مثال نرم افزار موبايلي “OLIO “ بين همسايه هاي 
يك منطقه و كسب وكارهاي محلي به منظور اشتراك غذا 
ارتباط برقرار مي كند. اشتراك غذا در سطح اروپا توسعه يافته 
است، كه ازجمله آنها مي توان به »Foodsharing«، يا » 
Slow Food« در اتري��ش، » Next Door Help« در 
ايتاليا، يا » Yo No Desperdicio« در اس��پانيا اشاره 
كرد. بااين ح��ال نگراني هايي در خصوص امنيت غذاهاي 
به اشتراك گذاشته شده و عدم اطمينان به اهداكنندگان 
غذا در بين افراد وجود دارد. اتخاذ رويكردي جامع به منظور 
جلوگيري از توليد پسماند غذايي در ايران به منظور دستيابي 
به امنيت غذايي پايدار ضروري است. يافتن راه حل ها، تنها 
گزينه براي اين منظور نيس��ت و داشتن شهرونداني آگاه 
و توانا ب��راي اقدام در جهت كاهش پس��ماند مواد غذايي 
الزمه اين مهم اس��ت تا بتوان با اتخاذ تركيب درس��تي از 
سياست گذاري ها و اقدامات هدر رفت مواد غذايي را در ايران 
به كمترين ميزان رساند. افزايش و به كارگيري نوآوري ها 
به منظور كاهش پسماند مواد غذايي در دنيا، نشانه خوبي 
است تا اين موضوع در دستور كار قرارگرفته و درنهايت مساله 
هدر رفت مواد غذايي حل شود. تاكنون، اصلي ترين فاكتور 
شناخته شده به منظور حل مساله هدر رفت مواد غذايي، 
ارتقاي افزايش آگاهي و اقدام افراد است. بااين حال، نبايد اين 
مساله فردي قلمداد شده و سياست گذاري در اين خصوص 

مورد غفلت قرار گيرد.
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سفیر اتریش در ایران مطرح كرد
موانعمبادالتكشاورزي

ايرانواروپا
موضوع مكانيزم مالي اروپا براي داشتن 
مبادالت مالي با ايران چند ماهي اس�ت 
ادامه دارد و هنوز به جايي نرسيده است. 
قرار اس�ت با راه ان�دازي اين سيس�تم 
مالي، اتحادي�ه اروپا فش�ارهاي امريكا 
براي نداش�تن رابطه با ايران را دور بزند 
و توسط اين سازوكار روابط ايران و اروپا 

ادامه يابد.
طي چند روز گذشته خبرهايي از اينكه 
اين مكانيزم مالي قرار اس�ت راه  اندازي 
ش�ود، مطرح ش�د و پس از آن خبرهاي 
نقيضي منتشر شد كه نشان مي داد برخي 
از اين كشورهاي اروپايي ميزباني اجراي 

اين مكانيزم را نپذيرفتند.
به هر حال در شرايط فعلي واقعًا مشخص 
نيست كه اين سازوكار اجرايي بين ايران 
و اتحاديه اروپا چگونه اجرا خواهد شد و 
چقدر مي توان به آن اميدوار بود.در اين 
زمينه ف�ارس گفت وگويي را با اش�تفان 
شولتز س�فير اتريش كه از جوالي سال 
2017 به عنوان س�فير جديد اتريش در 
ايران فعاليت دارد، انجام داده اس�ت كه 

در ادامه مي خوانيد:

  نظر ش�ما درب�اره راه ان�دازي مكانيزم 
مالي اروپا موس�وم ب�ه »اس پي وي« كه 
قرار اس�ت مب�ادالت مالي بي�ن ايران و 
كش�ورهاي اروپاي�ي را تس�هيل كن�د، 

چيست؟
ش��رايط بس��يار مهمي بر فضاي روابط ايران 
و اروپ��ا حاكم اس��ت، ما به دنب��ال را ه اندازي 
مكانيزم مالي اروپا موس��وم به »اس پي وي« 
هس��تيم و به ش��دت روي اي��ن موض��وع كار 
مي كنيم. ما روي مسائل تكنيكي كار مي كنيم، 
چارچوب هاي اقتصادي را مي خواهيم تعيين 
كنيم و به اين دليل اس��ت كه ط��ي چند ماه 
گذش��ته تاكنون روي آن كار كرده ايم و طول 
كشيده است و بس��يار اميدواريم كه در مدت 

زمان كوتاهي اين مسائل به سرانجام برسد. 
  اطالع داريد كه برخي كش�ورها مانند 
انگليس، فرانسه و لوگزامبورگ ميزباني 
اجراي »اس پي وي« را نپذيرفتند آيا فكر 
مي كنيد كه كش�ورهاي ديگري ميزباني 

انجام مكانيزم مالي اروپا را بپذيرند؟
متأسفم نمي توانم براي اين سوال پاسخ دهم 
چرا كه االن روي اين موضوع كار مي ش��ود و 

هنوز چيزي مشخص نيست.
  چه چشم  اندازي از روابط اقتصادي بين 

ايران و اتحاديه اروپا در آينده داريد؟
من فكر مي كن��م در بعضي از حوزه ها تعارفي 
عمل مي كنيم در حالي كه ما هر چه بيش��تر 
روي اي��ن رواب��ط كار مي كني��م راهكارهاي 
بيشتري پيدا مي كنيم. در حوزه اقتصادي هم 
زمينه هاي هم��كاري زياد وجود دارد. ما نفت 
نداريم، ما م��واد معدني نداريم اما بزرگ ترين 
منبع اقتصادي ما نيروهاي انس��اني ما است. 
ما در حوزه هاي دانش و فناوري بس��يار غني 
هس��تيم و زمينه هم��كاري زيادي ب��ا ايران 
وج��ود دارد. البته چالش ه��اي زيادي در اين 
زمينه وج��ود دارد اما فرصت هاي خوبي براي 
انجام اصالح��ات علمي و اقتصادي در ايران با 

همكاري اتحاديه اروپا است.
  امريكا بارها اعالم كرده كه كشورهايي 
كه با ايران همكاري داشته باشند تنبيه 
خواهد كرد شما راهكارتان براي داشتن 

روابط با ايران چيست؟
براي ما اولويت نخست ماندن دربرجام )توافق 
جامع مش��ترك ايران و گروه ۱+۵( اس��ت و 
مبناي همكاري ما هم همان برجام است و در 
حال حاضر ۱۵ الي ۱۶ زمينه همكاري اتحاديه 
اروپا با ايران به ويژه در حوزه هاي كشاورزي، در 
حوزه هاي فناوري علمي وجود دارد ما در اين 
زمينه تنها براي داشتن تعرفه هاي ترجيحي و 
اينكه حتمًا اتحاديه اروپا منافعي داشته باشد 
بحث نمي كنيم آنچه دوست داريم با ايراني ها 
مذاكره كنيم روي يك كار خوب است كه نتايج 
آن مي تواند در آينده هم وجود داش��ته باشد. 
همكاري هاي اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا به 
چند كشور محدود نخواهد شد بلكه كشورهاي 
اروپا مي تواند دروازه ورود ايران به كشورهاي 

ديگر هم بشود. 
م��ا روي كاهش زم��ان اعط��اي گواهي هاي 
محصوالت كش��اورزي و غذايي كار مي كنيم 
و مي توان��د در آينده دور ه��م از منافع آن هر 
دو گروه بهره مند ش��ود. فعاليت هاي ما روي 
سودهاي لحظه اي نيست، ما روي مسائل با افق 
بلندمدت هم تأكيد داريم. ما روي گواهي هاي 
بهداش��تي غذايي، اس��تانداردها در مبادالت 
محصوالت غذايي و كشاورزي بحث مي كنيم.
  بزرگ ترين مان�ع ارتباط اتحاديه اروپا 
با اي�ران در زمينه مبادالت كش�اورزي 

چيست؟
مهم تري��ن موان��ع اس��تانداردهاي تكنيكال 
است، داش��تن مواد غذايي سالم و بهداشتي، 
گواهي هاي بهداش��تي و اينك��ه محصوالت 
كشاورزي باقيمانده س��موم و مواد شيميايي 
نداشته باش��د. و اين مسائل در گفت وگوهاي 
دوجانبه كه بين ايران و كش��ورهاي اتحاديه 
اروپا انجام مي ش��ود مورد بحث و مذاكره قرار 
مي گيرد. ما در اي��ن مذاكرات به دنبال منافع 
محدود نيس��تيم بلكه چش��م انداز بلندمدتي 
داريم كه از منافع آن همه كش��ورها بهره مند 

شوند و اين تداوم داشته باشد.

گزينه 
ابزار سياستيسياستي

سياست 
نگهداشت

گسترش و تقويت آموزش عالي

تشويق و حمايت از ارايه خدمات بين المللي در كشور

هماهنگي بين سرمايه گذاري در آموزش عالي و سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه

سياست 
بازگشت

قرارهاي تضميني و قراردادهاي ديگر )مانند اعطاي فرصت مطالعاتي به دانشجويان دكتري(

طرح هاي بازگرداندن با بهبود خدمات

بهبود محيط هاي رشد دهنده تحقيق و توسعه

سياست 
مشاركت

ايجاد و حفظ شبكه هاي مهاجران مقيم

تشويق كارآفريني بين المللي و ايجاد شبكه بين مهندسان و دانشمندان مهاجر
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اثر نرخ  سود بانكي بر كاهش درآمد  سرمايه گذاري  بيمه 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
به دنبال كاهش نرخ سود بانكي سرمايه گذاري 
بلندمدت در حد 15 تا 20 درصد و عدم افزايش 
آن در مقايس�ه با نرخ تورم نقط�ه به نقطه 40 
درصدي آبان 97، ركود بازار مس�كن و سهام 
برخي ش�ركت هاي بورسي، رش�د اقتصادي 
پايين و پي�ش بيني رش�د منف�ي اقتصاد در 
سال جاري و س�ال آينده، سرمايه گذاري هاي 
مختل�ف در اقتص�اد اي�ران با كاهش س�ود و 
درآمد مواجه مي شود و به عنوان مثال، ميزان 
سود مورد انتظار در سرمايه گذاري هاي بيمه، 
بيمه عمر و... نيز در حد سال هاي قبل نيست و 

كاهش يافته است. 
به گ�زارش تع�ادل، يكي از محل ه�اي اصلي 
سرمايه گذاري بيمه اي، سپرده هاي بلندمدت 
بانكي و صندوق هاي سرمايه گذاري است كه در 
حال حاضر س�ود آنها در مقايسه با تورم نقطه 
به نقط�ه كاهش يافته اس�ت. در نتيجه ميزان 
سودي كه به مشتريان و سرمايه گذاران بيمه اي 
پرداخت مي ش�ود، در مقايسه با تورم يكسال 
اخير كمتر از سال هاي قبل است زيرا تورم در 
آن سال ها حدود 10 درصد بوده و نرخ سود بيمه 
عمر ب�االي 20 تا 23 درصد ب�ود ولي حاال نرخ 
تورم نقطه به نقطه به باالي 40 درصد تمايل دارد 
و نرخ سود بانكي كمتر از تورم است و نرخ ارز و 
شاخص بورس و ساير سرمايه گذاري ها از سود 
كمتري در مقايسه با تورم برخوردار هستند و 
در نتيجه سود سرمايه گذاري بيمه نيز به خاطر 
وضعيت ش�اخص هاي كالن اقتصادي كاهش 
يافته اس�ت. از اين رو ميزان س�رمايه گذاري 
بيم�ه نيز مانند س�اير بخش ها ب�ا افت درآمد 
و س�ود همراه خواهد ب�ود و لذا اين پرس�ش 
مطرح اس�ت كه خود ش�ركت هاي بيمه اي كه 
پوشش دهنده ريس�ك ها و خطرات و حوادث 
و تصادفات بخش هاي اقتصادي هس�تند، در 
كجا بايد سرمايه گذاري كنند تا بتوانند نه تنها 
هزينه هاي احتمالي را پوشش دهند، بلكه براي 
س�رمايه گذاري هاي بيمه عمر و ساير رشته ها 
نيز درآمد و سود منطقي و بهتري را نسبت به 

ساير بخش هاي اقتصاد كسب كنند. 
در اين راس�تا، از گوش�ه وكنار خبر مي رس�د 
كه به دنبال نوس�انات اقتصادي يكسال اخير، 
برخ�ي ش�ركتهاي بيمه اقدام ب�ه كاهش نرخ 
س�ود بيمه هاي س�رمايه گذاري و پ�س انداز 
كرده اند و اين موضوع باعث انتقاد بيمه گزاران 
و مشتريان صنعت بيمه شده و با ادامه كاهش 
نرخ س�ود بيمه هاي زندگي، بيمه گزاران فكر 
مي كنن�د ش�بكه ف�روش ش�ركت هاي بيمه 
نامناس�ب عمل مي كنن�د و با ب�ازي اعداد به 
دنبال پرداخت سود كمتر هستند. لذا در ميان 
مدت و بلندمدت، صنعت بيمه بايد به گونه اي 
عمل كند كه سود و درآمد و پوشش هزينه هاي 

بهتري داشته باشد. 

براي��ن اس��اس، باي��د پرتف��وي ي��ا تركيب س��بد 
سرمايه گذاري هاي بهتري داشته باشند كه ريسك ها 
را پوشش داده وحداقل هاي سود مورد انتظار را حاصل 
كند. طبق آيين نامه 60 بيمه مركزي، ش��ركت هاي 
بيمه مي بايس��ت حداقل 30 درصد منابع بيمه ها را 
در س��پرده بانكي و اوراق مشاركت س��رمايه گذاري 
كنند، پ��س از آن، در ابزارهاي پولي و مالي تا س��قف 
15 درصد منابع، در س��هام ش��ركت هاي بورس��ي و 
فرابورس��ي حداكثر تا 40 درصد منابع، مشاركت در 
طرح ها و عمليات س��اختماني تا س��قف حداكثر 25 
درصد منابع و در ش��ركت هاي غير بورس��ي تا سقف 
حداكثر 20 درصد منابع مي توانند س��رمايه گذاري 
كنند. به عبارتي حتي اگر بازدهي س��پرده گذاري در 
بانك ها از ساير بازارها كمتر باشد، الزاما اولين اولويت 
در سبد س��رمايه گذاري بيمه ها، سپرده بانكي بوده و 
پس از آن، اين شركت ها مي توانند در حوزه هاي ديگر 
ورود كنند. با توجه به كاهش سود سپرده هاي بانكي، و 
افزايش ريسك سپرده گذاري در بعضي بانك ها به نظر 
مي رسد سودآوري بيمه ها بابت سرمايه گذاري منابع 

مالي شان مي تواند كاهش يابد.

   مهندسي مجدد
بيمه هاي زندگي و اندوخته دار

در اين رابطه غالمرضا فرجودي عضو انجمن بين المللي 

فروش��ندگان حرفه اي بيمه زندگي و از كارشناسان 
صنعت بيمه در گفت وگو با تعادل گفت: بزرگ ترين 
مشكلي كه در بخش بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري يا 
بيمه هاي اندوخته دار با آن مواجه هستيم، موارد آيين 
نامه اي است كه ش��ركت هاي بيمه را ملزم مي كند تا 
در بخش سرمايه گذاري و منافع حاصل از بيمه هاي 
زندگي، بخشي از س��ود خود را مي توانند در بانك ها 
س��پرده گذاري كنند .اما متا س��فانه بيمه مركزي و 
شركت هاي بيمه روش كار و جهت سرمايه گزاري خود 
را متاثر از نرخ سود بانكي مي بينند و زماني كه بانك ها 
نرخ سود سپرده ها را كاهش دادند بيمه ها نيز بالفاصله 
نرخ سود حاصل از مشاركت در منافع كاهش دادند و به 
تازگي كه رييس كل بانك مركزي خبر از كاهش بيشتر 
نرخ سود بانكي داد، صنعت بيمه نيز پيش دستي كرده 

و نرخ ها را كاهش داد.
عضو انجمن بين المللي فروش��ندگان حرفه اي بيمه 
زندگ��ي تصريح كرد: بر خالف رويه هاي مرس��وم در 
بازارهاي مالي متاسفانه بيمه هاي عمرو سرمايه گذاري 
دنباله رو بانك ها هستند زيرا بر اساس آيين نامه بايد 

بخشي از منابع سپرده گذاري شود. 
وي افزود: چند س��الي اس��ت كه در بانك هاي ايران 
سپرده هاي بلندمدت 5 و 10 ساله ديگر وجود ندارد 
و با توجه به سازماندهي بانك ها بر اساس نرخ تورم، و 
تاكيد دولت بر كاهش تورم و باال بودن هزينه هاي پول 
سياست هاي كالن اقتصادي به سمت كاهش نرخ سود 
حركت كرده اس��ت . از آنجايي كه شركت هاي بيمه 
موظفند بخشي از منابع بيمه هاي عمر و پس انداز را در 
بانك ها سپرده گذاري كنند، اولين بخش از بدنه اقتصاد 
هستند كه تحت تاثير كاهش نرخ سود قرار مي گيرند 
غالمرضا فرج��ودي اضافه ك��رد: در بيمه هاي عمر و 
سرمايه گذاري مالك فقط نرخهاي فني اعالم شده از 
سوي شوراي عالي بيمه نيست و بيمه ها موظفند 90 
درصد از سود حاصل از سرمايه گذاري را به بيمه گزاران 
پرداخت كنند . اما چون بيمه ه��اي ما امكان و اجازه 
بهره گيري از بازارهاي مالي را ندارد تحت تاثير نرخ هاي 
سود قرار گرفته و در نهايت امكان جبران كاهش سود 

را براي بيمه گزاران خود ندارند. 
وي افزود: ما در بيمه هاي عمر اندوخته دار در ابتداي راه 
هستيم و اكثر مردم با هدف كسب سود افدام به خريد 
بيمه نامه مي كنند لذا هرگونه روش اشتباه و خطايي كه 

باعث كاهش پرداخت سود به خريداران بيمه هاي عمر 
و زندگي شود در نهايت تاثير منفي بسياري بر ضريب 

نفوذ و اعتماد مردم به شبكه فروش خواهد داشت 
وي تاكيد كرد: هم اكنون در فصل مجامع بيمه ها قرار 
داريم و در ذخاير سال 95 مطمئنا شاهد تاثير كاهش 
نرخ دستوري خواهيم بود در سال هاي اخير ذائقه مردم 
ايران به دريافت نرخهاي سود باال عادت كرده است و 
هرگونه تغير سياست و روشي در كاهش ضريب نفوذ 

اثر گزار خواهد بود. 
فرجودي تاكيد كرد: م��ا در بخش بيمه هاي اموال به 
سيتم بانكي وابسته گيري نداريم اما در بخش بيمه هاي 
پس انداز و سرمايه گزاري بسيار وابسته به بانك ها است 
و بايد از اين وابستگي اجتناب كرد . چون بانك ها با پول 
بازي مي كنند، اما در صنعت بيمع خلق پول صورت 

مي گيرد و ارزش افزوده ايجاد مي كند. 
وي هشدار داد: با ادامه اين وضعيت بيمه گزاران فكر 
مي كنند شبكه فروش شركتهاي بيمه نامناسب عمل 
مي كنند وبا بازي با اعداد به دنبال پرداخت سود كمتر 
هستند، در حالي كه ما بي تقصير هستيم و اين موضوع 
اعتماد و اعتبار صنعت بيمه را مخدوش مي كند ودر 
اين راستا ضرورت دارد تا نظام نرخ گزاري و آيين نامه ها 
مهندسي مجدد شود تا از تاثير پذيري بيمه هاي زندگي 

از ديگر بخش ها كاسته شود.

   كاهش سود بيمه هاي عمر فرصت يا تهديد 
همچنين حميد رضا حاجي اشرفي، كارشناس بيمه 
در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: .بنظر ميرسد صنعت 
بيمه همواره با نگاهي به ميزان س��ود تعيين شده در 
بانك ها اقدام به تعيين بهره ذخاير رياضي بيمه هاي 

عمر مينمايد.
حاجي اشرفي گفت: ميزان سود قبلي در سه دوره پنج 
ساله كه بطور پلكاني به ترتيب 18_15_10_درصد 
تعيين و كاهش پيدا مي كرد مقارن با ش��رايطي بود 
كه در بانك ها به س��پرده هاي ب��اال و ميلياردي حتي 
س��ودهاي 24در صدي هم داده مي ش��د . لذا فاصله 
سود دريافتي شركت هاي بيمه تا سود پرداختي بسيار 
متفاوت و تعجب برانگيز بود .البته شايد پاسخ داده شود 
كه شركت هاي بيمه مازاد در آمد خود را تحت عنوان 
سود پيش بيني يا سود مش��اركت به بيمه گذاران يا 
ذينفعان بيمه هاي عمر باز پرداخت مي كنند,ويا اينكه 

مگر چند درصد از سرمايه و ذخاير رياضي شركت هاي 
بيمه در سپرده گذاري بانك ها گذارده مي شد كه اين 

ايراد گرفته مي شود. 
حاجي اش��رفي اضافه كرد: اگر چنانچه شفاف سازي 
در مورد نحوه س��رمايه گذاري ذخاي��ر رياضي و فني 
شركت هاي بيمه و تسهيم درصدهاي اين ذخاير در 
انواع سرمايه گذاري تعيين شده در آيين نامه ذيربط 
مش��خص گردد آنگاه مي ت��وان دقيق ت��ر به تحليل 
پرداخت اما آنچه مسلم و غير قابل انكار است وابستگي 
مس��تقيم ميزان س��ودهايي كه براي بيمه هاي عمر 
تعيين مي گرددند با روند سود تعيين شده در بانك ها 
ميباشد .در هر حال همواره يك فاصله پيش بيني شده 
بين سود دريافتي شركت هاي بيمه با سود پرداختي به 

ذخاير بيمه گزاران وجود دارد.
وي افزود: البته شايد توجيه س��ازمان ناظردراجراي 
اينگونه سياست حفظ توانمندي و جلوگيري از كاهش 
توانگري شركت هاي بيمه باشد .لذا مالك قراردادن 
ميزان سود پرداختي بانك ها به سپرده گذاران براي 
تعيين س��ود بيمه هاي عمر اندوخته س��از توس��ط 
شوراي عالي بيمه را اينگونه توجيه نمود كه مناسب و 
ملموس ترين شاخص قابل رويت در بين چند فرصت 
سرمايه گذاري ذخاير رياضي همين ميزان سودهاي 
بانكي در اقتصاد كش��ور اس��ت . در هرح��ال وظيفه 
ش��وراي عالي بيمه تنظيم و هدايت بازار بيمه است و 
حفظ حقوق بيمه گذاران و حمايت از توانگري و تداوم 
فعاليت شركت هاي بيمه از وظايف سازمان ناظر است .

حاجي اشرفي اضافه كرد: گرچه از حيث فرصت هاي 
رقابتي با بيمه هاي اندوخته س��از ب��ا توجه به ميزان 
پرداخت حق بيمه س��االنه بيمه گذاران و نوع اجراي 
قرارداده��اي بيمه عم��ر فقط س��پرده هاي بانك ها 
رقيب بالفعل محس��وب مي گرددند و از حيث س��اير 
پوش��ش هاي بيمه اي متصل به پوشش اندوخته ساز 
بيمه نامه عمر بي همتا مي باش��د اما به نظر ميرس��د 
چنانچه به اين پوشش ها خدمات تكميلي ديگر و بطور 
كلي بيمه جامع، تمام خطر خانواده اضافه گردد و سطح 
مطلوبيت و مزيت رقابتي آن ارتقا يابد اين ميزان كاهش 
سود كه قطعا تاثير منفي در سرمايه نهايي تك تك بيمه 

گزاران دارد منتفي خواهد شد .
وي گفت: متاس��فانه كاهش ارزش پول در طي چند 
دهه گذشته همواره نقطه ضعف اين پوشش بيمه اي 

در كشورمان بوده و هرگونه كاهش سود پوشش هاي 
بيمه عمر اندوخته س��از با هر سياست و تحليلي چه 
درست و چه اشتباه موجب عدم استقبال بيمه گزاران 
خواهد شد. به نظر مي رسد تنها راه افزايش استقبال 
همان طراحي و عرضه پوش��ش هاي تمام خطر و نيز 
محصوالت مستمري مادام العمر و مستمري تكميلي 

ميباشد .
وي تاكيد كرد: سياست تك خطي بازي با نرخ سود و 
تداوم فروش يك محصول بدون تجديد نظر در اصالح 
و بروز رس��اني پوشش ها پاشنه آشيل بيمه هاي عمر 
اندوخته س��از است كه بايد ش��وراي عالي بيمه بدان 
توجه نمايند .وظيفه انجمن هاي كارشناسي و صنفي 
بيمه است تا با مطالعات الزم اين نوآوري ها را براي رونق 
بازار بيمه در اين پرتفوي درخواست و مطالبه نمايند .

   اثر بلندمدت افزايش نرخ بهره 
اثر نرخ بهره يا س��ود بانكي در ساير كشورها نيز روي 
عملكرد صنعت بيمه اثر گذار است و افزايش نرخ سود، 
درآمد سرمايه گذاري شركت هاي بيمه را در بلندمدت 
بهبود مي بخشد. سود سهام داران شركت هاي بيمه 
از منظر حس��ابداري ممكن است دچار ركودي ميان 
مدت ش��ود و اگر بيمه گران درص��دد جبران كاهش 
سودآوري فعلي هس��تند، بايد نتايج بيمه گري خود 

را بهبود بخشند.
موسسه بين المللي س��وييس ري در بخش گزارش 
اكونوميك اينس��ايت خود آورده است: نرخ بهره خود 
را از طريق مجموعه اي به هم پيوسته از مكانيسم هاي 
پيچيده اي كه ب��ر حق بيمه، تقاض��اي بيمه، درآمد 
س��رمايه گذاري و ترازنامه اثر مي گذارد، در عملكرد 

صنعت بيمه نشان مي دهد. 
بيمه گران زندگ��ي جهان 25 درص��د از كل دارايي 
س��رمايه گذاري ش��ده صنعت را درب��ر مي گيرند و 
ب��ا پرتفوه��اي داراي تعه��دات دراز م��دت و ني��ز 
سرمايه گذاري هاي مرتبط در دارايي هاي بلندمدت، 
به تغيير در نرخ بهره حساس تر از بيمه گران غيرزندگي 

هستند.
بيمه گ��ران تنها ب��ا يك نقط��ه درص��د افزايش در 
بازده س��رمايه گذاري ب��ا 320 ميلي��ارد دالر درآمد 
س��رمايه گزاري مواجه مي ش��وند كه اين معادل 6,5 

درصد از كل حق بيمه در جهان است
ام��ا، جبران درآمد س��رمايه آن��ي نخواهد ب��ود زيرا 
شركت هاي بيمه زندگي درحدود 10 درصد از پرتفوي 
س��رمايه گذاري خود را بطورساالنه تمديد مي كنند، 
بنابراين، افزايش نرخ ها تنها اثري حاشيه اي و متأخر 

بر كل بازده پرتفو خواهد داشت.
در ميان مدت، از منظر حسابداري، سهام سهام داران 
صنع��ت، به دلي��ل اف��ت ارزش اوراق قرض��ه، بطور 

چشمگيري كاهش مي يابد.
بطور موقت، سود آوري شركت هاي بيمه بستگي به نتايج 
بيمه گري آنان دارد. براي مثال، بر اساس تخمين سيگما، 
در بخش غيرزندگي، اگر شركت هاي بيمه درپي داشتن 
بازده اي مطلوب هستند، حاشيه بيمه گري نياز به بهبود 
6 الي 9 نقطه درصدي دارد. كاهش نرخ دستوري باعث 
زيان صنعت بيمه مي شود، بيمه هاي عمر و اندوخته ساز 

نيازمند مهندسي مجدد است
به دنبال كاهش نرخ سود بانكي در نظام بانكي كشور، 
صنعت بيمه و نرخ هاي بيمه هاي زندگي و مستمري 
نيز تحت تاثير قرار گرفته و با كاهش دو درصدي مواجه 
شده و ش��وراي عالي بيمه درجلسه س��وم مرداد95 
حداكثر نرخ سود فني بيمه هاي زندگي و مستمري و 
مدت آن را مورد بازنگري قرار داد و حداكثرنرخ سود 
فني در بيمه هاي زندگي و مستمري با مدت بيش از 
چهار س��ال را 16 در صد براي دوسال اول، 13 درصد 
ب��راي دو س��ال دوم و 10 درصد براي م��ازاد بر چهار 
س��ال اعالم كرد كه نس��بت به قبل دو درصد كاهش 

يافته است. 
ش��وراي عالي بيمه در حالي حداكثر نرخ س��ود فني 
بيمه ه��اي زندگي و مس��تمري و م��دت آن را مورد 
بازنگ��ري قرار داده كه آيين نام��ه بيمه هاي زندگي و 
مس��تمري تاكيد دارد كه اين نرخ هر دو سال يك بار 
بايد مورد بازنگري قرار بگي��رد و آخرين بازنگري در 

سال 1390 صورت گرفته بود.
بر اساس اين گزارش با توجه به كاهش نرخ سود بانكي 
متاثر از نرخ تورم، كاهش نرخ سود فني بيمه هاي عمر 
قابل انتظار بود اما آنچه كه در تصميم شوراي عالي بيمه 
قابل تامل به نظر مي رسد تغيير ساختار و فرمت و البته 
تعرفه دوره هاي زماني سه ساله در تعيين نرخ بهره فني 

بيمه هاي زندگي و مستمري است.

مهلت يك ماهه براي نقد چك هاي تضميني موجود
همتي:براساسمصوبهسرانقواانتقالوجهچكتضمينشدهبهديگريفاقداعتباراست

گروه بانك وبيمه| 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي از مصوبه 
سران قوا در مورد چك تضمين شده خبر داد و گفت: 
به موجب تصويب جلسه سران قوا، از اين پس پرداخت 
چك تضميني صرفا در وجه گيرن��ده چك )ذينفع( 
امكان پذير اس��ت. همچنين بر اس��اس اين تصميم، 
ظهرنويسي و انتقال چك تضمين شده به ديگري فاقد 

اعتبار خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي پس از نشست اعضاي شوراي 
هماهنگي س��ران قوا خاطرنشان كرد: از مسائل مهم 
بازار پول، چك هاي تضميني بود كه در طول سال هاي 
گذش��ته پشت نويسي و دس��ت به دست شدن چك 

توس��ط افراد مختلف معضل بزرگي به وجود آورد. به 
گفته همتي چك هايي كه اكنون در اختيار مردم است 
قابل انتقال به سايرين نيست و فاقد اعتبار خواهند بود.

وي تاكيد كرد: بنابراين چك ه��اي فعلي ديگر قابل 
انتقال نيستند و براي چك هاي موجود در اختيار مردم 
طبق مصوبه شورا، يك ماه فرصت داده شد تا با مراجعه 
به بانك ها نقد شوند، ضمن آنكه از اين به بعد چك ها با 
شرايط جديد توسط بانك ها ارايه و صادر خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي گفت: اين اقدام به شفافيت 
بيش��تر و مبارزه با پولشويي كمك مي كند و از اين به 
بعد با گردش مالي درست، واقعي و شفاف در كشور از 

عمليات غيرشفاف در بازار جلوگيري مي كنيم.

عبدالناصر همتي ادامه داد: بررسي هاي ما طي يكي 
دو ماه گذشته نشان مي دهد ارزش اين چك ها 8 هزار 
ميليارد تومان بود كه چرخش فاقد شفافيت و بدون 

اطالع نظام بانكي از مشكالت آن به شمار مي رود.
رييس كل بانك مركزي گفت: بنا به پيش��نهادي كه 
در شورا طرح كرديم، مصوب شد كه ديگر چك هاي 
تضميني، قابل ظهرنويس��ي نيست و متقاضي چك 
حتما بايد نام ذينفع )گيرنده( چك را به همراه شماره 

ملي او در چك قيد كند.
به گفت��ه همتي چك هاي��ي كه اكن��ون در اختيار 
مردم اس��ت قابل انتقال به س��ايرين نيست و فاقد 
اعتبار خواهند بود. مصوبه اخير ش��امل انتقال وجه 

از طريق پايانه هاي س��اتنا و پاي��ا و همچنين چك 
رمزدار نمي ش��ود و صرفا با هدف مبارزه با پولشويي 

و س��فته بازي نقل و انتقال مبلغ چ��ك تضميني با 
محدوديت مواجه شده است.
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منابع ريسك  شرعي 
سرمايه گذاري در بازار جهاني

يحيي لطفي نيا |
غربالگري شرعي بازارهاي سهام  جهاني به معناي 
تفكيك سهام مجاز و غيرمجاز مبتني بر اصول 
ش��ريعت، مهم ترين ابزار و روش براي اجتناب از 

ريسك شريعت در بازارهاي سهام جهاني است.
جريان بين المللي  سرمايه به عنوان يك جريان 
موثر در رشد و توسعه اقتصادي جوامع از سوي 
كارشناسان اقتصادي مطرح است كه اين جريان 
به دو طريق س��رمايه گذاري خارجي مستقيم 
)FDI( و غير مس��تقيم )FPI( محقق مي شود. 
در بعد غير مستقيم سرمايه گذاري خارجي كه 
از آن به عنوان سرمايه گذاري در سبد مالي ساير 
كش��ورها ياد مي گردد، س��رمايه گذاران با انواع 
مختلفي از ريسك هاي مالي، حقوقي و ... مواجه 
هستند. با اين حال در فضاي تامين مالي اسالمي، 
سرمايه گذاران مس��لمان در خارج از كشورهاي 

خود با ريسك شريعت نيز مواجه هستند.
منبع ريسك شريعت متناسب با نوع كشور و بازار 
مالي كه در آن اقدام به سرمايه گذاري مي كنند، 
متفاوت اس��ت كه در اين نوشتار درصدد تبيين 
منابع ريسك  شريعت در بازار سهام كشورهاي 
مختلف براي سرمايه گذاران مسلمان خصوصًا 
س��رمايه گذاران ايراني كه عالقه مند هس��تند 
با رعاي��ت اصول ش��ريعت در بازارهاي س��هام 
بين المللي  س��رمايه گذاري نماين��د، خواهيم 

پرداخت.
بيشتر شركت هاي در دسترس سرمايه گذاران 
مس��لمان در بازارهاي سهام، ش��ركت هايي با 
فعاليت هاي مختلط )تركيبي( هس��تند به اين 
معني كه در كنار انج��ام فعاليت هاي مبتني بر 
شريعت برخي از فعاليت هاي ناسازگار با شريعت 
را نيز در كنار يا تركيب فعاليت هاي اصلي خود 
دارند. اين امر در ارتباط با ش��ركت هاي فعال در 
بسياري از كشورهاي اسالمي همانند كشورهاي 
حوزه خليج فارس )امارات متحده عربي، عربستان 
و ...( و جنوب شرق آسيا )مالزي، اندونزي و ...( نيز 

حاكم است.
از مهم تري��ن داليل حاكم ش��دن اي��ن فضا در 
گسترده بازارهاي سهام جهاني موارد زير است: 

1. چارچوب تامين مالي جهاني خود مبتني بر 
شريعت نيست. شركت ها معمواًل نيازهاي مالي 
خود را از طريق نهادها و ابزارهاي مالي متعارف 
تامين مي كنند. براي مثال، عدم وجود بانك هاي 
اسالمي در بس��ياري از كشورها براي حمايت از 
معامالت برون مرزي مساله خيلي بزرگي است. 
به همين ترتيب، بازارهاي سرمايه اسالمي براي 
تسهيل تجارت در بسياري از حوزه هاي قضايي 
توسعه يافته نيس��تند، بيمه اسالمي )تكافل( يا 
كم است يا براي پوشش ريسك تجارت مرتبط 
وجود ندارد. اين سطح از شكاف بدون هيچگونه 
انتخابي به جز دريافت خدمات از منابع متعارف 
رفع نخواهد ش��د. بنابراين بسياري از شركت ها 
به ناچار و ب��ه دليل فقدان عمق و تن��وع ابزارها 
و نهادهاي مالي اس��المي ب��ا بخش تامين مالي 
متعارف در ارتباط هستند كه همين امر مبتني 
بر شريعت بودن فعاليت آنها براي سرمايه گذاران 
مسلمان عالقه مند به سرمايه گذاري در بازارهاي 

سهام جهاني با ابهام همراه مي كند.
2. در بس��ياري موارد، ش��ركت ها توس��ط غير 
مسلمانان تاسيس يا مديريت شده اند كه گرچه 
بطور كامل نيازهاي حقوقي و قانوني حوزه قضايي 
خاصي را برآورد نمي كنند. ني��ازي به پيروي از 
قوانين ش��ريعت براي فعاليت خود نمي بينند. 
چنين شركت هايي ممكن است در فعاليت هاي 
تجاري غيرقانوني همراه با مجازات )مثل قرض 
گرفتن با بهره يا به دست آوردن بهره سپرده ها و 

غيره( شركت كنند.
3. برخي از شيوه هاي كسب و كار براي مسلمانان 
ممنوع است، همان ممكن است بر غير مسلمانان 
ممنوع نباشد. از جمله اين موارد مي توان به توليد 
و مصرف گوشت خوك و مشروبات الكلي اشاره 
نمود. بنابراين در اين مورد نيز ش��ركت هايي كه 
به نوعي مرتبط با فعاليت هاي غيرمجاز شرعي 

هستند با ريسك شريعت همراه خواهند بود.
با توجه به تمامي مواردي كه در ارتباط با منابع 
ريسك شريعت فعاليت ش��ركت هاي مختلط 
موجود در بازارهاي سهام كشورهاي اسالمي و 
غير اسالمي بيان شد، امروزه محققان شريعت، 
مقامات نظارتي و ديگ��ر بازيگران تامين مالي 
اس��المي با ابداع و اجراي معيارها و روش هايي 
درصدد غربالگري شريعت سهام بازارهاي مالي 
مختلف برآمده اند. به اين صورت كه با توجه به 
اين معيارها و روش ها سهام مجاز از نظر شريعت 
را از غيرمجاز تفكيك نموده و س��رمايه گذاران 
مسلمان با دسترسي به اين فهرست به راحتي و 
به دور از ريسك شريعت اقدام به سرمايه گذاري 
در بازارهاي س��هام بين الملل��ي  مي نمايند. بر 
اساس اين راه حل ها، ش��اخص سهام متنوعي 
 ،)Dow Jones( ارايه شده كه شامل داوجونز
 ،)FTSE( بورس اوراق بهادار فايننشيال تايمز
شاخص مالي سرمايه بين المللي  مورگان استنلي 
)MSCI( و استاندارد اند پورز )S&P( هستند كه 
معيارهاي خود را براي تعيين انطباق با شريعت 
شركت هاي سهامي در سطح بين الملل توسعه 

داده اند.
غربالگري شرعي اوراق بهادار مالي زمينه توسعه 
و تعمي��ق بيش از پيش تامين مالي اس��المي را 
فراهم نموده هر چند كه هم اكنون در ابتداي راه 
خود است به گونه اي كه در ارتباط با فقه اماميه 
تاكنون اقدام عملي در اين زمينه صورت نگرفته 
در صورتي كه با توجه به حجم س��رمايه گذاري 
هموطنانمان و شيعيان ساير كشورها در بازارهاي 
مالي بين المللي  به عنوان يك ضرورت براي توسعه 

تامين مالي اسالمي در نظر گرفته شود.

      طبق آيين نامه 60 بيمه مركزي، شركت هاي بيمه مي بايست حداقل 30 درصد منابع بيمه ها را در سپرده بانكي و اوراق مشاركت سرمايه گذاري كنند، 
پس از آن، در ابزارهاي پولي و مالي تا سقف 15 درصد منابع، در سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي حداكثر تا 40 درصد منابع، مشاركت در طرح ها 

و عمليات ساختماني تا سقف حداكثر 25 درصد منابع و در شركت هاي غير بورسي تا سقف حداكثر 20 درصد منابع مي توانند سرمايه گذاري كنند.

      غالمرضا فرجودي عضو انجمن بين المللي فروشندگان حرفه اي بيمه زندگي در گفت وگو با تعادل: بزرگ ترين مشكلي كه در بخش بيمه هاي عمر 
و سرمايه گزاري يا بيمه هاي اندوخته دار با آن مواجه هستيم، موارد آيين نامه اي است كه شركت هاي بيمه را ملزم مي كند تا در بخش سرمايه گذاري 
و منافع حاصل از بيمه هاي زندگي، بخشي از سود خود را مي توانند در بانك ها سپرده گذاري كنند .اما متا سفانه بيمه مركزي و شركت هاي بيمه روش 
كار و جهت س�رمايه گذاري خود را متاثر از نرخ سود بانكي مي بينند و زماني كه بانك ها نرخ سود سپرده ها را كاهش دادند بيمه ها نيز بالفاصله نرخ 
سود حاصل از مشاركت در منافع را كاهش دادند و به تازگي كه رييس كل بانك مركزي خبر از كاهش بيشتر نرخ سود بانكي داد، صنعت بيمه نيز پيش 

دستي كرده و نرخ ها را كاهش داد.

برش



دانش و فن10اخبار

معاون اول رييس جمهور اعالم كرد

توسعه صلح آميز علوم و فناوري جديد در دستوركار دولت
گروه دانش فن|

 معاون اول رييس جمهور در مراسم اختتاميه سومين 
جش��نواره و كنگره بين المللي عل��وم و فناوري هاي 
سلول هاي بنيادي و پزش��كي گفت: امروزه موضوع 
توس��عه علم و فناوري در عالي ترين سطوح به اراده 
جدي تبديل شده و مس��اله توسعه علم و فناوري در 

دستور كار دولت قرار گرفته است.
جهانگيري خاطرنشان كرد: يكي از اصول مورد توجه 
دولت در حوزه علم و فناوري توسعه صلح آميز علوم 
و فناوري هاي جديد اس��ت كه جمهوري اس��امي 
ايران به هيچ وجه به دنبال فناوري هاي غيراخاقي، 
تجاوزطلبانه نخواهد رفت.  اختتاميه سومين جشنواره 
و كنگره بين المللي علوم و فناوري هاي س��لول هاي 
بنيادي و پزش��كي روز گذش��ته با حضور اس��حاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور، سورنا ستاري، 
معاون علمي وفناوري رييس جمهور و رضا ملك زاده 
مع��اون تحقيقات و فن��اوري وزير بهداش��ت برگزار 
ش��د.  در اين مراسم اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور گفت: اگر دانشمندان ايراني غيرمقيم 
خواستار همكاري با دانشمندان و دانشجويان ايراني 
در كشور هستند از آنها استقبال مي كنيم و سعي بر 

رفع موانع آنها داريم.
وي گفت: كشور ما در اين حوزه نيازمند اقدامات مهم 
و اساسي است كه اين اقدامات در دانشگاه ها به واسطه 

دانشجويان رخ مي دهد.
وي با بيان اينكه محققان زيادي در خارج از كش��ور 
ايراني يا غيرايراني عاقه مند به همكاري با محققان 
كشور ما هستند، گفت: اين موضوع منجر مي شود كه 
ما به پيشرفت برس��يم و از توليد محصول و صادرات 

آنها غافل نمانيم.
معاون اول رييس جمه��ور، با بيان اينكه ما در بخش 
دارو توانسته ايم به دس��تاوردهاي مناسبي برسيم، 
گفت: نيازمند اين هس��تيم كه دولت توجه جدي به 
اين موضوع در زمينه سلول هاي بنيادي داشته باشد 

تا فعاليت هاي خوبي شكل بگيرد.
جهانگي��ري با بي��ان اينكه ما در بخش س��لول هاي 
بنيادي گام ه��اي بلندي برمي داري��م، گفت: دولت 
بايد توجه جدي به حوزه علمي خصوصا سلول هاي 
بنيادي داش��ته باشد. خوش��بختانه با توجهي كه به 
بخش س��لول هاي بنيادي در اين دولت شده شاهد 
رشد قابل توجهي بوده ايم. وي افزود: برگزاري چنين 
كنگره هايي مي توان��د به حركت قدرتمندانه تري در 
حوزه سلول بنيادي منجر شود و به آن سرعت بخشد.

وي تاكيد كرد: در اين كنگره ها فرصت مناسب براي 
تبادل علم و دانش و تجربه در سطح كشور و بين المللي 
ايج��اد مي ش��ود كه اين موض��وع منجر ب��ه جبران 
عقب ماندگي هاي گذشته خواهد شد و شتاب مناسبي 
به توس��عه علم و فناوري خصوصا در بخش س��لول 
بنيادي خواهد شد. معاون اول رييس جمهور تاكيد 
كرد: سياستگذاري هاي حوزه علم و فناوري مكمل كار 

متخصصان و دانشمندان در حوزه هاي مختلف علم 
و فناوري هستند از اين رو بايد در سياستگذاري ها و 
برنامه هاي توسعه اي كشور اين موضوع در نظر گرفته 

شود تا بتوانيم به توسعه علمي برسيم.
ب��ه گفته وي باي��د بتوانيم ب��ا برگزاري جلس��ات و 
جش��نواره هاي متعدد عوامل مس��اعد و نامس��اعد 
پيشرفت فناوري را به صورت دقيق و جدي شناسايي 
كنيم تا موانع آنكه بر س��ر راه محققان كش��ور است 

برطرف شود.
وي تاكيد كرد: توس��عه پايدار متوازن و همه جانبه از 

دغدغه هاي كشور است.
جهانگيري اف��زود: آنچه امروز از نظر تجربي و نظري 
ثابت شده آن است كه توسعه پايدار در كشور محقق 
نخواهد ش��د جز آنكه توس��عه علمي در اولويت قرار 

بگيرد.
وي تاكيد كرد: توسعه پايدار متكي بر توسعه علمي 

و توسعه علمي رمز بقاي جامعه، كشور و نظام است.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: پرداخت 
جدي به توسعه علمي و قرار گرفتن آن در دستور كار 
از عوامل مهمي هستند كه جايگاه ايران را در فضاي 
بين المللي حفظ مي كند. در واقع توس��عه علمي به 
معناي حفاظت و حراس��ت از ظرفيت هاي جديدي 
است كه به علم و دانش متكي هستند و ما بايد آنها را 
در خدمت توسعه كشور قرار دهيم. جهانگيري ادامه 
داد: تحريم هايي كه از سوي امريكا عليه ايران اعمال 
شده كشور را با ش��رايط جديد رو به رو كرده تا مانع 
دستيابي ما به بسياري از ابزارهايي باشد كه در مسير 

توسعه و پيشرفت كشورمان قرار مي گيرد.
وي تاكيد كرد: يكي از زمينه هايي كه مي تواند تهديد 

ما را به فرصت تبديل كند علم و دانش است.
معاون اول رييس جمهور بيان كرد: در همه حوزه هاي 
عل��وم از جمله پزش��كي، فني و حتي علوم انس��اني 
مي توانيم با دانش بنيان كردن امور ظرفيت هاي بسيار 

زيادي را روي كشور باز كنيم.
وي با بيان اينكه بايد س��عي كني��م ظرفيت ها را به 
سرمايه گذاران مختلف ارتباط دهيم، گفت: بايد در 
شرايط كنوني سياستگذاري و برنامه هاي كشور را به 

سمت فرصت هاي علمي سوق دهيم.
جهانگيري افزود: اين دولت بطور جدي و اصولي به اين 
موضوع رسيده كه بايد به تحرك بخشي پژوهش ها و 
كارهاي تحقيقاتي، علم و فناوري را تبديل به موضوع 

جدي در كشور كنند.
به گفته وي، امروزه موضوع توسعه علم و فناوري در 
عالي ترين سطوح به اراده جدي تبديل شده و مساله 
توسعه علم و فناوري در دستور كار دولت قرار گرفته 
است.جهانگيري خاطرنشان كرد: يكي از اصول مورد 
توجه دولت در حوزه علم و فناوري توسعه صلح آميز 
علوم و فناوري هاي جديد است كه جمهوري اسامي 
ايران به هيچ وجه به دنبال فناوري هاي غيراخاقي، 
تجاوزطلبان��ه نخواهد رفت و خوش��بختانه با وجود 

اتهاماتي كه در حوزه هسته اي به كشور وارد شده امروز 
معتبرترين سازمان هاي بين المللي در گزارش هاي 
خود فعاليت هاي هس��ته اي ما را كاما در چارچوب 

مقررات بين المللي مي دانند.
وي گفت: اين گزارش ها نشان مي دهد كه نه تنها ايران 
به هيچ عنوان به دنبال ساح هسته اي نبوده بلكه به 
دنبال استفاده صلح آميز از فناوري هاي هسته اي در 
بخش هاي مختلف است. جهانگيري خاطرنشان كرد: 
دست دولت و ملت در توسعه علم و فناوري به سوي 
همه مراكز علمي جهان دراز اس��ت و م��ا از هر گونه 
همكاري علمي با نهادهاي علمي استقبال مي كنيم.

وي افزود: دولت تمام تاش خود را انجام داده تا موانع 
پيش روي دانش��مندان ايراني را برطرف كند و همه 
دستگاه هاي اجرايي، قضايي و امنيتي را براي تحقق 
سياستگذاري هاي علم و فناوري موظف به همكاري 
با دانش��مندان ايراني غيرمقيم كرده اس��ت تا موانع 

پيش روي آنها برداشته شود.

  پيشرفت ايران در عرصه سلول هاي بنيادي 
همچني��ن در اين مراس��م معاون علم��ي و فناوري 
رييس جمهور گفت: ايران گوي س��بقت را در علوم و 
فناوري سلول هاي بنيادي از كشورهاي تركيه و رژيم 
اشغالگر قدس ربوده است. وي گفت: از ابتداي دولت، 
برنامه توسعه اقتصاد دانش بنيان را شروع كرديم كه 
اجراي آن همزمان با ورود دولت يازدهم بوده كه وجود 

سه هزار و ۷۰۰ شركت دانش بنيان نشان نتيجه اين 
توجه است.

وي خاطرنشان كرد: برخي از شركت هاي دانش بنيان 
توانس��ته اندصادرات داشته باش��ند كه برنامه ما در 
معاونت علمي توسعه صادرات محصوالت دانش بنيان 

است.
به گزارش مهر، معاون علم��ي و فناوري بيان كرد: با 
ايجاد ستاد توس��عه فناوري هاي سلول هاي بنيادي 
هماهنگي هايي مي��ان بخش هاي مختلف اين حوزه 

ايجاد شده است.
ستاري گفت: يكي از چالش هاي اين حوزه هماهنگي 

ميان حوزه هاي ميان رشته اي است.
به گفته وي در حال  حاضر علوم در كشور در دسته هاي 
علوم انس��اني، علوم تجربي و رياضيات تقسيم شده 
است و هماهنگ كردن ميان اين سه حوزه از بحث هاي 

جدي كشور به شمار مي رود.
وي افزود: در حال  حاضر شركت هايي در حوزه هاي 
بيوتكنولوژي و پزشكي بازساختي در كشور ايجاد شده 

كه از دل دانشگاه هاي صنعتي خارج شده اند.
ستاري با اشاره به جايگاه سلول هاي بنيادي ايران در 
دنيا، خاطرنشان كرد: بر اساس گزارشات اعام شده 
ايران در زمينه توليد مقاالت رتبه ۱۴ دنيا را كس��ب 
كرده اس��ت، ضمن اينكه تعداد ثبت پتنت هاي اين 

حوزه نيز در حال افزايش است.
ستاري با اشاره به تعداد شركت هاي دانش بنيان فعال 

در حوزه س��لول هاي بنيادي گف��ت: در حال حاضر 
۱۲۰ شركت كه از اين تعداد ۸۰ شركت، دانش بنيان 
ش��ده اند و برخي از آنها نيز محصوالت سل تراپي را 
به بازار عرضه كرده اند در زمينه س��لول هاي بنيادي 

فعاليت مي كنند.
وي بي��ان كرد: تاكن��ون چندين ق��رارداد همكاري 
با دانش��گاه هاي علوم پزش��كي در حوزه پزش��كي 

بازساختي منعقد شده است.
معاون علمي فناوري بيان كرد: ما در كنار فعاليت هاي 
پژوهشي وزارت آموزش و پرورش در حوزه سلول هاي 
بني��ادي، اقدام به برگ��زاري المپي��اد دانش آموزي 
س��لول هاي بنيادي كرده ايم كه تا دو ماه آينده اين 

المپياد برگزار خواهد شد.
س��تاري تاكيد كرد: تا زماني ك��ه نتوانيم عدد قابل 
توجهي از جي دي پي داشته باشيم، كشور نمي تواند 

در حوزه اقتصاد دانش بنيان حركتي كند.
معاون علمي فناوري با تاكيد بر ضرورت حضور بخش 
خصوصي در حوزه هاي پژوهشي و فناوري، گفت : تا 
زماني كه بخش خصوصي و س��رمايه خصوصي وارد 
پروژه  نشود، پژوهش ها با پول دولتي موفق نمي شود.

س��تاري تصريح كرد: ايران گوي سبقت را در علوم و 
فناوري سلول هاي بنيادي از كشورهاي تركيه و رژيم 

اشغال گر قدس ربوده است.
گفتني است در حاشيه اين مراسم از ۱۰ طرح فناورانه 

سلول هاي بنيادي رونمايي شد.

مسكو تايمز| روسيه قصد دارد تا ۲۰۴۰ ميادي در 
ماه شهرك سازي كند و براي اين منظور برنامه اي سه 

مرحله اي تنظيم كرده است.
برنامه قبلي سازمان فضايي روسيه كه در ۲۰۱۴ ميادي 
اعام شد كه شامل يك طرح سه مرحله اي براي اعزام 
انسان به سطح ماه بود تا زيربناي الزم براي شهرك سازي 

را فراهم كند.
صدها فضانورد روس درخواس��ت هاي خ��ود را اعام 
كرده اند تا نخس��تين افرادي باش��ند كه روي ماه فرود 
مي آيند. به هرحال س��ازمان فضايي روسيه پس از يك 
جلسه مشترك با كميته فضايي آكادمي علوم روسيه 
اع��ام كرد، ماموريت ماه ت��ا ۲۰۴۰ و طي چند مرحله 
انجام مي شود. در مرحله اول يك ماژول به مدار ماه ارسال 
مي شود. در مرحله دوم نخستين ماموريت سرنشين دار 

به ماه انجام مي شود. همچنين ساخت يك مقر بلندمدت 
روي ماه نيز بين ۲۰۲۵ تا۲۰۳۴ ميادي آغاز خواهد شد.

در مرحله سوم س��اخت مقر تا ۲۰۴۰ ميادي تكميل 
مي ش��ود. به گفته ديميتري روگوزين، مدير سازمان 
فضايي روسيه، اس��ناد نهايي برنامه ماه در اواخر فوريه 

۲۰۱۹ ميادي نهايي مي شود.

ديلي ميل| يك شركت خودروسازي ربات انسان نمايي 
در ابعاد واقعي ساخته كه با كمك شبكه اينترنت »جي۵« 
و يك اپراتور انس��اني از راه دور كنترل مي شود. تويوتا از 
آخرين نسخه ربات انسان نماي  T-HR۳۱ رونمايي كرده 
است. اپراتورهاي انساني در اين شركت توانسته اند بطور 
موفقيت آميز يك ربات در اندازه واقعي انسان را از راه دور 
و به وسيله شبكه اينترنت G۵ كنترل كنند. تويوتا اميدوار 
است در آينده سيستم هاي رباتيكي بسازد كه مي توانند 
همراه انسان ها در خانه و محيط هاي ديگر مانند موسسات 
خدمات درماني، فعاليت كنند. تويوتا اين فناوري را هفته 
آتي نمايش مي دهد. شركت مذكور براي نخستين بار نسل 
سوم ربات هاي انسان نماي خود را سال گذشته رونمايي 
كرد. ربات مذكور مي تواند عمليات اپراتور انساني را تقليد 
كند و به اين ترتيب قادر است هر كاري مانند فشار دادن 
بادكنك بدون تركاندن آن تا حفظ تعادل روي يك پا را 
انجام دهد. به گفته تويوتا اين سيس��تم به يك كنترل از 
 Master Maneuvering System راه دور به نام
مجهز است كه از حسگرهاي مختلف براي ارتباط مستقيم 
حركات فيزيكي با ربات استفاده مي كند.مبدعان ربات 
معتقدند اين روند به افراد در خانه، بيمارستان يا حتي در 

فضا كمك مي كند.
 Master Maneuvering Systemسيستم كنترل 
در حقيقت يك صندلي بزرگ مجهز به بازوهاي متحرك 

و حسگرهاي مختلف است.

رويترز| شركت مايكروسافت با پشت سرگذاشتن اپل 
در بازارهاي س��هام روز جمعه، عنوان گران ترين شركت 
سهامي عام در جهان را به خود اختصاص داد. در معامات 
بازار س��هام در هفته گذش��ته كه بارها ارزش كل سهام 
شركت مايكروسافت از اپل سبقت گرفته بود، هر بار اپل 
در جايگاه نخست قرار مي گرفت اما باالخره با بسته شدن 
بازار در معامات روز جمعه براي نخستين بار مايكروسافت 
توانست اپل را شكس��ت دهد و در صدر گرانقيمت ترين 
شركت س��هامي عام قرار بگيرد. همزمان با بسته شدن 
بازارهاي سهام اياالت متحده امريكا در نيمه شب گذشته، 
قيمت هر سهم از شركت مايكروسافت در ۱۱۰.۸۹ دالر 
ايستاد و ارزش بازار آن به ۸۵۱.۲ ميليارد دالر رسيد اين در 
حالي است كه قيمت هر سهم اپل در پايان اين معامات به 
۱۷۸.۵۸ دالر رسيد و ارزش كل اين شركت معادل ۸۴۷.۴ 
ميليارد دالر شد كه با فاصله كمي از مايكروسافت در رتبه 

دوم جاي گرفت. 
رويترز نوشت: با بسته شدن بازارهاي سهام امريكا در نيمه 
شب گذشته، قيمت هر سهم مايكروسافت ۱۱۰.۸۹ دالر 
شد و بر اساس آخرين تعداد سهام اعام شده اين شركت 
كه ۱۹ اكتبر در داده هاي اداره اوراق و بورس امريكا ثبت 
شده اس��ت، ارزش بازار آن به ۸۵۱.۲ ميليارد دالر رسيد. 
در صورتي كه مايكروسافت بتواند اين روند را حفظ كند 
و عنوان گرانقيمت ترين شركت جهان در سال جاري را 

همچنان از آن خود كند.

گارتنر| پژوهشگران فعال در موسسه تحقيقاتي گارتنر 
ب��ه تازگي برآورد كرده اند كه تولي��د و عرضه گجت هاي 
پوشيدني هوشمند در سال آينده ميادي ۲۵ درصد رشد 

پيدا خواهد كرد.
با توجه به رشد و افزايش محبوبيت گجت هاي پوشيدني 
هوشمند و استقبال بي نظير كاربران از اين محصوالت، در 
س��ال هاي اخير به خصوص سال ۲۰۱۸ ميادي توليد و 
عرضه گجت هاي هوشمند پوشيدني نظير ساعت هاي 
هوشمند رش��د بي س��ابقه اي را تجربه كرده است. حاال 
پژوهشگران و محققان فعال در موسسه تحقيقاتي گارتنر 
پيش بيني كرده اند كه سال ۲۰۱۹ ميادي شاهد افزايش 
۲۵ درصدي در عرضه محصوالت پوشيدني و شكوفايي 
بازار اين محصوالت خواهد بود.  بازار گجت هاي هوشمند 
يك رش��د ۲۵.۸ درصدي را تجربه خواهد كرد، بنابراين 
انتظار مي رود در سال آينده ميادي كاربران مبلغي حدود 
۴۲ ميليارد دالر را براي خريداري و تهيه اين محصوالت 
پرداخت خواهند كرد كه از اين مقدار ۱۶.۲ ميليارد دالر 
آن صرف خريداري ساعت هاي هوشمند خواهد شد. آنها 
در ادامه اين گزارش عنوان كرده اند كه عرضه گجت هاي 
پوش��يدني از ۱۷۸.۹۱ ميليون دستگاه در سال جاري به 
حدود ۴۵۳.۱۹ ميليون دستگاه در سال ۲۰۲۲ ميادي 
خواهد رسيد كه در همين بازه زماني ساعت هاي هوشمند 
از ۵۳ ميليون دستگاه به ۱۱۵.۲ ميليون دستگاه افزايش 

پيدا خواهد كرد.

نيواطل�س| محققان ي��ك بان��داژ الكتريكي ابداع 
كرده اند كه با ارسال پالس هاي ضعيف الكتريكي زخم 

را درمان مي كند.
مدتي است كه دانشمندان مي دانند جريان هاي الكتريكي 
به درمان زخم ه��اي قديمي كم��ك مي كنند. هرچند 
واحدهاي الكتروتراپي هم اكنون وجود دارند، اما آنها بسيار 
سنگين و پيچيده هس��تند. به همين دليل دانشمندان 
يك »بانداژ الكتريكي« ابداع كرده اند كه از حركت كردن 
بدن فرد الكتريس��يته توليد مي كند. گروهي از محققان 
دانشگاه ويسكانسن مديسون اين بانداژ را ساخته اند كه 
در حقيقت يك باند حاوي سيم پيچي است و روي بدن 
بيمار بسته مي شود. اين باند حاوي تجهيزات الكترونيكي 
مانند نانوژنراتورها اس��ت كه انرژي حركات قفسه سينه 
فرد را هنگام تنفس برداشت مي كند. اين روند پالس هاي 
الكتريكي ضعيفي توليد مي كند كه به الكترودهاي موجود 
در باند ارسال مي ش��ود. اين روند در مرحله بعد به بافت 
مجروح مي رسد. دس��تگاه هنگام آزمايش روي موش ها 
توانست زخم هاي پوستي را طي سه روز درمان كند. اين 
درحالي است كه در وضعيت معمول درمان چنين زخمي 
۱۲ روز طول مي كش��د. همچنين ميزان الكتريسيته اي 
كه در اين بانداژ به زخم وارد مي ش��ود هيچ خطري براي 
زخم ندارد. هم اكنون دانشمندان مشغول بررسي نقش 
پالس هاي الكتريكي در درمان زخم ها هستند. آنها تصميم 

دارند اين فناوري را روي خوك ها آزمايش كنند.

ديلي ميل| ناس��ا قصد دارد مريخ نورد كنجكاوي را 
براي بررسي يك »صخره طايي« به مريخ بفرستد. 
 ،)Curiosity( »قرار اس��ت مريخ نورد »كنجكاوي
يك »صخره طايي« را بررس��ي كند. به گفته ناسا، 
كنجكاوي فرستاده مي ش��ود تا اين جسم عجيب را 
كه در عكس ها كشف شده، از نزديك بررسي كند. در 
بيانيه ناسا آمده است: اين صخره، يكي از نمونه هايي 
اس��ت كه قصد داريم آن را بهتر بررس��ي كنيم. گروه 
پژوهش��ي ما ب��اور دارد از آنجا كه اين صخره بس��يار 
درخشان اس��ت، مي تواند يك شهاب سنگ باشد. در 
هر حال عكس مي تواند ذهن را فريب دهد؛ در نتيجه 
بايد مدركي مبني بر علم ش��يمي به دست بياوريم.
براي بررس��ي اين صخره، از فناوري »دوربين و علم 
شيمي ناسا« يا »چم كم« )ChemCam( استفاده 
خواهد ش��د. چم كم در بررس��ي صخره ها و خاك از 
فاصله دور، يك پرتو ليزري منتش��ر مي كند و تحليل 
تركيب عناصر مواد تركيب شده را در نواحي كوچك تر 
از ي��ك ميلي متر س��طح مريخ انج��ام مي دهد. يك 
اسپكتوگراف آنبرد با سنجش تركيب پاسما، يون هاي 
ش��ناور و الكترون ها، جزيياتي در مورد مواد معدني و 
ريزساختارهاي سنگ ها ارايه مي دهد. دوربين چم كم 
مي تواند ويژگي هايي را مشخص كند كه ۵ تا ۱۰ برابر 
كوچك تر از ويژگي هايي مشخص شده با دوربين هاي 

پيشين ناسا هستند. 

انگجت|  در يك هفته گذشته ۵۰ هزار چاپگر در نقاط 
مختلف جهان هك شدند و از آنها براي ارسال يك پيام 

عجيب تبليغاتي استفاده شد.
در اين پيام كه روي كاغذهاي چاپ ش��ده توسط اين 
چاپگرها منتشر مي ش��د از افراد خواسته مي شد تا در 
 PewDiePie يك كانال سايت ويدئويي يوتيوب به نام

عضو شوند.
دستكاري چاپگرهاي يادش��ده ناشي از نقص فني 
بسياري از آنهاست كه اس��تفاده از سخت افزارهاي 
يادش��ده و فع��ال كردن آنه��ا را از طري��ق اينترنت 
ممك��ن مي كند. بدي��ن ش��يوه مي ت��وان فرامين 
فعال كننده چاپگره��ا را از طريق فضاي مجازي و از 
 راه دور ارسال كرد. هكري كه خود را با اسم مستعار

TheHackerGiraffe معرف��ي كرده با ارس��ال 

پيام هاي��ي در ش��بكه اجتماعي توييتر مس��ووليت 
حمات يادش��ده را ب��ر عهده گرفته اس��ت. وي در 
توييت هاي خود تصريح كرده كه چاپگرهاي قرباني 

را به طور تصادفي انتخاب كرده است.
نكته جالب اينكه بسياري از افرادي كه در محل كار خود 
قرباني حمات يادشده بوده اند با حضور در شبكه هاي 

اجتماعي وقوع چنين پديده عجيبي را اعام كرده اند. از 
جمله كشورهايي كه اين حمله در آنها رخ داده مي توان 

به امريكا، كانادا و انگليس اشاره كرد.
هكر مذكور براي شناسايي چاپگرهاي هدف از سايتي به 
نام Shodan.io استفاده كرده كه موتورجست وجوي 
وس��ايل ناايمن متصل به اينترنت اس��ت. وي تصريح 
ك��رده كه از اين طريق موفق به شناس��ايي ۸۰۰ هزار 
چاپگر آسيب پذير متصل به اينترنت شده كه مي توان 
از همه آنها براي چاپ و ارس��ال پيام هاي ناخواس��ته 

سوءاستفاده كرد.
وي اف��زود: مي توان از چاپگرهاي آس��يب پذير براي 
دستكاري دستورات چاپ، دسترسي به فايل سيستمي 
آنها و حتي حافظه ش��ان و حتي وارد آوردن آس��يب 

فيزيكي به چاپگرها بهره گرفت.

روسيه تا ۲۰۴۰ در ماه شهرك سازي مي كند

ربات  انسان نمايي كه 
از راه دور كنترل مي شود

مايكروسافت گران ترين 
شركت جهان شد

محبوبيت گجت هاي پوشيدني 
افزايش يافت 

درمان زخم
 با بانداژ الكتريكي

مريخ نورد كنجكاوي به دنبال 
»صخره طاليي« در فضا

۵۰ هزار چاپگر هك شدند
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رويداد

دريچه سايبر

پروژه تولد نوزادان مهندسي 
ژنتيكي متوقف شد

آسوش�يتدپرس| دولت چين تحقيقات درباره 
تولد نوزادان مهندسي ژنتيك شده را متوقف كرده 
است. دولت چين دستور توقف پژوهشي براي تولد 
نوزادان مهندسي ژنتيك ش��ده را صادر كرده است. 
ه��ي جيانكويي يك محقق چين��ي در اوايل هفته 
گذش��ته در يك پيام ويدئويي در يوتيوب از تولد دو 
نوزاد دختر خبر داد. جنين اين دو نوزاد مهندس��ي 
ژنتيك شده بود تا نسبت به ويروس اچ آي وي ايمن 
ش��وند. اين درحالي اس��ت كه طبق اخبار، سومين 
بارداري با جنين مهندس��ي ژنتيك شده نيز در راه 
است.  محققان از سراسر جهان اين تحقيق را رد كردند 
و آن را خاف استانداردهاي علمي و اخاقي دانستند. 
درهمين راس��تا دولت چين پيش از توقف برنامه، 
دستور تحقيقات كامل در اين باره را صادر كرده بود. 
شو نانپينگ، معاون وزير علوم و فناوري چين در يك 
مصاحبه خبري اعام كرد اين وزارتخانه به شدت با 
اين پژوهش مخالف است به گفته او اقدامات اين گروه 
از محققان غيرقانوني و غيرقابل قبول است. همچنين 

تحقيقاتي در اين باره انجام خواهد شد.

ويندوز ۱۰ برنامه هاي 
جاسوس را معرفي مي كند

انگجت| مايكروسافت در حال بررسي آزمايشي 
افزودن برخي قابليت هاي جديد در حوزه حريم 
ش��خصي و اطاع رس��اني به ويندوز ۱۰ اس��ت 
تا كاربران كنت��رل بيش��تري روي برنامه هاي 
نصب شده داشته باشند. در صورت فعال شدن 
قابليت ه��اي جديد آيكون جدي��دي به بخش 
يادآوري ي��ا notification ويندوز ۱۰ افزوده 
مي شود تا كاربران دريابند كدام يك از برنامه هاي 
نصب شده در حال اس��تفاده از ميكروفن رايانه 
اس��ت. يكي از روش هاي مورد اس��تفاده برخي 
نرم افزارها به منظور جاسوسي مخفيانه از كاربران 
رايانه ها، فعال ك��ردن ميكروفون لپ تاپ بعد از 
نصب است. اما ويندوز ۱۰ به روزشده در صورت 
كشف مورد يا مواردي از اس��تفاده از ميكروفن 

لپ تاپ در اين زمينه به كاربر هشدار مي دهد.
در بروزرس��اني تازه تغييراتي در طراحي بخش 
استارت و همين طور منوهاي كاربران ايجاد شده 
و همين طور قابليت جست وجوي ويندوز ۱۰ نيز 
دقيق تر شده است. همچنين قرار است امكانات 
بيشتري به دستيار صوتي كورتانا و همين طور 
برنامه هاي ايميل و تقويم ويندوز ۱۰ افزوده شود.

 حذف گوگل هنگ اوت
در سال ۲۰۲۰ 

انگجت| گزارش هاي جديد نشان مي دهد گوگل 
قص��د دارد در ۲۰۲۰ خدمت چ��ت »گوگل هنگ 
اوت« را متوقف كند. گزارش هاي جديد نشان مي دهد 
گوگل مشغول حذف يك اپليكيشن پيام رسان است. 
به نوشته وب سايت ۹to۵ Google يكي از منابع آگاه 
به برنامه هاي داخلي اين محصول اعام كرد، احتماال 
Google Hangout ب��ه عن��وان يك محصول 
مصرفي در سال ۲۰۲۰ ميادي حذف خواهد شد. 
البته هنوز بايد منتظر تاييد اين موضوع بود و گوگل 
نيزبه طور رسمي هيچ بيانيه اي درباره آينده پيامرسان 
منتشر نكرده است. اين خبر چندان عجيب نيست زيرا 
گوگل در اصل توسعه اين اپليكيشن را يك سال قبل 
متوقف كرده بود. پيش از اين، گوگل دو پيام رس��ان 

ديگر با محوريت موبايل ارايه كرده بود.

دستخط »استيو جابز« حراج 
مي شود

ديلي ميل| دستخط استيو جابز براي آگهي يك 
صفحه مدار و كتابچه راهنماي آن براي حراج عرضه 
مي ش��ود. حراجي Bonhams در لندن تصميم 
دارد آگهي اس��تيو جابز براي نخستين ماشين اپل 
)Apple-۱( را به حراج بگذارد. اين آگهي براي يك 
صفحه مدار خالي و كتابچه راهنماي آن است كه به 
قيمت ۷۵ دالر به فروش مي رسد. جالب آنكه آگهي 
مذكور با دستخط استيو جابز است و به جاي تصاوير 
بازاريابي شكيل، تصاوير پوالرويدي از صفحه مدارهاي 
خالي وجود دارد.در اين دست نوشته جابز بسياري 
از ويژگي هاي اين واحد را توضيح مي دهد. در س��ال 
۱۹۷۶ ميادي بسياري از رايانه هاي سرگرم كننده 
با اس��تفاده از چراغ هاي چشمك زن ال اي دي روي 
پانل جلويي برنامه ريزي مي شدند، بنابراين ارايه يك 
نمايشگر تحول بزرگي به حساب مي آمد.  اين دست 
نوش��ته همراه يك نس��خه Apple-۱ براي حراج 

عرضه مي شوند.

اطالعات ۵۰۰ ميليون مشتري 
هتل فاش شد

آسوش�يتدپرس| هكره��ا اطاع��ات ح��دود 
۵۰۰ميليون نفر از مشتريان مجموعه هتل ماريوت 
را س��رقت كرده اند. اطاعات كارت هاي اعتباري و 
شماره پاسپورت افراد از مواردي است كه هكرها به 
آن دسترسي پيدا كرده اند. هكرها اطاعات حدود 
۵۰۰ ميليون مشتري مجموعه هتل هاي ماريوت را 
طي ۴ سال سرقت كرده اند. آنها اطاعات كارت هاي 
اعتباري، شماره پاسپورت و اطاعات شخصي ديگر را 
سرقت كرده اند. اين يكي از بزرگ ترين حمات امنيتي 
در تاريخ به حساب مي آيد.هنوز حجم كامل اطاعات 
سرقت شده مشخص نيست. هم اكنون هتل ماريوت 
نيز مش��غول بررس��ي تكراري بودن سوابق سرقت 
شده است )مانند آنكه فردي چندبار در هتل اقامت 
كرده باشد( . هتل هايي كه تحت اين عمليات هك 
 اطاعات مشتريانشان فاش شده قبا توسط شركت
Starwood Hotels and Resorts World-
wide اداره مي ش��دند. ماري��وت در س��ال ۲۰۱۶ 
ميادي اين شركت را خريد.  كريس ويسوپال مدير 
ارشد فناوري ش��ركت امنيتي وراكد مي گويد: اين 

حمله هكري بسيار بزرگ است.



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين تشريح كرد

داليل گراني پسته در بازار داخل
گروهبنگاهها| 

اين روزها اگر گذرتان به بازار خشكبار افتاده باشد با افزايش 
قيمت هاي غيرمتعارفي در اين بازار مواجه مي شويد كه به 
اعتقاد كارشناسان بيشتر از آنكه داليل اقتصادي و صادراتي 
داشته باشند به دليلي فعاليت دالالن با افزايش قيمت مواجه 
شده اند. پسته به عنوان يك محصول منحصر به فرد از ديرباز 
مورد توجه مصرف كنندگان داخلي و صادركنندگان بوده، 
اما به تازگي با نوسان نرخ ارز در كشور، فروشندگان داخلي 
نيز اقدام به افزايش هاي غيرمنطقي خشكبار از جمله پسته 
كرده اند تا جايي كه در ماه هاي اخير قيمت پسته در بازار 
داخلي از هر كيلوگرم 55 تا 80 هزار تومان به يك باره به 180 
تا 300 هزار تومان افزايش يافته كه اين امر نشان مي دهد 

دالالن نگاه ويژه اي به اين محصول براي سودجويي دارند.
 هر كيلوگرم پسته در ش��رايطي در بازار داخلي به بيش از 
2 برابر نرخ صادراتي آن به فروش مي رود كه نه تنها كاهش 
توليد اين محصول، بلكه تداوم صادرات آن در اين جهش 
قيمت موثر بوده است.اين افزايش قيمت در حالي صورت 
گرفته كه به گفته برخي كارشناسان با وجود نوسان نرخ 
ارز در كش��ور صادرات اين محصول نه تنها افزايش نيافته 
بلكه به دليل مش��كالتي در نقل و انتقاالت پولي با كاهش 
عرضه به بازارهاي خارجي مواجه شده است و نبايد با چنين 
گران فروشي و قيمت هاي نجومي در كشور روبرو شويم.طبق 
آمارهاي موجود سال گذشته ميالدي )2017( در مجموع 
220 هزار تن پسته در كشور توليد شد كه از اين ميزان 148 
هزار تن پس��ته به ارزش يك ميليارد و 100 ميليون دالر 
صادر ش��د و 30 هزارتن از اين محصول به مصرف داخلي 
رسيد و حتي 40 هزار تن آن در انبارها باقي ماند.براساس نظر 
كارشناسان اين بخش، ميزان موجودي پسته كشور امسال 
با احتساب 40 هزار تن پسته باقي مانده سال گذشته، حدود 
100 هزار تن است. در سال 95 نيز 180 هزار تن پسته در 
كشور توليد و نزديك 140 هزار تن آن به ارزش 1.2 ميليارد 
دالر تا اواخر اسفندماه 95 به كشورهاي هدف صادر شده 
بود.پيش از اين ايران يك��ي از بزرگ ترين صادركنندگان 
پسته در جهان بود كه امسال با كاهش 70 درصدي توليد 
اين محصول، نزديك 50 درصد بازارهاي صادراتي خود را از 
دست داده است و امريكا با توليد 400 هزار تن پسته امسال 
توانست بازار صادراتي ايران را تصاحب كند.از سال 2012 
ميالدي تاكنون امريكا با بيشترين حجم توليد رتبه نخست 

و ايران رتبه دوم توليد پسته جهان را به خود اختصاص داده 
اند؛ اين در حالي است كه در گذشته ايران با صادرات بخش 
عمده محصوالت خود، رتبه نخست را در بازار جهاني پسته 

در اختيار داشت.

   مشكالت توليد پسته ايراني
برخي كارشناسان بر اين باورند كه در اثر خشكسالي ها در 
10 سال گذشته 50 هزار هكتار از باغ هاي استان كرمان از 
بين رفته و اگر مشكل كم آبي و خشكسالي هاي پي در پي 
باغات پسته كرمان و رفسنجان حل نشود، همه اين باغات 
تا 10 سال آتي خشك مي ش��وند.بانك مركزي به تازگي 
در بخشنامه اي چگونگي  بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه  اقتصادي كشور را ابالغ كرد؛ طبق اين بخشنامه 
هم��ه صادركنندگان كاال و خدمات مكل��ف به ارايه تعهد 
بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادي 
كشورند، همچنين بانك مركزي مكلف است بطور صرف 
براي واردات كاال و خدم��ات صادركنندگاني تخصيص و 
تأمين ارز كند كه نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادي 
كشور مطابق ساختار مربوطه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
صادركنندگاني باشد كه مجموع صادرات ساالنه آنها تا يك 
ميليون يورو، بيش از يك ميليون يورو تا سه ميليون يورو، 
بيش از س��ه ميليون يورو تا 10 ميليون يورو و بيش از 10 
ميليون يورو مشخص ش��ده است.براساس اين بخشنامه، 
همه صادرات انجام ش��ده از 22 فروردين ماه 97 مشمول 
اين مصوبه است.در اين پيوند »اسداهلل عسگراوالدي« يكي 
از صادركنندگان خشكبار ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: 
امسال با كاهش يك سومي توليد پسته به دليل سرمازدگي 
و گرمازدگي، كمبود و محدوديت منابع آبي، خشكسالي هاي 
پي در پي مواجه ش��ده ايم بطوري كه توليد پسته كشور از 
200 هزار تن در سال گذشته به يك باره طبق برآوردها به 
نزديك 55 هزارتن رسيده است. از ابتداي سال تاكنون تنها 
45 هزار تن پسته برداشت و عرضه شده كه به نظر مي رسد 
تا پايان سال با برداشت 10 هزار تن ديگر مجموع توليد پسته 
كشور به 55 هزار تن برسد كه كاهش چشمگيري است.او 
گفت: همچنين از ابتداي سال تا آبان ماه جاري ميزان پسته 
صادراتي كشور نزديك 37 هزارتن است كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به كمتر از نصف كاهش يافته است. رييس 
اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين عمده مشكل صادرات را 

ارز نيمايي و بخشنامه هاي غيرمنطقي بانكي دانست و گفت: 
سال گذشته پسته با ارز آزاد از كشور خارج مي شد اما اكنون 
بايد با ارز نيمايي صادر شود همچنين با مشكل نقل و انتقال 
پول توسط سامانه نيما مواجه هستيم كه همه اينها در كاهش 
روند صادرات نيز تاثير داشته است. بخشنامه جديد بانك 
مركزي نه تنها تسهيل كننده صادرات نيست بلكه قطع كننده 

صادرات و از دست رفتن بازارهاي صادراتي ايران است.

    مشكل عرضه دالر 
عسگراوالدي افزود: »براساس اين بخشنامه، بايد صادركننده 
پول را در قالب س��امانه نيما وارد كش��ور كند در حالي كه 
سامانه نيما از نظر خريداران خارجي شناخته شده نيست و 
صادركننده اي نمي تواند با ارز نيمايي پول وارد كشور كند؛ 

در واقع شركت هاي وابس��ته به دولت مي توانند با سامانه 
نيما كار كنند.براي صادرات بايد بانك مركزي بانكي را به ما 
معرفي كند تا پول واريز شود در غير اين صورت از ما جنس 
خريداري نمي كنند.اين تاجر صنعت خشكبار بر اين باور 
است كه بخش عمده صادركنندگان بخش كشاورزي و مواد 
غذايي به ويژه خشكبار كشور خرده پا هستند و در صورت 
ادامه اجراي اين بخشنامه بطور حتم بيكاري افزايش مي يابد.

عسگر اوالدي گفت: با وجود ش��رايط سخت صادرات در 
تحريم ها و بخش��نامه هاي اخير دولت، 20 روز اس��ت كه 
صادرات را تعطيل ك��رده و كاري انجام نمي دهيم. رييس 
اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين اضافه كرد: ادامه اين 
روند مي تواند باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي ايران 
شود تاجايي كه اكنون پسته امريكايي جايگاه پسته ايراني 

را در بازارهاي جهاني تصاحب كرده است كه بخشي از اين 
مشكل به روند مصوبات و بخشنامه هاي دولت بر مي گردد.

به گفته اين صادر كننده پس��ته كشور، به دليل عدم 
انتق��ال پول به كش��ور، در آبان ماه ش��اهد صادرات 
س��ه هزار تن پسته بوديم كه براي آذرماه پيش بيني 
مي شود حجم صادرات اين محصول به كمتر از 2500 
تن برسد.عسگر اوالدي قيمت واقعي پسته در داخل 
كش��ور را بين 120 تا 130 هزار تومان عنوان كرد و 
اظهار داشت: در حال حاضر قيمت پسته در بازارهاي 
صادراتي بين 130 تا 140 هزار تومان است، درحالي 
كه اين محصول در بازار داخلي با مبالغي بيش از 200 
هزار تومان عرضه مي شود كه گران فروشي و اجحاف 

به مصرف كنندگان به شمار مي رود.

ركورد شكني ايرانول در فروش و افزايش سهم بازار نقش اپراتورهاي ارتباطي در  بازار اشباع موبايل كشور 
جديدترين گزارش ها از بازار ارتباطي كش��ور گوياي اين 
است كه سهم بازار اپراتورهاي موبايل در سه ماهه دوم سال 
جاري با افت و خيزهايي مواجه شده كه به عبارت ديگر بيانگر 
رقابت زير پوستي آنها در بازار اشباع كشور است. بررسي و 
تحليل آمار حوزه ارتباطات نشان مي دهد كه ضريب نفوذ 
تلفن همراه در كشور طي سه ماهه تابستان با رشد 1.55 
درصدي مواجه شده و در مجموع به 111.87 درصد به ازاي 
پوشش سراسري كل كشور رسيده است.اين ضريب نفوذ تا 
پايان شهريور ماه به ازاي فعاليت 91 ميليون و 824 هزار و 
535 مشترك در شبكه اپراتورهاي تلفن همراه بوده است.
گزارش هاي آماري و مقايسه اي به نسبت سه ماهه ابتداي 
سال جاري نش��ان مي دهد كه اپراتورهاي موبايل با وجود 
رقابت سنگيني كه بر سر كشف نقاط پنهان بازار و جذب 
مشتركان بيشتر داشته اند اما دچار تغيير و تحوالت معناداري 
در بخش كاربران فعال شده اند.همراه اول كه تحت پروانه 
شركت مخابرات ايران فعاليت مي كند تنها اپراتوري بوده كه 
توانسته ظرف سه ماهه تابستان، سهم خود از بازار ارتباطي 
را به 60.11 درصد برساند. در حالي كه سهم بازار اين اپراتور 
تا پايان خرداد سال جاري59.48 درصد بود اما توانسته با 
افزايش مشتركان خود به 55 ميليون و 199 هزار و 242 بر 
سهم بازار خود بيفزايد.شركت خدمات ارتباطي ايرانسل 
هم با وجود اينكه تا پايان خرداد ماه سهم 36.74 درصدي 
را از بازار ارتباطات همراه كشور در اختيار داشت اما در پايان 
سه ماهه دوم سال با افت سهم مواجه شده و روي شاخص 
36.23 درصدي با بيش از 33 ميليون و 272 هزار مشترك 
قرار گرفته است.شركت خدمات ارتباطي رايتل و سازمان 
منطقه آزاد كيش نيز به ترتيب تا پايان خرداد سهم بازار 3.78 

و 0.01 درصدي در اختيار داشتند كه اكنون آمارهاي جديد 
وزارت ارتباطات نشان مي دهد كه رايتل نيز با افت سهم بازار 
تا 3.64 درصد مواجه شده است و تعداد مشتركان اين اپراتور 
بيش از سه ميليون و 345 هزار است.آمارهاي ميزان پوشش 
حاكي از اين است كه پوشش جاده هاي اصلي، فرعي و ريلي 

در حال حاضر 82.64 درصد است.

    حمايت از پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت
در همين خصوص پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم 
مقاومت كه با حمايت همراه اول برگزار شده بود به كار خود 
پايان داد. اين جشنواره بين المللي كه با حمايت همراه اول و 
رقابت صدها فيلمساز ايراني و حضور فيلم هايي از 23 كشور 
جهان برگزار شده بود جمعه ش��ب به كار خود پايان داد.
جمعه شب )9آذرماه( با حضور مديركل ارتباطات همراه 
اول در آيين اختتاميه، از برگزيدگان پانزدهمين جشنواره 
بين المللي فيلم مقاومت كه با حمايت رسمي اپراتور اول 
برگزار ش��ده بود، تقدير شد.اين جشنواره دوساالنه كه در 
گذشته با نام جشنواره »فيلم دفاع مقدس« برگزار مي شد، 
قديمي ترين جشنواره سينمايي انقالب اسالمي است كه 
تاكنون ١٥ دوره را پشت سر گذاشته و قرار است از اين پس 
بطور ساالنه برگزار شود.پانزدهمين جشنوراه فيلم مقاومت، 
بزرگ ترين اجتماع س��ينماگران انقالب بوده كه عالوه بر 
حضور 200 فيلمساز داخلي ميزبان سينماگراني از پنج 
قاره و 23 كشور جهان است.همراه اول در راستاي مسووليت 
اجتماعي خود و توجه ويژه به مقوله فرهنگ از اين رويداد 
فرهنگي-هنري حمايت كرده است. پانزدهمين جشنواره 

بين المللي فيلم مقاومت از 5 تا 9 آذر در تهران برگزار شد.

مديرعامل شركت نفت ايرانول در آستانه شانزدهمين سال 
تاسيس اين شركت از ركوردش��كني ايرانول در فروش و 

افزايش سهم بازار روغن موتور خبر داد.
به گزارش »تعادل« از روابط عمومي و تبليغات شركت نفت 
ايرانول، عيسي اسحاقي در جلسه شوراي مديران اين شركت 
و در آستانه شانزدهمين سال تاسيس شركت نفت ايرانول 
)11 آذر( گفت: خوشبختانه ايرانول روند رشد و توسعه خوبي 
دارد و اكنون در 5 سال مديريت در اين شركت ركورد توليد، 
فروش، صادرات، سود و افزايش سهم بازار روغن موتور را از 

اول تاسيس ايرانول تاكنون شكسته ايم.
او افزود: فروش روغن هاي موتوري و صنعتي ايرانول از 110 
ميليون ليتر سال 94 به حدود 160 ميليون ليتر در سال 
گذشته رسيده است و باعث شده خام فروشي بيس اويل 
)روغن پايه( از 140 هزار تن سال 94 به حدود 20 هزار تن در 
هشت ماهه امسال كاهش يابد كه اين امر موجب شده سهم 
بازار روغن موتور ايرانول براساس گزارش هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از 19 درصد سال 93 به حدود 27 درصد در 
پايان سال 96 و حدود 30 درصد در سال جاري افزايش يابد.
او تصريح كرد: ايرانول تاكنون ح��دود 40 درصد افزايش 
فروش روغن موتور نس��بت به سال گذشته داشته است و 
در كل فروش شركت نسبت به س��ال گذشته با رشد 65 
درصدي مواجه و تا 10 آذر فروش مبلغي ايرانول نيز از ميزان 
سال هاي گذشته بيشتر بوده است . اسحاقي تاكيد كرد: به 
منظور تحقق استراتژي شركت و با هدف خدمت به مردم 
در سال جاري افزايش فروش روغن موتور را در دستور كار 
قرار داديم و با افزايش 40 درصدي فروش روغن موتور سود 
شركت در شش ماهه نخست سال جاري با حدود 65 درصد 

رشد نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. او گفت: همه 
كارها در شركت نفت ايرانول براساس استراتژي تدوين شده 
1404 پيش مي رود و با اجراي اين استراتژي بايد در سال 
1400 به شركتي پيشرو در داخل تبديل شويم و در سال 

1404 خام فروشي را به حداقل برسانيم.
او تصريح كرد: در سال جاري چهار محصول جديد با 
باالترين سطح كيفي روز دنيا به بازار عرضه كرديم كه 
استقبال خوبي شد و عرضه محصوالت جديد براساس 
استراتژي شركت در دستور كار قرار دارد. اسحاقي افزود: 
توليد روغن دريايي و روغن مشترك ايرانول و پتروناس 
نيز از كارهاي مهمي بود كه خوشبختانه به بازار عرضه 

كرديم و مورد استقبال قرار گرفت.
مديرعامل شركت نفت ايرانول گفت: براساس استراتژي 
تدوين شده 10 پروژه مهم شركت از سال 95 تا 1400 بايد 
اجرا شود كه از اين تعداد پروژه هاي پايانه صادراتي ايرانول 
با ظرفيت 25 ه��زار تن در بندر ماهش��هر، راه اندازي برج 
خنك كننده پااليشگاه آبادان، راه اندازي خط ريلي حمل 
محصوالت از تهران به ماهشهر انجام شده است و يوتيليتي 
پااليشگاه هاي تهران و آبادان و فاز يك خط موم گيري و فاز 
دوم توليد اكستركت سبز و احداث ساختمان مركزي ايرانول 
از پروژه هايي هستند كه تا 1400 به بهره برداري خواهند 

رسيد و برنامه زمانبندي آنها مشخص شده است.

هيجانات بازار كاهش 
قابل توجهي پيدا كرده است

همدان| معاون نظارت و 
بازرسي سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان 
همدان با اشاره به كاهش 
هيجاناتي كه چندي پيش 
منجر به افزايش تقاضاي 
بي رويه ش��ده بود، گفت: 
در حال حاضر تقاضاها منطقي شده و با روند كاهشي 

دالر سير نزولي قيمت ها را در ادامه خواهيم داشت.
عليرضا شجاعي در گفت وگو با ايسنا، افزود: اندكي در 
برخي از اقالم مصرفي به علت شرايط فصلي با كاهش 
توليد و نيز گراني مواجه هستيم كه اين را به صورت 

موردي مثال در گوجه فرنگي داريم.
او با بيان اينكه مصرف گوش��ت م��رغ در همدان به 
صورت روزانه حدود 80 تن است و ماهي نيز به صورت 
روزانه دو تن مصرف مي شود، اظهار كرد: قيمت ماهي 
در حاشيه بازار تعيين مي شود و جزو سبد خريد اصلي 

خانوار محسوب نمي شود.
شجاعي در ادامه با اشاره به اينكه قيمت گوشت مرغ 
گرم 10 هزار و 800 تومان است، افزود: قيمت گوشت 
مرغ با توجه به تقاضاي باال و اينكه در س��بد كاالي 

اساسي است، از استان هاي همجوار كمتر است. 

بالتكليفي كاالي قاچاق
در انبار هاي كشور

گيلان|عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس از وج��ود 30 هزار 
ميليارد تومان كاالي قاچاق 
ضبط ش��ده بالتكليف در 
انبار هاي كشور خبر داد .به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، 
مهرداد بائوج الهوتي ديروز در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه بيش از 600 هزار ميلي��ارد تومان پروژه عمراني 
نيمه كاره در كشور وجود دارد، گفت: دولت براي كاهش 
پرداخت خسارت هاي تأخير بايد اجراي بخشي از اين 
پروژه ها را به بخش خصوصي واگذار كند.عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه ساالنه 40 
درصد خسارت بابت تأخير در اجراي پروژه هاي نيمه كاره 
به كشور تحميل مي شود، افزود: طبق برآورد ها در صورت 
هزينه كرد و تخصيص اعتبارات الزم نيز تكميل پروژه هاي 
عمراني متروكه كشور به 20 سال زمان نياز دارد.نماينده 
مردم لنگرود در مجلس واگذاري پروژه هاي عمراني به 
بخش خصوصي و كاهش نقدينگي را دو مقوله اساسي در 
تدوين بودجه 98 دانست و تصريح كرد: تحقق درآمد ها و 
نحوه هزينه كرد آنها در كنار اجتناب از پرداخت هزينه هاي 
غيرضرور بايد به صورت جدي توسط دولت پيگيري شود.

تردد ۱۱ ميليون وسيله نقليه
 در محورهاي مواصالتي زنجان

مدي��ركل  زنجلان| 
راهداري و حم��ل و نقل 
جاده اي اس��تان زنجان از 
تردد بيش از 11 ميليون 
وسيله نقليه در محورهاي 
مواصالتي استان زنجان 
در آبان ماه امسال خبر داد.

عبدالحسين علي اكبري اظهار كرد: با توجه به كنترل 
تردد وسايل نقليه با 74 دستگاه ترددشمار برخط در 
محورهاي بين شهري استان، در آبان ماه امسال تردد 
تعداد 11 ميليون و 907 هزار و 169 وسيله نقليه در 
37 مقطع از محورهاي مواصالتي داراي ترددشمار 
برخط فعال استان زنجان )74 مسير به صورت رفت 

و برگشت( ثبت شده  است.
مدي��ركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
زنجان افزود: در اين مدت تعداد ترددها در جاده هاي 
كشور حدود 546 ميليون تردد بود كه استان زنجان 
با اين ميزان تردد رتبه هفدهم كش��ور را دارا است. 
همچنين بيشترين تردد در آزادراه قزوين – زنجان 
ب��ا 497 ه��زار و 652 ت��ردد و كم ترين ت��ردد در 
محورتكاب - دندي با 11 ه��زار و 743 جابه جايي 

صورت گرفته است.

طرح انتقال آب خزر
 تعيين تكليف شود

سلمنان| رييس مجمع 
نمايندگان استان سمنان 
گفت: اج��راي طرح انتقال 
آب خ��زر ب��ه س��منان به 
تصميم گيري جدي در سفر 

رييس جمهوري نياز دارد.
احمد همتي ب��ه بهره وري 
مناسب آبي استان سمنان اشاره كرد و اظهارداشت: با 
وجود زمينه مناسب رشد و توسعه، اولين و مهم ترين نياز 
اين خطه، تحقق منابع پايدار آبي با اجراي طرح انتقال 

آب خزر و سدهاي مصوب است.
نماينده مردم شهرستان هاي سمنان در مجلس دهم 
ادامه داد: اين ديار مي تواند در رونق اقتصادي و اشتغالزايي 
كش��ور جايگاه ويژه اي داشته باشد كه تحقق اين مهم 
نيازمند منابع پايدار آب اس��ت. دولت بايد س��منان را 
به خاطر داش��تن ظرفيت و قابليت هاي مناسب جزو 
استان هاي اولويت دار بودجه اي و طرح هاي توسعه اي 
قرار دهد.همتي با اشاره به رتبه ششم استان سمنان از 
نظر وسعت و قابليت هاي منابع، بيان كرد: سفر روحاني 
و كاروان تدبير و اميد به اس��تان سمنان فرصتي مهم و 
ارزش��مند براي پيگيري مصوبات سفرهاي گذشته و 

توسعه روزافزون اقتصادي است.

شهرهاي شمالي اردبيل
در مسير راه آهن قرار مي گيرد

اردبيل|  استاندار اردبيل 
گفت: تمام شهرستان هاي 
شمالي اس��تان در اجراي 
طرح راه آهن اردبيل - مغان 
تحت پوشش قرار گرفته و در 
مسير راه آهن قرار مي گيرند.

به گزارش استانداري اردبيل 
اكبر بهنام جو در سفر به بيله سوار مغان با اشاره به اينكه 
مطالعات اوليه راه آهن اردبيل - مغان با توجه به تبديل 
آن از ملي به استاني تسريع شده شده و تا هفت، هشت 
ماه آينده تكميل مي شود، اظهار كرد: براي اجراي اين 
طرح 30 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز اس��ت بطوريكه 
نقطه اتص��ال راه آه��ن اردبيل - مغان ب��ه خط آهن 
سراسري جمهوري آذربايجان هنوز مشخص نشده و 
در اين زمينه كوتاه ترين و مناسب ترين نقطه انتخاب 
خواهد شد. استاندار اردبيل افزود: با تزريق اعتبار مناسب 
عمليات اجرايي اين طرح سرعت گرفته و در موعد مقرر 
به پايان خواهد رسيد. او همچنين به كمبود جاده هاي 
بزرگراهي در استان اشاره كرد و گفت: با وجود كاهش 
ساالنه 10 درصد اعتبارات سال آينده دست كم بايد 35 
كيلومتر بزرگراه در استان احداث شده و اين ميزان در 

سال هاي آتي به 70 كيلومتر برسد. 
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ايرانسل بايد عذرخواهي كند 

استاندار كرمانش��اه گفت: ايرانسل به خاطر نقايص 
بزرگي كه در ارايه خدمات به مردم  زلزله زده در هنگام 
حادثه داش��ته بايد رس��مًا از مردم استان كرمانشاه 
عذرخواهي كند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، بازوند 
اس��تاندار كرمانشاه در نشس��ت شوراي هماهنگي 
مديريت بحران گيالنغرب گفت: مديريت ايرانسل به 
خاطر نقايص بزرگي كه در ارايه خدمات به مردم  در 
مناطق زلزله زده در هنگام حادثه داشته اند، بايد رسمًا 
از مردم استان كرمانشاه عذرخواهي كند.گزارش قصور 
اين اپراتور در زمان زلزله را به وزير محترم ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات منعكس مي كني��م و تقاضاي 
برخورد قانوني و قاطع با اين  اپراتور را خواهيم داشت. 
همه مديران عضو شوراي هماهنگي مديريت بحران 
در زلزله اخير تمام توان خود را براي كمك به مردم 
عزيز در مناطق زلزله زده به كار گرفتند.بازوند گفت: 
شركت مخابرات بايد برنامه هاي الزم را براي تقويت 
س��ايت هاي مخابراتي ارايه كند. بانك ملي استان 
عملكرد خوبي در كمك به زلزله زدگان داشته است 
و توقع داريم اين روند همچنان ادامه داش��ته باشد. 
بانك ها اين نكته را مدنظر داشته باشند كه تسهيالت 
كليه واحدهايي كه پول ب��راي تعميرات واحد هاي 
زلزله زده دريافت كرده اند تا دو سال امهال مي شود.

او گفت: درصورت برگشت بودجه، شخص مديركل 
دس��تگاه ها بابد جوابگوي مردم و رس��انه ها باشند. 
مديراني كه نتوانند س��هم باقيمانده خود را تاشنبه 
آينده از خزانه بگيرند، س��هم آنها را به دستگاه هاي 

فعال اختصاص مي دهيم و حق اعتراض هم ندارند .

رونق صادرات از مرز مهران

 نگاه كاسب كارانه را از برنامه 
جامع  حذف كنيم

رشد 7 درصدي ارزش 
صادرات غيرنفتي استان مركزي

ايلام| بيش از 506 ميلي��ون دالر كاال از ابتداي 
سال تا پايان آبان از مرز بين المللي مهران به كشور 
عراق صادر شده است. معاون امور بازرگاني و توسعه 
تج��ارت صنعت، معدن و تج��ارت ايالم گفت: اين 
ميزان كاال با بيش از 683 هزار تن مربوط به صادرات 
اس��تان ايالم بوده كه در اين مدت از مرزمهران به 
كشور عراق صادر شده است. سعيد شريفي افزود: 
عمده ترين اق��الم صادراتي در اي��ن مدت مصالح 
ساختماني، محصوالت فلزي، كشاورزي، پالستيكي 
و مواد پتروشيمي بوده است. به گفته او در مجموع 
ميزان صادرات كاال از مرز مهران در مدت ياد شده 
نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش داشته است.

اصفهان| معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
اصفهان گفت: اصفهان طي 16 س��ال گذش��ته با 
محافظه كاري و خود سانسوري مواجه بوده است 
و اگر واقعا دغدغه ش��هر اصفهان را داريم بايد نگاه 

كاسب كارانه را از برنامه جامع شهر حذف كنيم.
سيد احمد حس��يني نيا در اختتاميه گراميداشت 
هفته شهرس��ازي با محوريت رس��الت اجتماعي 
شهرسازان، با بيان اينكه اين موضوع نقدي است كه 
بر شهرداري ها در همه شهرها به ويژه كالن شهرها 
وج��ود دارد، اظهار كرد: با موض��وع برنامه جامع با 
رويكرد نوين، پنج ش��هر در دستور كار وزارت راه و 
شهرس��ازي قرار مي گيرد كه اصفهان، پايلوت آنها 
است. وي ادامه داد: با وجود اينكه اصفهان را همواره 
خط شكن و شهر نخست كشور در بسياري از مسائل 
ذكر مي كنيم امروز اصفهان اينگونه نيس��ت. حال 
اصفهان اكنون خوب نيست و در بسياري از حوزه ها 
مانند مسائل پژوهشي از منظر شهرسازي، اجرايي و 
كاري، شهر اولين نيست. در صورتي كه اين واقعيت 
و صداقت را بپذيريم براي اصفهان تالش مي كنيم.

اراك|ارزش صادرات غيرنفتي استان مركزي امسال 
7 درصد رشد يافت. رييس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان مركزي گفت: ارزش صادرات غيرنفتي 
استان در هفت ماه اول امسال به 587 ميليون دالر 
رسيده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه پارسال 
هفت درصد افزايش دارد.حاجي پ��ور افزود: در اين 
مدت 863 هزار تن صادرات غيرنفتي از استان مركزي 
صورت گرفته كه به لحاظ وزني نيز اين ميزان هشت 
درصد افزايش يافته است. ارزش واردات استان مركزي 
در اين مدت را 216 ميليون دالر و ميزان آن 102 هزار 
تن اعالم كرد كه به لحاظ ارزش 2 درصد و به لحاظ 

وزني 19 درصد افزايش را نشان مي دهد.

چهرههاياستاني

افشين قطبي سرمربي تيم 
فوالد خوزستان شد

اهواز| سكان هدايت تيم فوتبال فوالد خوزستان، 
به افشين قطبي سرمربي اسبق تيم ملي داده شد.  
هيات مديره باشگاه فوالد خوزستان پس از بررسي 
گزينه هاي مختلف جهت سرمربيگري تيم فوالد 
خوزستان و لزوم تقويت اين تيم در رقابت هاي باقي 
مانده از ليگ برتر هجدهم و حضوري مقتدرانه در 
فصل آينده رقابت ها، سكان هدايت تيم خود را به 
افشين قطبي سپرد. بر اين اساس پس از رايزني هاي 
مختلف و برگزاري جلسات متعدد با افشين قطبي 
نهايتًا ق��راردادي به م��دت يك و ني��م فصل بين 
باشگاه فوالد خوزستان و وي منعقد شد تا هدايت 
فوالدمردان به اين چهره شناخته شده فوتبال ايران 

و آسيا سپرده شود.
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بيش از يكسال از نواخته شدن زنگ مهر سال 1396 و 
انتقاد رييس جمهور از محتواي كتب درسي مي گذرد. 
كتاب هايي كه به گفته حس��ن روحاني،  »به جاي آنكه 
دانش آم��وزان را ب��راي فردا آم��اده كند، ب��راي ديروز 
تربي��ت مي كند.« با اي��ن حال انتق��اد رييس جمهور 
هم از نپرداختن آموزش و پ��رورش به مهارت آموزي و 
آماده س��ازي دانش آموزان براي اش��تغال و بازار كار راه 
به جايي نبرد و همچنان آموزش مهارت هاي ش��غلي 
حلقه مفقوده نظام آموزش��ي ايران است. اگرچه بارها 
كارشناس��ان آموزش و مس��ئوالن وزارتخانه آموزش 
و پرورش ب��ر لزوم مهارت آم��وزي دانش آموزان تاكيد 
كرده اند اما هنوز هم گام جدي براي اين موضوع برداشته 
نشده و همه چيز بر مدار هميشگي خود در حال حركت 
اس��ت. چنين وضعيتي در حالي است كه ميان ديدگاه 
مس��ئوالن وزارت كار و آموزش و پرورشي ها بر سر اين 
موضوع تفاوت وج��ود دارد،  در حالي كه مديرکل دفتر 
توسعه کارآفرينی وزارت کار، معتقد است شکل کتاب 
درس��ی تغيير کرده اما محتوا قديمی بوده و آموزش به 
درد بازار کار نمی خورد،  مدي��ر کل دفتر آموزش های  
کاردان��ش وزارت  آموزش و پرورش بر اين باور اس��ت 
كه کمب��ود قوانين حمايتی در حوزه کارآفرينی زمينه 
را براي رشد اين مقوله در کشور ايجاد نكرده است. اين 
ميان كارشناسان معتقدند دانش آموزان بايد به طرف 
رشته های مهارتی بروند تا پس از پايان تحصيل بتوانند 

نيازهای آينده خود را برطرف سازند.

 كتاب هاي قديمي براي شاغالن آينده
انتق��اد از ب��ي توجه��ي ب��ه مهارت آموزي و اش��تغال 
دانش آموزان در محتواي كتاب هاي درس��ي در حالي 
است كه خرداد امس��ال علي زرافشان،  معاون آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اقداماتي كه اين 
وزارتخانه براي فرهنگ سازي اشتغال ميان دانش آموزان 
انجام داده اس��ت، اظهار كرد: »اهميت فرهنگ سازی 
در زمينه »کار کردن« اس��ت. ما اين هدف را با افزودن 
يک درس به مجموع��ه دروس دوره ابتدايی و دوره اول 
متوسطه دنبال کرده ايم. هر چند اين بحث از پيش هم 
مطرح بود اما با تغيير نامی که ايجاد ش��د موضوع کار و 
کار کردن به شکل برجسته ای در اين درس طرح شده 
اس��ت.« او افزود: »در ش��رايط فعلي به جای اينکه کار 
کردن در جامعه يک ارزش باش��د تبديل به ضد ارزش 
شده است؛ به خصوص کارهايی که در حوزه اشتغال و 
توليد است. همه آرزو دارند که مدرکی بگيرند و در يک 
اداره دولتی استخدام شده و پشت ميزی بنشينند. اما 
اينکه فرد مشغول به کاری بشود که توليدی را به دنبال 
داشته باشد چندان ارزش محس��وب نمی شود. لذا ما 
درس کار و فناوری را به مجموعه دروس اضافه کرديم. 
پيشتر اين درس فقط مربوط به دوره راهنمايی بود، اما 
االن دانش آموزان پايه ششم هم اين درس را دارند. عالوه 
بر اين، سعی شده محتوای اين درس به سمتی برود که 

با پودمان هايی که در آنجا تعريف شده، بچه ها بتوانند با 
کار کردن آشنا شوند. يکی از پودمان های تعريف شده 
در پايه سوم متوس��طه اول، يا همان پايه نهم، پودمان 
آش��نايی با مشاغل و همچنين هدايت تحصيلی است. 
بچه ها در اين پودمان که به صورت پروژه تعريف شده بايد 
از ابتدای سال تحصيلی شروع به مطالعه و بررسی کنند 
تا با مشاغل آشنا بش��وند. آن ها در قالب اين درس بايد 
شغل آينده خودشان را انتخاب کرده و برای دستيابی 
به آن ش��غل هدف گذاری کنند. طراحی اين پودمان از 
جهت ضرورت انتخاب رشته برای ورود در دوره متوسطه 

دوم بوده است.«

  مهارت آموزي و كاهش دغدغه
دانش آموزان براي آينده

ضرورت توجه به مهارت هاي ش��غلي در دانش آموزان 
زماني بيشتر مشخص مي شود كه بدانيم توسعه پايدار 
در گرو داشتن نيروي متخصص است. حسين كريمي، 
كارشناس آموزش صاحب نظر در حوزه کتاب درسی، 
معتقد است مهارت ورزی و آموزش فنی و حرفه ای به 
دانش آموزان و دانش��جويان مي تواند در مسير توسعه 
جامعه بس��يار موثر باشد و آنها بدون هيچ گونه دغدغه 
برای آينده، شغل الزم خود را بيابند و وارد بازار کار شوند. 
او به تعادل گفت:  نظام آموزشی کشور با ارتقای دانش 
و مهارت های افراد سهم بسزايی در کاهش بيکاری در 
 جامعه دارد و به توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی کمک 
می کند و تغييرهای مثب��ت اجتماعی و فرهنگی را به 
دنب��ال دارد. البته نبود آموزش ه��ای مهارت ورزی در 
جامعه پيامدهای منفی را نيز سبب مي شود و گسترش 
مدرک گرايی يکی از نتيجه های نامطلوب اين پيامدها 
اس��ت زيرا دانش آموختگان نمی توانند شغل مناسب 
خود را پيدا کنند و آمار بيکاری رو به گسترش می رود.« 
كريمي اظهار كرد:  »توسعه فرهنگ کارآفرينی و نياز به 
تمامی شغل ها بايد در چارچوب آموزش های تخصصی 
گوناگون باش��د، چون جامعه برای به حرکت درآوردن 
چرخ های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بايس��تی با 
اس��تفاده از آموزش، خالقيت را در جنبه های مختلف 
علمی و پژوهشی شکوفا س��ازد. رفع نيازهای مختلف 
کش��ور در بهره مندی از فرصت های موجود و پرورش 
خالقيت است که به طور معمول بايد از آموزش های فنی 
و حرفه ای استفاده کرد تا بهترين شرايط جهت پيشرفت 

و توسعه کشور شکل بگيرد.«
ازس��وي ديگر مديرکل دفتر توسعه کارآفرينی وزارت 
کار، معتقد اس��ت ش��کل کتاب درس��ی تغيير کرده 
 ام��ا محتوا قديمی اس��ت. دانش آم��وزان جامعه پذير 
نش��ده اند و محت��وای آموزش ب��ه درد ب��ازار کار نمی 
خورد. رحيم س��رهنگی  درب��اره اين موض��وع اظهار 
كرد: »منظور ما از کارآفرينی، نوآفرينی اس��ت. توسعه 
نوآفرينی و کارآفرينی ريشه حل مشکالت کشور است 
در کش��ورهايی چون کره، کل اقتصاد شان توسط ۲۰ 

شرکت مشهور می چرخد. مسئله ما هم نوآفرينی است 
و نه هر نوع اشتغالی.

او افزود: »کشورهايی که بتوانند نو آفرينی را پی بگيرند 
که فضای صنعت آن کش��ور را تغيير دهد، همان عامل 
توسعه مي شود. فرد نوآفرين طور ديگری فکر می کند و 
محصولی ارائه می کند که خواه��ان دارد و بازار خود را 
دارد. کسب و کارهای فعلی در کشور ما چندان نوآور و 
نوآفرين نيستند به گونه ای که بتوانند وارد بازار جهانی 
شوند.« س��رهنگی درباره مشکالت پيش روی توسعه 
کارآفرينی را برش��مرد و گفت: »در آموزش و پرورش 
بچه ها چه چيزی فرا می گيرن��د؟ واقعا دانش آموزها 
چيزی ياد نمی گيرند. شکل کتاب درسی تغيير کرده 
ولی محتوا قديمی اس��ت. دانش آم��وزان جامعه پذير 
نش��ده اند. محتوای آموزش به درد بازار کار نمی خورد. 
بويژه در رش��ته های نظری  اين امر محسوس تر است. 
توانمن��دی همدلی و هوش هيجانی بچ��ه ها کمتر از 
گذشته اس��ت. کنکور مانند يک آهن ربا است که همه 
به سمت آن جذب می ش��وند و نتيجه آن همين نظام 
آموزشی فعلی است که از کارآمدی های الزم برخوردار 
نيست.« مديرکل دفتر توسعه کارآفرينی وزارت کار با 
اشاره به کتاب درسی »کارآفرينی« گفت: » مسئله ما 
در توسعه کارآفرينی اين نيست که دانش آموز بلد باشد 
يک مدل کسب و کار بنويسد؛ بلکه کارآفرين کسی است 
که توانمندی های نرم دارد. می داند چگونه يک ايده را 

بسازد و ارائه کند. در آموزش و پرورش روی هيچ کدام از 
اين موارد به طور کامل کار نکرده ايم.«

  قانون حامي كارآفريني نيست
با وجود آنكه بيش��تر انتقادها در زمين��ه بي توجهي به 
اشتغال يه سمت محتواي كتاب هاي درسي روانه است 
اما مدير کل دفتر آموزش های  کاردانش وزارت  آموزش 
و پرورش معتقد اس��ت کمبود قوانين حمايتی در حوزه 
کارآفرينی به عدم رش��د اين مقوله در کشور انجاميده 
اس��ت. مصطفی آذرکيش درباره اين موضوع بيان كرد: 
» قوانين تکليف��ی وجود دارد ولی ب��ه قوانين حمايتی 
نياز داريم که هم بخش دانش آم��وزی را دربرمی گيرد 
و هم ساير سنين و دوره ها.« آذرکيش با اشاره به کمبود 
يک نهاد سياست گذار باالسری در حوزه کارآفرينی در 
کشور افزود:  «بايد نهادی باش��د که حوزه کارآفرينی را 
سامان دهد و تنظيم کند. دستگاه های مختلف ممکن 
اس��ت متفاوت عمل کنند. نظام جامع آموزش و تربيت 
فنی و حرفه ای سال گذش��ته در مجلس تصويب شد و 
اکنون آيين نامه آن در دولت در دست تدوين است.« او 
اظهار كرد: » اکنون کارآفرينی در آموزش و پرورش نيز به 
عنوان يک رويکرد مدنظر است و کمک می کند بتوانيم 
در آينده خروجی های بهتری داش��ته باش��يم. عوامل 
مختلفی در اين امر دخيل است. بسياری دانش آموزان 
ما خالقيت دارند ولی محدوديت هايی برای شکوفايی آن 

وجود دارد که حاکم شدن غول کنکور بر برنامه درسی از 
جمله آنهاس��ت.« مديرکل دفتر آموزش های  کاردانش 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه فرصت کارآفرينانه، 
محي��ط کارآفرينان��ه و ف��رد کارآفري��ن از ويژگی های 
هنرس��تان های ماس��ت، گفت: »اولين دستگاهی که 
مجموعه کارآفرينی  را وارد نظام آموزشی کرده وزارت 
آموزش و پرورش اس��ت. ام��ا آيا اين آم��وزش ها کافی 
است؟ اگر همه دستگاه ها و نهادها وارد شوند می توانيم 
توجه وي��ژه ای را به اين امر معطوف کنيم. س��ندتحول 
بنيادين به دغدغه های پيش رو پاسخ داده است و اجرای 
آن اس��تلزاماتی نياز دارد. در آم��وزش و پرورش رويکرد 
کارآفرينی وجود دارد. نياز به هماهنگی بين دستگاهی 
داريم تا دانش آموزان از پيش دبستانی تا دبيرستان در يک 

فرآيند آموزشی مشخص قرار بگيرند.«
مديرکل دفت��ر آموزش های  کاردان��ش وزارت آموزش 
و پرورش با اش��اره به اينکه مدرس��ه محيط پايه و اصلی 
يادگيری است اما يادگيری به مدرسه منحصر نمي شود، 
اظهار کرد: » خانواده و جامعه نيز در يادگيری موثرند. با 
نبود يک فهم و درک مش��ترک از کارآفرينی مواجهيم. 
کش��ورهای موفق در دنيا دانش آموزان خود را در طول 
تحصيل در فرايندهای کارآفرينی قرار می دهند ولی در 
نهايت 5 درصد افراد در جهان به عنوان کارآفرينان موفق 
ش��ناخته می ش��وند و 15 درصد وارد کسب و کاری که 

خودشان ايجاد کرده اند مي شود.«

رييس اداره ژنتيك وزارت بهداش��ت ضمن تشريح 
برنامه ژنتيك اجتماعي اين وزارتخانه، از هدف گذاري 
انجام ش��ده براي غربالگ��ري بيماري هاي ش��ايع و 

همچنين نادر ژنتيكي و ارثي خبر داد.
اشرف س��ماوات درباره جزييات اين برنامه به ايسنا 
گفت: »برنامه ژنتيك اجتماعي، برنامه اي اس��ت كه 
سعي داريم بر اساس آن خدمات ژنتيك را در سطح 
اجتماع به بهره برداري برسانيم تا به اين ترتيب تمام 
افراد جامعه برحسب نياز واقعي خود بتوانند از خدمات 

ژنتيك سالمت بهره مند شوند.«
او اف��زود: »اجراي برنامه ژنتي��ك اجتماعي نيازمند 
زيرساخت هايي است، گفت: يكي از اين زيرساخت ها 
شبكه گسترده مش��اوره ژنتيك در نظام سالمت چه 
در بخ��ش دولت��ي و چه در بخش خصوصي اس��ت. 
خوشبختانه اين شبكه با اجراي طرح تحول سالمت از 
نظر كمي و كيفي ارتقا يافته و به نحوي قابل دسترس 
برنامه ريزي شده است. دومين زيرساخت مورد نياز، 
شبكه هاي تش��خيص ژنتيك هس��تند؛ چرا كه اگر 
تشخيص ژنتيك وجود نداشته باشد مشاوره ژنتيك 
به درستي نمي تواند انجام شود. سومين زيرساخت نيز 
»مراقبت ژنتيك« است؛ چراكه وقتي بيماري ژنتيك 
تشخيص داده ش��ود، فرد در معرض خطر و افراد در 
معرض خطر خانواده وي شناس��ايي مي شوند و بايد 
پيگيري شوند تا مداخالت پيشگرانه را در طول زماني 
كه خطر ژنتيك ايش��ان و يا فرزندان ش��ان را تهديد 
مي كند، انجام شود. به همين دليل است كه مشاوره 
ژنتيك يك پاره خدمت است و بدون بخش هاي ديگر 
خدمات ژنتيك، پيشگيري خطرات ممكن نمي شود. 
در مجموع اين زيرساخت هاي گسترده در كشور به 
آستانه بهره برداري رسيده و بر اساس آن برنامه ژنتيك 

اجتماعي قابل اجرا خواهد بود.«
س��ماوات درباره خدمات برنام��ه ژنتيك اجتماعي، 
گفت: »ه��دف برنامه ژنتيك اجتماع��ي انجام يك 
بسته خدمتي “غربالگري “ است. البته غربالگري تنها 
يك تست غربالگري نيست، بلكه تست شروع كننده 
غربالگري است. بعد از انجام تست غربالگري بايد براي 
موارد مثبت غربالگري، آزمايش تاييد انجام شود. اگر 
بعد از آزمايش، ابتال به بيماري تاييد شد، مداخالت 

پيشگيرانه و يا درماني ارايه خواهد شد.«
او اف��زود: » غربالگري خدم��ات ژنتيك در دو بخش 
اجرا مي ش��وند؛ يك بخش غربالگ��ري بيماري هاي 
ش��ايع ژنتيك و ديگري غربالگري بيماري هاي نادر 
ژنتيكي است. غربالگري بيماري هاي شايع ژنتيكي 
مانند س��ندرم داون، بيماري هاي متابوليك ارثي و 

تاالس��مي بايد در زمان خاصي از دوره زندگي انجام 
شود. غربالگري اين نوع بيماري ها، جمعيتي است و 
س��ازماندهي آن در سراسر كشور دشوار است؛ با اين 
حال اراي��ه خدمات و غربالگري بيماري هاي ش��ايع 
ژنتيك سازماندهي ش��ده و در كشور و يا در مناطق 

پايلوت در حال اجراست.«
سماوات با بيان اينكه در بيماري هاي شايع ژنتيك، 
س��ه نوع غربالگري جمعيتي بزرگ انجام مي ش��ود، 
بيان ك��رد: » غربالگري بيماري ه��اي كروموزومي 
مانند سندروم داون كه زمان بارداري انجام مي شود، 
بيماري هاي خون��ي ارثي مانند تاالس��مي در زمان 
ازدواج غربالگري مي ش��ود و غربالگري بيماري هاي 
متابوليك ارثي در زمان نوزادي انجام مي شود. اجراي 
چنين برنامه هاي بزرگي نيازمند اجراي آزمايشي در 
فاز اول است، تا با رفع اشكاالت، آماده اجرا در سراسر 
كشور شود. غربالگري بيماري هاي خوني ارثي مانند 
تاالسمي به صورت كشوري اجرا شده و موفقيت هاي 

چشمگيري در اين زمينه داشته ايم.
او افزود: “ در غربالگري بيماري هاي متابوليك ارثي 
در نوزادن، هدف غربالگري ٢٢ بيماري است. در اين 
راستا از 1۰ س��ال پيش غربالگري بيماري PKU به 
صورت كش��وري اجرا شده و اين كار بس��تر را براي 
غربالگري ديگر بيماري ه��اي متابوليك ارثي ايجاد 
كرده است. به اين ترتيب اين بسته غربالگري به صورت 
پايلوت در چند اس��تان بر بستر بيماري PKU اجرا 
مي شود و در صورت موفقيت در تمام كشور اجرايي 
خواهد ش��د. البته قاعدتا غربالگري ٢٢ بيماري كار 
ساده اي نيس��ت و براي انجام اين كار از دستگاهي به 
 MS اس��تفاده مي كنيم. پنج دستگاه MS MS نام
MS مي تواند تمام نوزادان در كشور را غربالگري كند؛ 
اين در حالي اس��ت كه وزارت بهداشت ١٠ دستگاه 
MS MS در پنج قطب كش��ور استانداردس��ازي و 

سازماندهي كرده است.
ريي��س اداره ژنتيك وزارت بهداش��ت درباره برنامه 
غربالگ��ري بيماري هاي كروموزوم��ي گفت: برنامه 
غربالگ��ري بيم��اري كروموزومي س��ندرم داون و 
تريزومي هاي 13 و 1۸ نيز در ٩ استان شامل تهران، 
فارس، اصفهان، خراس��ان رضوي، قزوين، همدان، 
مازندران، البرز و يزد به اجرا در آمده است. هر يك از 
اين اس��تان ها ابتدا بايد اين طرح را در يك شهر خود 
اجرا و تا پايان امسال به تمام شهرهاي خود ابالغ كنند. 
به اين ترتيب اين برنام��ه نيز در صورت موفقيت، در 

سال ٩٨ در تمام كشور اجرا خواهد شد.
وي افزود: برنامه ژنتيك اجتماعي، بيماري هاي مهم 

بزرگس��االن را نيز كه داراي زمينه ژنتيك باشند در 
بر مي گيرد. در برنامه ژنتيك اجتماعي بزرگساالن، 
غربالگري س��رطان هاي ارثي مهم انجام مي ش��ود و 
در اين راس��تا اكنون غربالگري سرطان هاي فاميلي 
- ارثي پس��تان و روده بزرگ را در بس��تر برنامه هاي 
پيشگيري كنترل سرطان پستان در مناطق پايلوت 
ژنتيك اجتماعي )هراس��تان ابتدا در يك شهر( آغاز 
كرده ايم. اي��ن كار با همكاري اداره س��رطان وزارت 
بهداشت انجام مي شود.سماوات ادامه داد: اداره ژنتيك 
وزارت بهداشت برنامه هاي مشترك ژنتيكي با ديگر 
بخش هاي وزارت بهداشت مانند اداره سالمت قلب، 
شنوايي و بينايي دارد. براي مثال در بخش اختالالت 
شنوايي، حدود ٧٠ درصد اختالالت ارثي و ژنتيكي 
هستند. به اين ترتيب در بخش پيشگيري ژنتيك در 
خانواده بيماران، مشاوره ژنتيك، تشخيص ژنتيك، 

اداره ژنتيك با اداره سالمت شنوايي همكاري دارد. 
وي درباره هم��كاري اداره ژنتيك و اداره قلب وزارت 
بهداشت نيز گفت: مهم ترين بيماري در بخش قلب 
كه ژنتيك مي تواند ب��ه آن كمك كند، بيماري هاي 
ارثي فاميلي عروق كرونر اس��ت. عامل خطر فاميلي 
مهم ترين عامل خطر اين گروه از بيماري هاي عروق 
كرونر اس��ت. اقدام اداره ژنتيك ب��راي اين بيماري 
س��ازماندهي مشاوره ژنتيك، تش��خيص ژنتيك در 
صورت نياز و در موارد تك ژني و شناسايي افراد فاميل 
كه در معرض خطر آتي براي ابتال هستند و به تاخير 
انداختن بروز و كاهش معلوليت ناشي از بيماري در 

آنهاست.
رييس اداره ژنتيك وزارت بهداش��ت در عين حال بر 
لزوم مراقبت و كاهش معلوليت در فرد در بيماري هايي 
مانند بيماري هاي متابوليك ارثي، اختالالت بينايي و 

شنوايي ارثي و... تاكيد اساسي و محوري دارد.
ريي��س اداره ژنتي��ك وزارت بهداش��ت در پاي��ان 
صحبت هاي��ش در اين باره گفت: اين برنامه ش��امل 
دو بخش اس��ت؛ يك بخش غربالگري ژنتيكي زمان 
ازدواج كه براي تمام اس��تان هاي كش��ور ابالغ شده 
است و در حال حاضر هر استان در حال استقرار برنامه 
به تدريج تا پايان س��ال در سطح استان است. برنامه 
ديگرغربالگري تمام گروه هاي س��ني اس��ت. به اين 
منظور همكاري با دفتر س��المت جمعيت و خانواده 
وزارت بهداش��ت انجام مي ش��ود. در دفتر س��المت 
خانواده و جمعيت بسته هاي سالمت براي تمام سنين 
طراحي ش��ده و اداره ژنتيك خدمات خود را در اين 
بسته هاي سالمت تلفيق كرده است تا به اين ترتيب 
بيماري هاي نادر در گروه هاي سني شناسايي شوند.
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نياز روستاها به اينترنت براي 
پرونده الكترونيكي سالمت

نداشتن كاله ايمني، عمده 
دليل مرگ موتورسواران

عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: 
اجراي طرح پرونده الكترونيكي س��المت نيازمند 
دسترسي تمام روستاها به اينترنت است بنابراين 
بايد وزارتخانه ه��اي مرتبط ب��ا وزارت ارتباطات 
گام هاي اساس��ي ب��راي اجراي��ي يكپارچه طرح 

مذكور بردارند.
منوچهر جمالي سوس��في  درباره وضعيت ايجاد 
پرونده الكترونيكي در سيس��تم پزش��كي وحوزه 
سالمت در كشور، گفت: ايجاد پرونده الكترونيكي 
در سيستم پزش��كي راهكاري اصولي و نوين براي 
كاهش هزينه هاي درماني در حوزه سالمت است اما 
اين مهم نيازمندهمكاري تمام دستگاه هاي مرتبط 
به طريق سراسري در كش��ور است.نماينده مردم 
رودبار درمجلس ش��وراي اس��المي تصريح كرد: 
اجرايي شدن طرح الكترونيكي شدن پرونده هاي 
س��المت، ش��رح و حال بيمار را در اختيار پزشك 
قرار مي دهد ودر نهايت پزشك مي تواند به سادگي 
طبق شرايط بيمار، نسخه اي مناسبي براي درمان 
بيماران تجويز كند يا به ديگر پزشكان متخصص 

بيمار را براي درمان هاي تكميلي ارجاع دهد.
وي ادام��ه داد: وزارت ارتباط��ات ب��ا هم��كاري 
وزارت بهداش��ت ودرم��ان باي��د ب��ا تفاه��م و 
برنامه ريزي اصولي پرونده الكترونيكي در حوزه 
سالمت را اجرايي كند واين در حالي است كه الزمه 
اين مهم اين است كه تمام روستاهاي كشور مجهز 
به اينترنت شود تا تمام روستاها كشور نيز بتوانند 
در طرح مذكور شركت كنندو استثنايي در اين طرح 
در نظر گرفته نشود.جمالي سوسفي افزود: اجرايي 
طرح پزشك خانواده و توسعه سيستم ارجاع پزشك 
در كنار عملياتي شدن راهنمايي باليني مي تواند 
بس��ياري از هزينه هاي درماني در حوزه سالمت 
را كاهش دهد.عضو كميسيون بهداشت ودرمان 
مجلس يادآورشد: اجراي طرح پرونده الكترونيكي 
سالمت نيازمند دسترسي تمام روستاها به اينترنت 
است بنابراين بايد وزارتخانه هاي مرتبط با وزارت 
ارتباطات گام هاي اساسي براي اجرايي يكپارچه 

طرح مذكور بردارند.

معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور 
ناجا گفت: موتورس��واران در رتب��ه دوم حوادث 

قرار دارند.
سرهنگ عين اهلل جهاني در اولين يادمان قربانيان 
حوادث ترافيك شهري، اظهار كرد: موتورسواري 
در شهرها به يك معضل جدي تبديل شده است 
و هم اكنون موتورسواران در رتبه دوم حوادث قرار 
دارند.وي با اش��اره به اينكه اغلب كشته شدگان 
موتورسواري، جوانان هستند، تصريح  كرد: بيشتر 
اين افراد كساني هستند كه از كاله  ايمني استفاده 

نمي كنند.
 اين مس��وول در ادامه با اش��اره به اينكه ساالنه

16 ه��زار و ۲۰۰ نفر در تصادفات، جان خود را از 
دس��ت مي دهند كه با وجود روند كاهشي، آمار 
بااليي اس��ت، افزود: البته آمار تلفات جاده اي در 
كشور س��ير نزولي يافته است و اين آمار نشان از 

بهبود وضعيت رانندگي در كشور دارد.
جهاني با بي��ان اينكه 3۴۰۰ نقطه حادثه س��از 
برون ش��هري در كشور شناسايي ش��ده است، 
خاطرنشان كرد: با وجود تالش ها همچنان نقاط 
حادثه خيز در كشور وجود دارد كه بايد تالش شود 

نواقص برطرف شود.
در ادامه اين برنامه، شهردار زنجان نيز با اشاره به 
اينكه تخليه وسايل موتوري از هسته مركزي شهر 
از برنامه هاي شهرداري زنجان است، تاكيد كرد: 
بايد بپذيريم هسته مركزي شهر ظرفيت خيل 
زيادي از وسايط نقليه را ندارد و بايد براي رفع اين 
مشكل، برنامه ريزي دقيق و طرح هاي جديد را 
ارايه دهيم. مسيح اهلل معصومي با اشاره به تالش 
شهرداري براي بهبود ترافيك شهري در زنجان، 
بيان كرد: اقدامات شهرداري در راستاي كاهش 

آسيب هاي اجتماعي در هسته مركزي است.
وي با اش��اره به تالش مجموعه شهرداري براي 
كاهش تصادفات درون ش��هري، اظهار كرد: اين 
تالش از طريق يك كار فرهنگي و فرهنگ سازي 

رانندگي در زنجان انجام مي شود.

به استحضار می رساند براساس مصوبات مجمع مورخ 1397/08/09 
سقف واحدهای سرمایه گذاری عادی از 10 میلیون به 20 میلیون واحد 

افزایش یافت.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.saramadfixedfund.com مراجعه فرمایید.

تصميمات مجمع مورخ 1397/08/09 صندوق 
سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد

به اس�تحضار می رس�اند براس�اس مصوبات مجم�ع مورخ 
1397/07/21 بند 10-3 امیدنامه در رابطه با کارمزد مدیر به 

شرح ذیل تغییر یافت. 
» ساالنه یک درصد)0/01( از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت 
تملک صندوق به عالوه سه در هزار )0/003( از ارزش روزانه اوراق 
بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 3-2-2  
امیدنامه و س�االنه 2% س�ود حاصل از گواهی سپرده بانکی و  

سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها...«
جهت کسب اطالعات بیشتر

 به سایت www.saramadfixedfund.com مراجعه فرمایید.

 تصميمات مجمع مورخ 1397/07/21 
صندوق سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد

به اس�تحضار می رس�اند براس�اس مصوبات مجمع مورخ 
1397/07/17 بند 3 امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت.  

» در پایان هر س�ال مال�ی در صورتی که در اث�ر تغییرات 
ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب 
ذخیره تغییر ارزش س�هام موجود باش�د، به نسبت زمان 
حضور س�رمایه گذار و تعداد واحدهای س�رمایه گذاری، 
مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه گذاران 

پرداخت خواهد شد.«
جهت کسب اطالعات بیشتر

 به سایت www.saramadfixedfund.com مراجعه فرمایید.

 تصميمات مجمع مورخ 1397/07/17 
صندوق سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این 

سامانه پیامك نمایند. 

اعتياددليل55درصدطالقها
دبير س��تاد مبارزه با مواد مخ��در گفت: 55 درصد 
طالق ها در كشور به مصرف مواد مخدر مربوط است 
و روزانه 9 معتاد در كشور جان خود را بر اثر مصرف 

اين مواد از دست مي دهند.
اس��كندر مومني در همايش روز جهاني ايدز كه در 
وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: بيش از 3۰ درصد 
مبتاليان ب��ه  HIV  به صورت مس��تقيم به مصرف 
مواد مخدر ارتباط  دارند كه اين آمار در دهه گذشته 
بيش از اين و حدود 6۰ درصد بود.  وي گفت:  برخي 
از آسيب ها و ناهنجاري ها منش��أ آسيب هاي ديگر 
هس��تند يا در به وج��ود آوردن آن آس��يب ها نقش 
تعيين كننده دارند. يكي از اين  م��وارد، مواد مخدر 
اس��ت كه بس��ياري از جرايم از س��رقت تا قتل ها و 
جرايمي از اين دس��ت به علت مص��رف مواد مخدر 
اتفاق مي افت��د. مومني اظهار داش��ت:  همچنين بر 
اس��اس آمارها، 55 درصد طالق ها در كشور ناشي از 
مصرف مواد مخدر است. حدود 7۰ درصد زندانيان 
كش��ور نيز در  رابطه با مواد مخدر زنداني ش��دند كه 

۴۰ درصد مستقيم و 3۰ درصد غيرمستقيم به اين 
موضوع ارتباط دارن��د.  وي ادامه داد: روزانه حدود 9 
نفر از معتادان فوت مي كنند. در نتيجه توجه به مواد 
مخدر كه منشأ بس��ياري از آسيب هاي ديگر است، 
 اهمي��ت دارد.  مومني گفت: س��ال ۲۰۰۰ ميالدي 
ميزان توليد مواد مخدر در افغانستان ۲۰۰ تن بود و 
االن به 1۰ هزار تن رسيده است. اين  كشور همسايه از 
نظر اقتصادي در شرايط نامناسبي است و به آب هاي 
آزاد راه ن��دارد. نا امني در اين كش��ور موج مي زند و 
توسط  قدرت هاي فرامنطقه اي دچار مشكالتي شده 
است. از طرفي يكي از مسيرهاي اصلي انتقال قاچاق 
مواد مخدر از اين كشور به كشورهاي  اروپايي، ايران 
است.  دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر بيان كرد: ايران 
طي ۴ دهه گذش��ته مبارزه بي اماني را براي ورود و 
قاچاق مواد مخدر انجام داده است و  حدود ۴ هزار نفر 
در راستاي مبارزه با مواد مخدر شهيد شدند. در حوزه 
درمان در زمينه مصرف مواد مخدر نيز كارهاي زيادي 

در  كشور انجام شده است. 
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كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« عنوان كردند

تهيه برنامه اقدام عملي،  اولويت كاري شهردار جديد
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

 پيروز حناچي، چهاردهمين ش��هردار تهران پس از 
انقالب امروز در صحن شوراي شهر تهران سوگند ياد 
مي كند. بعد از اتفاقاتي كه منجر به استعفاي دو شهردار 
قبل منتخب شوراي پنجم شد، به نظر مي رسد حناچي 
دست كم تا سال 1400 شهردار تهران و به عبارتي ديگر 

تا پايان دوره پنجم شوراي شهر باقي بماند.
حناچي در برنامه اي كه با عنوان »تهران شهري براي 
همه« به شوراي شهر ارايه كرد، 8 پروژه را براي آينده 
شهر تهران پيشنهاد كرده است. شايد بتوان مهم ترين 
اولويت هاي برنامه هشتگانه او را اين گونه خالصه كرد: 
احياي محدوده تاريخي ش��هرري و كارخانه سيمان 
ري، بازآفريني محور تاريخي � فرهنگي الله زار تا بازار 
تهران، اجراي تله كابين از فرحزاد به امامزاده داوود)ع(، 
الكترونيكي كردن صدور پروانه ساختماني با كاهش 
زمان به سه ماه، اجراي LRT در محورهاي طوالني شهر، 
اجراي پروژه حمل و نقل عمومي حقاني، ثبت جهاني 
خيابان وليعصر و طراحي و ساخت مجموعه تفريحي 
گردشگري جنوب درياچه چيتگر كه به پيشنهاد او، اين 
پروژه ها در كنار برنامه هاي مصوب و با مشاركت بخش 

خصوصي اجرا خواهد شد.
به گزارش تعادل، توسعه حمل و نقل عمومي مبتني بر 
حمل و نقل ريل پايه از مهم ترين اولويت هاي حناچي 
محس��وب مي ش��ود. ناگفته نماند او زماني كه معاون 
معماري و شهرسازي وزير راه  در دولت يازدهم بود نيز 
همانند آخوندي به ايجاد شهر ريل پايه اعتقاد داشت و 
بارها مخالفت خود را با آنچه در زمان مديريت قاليباف 
بر شهر تهران رفته بود، اعالم كرد. او از مخالفان جدي 
س��اخت اتوبان طبقاتي صدر و توسعه بزرگراه ها بود و 
بيشتر بر روش هاي نوين شهرسازي كه انسان محورند 
و نه خودرو محور تاكيد دارد. حناچي در زمان معاونت 
وزير بارها اعالم كرد كه براي دو طبقه كردن پل صدر 
حتي 4 صفحه مطالعه هم انجام نشده است. او دراين باره 
گفته بود: »موقعي كه پل صدر ساخته مي شده تعداد 
زيادي از اتوبان هاي دو طبقه بتني در دنيا در حال جمع 
شدن بوده است. حداقل ۲0 مورد در امريكا و يك مورد 
در سئول، اتوبان هاي دو طبقه اي جمع شده و تبديل به 
فضاي عمومي شهر شده است. من نمي گويم مطالعه اي 
براي چگونگي دو طبقه كردن ص��در انجام نداده اند، 
قطعا كار پيچيده اي صورت گرفته اس��ت.  وسط شهر 
يك سازه در هم تنيده بتني را اجرا كردن كار ساده اي 
نيست ولي اينكه چرا بايد صدر را دو طبقه كنند، چهار 
صفحه مطالعه نداشته اند. در حالي كه وقتي مي خواهيم 
با توجه به اين محدوديت منابع، براي پروژه اي با صرف 
هزينه هاي تملك و تونل و غيره تا ۷000 ميليارد تومان 
هزينه كنيم بايد مطالعات عميقي داشته باشيم كه چرا 

بايد اين كار را انجام دهيم.«
اما در زمينه ساخت و ساز بايد پذيرفت كه تهران ديگر 
جايي براي نفس كشيدن و زميني براي ساخت و ساز 
ندارد و افزايش تعداد برج ها و ساختمان هاي بلندمرتبه 
كه در دوره مديريت 1۲ ساله قبلي بر شهر تحميل شد، 

ديگر رمقي براي ش��هر باقي نگذاشته است. هر چند 
از ابت��داي آغاز به كار ش��وراي پنجم، هم محمد علي 
نجفي و هم محمدعلي افشاني هر دو تاكيد داشتند كه 
شهر فروشي ممنوع و ساخت و ساز ها بايد سرو سامان 
بگيرد.حتي محمدعلي نجفي در دوره كوتاه مديريت 
خود خريد و فروش هولوگرام كه منبع اصلي فساد در 
شهرداري و فروش تراكم تلقي مي شود را ممنوع كرد؛ 
اما واقعيت اين است كه تهران ديگر جايي براي ساخت 
و ساز ندارد و عالوه بر آن ركود بازار مسكن نيز طي يك 
سال گذشته باعث شد تا عمال ميزان ساخت و سازها 
كاهش پيدا كند. بنابراين شايد نتوان از حناچي به عنوان 
شهرداري كه قرار است تا س��ال 1400 بر شهرتهران 
مديريت كند انتظار زيادي در اين زمينه داشت و قطعا 
شاهد تحوالت بزرگي در حوزه ساخت و ساز نخواهيم 
بود اما اين دوره مي تواند با س��ر و سامان دادن به طرح 
تفضيلي و طرح جامع و نيز تصويب قوانيني كه كمبود 
آنها به وضوح احساس مي ش��ود، شرايط را به گونه اي 
رقم زند كه در سال هاي آينده ساخت و ساز در تهران 
نظم و انتظام خاصي بگيرد و از اين حالت هرج و مرج و 

پر فساد خارج شود.
حناچي يكي از منتقدان اصلي آنچه در منطقه ۲۲ اتفاق 
افتاده نيز به شمار مي رود. به گفته او، تمام آنچه در اين 
منطقه طي سال هاي اخير رخ داده است خالف بوده و 
ديگر نمي توان براي آن كاري كرد. به گفته او منطقه ۲۲ 
در افق طرح جامع تهران بايد تا سال 1404 جمعيتي 
بالغ بر ۲10 هزار نفر را در خود جاي مي داد. اما در حال 
حاضر پروانه براي جمعيتي معادل 800 هزار نفر صادر 
ش��ده و كل اتفاقاتي كه در اين منطق��ه افتاده خالف 
است. اكنون وزير سابق كه منتقد اصلي سياست هاي 
قاليباف بود بر مسند شهرداري تهران تكيه زده است و 
فرصت خوبي است تا انديشه هاي نوين خود را در حوزه 

شهرسازي عملي كند.

   مبارزه با فساد در شهرداري
بهرام فريور صدري، كارشناس شهري در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كرد كه شهردار جديد بايد مهم ترين 
اولويت خود را مبارزه با فساد در شهرداري قرار دهد. او 
گفت: فساد سازمان يافته يكي از مهم ترين موضوعاتي 
است كه سال هاس��ت ش��هرداري از آن رنج مي برد و 
اميدوارم آقاي حناچي بتواند اطراف خود را از مفسدان 

پاك كند. 
وي ادامه داد: موضوع ديگري كه دكتر حناچي در وزارت 
راه نيز به دنبال آن بود جلوگيري از تراكم فروش��ي و 
شهر فروشي است.همان طور كه مي دانيد سال هاست 
فروش تراكم به منبع فساد در شهرداري تبديل شده 
و بهترين گزينه اي كه مي تواند با اين موضوع برخورد 
كند، آقاي حناچي اس��ت.او بايد طرح ها و برنامه هاي 
تهران را قانونمند كند و روش هاي مفصلي براي اين كار 
وجود دارد. خوشبختانه انجمن صنفي مهندسان مشاور 
شهرساز و معمار رابطه خوبي با شهردار جديد دارند و 

اميدواريم كه در اين زمينه بتوانيم به او كمك كنيم.

او ادام��ه داد: بهنگام كردن طرح هاي جامع و نيز طرح 
تفضيلي تهران و نيز اصالح اشتباهاتي كه در اين طرح ها 
وجود دارد، از موارد مهمي است كه شهردار جديد بايد 
در اولويت كاري خ��ود قرار دهد.قانونمند كردن نظام 
برنامه ريزي شهر تهران جزو وظايف دكتر حناچي است 

و اميدوارم در اين كار موفق ظاهر شود. 
همان ط��ور كه عنوان ش��د در برنامه ه��اي حناچي 
راه اندازي خطوط ال آرتي مد نظر قرار گرفته است. در 
واقع حناچي در نظر دارد تا تراموا را وارد سيستم حمل 
و نقل تهران كند. هر چند اين ايده همواره مخالفان و 
موافقاني داشته است اما صدري معتقد است سيستم 
حمل و نقل ريلي كمك زيادي به حل مشكل ترافيك و 
نيز آلودگي هوا مي كند. او در اين باره توضيح داد: شبكه 
رفت و آمد عمومي يكي از مهم ترين مشكالت تهران 
است و هرقدر بيشتر سيس��تم حمل و نقل ريلي چه 
در قالب مترو و چه تراموا افزايش يابد كمك بزرگي به 
جابه جايي شهروندان خواهد كرد و رفت و آمد تسهيل 
مي شود.بايد به هرطريقي رفت و آمد با تردد با وسايل 

نقليه شخصي را در تهران كاهش داد .

   تهران نيازمند برنامه جديد
سعيد س��ادات نيا، كارشناس شهري نيز در گفت وگو 
با تعادل دراين باره اظهار داشت: شهر ما اكنون بيشتر 
نيازمند يك برنامه درس��ت و بازنگ��ري در طرح هاي 
جامع و تفضيلي است كه متاسفانه مثله شد و طرحي 
كه توسط ۲0 كارشناس و مشاور تهيه شده بود تغيير 

كرد و ابزاري ش��د براي يك عده از مديران كه بتوانند 
اميال خود را اجرايي كنند.همچنين اين برنامه در گذر 
زمان به ابزاري براي تراكم فروش��ي و تعدي به حقوق 
شهروندان تبديل شد.نياز است اين پروسه تغيير كند 
و به روندي بازگرديم كه بتوان شهر را براساس برنامه 
درس��ت، علمي و واقعي و بر اساس ظرفيت هاي شهر 
اداره كنيم .اكنون شهر تهران بيش از دو برابر پتانسيل 
واقعي آن بارگذاري شده و واحدهاي خالي در منطقه 
۲۲ و نيزمناطق شمالي به يكي از معضالت اصلي شهر 

تبديل شده است.
اين كارش��ناس ش��هري با بيان اينكه تخصص آقاي 
حناچي شهرسازي است گفت: برخي به او انتقاد وارد 
مي كنند كه س��ابقه اجرايي كمي دارد اما واقعيت اين 
اس��ت كه اين موضوع را با به كار گم��اردن دو معاون 
مي توان جبران كرد اما آنچه مهم اس��ت داشتن يك 
برنامه هدفمند و واقع بينانه است كه بتواند شهر را به 

ريل توسعه برگرداند.
او با تاكيد بر اينكه روند رشد، توسعه، امنيت، آرامش 
و زيس��ت بوم  شهر خيلي سال اس��ت كه مختل شده 
گفت: اين همه باري كه روي دوش اين شهر گذاشته 
ش��ده، ناجوانمردانه، تجاوزگرانه و غيرمتعارف است 
و تعديل اين بار، كار بس��يار دشواري است.بايد حقوق 
عمومي كه شامل حمل و نقل، فضاهاي عمومي، امنيت 
اجتماعي، شادابي ش��هري، هويت تاريخي فرهنگي 
شهر و زمينه هاي اشتغالزاي شهر است و از شهروندان 

دريغ شده را به آنها باز گردانيم.  

او با اشاره به تهيه گزارش وضعيت شهرداري توسط 
محمدعلي نجفي اظهار كرد: اين گزارش واقعيت هاي 
بس��ياري را عيان كرد.اينكه چقدر خطا داشته ايم و 
چقدر هزينه هاي اضافه براي شهر و شهروندان درست 
كرده ايم به شكل دقيق در اين گزارش عنوان شده و 

بايد آن را سرلوحه كارهاي خود قرار دهيم.
اين كارش��ناس ش��هري با تاكيد بر اينكه مهم ترين 
اقدام براي ش��هر تهران تهيه يك برنامه اقدام عملي 
اس��ت، تصريح كرد: همچنين ش��هردار جديد بايد 
اصالح ساختار شهرداري را در اولويت كاري خود قرار 
دهد. سازماني كه فقط 13 هزار نفر طي يك سال به 
استخدام آن درآمده اند و در مجموع 68 هزار نفر نيرو 
دارد كه اگر اصالح نشود قطعا در عملكرد شهرداري 
تهران تاثيرگذار خواهد بود. شهرداري بايد خود را از 
اين بار سنگين كه به آن تحميل شده است، رها كند.

از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه يكي از مشكالت 
پيش روي ش��هردار تهران نيروهايي هستند كه اين 
قطار را از ريل خ��ارج كرده و اين نامت��وازن بودن را 
درشهرداري به وجود آورده اند و ممكن است در كار 
شهردار اختالل ايجاد كند.تصور من بر اين است كه 
آقاي حناچ��ي توانمندي، قدرت و پش��تيباني الزم 
براي اجراي برنامه هايش را دارد و بايد در نظر داشت 
كه مهم ترين پشتيبان شهردار،  شهروندان هستند . 
اكنون شهروندان تهراني عصباني اند اما شهردار جديد 
مي تواند با اس��تفاده از پتانسيل هاي غني شهر مردم 

را همراه كند.

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح كرد
تداوم بی توجهی دستگاه ها به دستور رییس جمهور

درحال��ي كه براس��اس گفته ه��اي مع��اون وزيرراه و شهرس��ازي 
رييس جمهوری تا پايان شهريور به وزارتخانه ها فرصت داده شده تا 
اراضی خود را در اختيار شرکت ملی بازآفرينی شهری ايران قرار دهند، 
اما به نظر مي رسد، وزارتخانه ها تمايلي براي همكاري در اين زمينه 
ندارند. هوشنگ عش��ايري، معاون وزير راه و شهرسازی با بيان اينکه 
تاکنون دس��تگاه های دولتی حتی يک قطعه زمين برای اين منظور 
معرفی نکرده اند، گفت: يکی از فعاليت های دولت به کارگيری اراضی 

دولتی مجاور بافت های فرسوده برای ساخت مسکن است. 
به گزارش تسنيم، عش��ايری اظهارکرد: تاکنون دستگاه های دولتی 
حتی يک قطعه زمين برای اين منظور معرفی نکرده اند و در اين راستا 
برای شناس��ايی اراضی دولتی به کمک توسعه گران، شهرداری ها و 

شوراهای شهر نيازمنديم.  
او با بي��ان اينکه يکی از فعاليت های کالبدی که در برنامه بازآفرينی، 
توسعه خدمات زيربنايی است که تامين آنها برعهده دولت و شهرداری 
قرار دارد، بيان کرد: اين خدمات عمدتا آب، برق و گاز هستند که طبيعتا 
دستگاه های خدمات رسان زيرساخت های شهری بايد در اين حوزه 
فعاليت کنند و ش��رکت بازآفرينی ش��هری نيز در قالب برنامه اقدام 

مشترک به آن ورود پيدا می کند.
اين مقام مسوول گفت: برای نمونه، اگر در خدمات زيربنايی 13 ميليارد 
تومان منابع به استان کرمان داده می شود، می توان با اين 13 ميليارد 
تومان ظرفيتی ايجاد کرد که از س��وی دس��تگاه های خدمات رسان 

حدود 40 تا 50 ميليارد تومان سرمايه ديگر هم جذب شود. به گفته 
عشايري، در خدمات روبنايی مانند ساخت درمانگاه، مدرسه، کتابخانه 
هم می توان از منابع اختصاصی استفاده کرد و در قالب فعاليت های 
اقدام مشترک، اقدامات مناسبی را در محالت هدف برنامه بازآفرينی 

انجام داد.
معاون وزير راه و شهرسازی با اشاره به تخصيص منابع دولت در حوزه 
بهسازی محيطی نظير معابر، پارک ها، فضای سبز و ميادين شهری، 
گفت: طبق آيين نامه اجرايی مصوبه هيات دولت، اگر ش��هرداری به 
موضوع بهسازی محيطی ورود کند، دولت هم تا ۷0 درصد هزينه های 
آن را تامي��ن خواهد کرد، البته در مراکز اس��تان به دليل منابع قابل 
توجهی که شهرداری ها دارند اين نسبت تغيير می کند و شهرداری ها 
می توانند منابع بيشتری را به مواردی از اين دست اختصاص دهند. 

ناگفته نماند، اظهارات عش��ايري مبني بر ع��دم همكاري دولتي ها 
در واگذاري اراضي بالاس��تفاده در شرايطي اس��ت كه او در مردادماه 
س��ال جاري اعالم كرده بود كه تمام اراضی وزارت راه و شهرس��ازی 
در اختيار اين طرح قرار داده ش��ده و هفته به هفت��ه بر ميزان تعداد 
زمين های اختصاص داده شده به اين طرح افزوده می شود و درباره ساير 

دستگاه های دولتی هم مقدمات حقوقی اين کار در حال انجام است.
او گفته بود كه برخی وزارتخانه ها مثل دفاع هم قرار است اراضی خود 
را در اختيار قرار دهند و در اين راستا شرکت بازآفرينی شهری ايران 

هم برای شناسايی اين اراضی در حال اقدام است.

  خري�د هواپيماي دس�ت دوم ارجح بر گزينه  
شرقي است

نماينده سابق ايران در ايكائو با اشاره به اينكه ابتدا بايد خريد 
هواپيماهاي دس��ت دوم مورد بررسي قرار بگيرد و سپس 
خريد هواپيماهاي ش��رقي، اظهار كرد: اگر در بازه زماني 
فعلي تامين هواپيماهاي غربي ممكن نشود، احتمال آن 
وجود دارد كه در حد نياز كوتاه مدت از هواپيماهاي شرقي 
استفاده شود كه البته هرگونه بهره گيري از آنها نياز به بررسي 
استانداردهاي الزم و در نظر گرفتن شرايط ناوگان كشور 
خواهد بود. عليرضا منظري در گفت وگو با ايسنا، گفت: در 
صورتي كه مشخص شود وارد شدن اين هواپيماها به ايمني 
هوانوردي ايران ضربه نمي زند و سازمان هاي ذي ربط مانند 
سازمان هواپيمايي كشوري ورود آنها به ايران را تاييد كنند، 
مي توان الاقل در كوتاه مدت روي استفاده از اين هواپيماها 
حساب كرد. منظري ادامه داد: در شرايطي كه بار ديگر امريكا 
به دنبال افزايش فشارهاي بين المللي عليه ايران در صنعت 
هوايي است، ايرالين هاي ايراني مي توانند با استفاده از تمام 

ظرفيت هاي موجود در بازار نيازهاي خود را برطرف كنند.
او اظه��ار كرد: در س��ال هاي پس از اجرايي ش��دن برجام 

ايرالين هاي ايراني اين توانايي را پيدا كردند كه بار ديگر با 
بازارهاي بين المللي تماس مستقيم برقرار كنند و از دل آن 
چند قرارداد خريد هواپيما هم به امضا رسيد، با اين وجود و 
به دليل خروج ترامپ از برجام مشكالت جديدي به وجود 
آمده كه بايد براي آنها راه حل پيدا كرد. منظري ادامه داد: در 
حالي كه فعال شركت هاي هواپيماساز بزرگ مانند بوئينگ 
و ايرباس امكان فروش مستقيم هواپيماهاي خود به ايران را 
ندارند، شركت هاي ايراني بايد تمام گزينه هاي موجود در بازار 
را بررسي كرده و با هدف برطرف كردن نيازهاي ناوگان ايران 

نسبت به خريد هواپيماهاي جديد اقدام كنند.
معاون س��ابق س��ازمان هواپيمايي با بي��ان اينكه يكي از 
گزينه هاي پيش روي شركت هاي ايراني در ايام تحريم خريد 
هواپيماهاي دست دوم است، گفت: در سال هاي گذشته 
هم كه فشار بين المللي گسترده اي عليه ايران برقرار بود، 
توانستيم تعدادي هواپيماي دست دوم وارد كشور كنيم كه 
بسياري از آنها كيفيت مناسب براي پرواز داشتند و همچنان 
در حال استفاده هستند.  به گفته او، از اين رو شركت هاي 
ايراني تجربه گذشته را دارند و در فضاي فعلي هم مي توان 
همچنان روي خريد هواپيماهاي دس��ت دوم فكر كرد. به 

گفته منظري، هرچند پيش بيني دقيق از آينده ناوگان ايران 
با توجه به شرايط فعلي اقتصادي و سياسي جهان دشوار 
است، اما آنچه بيشترين اهميت را دارد، لزوم توجه به تامين 

نيازهاي ناوگان كشور در كوتاه ترين زمان ممكن است.

  داليل افزايش 3.5 درصدي تصادفات جاده اي  
عضو هيات مديره سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
تاكيد كرد: رشد تصادفات جاده اي با رشد ترافيك جاده اي 
رابطه مستقيم و خطي دارد و با افزايش 13 الي 14 درصدي 
ترافيك در سطح جاده ها چيزي حدود 10 درصد كشش 
رشد تلفات جاده اي را ايجاد مي كند، بنابراين افزايش تا 3.5 
درصدي تلفات ناشي از تصادفات جاده اي در سال جاري 
اتفاق عجيب و غريبي نيست. مهران قرباني در گفت وگو با 
ايلنا، با اشاره به افزايش تصادفات جاده اي در سال گذشته 
و امس��ال گفت: سال گذش��ته ميزان تصادفات جاده اي 
1.۷ درصد و در ۷ ماهه امسال حدود 3.5 درصد افزايش 
پيدا كرده اس��ت كه اين رشد تصادفات جاده اي مي تواند 
عوامل متعددي داشته باش��د، از جمله رشد ترافيك در 
سطح جاده هاي كشور . او ادامه داد: يكي از داليل افزايش 

تعداد تصادفات و تلفات ناشي از س��وانح جاده اي گراني 
بليت هواپيما و كاهش سفرهاي هوايي به مقاصد داخلي و 
خارجي است. قرباني اظهار كرد: وضعيت زيرساخت هاي 
كشور نسبت به وضعيت اقتصادي در شرايط قابل قبولي 
قرار دارد به ط��وري كه در حال حاضر وضعيت اقتصادي 
اي��ران به لحاظ ش��اخص توليد س��رانه ب��ه دالر در بين 
183كشور دنيا در رتبه 6۲ قرار دارد. اما طبق گزارش هاي 
رس��مي س��ازمان ملل جايگاه ايران در بين كشورها در 
بخش وضعيت زيرس��اخت ها حدود 68 است. او تاكيد 
كرد: بنابراين طبق يك شاخص جهاني براي اندازه گيري 
وضعيت زيرساخت ها، ايمني سطح جاده ها نسبت به رتبه 
ايران در وضعيت اقتصادي در شرايط متعادلي قرار دارد. 
قرباني با بيان اينكه ايمني يك موضوع نسبي است، تاكيد 
كرد: وقتي رتبه اقتصادي يك كشور به لحاظ شاخص توليد 
سرانه در جايگاه 6۲ دنيا قرار دارد نمي توان انتظار داشت كه 
زيرساخت ها و ايمني جاده هاي آن كشور بين 10 كشور اول 
باشد و چنين چيزي امكان پذير نيست. عضو هيات مديره 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با تاكيد بر اينكه 
به تناسبي كه اعتبارات اختصاص پيدا مي كند مي توان 

سطح ايمني جاده ها را افزايش داد، گفت: اگر افزايش ايمني 
زيرساخت هاي كشور در اولويت تخصيص بودجه مجلس 
و دولت قرار بگيرد، مي توان سطح ايمني جاده هاي كشور 

را با سرعت بيشتري افزايش داد.

  توقيف 2 كشتي چيني فاقد  مجوز كار
معاون س��ازمان بنادر و دريانوردي درباره علت توقيف دو 
فروند كشتي در آب هاي سيستان و بلوچستان گفت: دو 
فروند كش��تي صيادي چيني به دليل نداشتن مجوز كار 
توقيف شدند. هادي حق شناس در گفت وگو با ايلنا اظهار 
كرد: دو فروند كشتي صيادي چيني در آب هاي سيستان و 

بلوچستان به دليل نداشتن مجوز كار توقيف شدند.
او ادامه داد: پرسنل اين كشتي ها مجوز كار نداشتند و امور 
كنترل و بازرسي كشتي ها به سرعت نسبت به توقيف اين 
دو فروند كشتي اقدام كرد. معاون امور دريايي سازمان بنادر 
و دريانوردي با بيان اينكه موضوع به سازمان شيالت ارجاع 
داده شده است، گفت: سازمان شيالت بايد اين موضوع را 
پيگيري كند و تا زماني كه مشكل مجوز حل نشود اجازه كار 

در آب هاي ايران را نخواهند داشت.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم كرد
بي اثري محدودیت هاي سوخت رساني بر پروازها 

رئيس سازمان هواپيمايی کشوری درباره آثار اعمال تحريم هاي 
امريكا عليه صنع��ت هوانوردي ايران گف��ت: هرچند که تحريم 
ه��ای امريكا مش��کالت و محدوديت هايی را در تامين س��وخت 
هواپيماهای ايرانی در برخی فرودگاه ها به وجود آورده، اما پروازها 

همچنان برقرار است.
علی عابدزاده در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به تجربه سال های 
گذش��ته و مديريت مناسب تاکنون هيچ پروازی به دليل دريافت 
نشدن سوخت به هواپيماهای ايرانی باطل نشده، اما ممکن است 

برخی پروازهای با تاخير انجام شده باشد.
معاون وزير راه و شهرس��ازی با اش��اره به پيگيری های س��ازمان 
هواپيمايی کشوری درباره عدم س��وخت رساني به هواپيماهای 
ايرانی در برخی فرودگاه ها پس از اعمال تحريم های ظالمانه امريكا 
اظهار كرد: سازمان هواپيمايی کشوری به تمام کشورهای جهان 
اعالم کرده اين اقدام خالف کنوانسيون بين المللی شيکاگو است.

او ادام��ه داد: معاه��ده هواپيمايی کش��وری بين الملل��ی که به 
کنوانسيون ش��يکاگو هم معروف است، مهم ترين معاهده مربوط 
به هوانوردی و حقوق هوايی است که اجرای آن از 4 آوريل 194۷ 

آغاز شد. 
اين کنوانس��يون بين المللی هوانوردی در کنفرانسی در شيکاگو 
با حضور بيش از 50 کشور به تصويب رسيد که منجر به تأسيس 

سازمان بين المللی هواپيمايی )ايکائو( شد.

به گفته عابدزاده، ايران هم يکی از کش��ورهای موسس ايکائو و از 
اولين امضا کنندگان اي��ن معاهده بود و قانون اجازه الحاق دولت 
ايران به اين کنوانس��يون در 30 تير 13۲8 ب��ه تصويب مجلس 
ش��ورای ملی وقت رسيد و کشور های عضو اين پيمان مكلفند در 
اين بخش بدون اختالل و سوءاستفاده، همکاری بين ملل و مردم 

را که آرامش و امنيت جهان متکی به آن است، توسعه دهند.
عابدزاده تصريح کرد: پيام خود را بر مبنای کنوانس��يون شيکاگو 
به بسياری از کشورهای جهان اعالم  کرده ايم که اين کنوانسيون 
برای اين ايجاد شده که بين ملت ها ارتباط دوستی و صلح برقرار 
شود و آن چيزی که امريكايی ها انجام می دهند، بر خالف مقررات 

کنوانسيون شيکاگو و حقوق بشر است.
رئيس سازمان هواپيمای کشوری با بيان اينکه به همه کشورهای 
اعالم کرديم که در اين زمينه با امريكا همکاری نکنند، افزود: با اين 
حال فش��ارهای امريكا و اقدامات يکجانبه آنها، برخی کشورها را 
برای ارائه سوخت به هواپيماهای ايرانی   با محدوديت مواجه کرده 
اس��ت، اما برخی ديگر از کشورها با عرضه سوخت به هواپيماهای 

ايرانی از اين خواسته امريکا تبعيت نمی کنند.
معاون وزير راه و شهرس��ازی تاکيد کرد: خوشبختانه با توجه به 
اختصاص هواپيماهای مناسب ش��رکت های ايرانی اين مساله را 
به خوبی مديريت کرده اند تا پروازهای آنها بدون هيچ مش��کلی 

همچنان به کشورهای مختلف جهان انجام شود.
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جزئيات لغو احتمالی طرح 
»زوج و فرد« در سال آينده

معاون حمل و نقل و ترافيک ش��هرداری تهران 
جزئيات احتمال حذف طرح زوج و فرد در سال 
آينده را تش��ريح کرد. محسن پورسيدآقايی در 
گفت وگو با ايس��نا، در مورد جزئي��ات احتمال 
حذف ط��رح زوج و فرد در تهران از س��ال آينده 
گفت: براساس تصميم شورای ترافيک تهران و 
شورای ش��هر تهران قرار براين بود که در صورت 
موفقيت آميز بودن ط��رح ترافيک، اين طرح به 
محدوده زوج و فرد نيز تس��ری يابد. وی با بيان 
اينکه مطالعات نش��ان داده اس��ت، طرح زوج و 
فرد، طرح  اشتباهی بوده که در بلندمدت نه تنها 
آلودگی هوا را کاهش نداده است،  بلکه سبب شده 
مردم به س��مت خريد خودروی ارزان قيمت اما 
پالک مخالف گرايش پيدا کنند و اين امر موجب 
افزايش آلودگی هوا ش��ود، اظهار کرد: مطالعات 
نشان می دهد، برای کاهش آلودگی هوا الزم است 
که طرح زوج و فرد ملغی ش��ود. پورسيدآقايی با 
بيان اينکه مطالعات ملغی شدن طرح زوج و فرد 
در حال انجام است و در صورت تصويب شورای 
ترافيک تهران، احتم��اال  اجرای طرح زوج و فرد 
پس از س��ال ها ملغی می شود، در مورد جزئيات 
مطالعات آن، گفت: در صورت تصويب ش��ورای 
ترافيک تهران، طرح زوج و فرد حذف و تبديل به 

حلقه دوم طرح ترافيک می شود.
وی افزود: براين اساس، ديگر پالک خودرو مالک 
تردد در محدوده نيس��ت و همه خودورها با هر 
پالکی می توانند، آزادانه تردد کنند اما هزينه ورود 
به حلقه دوم طرح ترافيک يا همان محدوده زوج 

و فرد يک سوم هزينه طرح ترافيک خواهد شد.
پورس��يدآقايی با بيان اينکه برای ساکنين اين 
محدوده نيز تدابير خاص انديشيده شده است، 
گفت: به مانند طرح ترافيک، برای تردد ساکنين  

نيز  تخفيفات خاصی در نظر گرفته می شود.
وی افزود: مطالعات اين طرح در حال انجام است 
و در صورت تصويب در ش��ورای ترافيک تهران،  
اجرای طرح زوج و فرد بعد از س��ال ها در تهران 

ملغی می  شود.

لغو مجوز ورود به طرح 
ترافيک  تاکسی هاي متخلف

مديرعامل سازمان تاکس��يرانی با اشاره به اينکه 
تاکسی های فاقد پروانه هوشمند حداکثر تا آخر 
آذر مهلت دارند برای دريافت آن اقدام کنند، گفت: 
در غير اين صورت، با هماهنگی های انجام شده با 
نهادهای ذی ربط عالوه بر لغو مجوز ورود به محدوده 
طرح ترافيک، اين تاکس��ی ها در کليه نقاط شهر 

مشمول جريمه خواهند شد.
به گزارش ايلنا، عليرضا قنادان با بيان اينکه مطابق 
قانون، سازمان تاکسيرانی تاکسی های فاقد پروانه 
هوشمند را به رسميت نمی شناسد، اظهار کرد: 
متاسفانه سهم کوچکی از ناوگان تاکسی های شهر 
تهران نسبت به دريافت يا تمديد پروانه هوشمند 
تاکسيرانی اقدام نمی کنند که معموال اغلب شکايات 
و تخلفات گزارش شده نيز مربوط به همين گروه 
است؛ از اين رو، به جهت حفظ اعتبار تاکسيرانی در 
بين شهروندان قرار است با اين افراد متخلف برخورد 
شود. برای اين منظور با هماهنگی های انجام شده، 
به زودی تاکسی های فاقد پروانه الکترونيکی، در هر 
نقطه شهر به وسيله دوربين ها رصد و جريمه شوند.

وی با بيان اينکه تردد تاکسی های فاقد پروانه در 
معابر شهر غيرقانونی است، افزود: کد جريمه اين 
گروه، حمل مسافر با خودرو غيرمجاز است؛ لذا اين 
تاکسی ها بايد تا پايان آذرماه نسبت به دريافت پروانه 
اقدام کنند تا بتوانند ضمن برخورداری از تسهيالت 
مربوطه نظير سهميه سوخت تاکسی ها، مشمول 

طرح های حمايتی سازمان تاکسيرانی شوند.

قدردانی شهردار پايتخت
از خطيب جمعه تهران 

پيروز حناچی، ش��هردار تهران با اشاره به سخنان 
خطيب جمعه تهران گفت: از ام��ام جمعه تهران 
برای عنوان کردن برخی از مشکالت تهران قدردانی 
می کنيم و اميدواريم با استفاده از ظرفيت های موجود 
بتوانيم بخشی از مشکالت اين کالن شهر را که به 
دوره های گذشته نيز مربوط بوده است، حل وفصل 
کنيم. به  گزارش ايس��نا، حناچی در مراس��م روز 
مجلس که در محل خانه موزه مدرس برگزار می شد، 
گفت: ملتی که تاريخ خود را فراموش می کند، دچار 
آلزايمر می شود. قطعا تاريخ ما نکاتی دارد که اگر به 
آن توجه نکنيم، ممکن است تجربيات آن را بارها و 

بارها تکرار کنيم.
وی اف��زود: همه ما ب��ه راحتی، ام��روز می توانيم 
ويژگی های مرحوم مدرس را عنوان کنيم. از جمله 
بارزتري��ن ويژگی های اين ش��خصيت اين بود که 
هنگامی که در نجف حضور داشتند و خدمت سيد 
ابوالحسن اصفهانی شاگردی می کردند، روزهای 
پنج شنبه و جمعه کار می کردند تا هزينه های زندگی 
خود را تامين کنند. شهردار تهران ادامه داد: شهيد 
مدرس تنها کسی بود که حاضر نشد برای تشکيل 
حکومت پهلوی قس��م بخورد و يک تن��ه در برابر 
اين موضوع ايس��تادگی کرد. وی با اشاره به تربيت 
شاگردان متعدد توسط شهيد مدرس، گفت: استاد 
الهی قمشه ای،  بديع الزمان فروزانفر و جالل الدين 
همايی از جمله شاگردان شهيد مدرس بودند که هر 
يک از اين افراد تاثير بسياری بر جامعه داشتند. قطعا 
شجاعت شهيد مدرس در طول تاريخ به ماندگاری 
وی کمک بسياری کرده است. ايشان تعداد زيادی 
از آثارشان باقی مانده و در مجلس نيز به عنوان يک 
نماينده، تاثير بسياری داشتند. لذا خوشحالم که امروز 
در فضايی که رنگ و بوی شهيد مدرس را دارد حاضر 
شدم و اميدوارم که خانه همه بزرگانی همچون شهيد 
مدرس بازسازی شود و برای آموختن تجربيات آنها در 

طول تاريخ در اختيار شهروندان قرار گيرد.

حملونقل
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سياست آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي با سد وزارت صنعت روبه رو شده است

صالحي نيا مطرح كرد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

رييس اتاق بازرگاني گرگان خواستار شد

مديركل استاندارد استان تهران خبر داد

چهار گره ارزي خودروسازان

پيگيري مشكل تامين مواد اوليه صنايع 

كليد ورود به انقالب چهارم صنعتي

CIS اعالم مشوق هاي صادراتي براي صادرات به منطقه

تكذيب  شايعه غيراستاندارد بودن محصوالت غذايي

تعادل|
ب��ا وجود ع��زم ج��زم دولت ب��راي افزاي��ش قيمت 
خودروه��اي داخلي و نزديك تر ك��ردن قيمت هاي 
رس��مي به قيمت ها در حاش��يه بازار همه ش��واهد 
نش��ان از آن دارند كه وزارت صنع��ت اكنون مخالف 
سياست آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين به صراحت 
گفته بود كه افزايش قيمتها تا س��طح 5 درصد كمتر 
از قيمت ب��ازار به تصويب نخواهد رس��يد. اين اما در 
حالي است كه خودروسازان و قطعه سازان خودرو، از 
وضعيت قرمز در اين صنايع خبر مي دهند و خواستار 
افزايش قيمت خودروهاي داخلي هستند. استدالل 
موافقان افزايش قيمت خودروهاي داخلي را اما شايد 
به بي��ان رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي، 
بتوان در چهار مقوله »عدم تناس��ب افزايش قيمت 
رس��مي خودرو با افزايش قيمت ارزهاي خارجي«، 
»معضل تأمين قطعات داخلي و خارجي«، »معضل 
تأمين ارز براي واردات قطع��ات وارداتي« و »ناتواني 
در پرداخ��ت بدهي ه��اي قبلي بر اس��اس نرخ هاي 
جدي��د ارز« طبقه بندي كرد. از ديگر س��و اما برخي 
كارشناس��ان هم معتقدند در نبود ش��رايط رقابتي 
در صنعت خودروس��ازي ايران، آزادس��ازي قيمتي 
نمي تواند اين صنعت را از بحران هاي متعدد در طول 

سال هاي اخير برهاند.

  بازار خودرو در تعليق
در طول چند ماه گذشته، تقريبًا تمامي زمينه چيني ها 
براي افزايش قيمت خودرو از س��وي خودروس��ازان 
داخل��ي با موفقيت انج��ام گرفته بود، ام��ا با تغيير و 
تحوالتي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت 
گرف��ت، اين روند متوقف ش��د. رض��ا رحماني، وزير 
صنعت، معدن وتجارت، روز چهارشنبه هفته گذشته 
با اشاره به اينكه تعيين قيمت جديد براي خودروهايي 
مش��مول قيمتگذاري در حال بررس��ي در كارگروه 
تنظيم بازار اس��ت، درباره اعالم برخي خودروسازان 
مبني بر فروش خودروهاي خود به قيمت 5 درصد زير 
قيمت بازار، گفت: هر آنچه كه در قرارداد خودروسازان 
با مشتريان وجود دارد مالك است. بسياري از افزايش 
قيمت خودروها تا كمتر از 5 درصد قيمت بازار سخن 
گفته ان��د كه اينها بر اس��اس حدس و گم��ان و نظر 
شخصي است. رحماني همچنين عنوان كرده بود: در 
حال  حاضر سازمان حمايت درحال  انجام بررسي هاي 
الزم بر اساس اسناد و مدارك خودروسازان است و در 

اين زمينه نظر خواهد داد.
رحماني با تاكي��د بر اينك��ه وزارت صنعت به دنبال 
س��اماندهي صنعت خودرو در بخش هاي مختلف از 
جمله قيمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه سازان و 
قراردادهاي پيش فروش است، گفته بود: قطعا آن چه 
كه درباره فروش خودروي خودروسازان به قيمت پنج 
درصد كمتر از قيمت بازار مطرح شد، تصويب نخواهد 
ش��د. آن چه كه در اين زمينه مطرح ش��د آن بود كه 
برخي از خودروس��ازان پيشنهاد كردند خودروهايي 
كه مشمول قيمت گذاري نمي شوند را به قيمت پنج 
درصد زير قيمت بازار عرضه كنند تا قيمت ها را كاهش 
دهند. ام��ا در اين زمينه قطعا كارگ��روه تنظيم بازار 

افزايش معقولي را تصويب خواهد كرد. اين اما در حالي 
است كه برخالف بازارهاي جايگزين مانند بازار طال و 
ارز، قيمت ها در بازار خودرو نمي خواهند مسير نزولي 
را در پي��ش بگيرند. در واقع، به دنبال سياس��ت هاي 
اعالمي تقريبا شفاف دولت براي رساندن قيمت درب 
كارخانه خودرو به قيمت خودرو در حاشيه بازار، مردم 
انتظار افزايش قيمت ها را دارند و چسبندگي قيمتي 
در بازار هم احتماال ناش��ي از همين موضوع است. با 
اين همه، ظاهرا دولت قصد ندارد تصميم قاطعي در 
 اين زمينه بگيرد و تيم جدي��د در وزارت صنعت هم 
نمي خواهد افزايش قيمت را به نام خود به ثبت برساند.

  قيمت واقعي است
محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن 
قطعه س��ازي چند روز پيش در پاسخ به اين پرسش 
ك��ه چرا قيمت خودروهاي داخل��ي بر خالف قيمت 
طال و ارز كاهش پيدا نكرده اس��ت، ب��ه واقعي بودن 
قيمت ها اشاره كرده و گفته بود: كاهش قيمت ارز بر 
قيمت خودروهاي خارجي اثر گذاش��ته و باعث شده 
تا حدودي قيمت آنها كاهش پي��دا كند اما در مورد 
خودروهاي داخلي چنين اتفاقي نيفتاده است. علت 
اين موضوع هم اين است كه قيمت خودروها در بازار 
به قيمت واقعي آن نزديك است. از اين رو، دليلي براي 
كاهش قيمت ه��ا وجود ندارد. او البته موضوع قيمت 
خودرو را به ارز نيمايي گره زده و گفته بود: خودروهاي 
بازار بر اساس ارز نيما قيمت گذاري شده است. اگر ارز 
نيما كاهش پيدا كن��د، قيمت خودروها در بازار روند 
نزول��ي به خود مي گيرد اما در مقطع فعلي كه قيمت 
ارز نيما ثابت است نبايد انتظار كاهش قيمت را داشت.

استدالل طرفداران افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
تقريبا روشن است و البته پيش از اين، تجربه موفقي 
هم داش��ته اس��ت. در دهه 1370 شمسي، افزايش 
رسمي قيمت خودرو و نزديك شدن قيمت خودروها 
در درب كارخانه و حاشيه بازار، تقاضاي كاذب براي 
س��فته بازي در بازار خودرو را به ش��دت كاهش داد و 
اكنون هم اين اتفاق مي تواند تكرار شود. از سوي ديگر، 
خودروس��ازان مي گويند به دليل تفاوت چش��مگير 
قيمت ارز يارانه اي و ارز در س��امانه نيما يا بازار آزاد، 
سفته بازان انگيزه زيادي براي افزايش تقاضا در بازار 
خودرو دارند و با افزايش رسمي قيمت ها، اين انگيزه 
هم كاهش پيدا خواهد ك��رد. به عنوان مثال، رييس 
انجمن صنايع همگن قطعه سازي به خودروي 206 
صندوقدار اش��اره كرد و گفت: قيمت اين خودرو در 
كارخانه، اكنون 42 ميليون تومان است كه با افزايش 
قيمت م��واد اولي��ه، ارز، قطعه و با توج��ه به درصد 
داخلي س��ازي  بايد 60 درصد افزايش پيدا كند كه بر 
اساس اين محاسبه قيمت خودرو به حدود 67 ميليون 
و 200 هزار تومان مي رس��د. حال قيمت اين خودرو 
در بازار بين 72 تا 73 ميليون تومان است. لذا اصالح 

قيمت ها در نهايت به نفع مردم خواهد بود.

  موافقان و مخالفان آزادسازي قيمت 
با اينهمه ام��ا موافقان و مخالفان آزادس��ازي قيمت 
خودروهاي داخلي اس��تداللهاي ديگري هم دارند. 
بهرام پارسايي، نماينده مجلس شوراي اسالمي و طراح 

طرح ساماندهي بازار خودرو در يك برنامه تلويزيوني 
با اشاره به زمزمه هاي آزادس��ازي نرخ خودرو گفت: 
زماني كه بحث قيمت گذاري خودرو و آزادسازي نرخ 
آن مطرح مي شود، نظر خودروسازان نيز بايد در نظر 
گرفته ش��ود و البته، ساز و كار آزادسازي نرخ نيز بايد 

به درستي روشن شود.
پارس��ايي با بيان اينكه زماني كه واردات مش��مول 
پرداخت جريمه چند برابري اس��ت، اگر آزادس��ازي 
قيمت مطرح باش��د، كار عقالني به ش��مار نمي رود، 
تصريح كرد: آزادسازي قيمت خودرو بايد مشابه كل 
دنيا صورت گيرد؛ به اي��ن معنا كه صنايع خودرويي 
كشورهاي مختلف با هم رقابت كنند و اين رقابت، نرخ 
خودرو را به س��مت كاهش پيش برد تا خودروسازان 
بتوانند مش��تري جذب كنند. پارس��ايي گفت: بنده 
مخالف اين نحوه آزادسازي قيمت به بهانه حمايت از 
توليد يا اشتغال هستم. در چنين فضايي طرح موضوع 
آزادسازي قيمت ها غلط و فريب افكار عمومي است؛ 
اما اگر در فضاي رقابتي باش��د، كامال مي توان موافق 

آزادسازي نرخ خودرو بود و از آن حمايت كرد.
اين اما در حالي اس��ت كه قيمت هاي نجومي كنوني 
در بازار خودروه��اي داخلي در عين باال بودن تقاضا، 
به صنايع خودروسازي و قطعه سازي هم آسيب هاي 
جدي وارد كرده است. برخي شواهد نشان مي دهند 
كه تعديل نيرو در برخي شركت هاي قطعه سازي آغاز 
شده و ممكن است به بيكاري گسترده در اين حوزه 
منجر شود. رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
نيز ب��ا بيان اينكه در حال حاضر در ش��رايط بس��يار 
نامناس��بي قرار داريم، گفت: طب��ق آمارگيري هاي 
مقطعي صورت گرفته از ابتداي امس��ال تاكنون 37 
درصد نيروهاي صنعت قطعه سازي را به خاطر اينكه 

نتوانستيم ادامه حيات و كار بدهيم، از دست داده ايم. 
نجفي منش مي افزايد: اگ��ر اين روند ادامه پيدا كند، 
ش��ايد يك تا دو ماه طول نكشد كه بطور كل صنعت 
خودروسازي متوقف شود و در مقابل واردكنندگاني 
كه در داخل در جهت اهداف خارج هستند، خوشحال 
شوند و امريكايي كه اولين هدف خود براي تحريم ها را 
صنعت خودروسازي و صنعت قطعه سازي ما قرار داده 

بودند، به هدف خود برسد.
به گفت��ه نجفي منش، در حال حاضر چهار مش��كل 
عمده وج��ود دارد؛ اول آنكه قيمت خ��ودرو با توجه 
به افزايش قيمت م��واد اوليه  و ن��رخ ارز كه چندين 
برابر افزاي��ش نرخ پيدا كرده، افزايش نيافته اس��ت. 
در نتيجه فقط در نيمه اول س��ال ج��اري، 5 هزار و 
500 ميليارد تومان شركت هاي خودروسازي زيان 
ديده اند. عالوه براين مشكل ديگري كه ما قطعه سازان 
با آن روبرو هس��تيم، تامين مواد اوليه چه خارجي و 
چه داخلي اس��ت. قبال مواد اوليه داخلي را از بازار يا 
از شركت هاي تامين كننده همچون فوالد مباركه و 
غيره تهيه مي كرديم. اما اكنون ش��رايط سخت شده 
است. همچنين از نگاه او، حدود ۸0 درصد قطعات ما 
داخلي است و تنها ٢٩ درصد وارداتي است. براي تهيه 
ارز براي واردات اين ٢٩ درصد چنان مضيقه و سختي 
ايجاد شده كه بايد چندين ماه طول بكشد و آخرش 
هم مشخص نيس��ت، تعلق مي گيرد يا خير؛ اين در 
حالي است كه چهارمين مشكل ما نيز بدهي هاي قبلي 
اس��ت كه مواد اوليه را با قيمت هاي قبلي خريداري 
كرده، فروخته و تحويل مردم داده ايم؛ االن كه موعد 
بازپرداخت ها اس��ت، اعالم مي شود با سه برابر ارز آن 
زمان باي��د بپردازيد كه در واقع حكم ورشكس��تگي 

قطعه سازان است.

  انتقاد از انحصار
اما از آن سو، محمدرضا منصوري، نماينده مردم ساوه 
و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين 
مورد مي گويد: پيش از اين صنعت خودروسازي ايران 
زماني كه نفت دچار تحريم مي شد، به جبران كسري 
بودجه كش��ور كمك مي كرد، اما طي اين 50 سال با 
صنعت خودرو چه كرده ايم؟ اكنون ما با دست خودمان 
و با انحصار، نه تنه��ا صنعت خودرو را از بين برده ايم، 
بلكه باعث بدبختي خيلي از كساني كه در قطعه سازي 

بودند، شده ايم.
 او ادامه داد: در اين سال ها، مرزها را بسته و 140 درصد 
تعرفه براي واردات خودرو گذاشته شد؛ بنابراين باعث 
باش��د كه روز به روز كيفيت خودروها پايين تر بيايد. 
خودرويي كه اكنون توليد مي شود، خودرويي است 
كه ٢5 سال پيش از رده خارج شده است. اميرحسين 
كاكايي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي خودرو 
دانشگاه علم و صنعت اما بر اين باور است كه در وسط 
يك جنگ تمام عي��ار اقتصادي، در م��ورد صنعتي 
صحبت مي كنيم كه طب��ق آمار، از صنايع تاثيرگذار 
اقتصاد اس��ت. به گفته او، همزمان با تحريم هايي كه 
از مرداد ماه س��ال جاري آغاز ش��د، واردات خودرو از 
ديدگاه طرف خارجي آزاد اس��ت. اتفاقي كه در چند 
سال گذش��ته هم افتاد و باعث شد كه آمار واردات ما 

به شدت افزايش پيدا كند.
 اين كارش��ناس صنعت خودرو اين نكته را نيز مورد 
اش��اره قرار مي دهد ك��ه اگر افزاي��ش ميانگين 70 
درصدي قيمت تمام قطعات و م��واد اوليه را در نظر 
بگيريم، حداق��ل 70 درصد قيمت خ��ودرو بايد باال 
برود. اثبات اين صحبت نيز قيمتي اس��ت كه در كف 

بازار وجود دارد.

معاون وزير صنعت معدن و تجارت  گفت: فلسفه وجودي 
ما اين است كه با بهبود مستمر فضاي كسب و كار، هر روز 
به رونق يك واحد توليدي كمك كنيم. به گزارش شاتا، 
محس��ن صالحي نيا كه روز گذشته با حكم وزير صنعت، 
معدن و تجارت به سمت معاون وزير، رييس هيات مديره 
و مديرعام��ل س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي ايران منصوب ش��د، در نشس��ت هم انديشي با 
اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي خدماتي 
شهرك هاي صنعتي استان تهران افزود: همه تالش ما در 
راستاي اين است كه واحدهاي توليدي فعال باشند و چرخ 
توليد به صورت منظ��م و با تمام قدرت بچرخد. او با بيان 
اينكه سياس��ت وزير صنعت نيز بر حمايت همه جانبه از 
توليد است، تصريح كرد: هماهنگي با دستگاه هاي مرتبط 
با واحدهاي توليدي مانند سازمان محيط زيست را براي 
حل و فصل مسائل و مشكالت فراروي واحدهاي توليدي 

در دستور كار قرار خواهيم داد.
صالحي نيا همچنين ب��ه موضوع تأمين م��واد اوليه 
واحدهاي تولي��دي و صنعتي اش��اره ك��رد و گفت: 
واحدهاي توليدي مس��ائل و مشكالتي را كه راجع به 
ترخيص تجهيزات و مواد اوليه خود با گمرك دارند، به 
ما منعكس كنند تا در اولين فرصت مورد بررسي و حل 
و فصل قرار دهيم. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران با اشاره به برخي پيشنهادات 
مطرح شده در اين جلسه، بيان كرد: برگزاري اينگونه 
جلس��ات را به صورت مستمر براي شنيدن مهم ترين 
مسائل و نقطه نظرات مربوط به شهرك هاي صنعتي 
در دس��تور كار داريم و در همين راس��تا جلسه بعدي 
با اعض��اي هيات مديره و مديران عامل ش��ركت هاي 
خدماتي ش��هرك هاي صنعتي استان تهران دهه اول 
دي ماه برگزار خواهد شد. صالحي نيا بازديدهايي منظم 

از شهركهاي صنعتي را از ديگر كارهاي خود دانست و 
افزود: با اين بازديدها از نزديك با مس��ائل و مشكالت 
پيش روي واحدهاي توليدي مستقر در شهرك هاي 
صنعتي و مهم ترين مسائل مربوط به شهرك ها بيشتر 
آشنا مي شويم. او با تأكيد بر ضرورت توجه به موضوع 
آموزش و ارتقاي س��طح علمي فع��االن حوزه توليد، 
گفت: از راه اندازي و فعاليت دپارتمان هاي آموزش��ي 
در ش��هرك هاي صنعتي اس��تقبال مي كنيم. معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت، هماهنگي و هم افزايي 
با دس��تگاه هاي مرتبط را براي حل و فصل مشكالت 
صنعتگران مثمر ثمر دانست و تصريح كرد: ارتباطات 
خوبي با ساير دستگاه ها از جمله محيط زيست و سازمان 
امور مالياتي داريم و از امضاي تفاهم نامه ها و توافقنامه ها 
با اينگونه دستگاه ها براي كمك به حوزه توليد و اشتغال 

استقبال مي كنيم. 

معاون آم��وزش پژوهش و فن��اوري وزارت صنعت 
معدن و تجارت، در ديدار با پژوهش��گران دانشكده 
مهندس��ي مكاني��ك دانش��گاه ش��ريف درجريان 
طرح ه��اي تحقيقاتي صنعت��ي دانش��جويان اين 

دانشكده قرارگرفت. 
به گزارش شاتا برات قباديان در جمع دانشجويان و 
دانش پژوهان دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه 
شريف، با تاكيد بر عزم وزارت صنعت معدن و تجارت 
براي همكاري با دانش��گاه ها و حمايت از طرح هاي 
كاربردي تصريح كرد: صنعت م��ا بايد بتواند نيازها 
خود را از طريق دانش��گاه ها تامين و مشكالت خود 
را با كمك دانشگاه ها برطرف كند. قباديان با اشاره 
به عقبه صنعتي كشور گفت: هرچند گفته مي شود 
كه در دهه 50 خودروس��ازان كره جنوبي به دنبال 
استفاده از امكانات شركت ايران ناسيونال و دريافت 
مجوز توليد محصوالت اين ش��ركت بودند اما بايد 
به ياد داشته باش��يم كه متاسفانه صنعت ما صنعت 

درون زاي��ي نب��وده و از همان زمان م��ا واردكننده 
كارخان��ه مونتاژ به كش��ور بوديم، البت��ه اين اتفاق 
فق��ط منحصر ب��ه صنعت خ��ودرو نيس��ت و ما در 
 خيلي ديگر از حوزه هاي صنعتي نيز با اين مش��كل 

روبرو هستيم.
او يكي از معضالت اساس��ي دانش��گاه ها در شرايط 
حاض��ر را مقاله محوري صرف عن��وان كرد وافزود، 
اي��رادي كه ب��ه اي��ن موض��وع وارد اس��ت هم به 

سياست هاي آموزشي و دانشگاه ها برمي گردد و هم 
به مسووالن اداري و حاكميتي، چرا كه ماتقاضا محور 
كار نمي كنيم و بهترين دانشگاه هاي ما نيزدر حال 
توليد دانشجو بدون در نظر گرفتن نياز روز صنعت 

و اقتصاد كشور هستند. 
قباديان با اش��اره به طرح هاي ارايه ش��ده از سوي 
گروه هاي تحقيقاتي دانش��كده مكانيك دانش��گاه 
شريف اظهار داشت: خوشبختانه حركت هايي مانند 
اين تيم هاي تحقيقاتي مي توانند بارقه هاي اميد را 
در خص��وص توليد دانش بنيان و اتكا به توان بخش 
دانش��گاهي ايجاد كنند و ما نيز با اجراي طرح هايي 
نظير طرح توانمند س��ازي توليد وتوس��عه اشتغال 
پايدار »طرح تاپ« ك��ه مي تواند بخش عمده اي از 
نيازهاي صنعت را از طريق دانشگاه ها برطرف كند، 
تمام تالش خود را براي توس��عه ارتباط بين صنعت 
ودانش��گاه كه كليد ورود به انقالب چهارم صنعتي 

است به كار خواهيم برد. 

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي گرگان 
با اش��اره به زيان دولت در خريد تضميني سيب زميني 
كش��اورزان اس��تان در سال گذش��ته، گفت: با در نظر 
گرفتن مش��وق هاي صادراتي مي توانيم سيب زميني 
استان گلستان را به كشورهاي مستقل مشترك المنافع 
موسوم به كشورهاي CIS صادر و ضمن ارزآوري، بازار 
را نيز تنظيم كنيم. علي محم��د چوپاني در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: سيب زميني اس��تان در ماه هاي 
ارديبهشت تا خرداد توليد مي شود و به صورت تازه خوري 
اس��ت. او با اشاره به اينكه ممكن است بازار ايران در اين 
مقطع كشش اين ميزان سيب زميني را نداشته باشد، 
افزود: سيب زميني در كش��ورهاي CIS به عنوان يك 
غذاي عمده است و يك بازار هدف بسيار خوبي براي ما 
محسوب مي شود. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي گرگان خاطرنشان كرد: سال گذشته دولت 

حدود 10 هزار تن سيب زميني كشاورزان استان را به 
قيمت هر كيلوگرم حدود 412 تومان به صورت تضميني 
خريداري كرد. دولت بابت اي��ن خريد تضميني زيان 
زيادي كرد. البته اين قيمت براي كشاورز نيز پايين تر از 

قيمت تمام شده بود.
چوپاني خاطرنشان كرد: اگر دولت همين زيان را به عنوان 
سياست تشويق صادراتي در نظر بگيرد، مي توانيم ساالنه 
30 تا 40 هزار تن س��يب زميني استان را به كشورهاي 
CIS صادر كنيم. با اين كار هم درآمد ارزي براي كشور 
خواهيم داش��ت و هم بازار كشور در اين مقطع تنظيم 
مي شود. او به زيرساخت هاي صادراتي مورد نياز نيز اشاره 
كرد و يادآور شد: از طريق مرز ريلي اينچه برون مي توانيم 
سيب زميني را به تركمنستان، قزاقستان و ازبكستان 
صادر كنيم اما هم چنان امكانات زيرساخت لجستيك 

توسط راه آهن ايران فراهم نشده است.

دو شايعه منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر استاندارد 
نبودن برخي فرآورده هاي گوش��تي و نيز ويروس��ي بودن 
برخي دلسترها از سوي اداره كل استاندارد تهران تكذيب 
شد. مديركل استاندارد استان تهران در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به اينكه هر از چند گاهي در فضاي مجازي شاهد انتشار 
شايعه هاي مختلفي در خصوص غير استاندارد بودن برخي 
محصوالت غذايي هستيم، گفت: در اين رابطه مردم صرفا به 
اخبار تاييد شده از سوي سازمان استاندارد توجه كنند و به 
شايعات توجهي نداشته باشند. محمودرضا طاهري، ادامه 
داد: غير استاندارد بودن محصوالت مختلف همواره توسط 
اداره كل اس��تاندارد تهران اعالم شده است و مردم تنها به 
اخبار مورد تاييد از سوي اين اداره كل اكتفا كنند. مديركل 
استاندارد استان تهران همچنين با اشاره به دو شايعه مربوط 
به غيراستاندارد بودن 1۸ فرآورده گوشتي و نيز ويروسي بودن 
دلسترهايي با طعم انگور و انار، بيان كرد: اين مطالب مورد 
تاييد اداره كل استاندارد تهران نيست و صرفا شايعه است و از 
سوي سازمان استاندارد تكذيب مي شود. در شايعه مربوط به 

نامنطبق بودن 1۸ فرآورده گوشتي با استانداردهاي تعيين 
شده كه در برخي شبكه هاي مجازي منتشر شده عنوان شده 
كه »اداره كل استاندارد استان تهران اقدام به نمونه برداري 
26 نمونه سوس��يس و كالباس و همبرگر از مراكز عرضه و 
فروشگاه هاي زنجيره اي نموده و اين نمونه ها از نظر منشأ 
بافت گوشتي، مورد آزمون قرار گرفت كه از نمونه برداري هاي 
صورت گرفته 1۸ مورد سوس��يس و كالباس متأسفانه با 

استانداردهاي مربوطه منطبق نبوده اند«. 
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صادرات مرغ و 6  قلم كاالي 
مصرفي ممنوع شد

تسنيم| صادرات مرغ و شش قلم ديگر از كاالهاي 
مصرفي ممنوع شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
ارسال نامه اي به گمرك از ممنوعيت صادرات 7 رديف 
كاالي مصرفي در قالب 33 دريف تعرفه خبر داد. بر اين 
اساس صادرات مرغ، الستيك، شكر، كازئين )پروتيئن 
شير(، جوال و كيسه براي بسته بندي، انواع مشتقات 
ش��ير و آب پنير و انواع دفترچه مشق و حسابداري 
ممنوع شد. با توجه به نياز بازار داخلي به اين كاالها 
و انجام ص��ادرات بي رويه و از طرفي اختصاص يارانه 
و ارز دولتي براي توليد اين محصوالت، دولت خروج 

اين كاالها از كشور در قالب صادرات را ممنوع كرد.

بي توجهي به ديون معوق صنايع
تسنيم| رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
با بيان اينكه بارها گفته ايم فكري به حال ديون معوق 
واحدهاي توليدي شود، گفت: با وجود بدهي هاي 
معوقه بخش توليد، دولت مدام از پرداخت تسهيالت 
در قالب طرح رونق صحبت مي كند. سيد عبدالوهاب 
س��هل آبادي با اش��اره به اينكه افزايش نرخ ارز يك 
فرصت مناسب براي حمايت از واحدهاي توليدي 
كشور است، اظهاركرد: در اين شرايط نبايد هر روز 
موانع جديدتري را پيش پاي توليدكنندگان قرار داد. 
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه 
برگش��ت ارز صادركنندگان به كشور و سامانه نيما 
مشكالتي را براي توليدكنندگان به وجود آورده كه با 
وجود تمام مكاتبات هنوز نواقص آنها برطرف نشده 
است، افزود: اگر امروز تسهيالت مناسب در اختيار 
واحدهاي توليدي قرار گيرد بطور حتم وضعيت آنها 

بهبود يافته و ظرفيت آنها به كار گرفته خواهد شد.

 دستورالعمل رصد كاال 
در زنجيره تجاري ابالغ شد

ش�اتا| وزير صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل 
رصد كاال در زنجيره تجاري كشور را به منظور شفاف و 
روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمدسازي 
شيوه هاي نظارت بر بازار و مصوبات ستاد تنظيم بازار 
ابالغ كرد. اين دستورالعمل در جهت تحقق موادي از 
قانون مبارزه با قاچاق كاال وارز و راه اندازي سامانه هاي 
الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز براي نظارت بر 
فرآيند واردات،  صادرات، حمل،  نگهداري و مبادله كاال 
و ارز تدوين شده است. اين دستورالعمل همچنين به 
منظور شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري 
و روزآمد سازي شيوه هاي نظارت بر بازار و مصوبات 
ستاد تنظيم بازار كه در بند 23 سياستهاي اجرايي 
اقتصاد مقاومتي بر آن  تاكيد شده، تدوين و ابالغ شده 
است. بر اساس اين دستورالعمل، كاالهاي مشمول 
طرح رصد كاال در زنجيره تجاري و ضوابط مرتبط با 
آنها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و به 
اطالع فعاالن تجاري مي رسد. فعاالن تجاري حسب 
مورد بايد براي انجام كليه فعاليت هاي تجاري براي 
كاالهايي كه اعالم مي شود در سامانه جامع تجارت 
ثبت نام كرده و با ورود به سامانه شناسه كاال نسبت به 
ثبت شناسه كاال اقدام كنند. همچنين ثبت اطالعات 
مكان هاي نگهداري كاال در س��امانه جامع انبارها، 
ثبت اطالعات تولي��د،  واردات و صادرات كاال، ثبت 
اطالعات موجودي اولي��ه، و رود و خروج كاال و ثبت 
اطالعات خريد و فروش كاال نيز بايد از سوي فعاليت 
تجاري صورت گيرد. اين دس��تورالعمل براي كليه 
فعاالن تجاري اعم از وارد كنندگان، توليد كنندگان، 
صادر كنندگان، شركت هاي پخش، عمده فروشان و 

خرده فروشان الزم االجراست.

احياي مشوق هاي صادراتي
مهر| سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت گفت: 
صادرات در هفت ماه امسال با عبور از مرز 27 ميليارد 
دالر، نسبت به مدت مشابه پارس��ال، 13.5 درصد 
رشد داش��ت. محمدرضا مودودي افزود: در راستاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نگرش برون گرايي كه 
الزمه توسعه صادرات است از سال 13۹4 مشوق هاي 
صادراتي دوباره احياءشد و در دستور كار دولت قرار 
گرفت. او ادامه داد: بخشي از اين مشوق ها پرداخت شد 
و پارسال پرداختي نداشتيم اما امسال دوباره اين بحث 
مطرح و ابالغ شد. مودودي كه در يك برنامه تلويزيوني 
سخن مي گفت، اضافه كرد: بسته مشوق هاي صادراتي 
با هدف توانمندس��ازي بنگاه هاي اقتصادي تدوين 
شده است تا شركت هاي ما در بخش صادرات تقويت 
شوند. او افزود: مي خواهيم شركت هايي در حد رقابتي 
بين المللي ايجاد كنيم تا بتوانند با فضاي رقابت پذيري 
بين المللي آشنا شوند و فنون مذاكره را ياد گيرند و 
حضور در بازارهاي جهاني را تجربه و توانمندي هاي 
خود را به جهان ارايه كنند. سرپرست سازمان توسعه 
تجارت با اش��اره به رش��د 13.5 درصدي صادرات 
در هفت ماه امس��ال نسبت به مدت مشابه پارسال، 
گفت: اين روند در ماه هش��تم افزايش يافته است و 
همه اين افزايش ها بدون مشوق هاي صادراتي بود. 
مودودي افزود: اميدواريم به هدف صادراتي امسال 
يعني عب��ور از 54 ميليارد دالر برس��يم. مودودي با 
بيان اينكه مشوق ها، زير ساخت هاي توسعه صادرات 
را مس��تحكم مي كند، گفت: قرار شد از محل منابع 
افزايش يك درص��د نرخ موثر تعرفه ب��راي واردات 
اقالمي غير از دارو و كاالهاي اساسي، صادركنندگان 
را تش��ويق كنيم. او افزود: واردات 1300 قلم كاال را 
ممنوع كرديم در نتيجه درآمد دولت در اين بخش 
كاهش يافت اما پيش بيني ما اين است از طريق حضور 
در نمايشگاه هاي بين المللي، هيئت هاي تجاري و 
ايجاد دفتر در خارج از كشور و ثبت برندهاي ايراني 
در خارج از كشور، صادرات را تقويت كنيم و بخشي از 
سود تسهيالت بانكي صادركنندگان را پرداخت كنيم. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت ابراز اميدواري كرد 
كه صادركنندگان، ارز حاصل از صادرات را به كشور 
بازگردانند. او افزود: هر شركتي كه ارز خود را به كشور 
برنگرداند مشمول معافيت ها و مشوق ها نخواهد شد 

و متخلف محسوب مي شود.



15 جهان

حاشيه پررنگ تر از متن در اجالس آرژانتين

جورج هربرت واكر بوش در 94 سالگي درگذشت

نشست گروه 20 در سايه حضور جنجالي» بن سلمان« پايان يافت

پايانراهسياستمداريكهنهكار

گروه جهان| 
س��يزدهمين نشست سران كش��ورهاي عضو گروه ۲۰ 
جمعه در بوينس آيرس برگزار شد. ديدار رهبران جهان 
در حاشيه اين نشست از جمله والديمير پوتين و امانوئل 
ماكرون روساي جمهور روسيه و فرانسه با محمد بن سلمان 
وليعهد عربستان سعودي، كه اين روزها درگير رسوايي 
دست داشتن در قتل جمال خاشقجي روزنامه نگار منتقد 
س��عودي است، مورد توجه رس��انه ها قرار گرفت. ديدار 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين، و دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، با موضوع اختالفات تجاري هم 
از جمله مسائلي بود كه رس��انه ها از نزديك آن را دنبال 
كردند. سرمايه گذاران كه نگران باال گرفتن جنگ تجاري 
دو كشور هستند اميدوارند كه نتيجه اين ديدار باعث شود 

تا دو طرف از جنگ تجاري پا پس بكشند. 

محمدبنسلماندركانونتوجه
سالم و اس��تقبال گرم پوتين با محمد بن سلمان از نگاه 
ناظران به دور نماند. گفته مي شود كه پوتين بزودي براي 
انجام يك ديدار رسمي به عربستان سفر خواهد كرد. اين در 
حالي است كه ديگران در تماس خود با شاهزاده عربستان 
سعي بر حفظ فاصله داشتند. نيويورك تايمز درباره برخورد 
صميمانه پوتين و بن سلمان نوشته: مسكو و رياض ۲۰۱۶ 
توافق نامه همكاري در زمينه استخراج نفت امضا كردند كه 
موجب كاهش اشباع بازار از نفت خام و افزايش قيمت نفت 
شد. عربستان اكنون از روسيه مي خواهد پس از كاهش 
قيمت نفت اس��تخراج آن را كاهش دهد. پوتين اميدوار 
اس��ت بتواند از نفوذ خود و تأثيرش بر وليعهد عربستان 
براي ابقاي روند استخراج نفت در وضعيت كنوني و بدون 
كاهش آن استفاده كند... ش��ايد پوتين براي مرحله اي 
برنامه ريزي مي كند كه در آن ترامپ نتواند حمايت كافي 
از بن سلمان به خاطر فشارهاي امريكايي ها به عمل آورد. 
در اين وضعيت احتماال پوتين از عربستان دلجويي مي كند 
تا به سمت مس��كو برگردد و در كنار آن به خريد سالح از 

روسيه و گسترش برخي منافع بپردازد.«
ديدار ماكرون و بن س��لمان اما چن��دان صميمي نبوده 
است. گفته شده ماكرون در ديدار با بن سلمان از نگراني 
عميق خود نس��بت به ماجراي قتل خاش��قجي سخن 
گفته و شاهزاده عربس��تان در پاسخ به او گفته است كه 
دليلي براي نگراني وجود ندارد. رويترز به نقل از يك مقام 
فرانسوي نوشته كه ماكرون به محمد بن سلمان گفته اروپا 
بر مشاركت كارشناسان بين المللي در تحقيقات مربوط 

به قتل خاشقجي تاكيد خواهد كرد. در اين گزارش آمده، 
ماكرون در گفت وگوي پنج دقيق��ه اي خود درباره قتل 
خاشقجي و دستيابي به يك راه حل سياسي براي جنگ 
يمن به وليعهد سعودي پيام قاطعي داده است. در همين 
حال برخي خبرن��گاران فيلمي از گفت وگوي ماكرون و 
بن سلمان منتش��ر كرده اند كه در آن برخي عبارت ها از 
گفت وگوي دو طرف ش��نيده مي شود. در بخشي از اين 
فيلم شنيده مي شود ماكرون خطاب به وليعهد سعودي 
مي گويد: »شما هيچ وقت به حرف من گوش نمي كنيد.« 
ش��ي جين پينگ رييس جمهور چين، خالف رهبران و 
سران كش��ورهاي اروپايي ابايي از برگزاري يك نشست 
جداگانه با محمد بن سلمان نداشته است. حال آنكه ترامپ 
در برخورد با بن سلمان ترجيح داده فاصله خود را حفظ 
كند. ترزا مي نخست وزير بريتانيا، هم در حاشيه اجالس 
با وليعهد سعودي گفت وگو كرده و از شاهزاده عربستان 
خواسته تا در آينده مانع از بروز چنين مسائلي شود. دفتر 

نخست وزيري بريتانيا تصاويري از اين ديدار را منتشر كرده 
در آن ترزا مي حالتي جدي و سرسخت دارد. گفته شده، 
ترزا مي در اين ديدار از وليعهد عربستان درخواست كرده 
تا فورا به جنگ يمن پايان دهد؛ بحراني كه به وقوع يك 

قحطي ويرانگر منجر شده است. 

ناخشنوديپوتين
بلومبرگ نوشته كه پوتين در ديدار با ماكرون در حاشيه 
اين نشست تالش كرده تا داليل تنش كشورش با اوكراين 
را توضيح دهد. يك منبع آگاه گفته، پوتين در جريان اين 
ديدار چند بار خشمگين شده و خودكار خود را روي ميز 
كوبيده است. گفته ش��ده، پوتين از سياست تحريم ها و 
تالش هايي كه براي منزوي كردن روسيه صورت مي گيرد 
به ش��دت انتقاد كرده و گفته برخي از كش��ورها با دنبال 
كردن اين سياست بر آن هستند تا از منظر اقتصادي سود 
بيشتري در رقابت با روسيه براي خود كسب كنند. پوتين 

تاكيد كرده تحريم ها نه تنها به بازرگاني جهاني به گونه اي 
جدي آسيب مي رساند، بلكه زمينه هاي اعتماد متقابل را 

نيز از بين مي برد. 
تنش ميان اوكراين و روس��يه پ��س از آن اوج گرفت كه 
نيروي دريايي روس��يه يك ش��نبه گذش��ته سه شناور 
اوكرايني شامل دو ناوچه و يك يدك كش اين كشور را در 
آب هاي درياي آزوف هدف قرار داد كه در جريان آن چند 
تن زخمي شدند. روس��يه با اعالم غيرقانوني بودن ورود 
اين كش��تي ها به آب هاي خود، آنها را توقيف و خدمه را 
نيز بازداشت كرد. اتهامي كه اوكراين آن را رد كرده است.

بيانيهپاياني
به دنبال انتشار گزارش ها در خصوص اختالف كشورهاي 
عضو گروه۲۰ بر س��ر بيانيه پاياني سيزدهمين اجالس 
اين گروه، وزير خارجه آرژانتين گفته پيشرفت هايي در 
خصوص مسائل تجاري در اين بيانيه به دست آمده است. 

به گزارش رويترز، خورخه فائري وزير خارجه آرژانتين، 
گفته مذاكرات بر سر تغييرات آب و هوايي ادامه دارد. منابع 
آگاه گفته اند امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، 
تالش دارد تا موافقت كشورهاي پيشرفت گرا براي تصويب 
متني جايگزيِن بيانيه نهايي نشست در حمايت از توجه 
به تغييرات اقليمي و آزادي تجارت را جلب كند. برخي 
ناظران بر اين باورند كه اين اقدام ماكرون از نااميدي او به 

حصول يك توافق عمومي در اين زمينه حكايت دارد. 
تجارت جهاني و تغييرات اقليمي دو موضوع كليدي است 
كه كشورهاي عضو گروه۲۰ بر سر آن اختالف دارند. امريكا 
و چين به عنوان بزرگ ترين اقتصادهاي جهان در ماه هاي 
اخير وارد يك جنگ تجاري شده اند و تعرفه صدها ميليارد 
دالر كاالي وارداتي يكديگر را افزايش داده اند. اين رويارويي 
از زماني آغاز شد كه ترامپ چين را به سياست هاي تجاري 
غيرمنصفانه متهم كرد و خواستار اصالح روابط تجاري با 
اين كشور شد. در همين حال، اعضاي گروه بريكس حاضر 
در نشس��ت آرژانتين يعني چين، هند، روسيه، برزيل و 
آفريقاي جنوبي در بيانيه اي خواستار سياست باز در عرصه 
دادوستد بين المللي و حمايت از سازمان تجارت جهاني 
شدند. در بيانيه اين كشورها آمده: »روح و قوانين سازمان 

تجارت جهاني مغاير اقدامات يكجانبه و حمايتي است.«
اعضاي گروه بريكس در اين بيانيه از همه اعضاي سازمان 
تجارت جهاني خواسته اند تا با سياست متناقض با رويكرد 
اين سازمان مخالفت كرده و تعهدات خود را انجام دهند. 
رويترز نوشته، چين اميدوار است كه ترامپ تعرفه هاي 
گمركي بر ۲۶۷ميلي��ارد دالر محص��والت چيني را از 

۱۰درصد به ۲۵درصد افزايش ندهد. 
نشست سال گذشته گروه۲۰ كه در هامبورگ آلمان 
برگزار ش��ده بود با تظاهرات ده ها هزار تن از مخالفان 
س��رمايه داري و همچنين تخري��ب مغازه ها و پرتاب 
كوكت��ل مولوتوف همراه ب��ود. گروه۲۰ متش��كل از 
۱۹كش��ور داراي اقتصاد مطرح دنيا به اضافه اتحاديه 
اروپا اس��ت كه در مجموع بي��ش از ۸۰درصد از توليد 
ناخال��ص داخلي و تقريبًا دو س��وم جمعيت جهان را 
تشكيل مي دهند. اين ۱۹ كشور عبارتند از آرژانتين، 
اس��تراليا، برزيل، كانادا، چين، آلمان، فرانس��ه، هند، 
اندونزي، ايتاليا، ژاپن، مكزيك، روس��يه، عربس��تان 
سعودي، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، تركيه، بريتانيا 
و اياالت متحده. اس��پانيا نيز مدعو دايمي به جلسات 
گروه۲۰ است. نخستين نشست كشورهاي گروه۲۰ در 
سال ۲۰۰۸ در پاسخ به بحران مالي جهاني برگزار شد.

گروه جهان| 
ج��ورج هربرت واك��ر بوش مش��هور به ب��وش پدر و 
چهل و يكمين رييس جمهوري امريكا، در ۹4سالگي 
درگذش��ت. اين خبر را س��خنگوي خان��واده بوش و 
همچنين ج��ورج دابليو. بوش يا همان بوش پس��ر در 
توئيتر اعالم كردند. جورج اچ. دابليو. بوش س��ال هاي 
گذشته درگير بيماري هاي گوناگوني بود و مهره گردنش 
حدود دو س��ال و نيم پيش بر اثر زمين خوردن آسيب 
ديد و مدت ها از صندلي چرخ دار استفاده مي كرد. بوش 
پدر در سال هاي پاياني عمرش در نقش سياستمداري 

پيشكسوت به دور دنيا سفر كرد.
جورج هربرت واكر بوش در ايالت كنتيكت امريكا بزرگ 
شد و در حالي كه تازه در دانشگاه ييل قبول شده بود، 
به دنبال حمله ژاپن به پايگاه دريايي پرل هاربر امريكا، 
وارد ارتش شد و به عنوان جوان ترين خلبان در نيروي 
دريايي امري��كا خدمت كرد. پس از آن در تجارت نفت 
در تگ��زاس فعاليت كرد و پ��س از برخي فعاليت هاي 
ديپلماتيك، معاون ريگان ش��د و پس از آن براي يك 
دوره چهار س��اله در كاخ س��فيد حضور داشت. دوران 
رياست جمهوري بوش پدر از دوره  هاي پرحادثه تاريخ 
معاصر جهان به شمار مي رود. جنگ اول خليج فارس 
براي خاتمه دادن به اشغال كويت توسط ارتش عراق و 
فروپاشي ديوار برلين و شوروي سابق از جمله اتفاقاتي 
هس��تند كه در اين دوره رخ داده اند. به همين جهت، 
آنچه بيشتر توجه او را به خود جلب مي كرد، سياست 

خارجه بود و در نهايت بوش پدر به دليل بي توجهي به 
مشكالت اقتصادي داخلي به جا مانده از دوران ريگان، 
در حالي كه از محبوبيت قابل توجهي در اياالت متحده 
برخوردار ب��ود، انتخابات رياس��ت جمهوري را به بيل 

كلينتون واگذار كرد.

پايانجنگسرد
بوش پدر از معدود سياس��تمداران پر قدرت غرب بود كه 
هنگام فروريختن ديوار برلين، از وحدت دو آلمان حمايت 
 كرد. هلموت كهل صدراعظم وقت آلمان همواره به اين 

دليل از بوش به نيكي ياد مي كرد. 
سياست خارجي، مشخصه بارز دوران رياست جمهوري او 
بود، به ويژه آنكه در آن بازه زماني كمونيسم در اروپاي شرقي 
در حال فروپاشي بود و با سقوط شوروي، امريكا به عنوان 
تنها ابرقدرت جهان باقي مي ماند. رييس جمهوري پيشين 
امريكا با ميخاييل گورباچ��ف آخرين رييس جمهوري 
شوروي سابق وارد گفت وگو شد و چندين توافق كاهش 
تسليحات با او امضا كرد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي نيز با بوريس يلتسين نخستين رييس جمهوري 
روسيه مذاكره و توافق كاهش تسليحات استراتژيك موسوم 

به »استارت ۱ و ۲« را امضا كرد.

جنگاولخليجفارس
اتفاق ديگري كه در زمان رياست جمهوري بوش پدر رخ 
داد و نظ��م جهاني را بر هم زد، حمله عراق به كويت در 

سال ۱۹۹۰ بود. بار ديگر بوش پدر با توسل به ديپلماسي 
و ايجاد يك ائتالف بين المللي قوي متشكل از ۵۰۰ هزار 
سرباز، به رژيم صدام حمله كرد. جرج هربرت واكر بوش 
بالفاصله پس از حمله عراق به كويت اعالم كرد حمالت 
هوايي عليه پايگاه هاي نظامي عراق در جريانند و امريكا 
مصمم به از بين بردن سالح هاي هسته اي و شيميايي 
صدام است. صد ساعت بعد از اين اظهارات، كويت آزاد 
ش��د و محبوبيت بوش به باالترين ميزان )۹۰ درصد( 
رس��يد؛ اما موفقيت او در س��طح بين المللي نتوانست 
مش��كالت اقتصادي و بيكاري مردم امري��كا را كه در 
باالترين سطوح قرار داش��ت، حل كند و او مجبور شد 

در سال ۱۹۹۲ قدرت را به بيل كلينتون واگذار كند. 
هشت سال بعد، يك جمهوري خواه ديگر كه پسر خود 
او بود، به كاخ سفيد راه يافت و درگير جنگ عليه صدام 
شد كه اين مرتبه به سرنگوني ديكتاتور عراق انجاميد. 
روابط بوش پدر و پسر در اين دوره آميخته با افتخار و 
ابهام بود، اما او مي خواست پسر باهوش ترش »جب« 
بر مسند قدرت بنشيند و اين مساله بر كسي پوشيده 
نب��ود. با وجود اينكه بوش پدر و پس��ر جمهوري خواه 
ميانه رو محسوب مي ش��دند، اما سياست گذاري هاي 
متفاوتي داشتند. بوش پدر در حالي در مراسم تحليف 
اولين رييس جمهوري سياهپوست امريكا شركت كرد 
كه پس��رش كمترين محبوبيت را در زمان ترك كاخ 

سفيد داشت.
باراك اوباما، رييس جمهوري دموكرات پيشين، بوش 

پدر را سياس��تمداري »وطن پرس��ت و خدمتگزاري 
متواضع« توصيف مي كند. باراك و همس��رش ميشل 
در پيامي از خدم��ات بوش قدرداني و به خاطر مرگ او 

ابراز تاسف كردند. 
دونالد ترامپ و همس��رش مالنيا نيز درگذشت بوش 
پدر را تس��ليت گفتند. اين در حالي بود كه گفته شده 

رييس جمهوري پيشين جمهوري خواه با ترامپ ميانه 
خوبي نداشته و در انتخابات سال ۲۰۱۶ به او راي نداده 
اس��ت. از زمان ورود ترامپ به كاخ س��فيد، اقدامات و 
موضع گيري هاي او بارها با انتقاد بوش پدر روبرو شد و او 
حتي در كتاب خود كه اخيرا منتشر شده، دونالد ترامپ 

را »گزافه گو و الف زن« خواند.

دريچه

كوتاه از منطقه

 نامزدهاي جانشيني
 آنگال مركل معرفي شدند

گروه جه�ان| حزب محافظه كار اتحاديه دموكرات 
مسيحي آلمان ۸ دسامبر درباره جانشين آنگال مركل 
صدراعظم آلمان، راي گي��ري خواهد كرد. به گزارش 
يورونيوز، آنگال مركل كه از وي به عنوان قدرتمندترين 
زن در جهان سياست نام برده مي شود، از سال ۲۰۰۵ 
تاكنون، براي ۱۳ س��ال مقام صدراعظم��ي آلمان را 
برعهده داشته است. صدراعظم آلمان ۲۹ اكتبر اعالم 
كرد كه قصد دارد از سمت خود كناره گيري كند و به 
همين علت حزب وي به دنبال يك نفر براي جانشيني 
وي است. بس��ياري اين مس��اله را »پايان حكمراني 
مركل« ناميده اند. آنگرت كرمپ-كارنباور كه گاهي 
وي را آكاكا مي نامند سياس��تمدار ۵۶ ساله آلماني از 
متحدان وفادار آن��گال مركل و دبيركل حزب اتحاديه 
دموكرات مسيحي است. شعار اصلي وي بازگرداندن 
راي دهندگان به سمت اين حزب است. فريدريش مرز 
سياستمدار ۶۹ ساله و يك وكيل اقتصادي است. او براي 
يك دهه از سياست فاصله گرفته و در حوزه اقتصاد و 
دارايي مشغول به فعاليت اس��ت. يانز اشپان وزير ۳۸ 
ساله بهداشت در دولت فدرال و جوان ترين كانديداي 
اين سمت است. وي هدف اصلي خود را كاهش ماليات 
و افزايش جايگاه عل��م و تكنولوژي آلمان عنوان كرد. 
تاريخ دقيق راي گيري حزب هنوز مشخص نشده است.

قطعنامه مجمع عمومي براي 
عقب نشيني اسراييل از جوالن
گروه جهان| مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 
تصويب قطعنامه اي از اسراييل خواست بطور كامل از 

بلندي هاي جوالن سوريه عقب نشيني كند.
به  گزارش س��انا، مجمع عمومي س��ازمان ملل با 
اكثريت آراء قطعنامه اي را درباره لزوم عقب نشيني 
كامل رژيم صهيونيستي از جوالن تصويب و اعالم 
كرد كه اقدامات اسراييل درباره تحميل قوانين خود 
بر جوالن سوريه باطل است و هيچ گونه مشروعيتي 
ندارد. منذر من��ذر، معاون هيات دايم س��وريه در 
سازمان ملل گفت : »اقدامات اس��راييل در اراضي 
عربي غيرقانوني است و ما از حق خود درباره جوالن 
هرگز كوتاه نمي آييم و درباره اين منطقه به هيچ وجه 
مذاكره نمي كنيم.« او در جلسه مجمع عمومي درباره 
اوضاع خاورميانه، افزود: »اس��راييل بخش مهمي 
از خاك ما در جوالن را اش��غال ك��رده و به اقدامات 
سركوب گرانه خود در آنجا ادامه مي دهد. اسراييل 
همچنين به تبعيض نژادي و سياست هاي تروريستي 
و بازداشت ظالمانه ساكنان جوالن ادامه  مي دهد. ما 
بار ديگر تاكيد مي كنيم كه ما صاحبان قانوني جوالن 
هستيم و اسراييل و شهرك نشينانش بايد دير يا زود 
خاك ما در جوالن را ترك كنند. هرگز از حق خود 

درباره بازپس گيري جوالن كوتاه نمي آييم.« 

 چين درباره حضور ناو امريكا 
در درياي جنوبي هشدار داد

گروه جهان|  ارتش چين اعالم كرده نيروهاي هوايي و 
دريايي اين كشور به يك ناو جنگي امريكا هشدار داده اند 
كه درياي جنوبي چين را ترك كند. ناو جنگي يواس اس 
چانسلرس��وييل اوائل هفته به نزديكي جزاير پاراسل 
رفت كه اين اقدام باعث اعتراض ديپلماتيك چين شد. 
فرماندهي جبهه جنوبي ارتش چين گفته ناو امريكايي 
بدون اجازه دولت چين به جزاير پاراسل نزديك شده است. 
امريكا و متحدانش در منطقه بطور مرتب هواپيما و ناوهاي 

خود را به اين منطقه مي فرستند.
به گ��زارش بي بي س��ي، مقام ه��اي چين��ي بارها از 
گش��ت زني ناوهاي امريكايي در درياي جنوبي چين 
ابراز خشم كرده اند. امريكا مي گويد ناوهايش مي توانند 
در آب هاي بين المللي حركت و فعاليت داشته باشند. 
امريكا مي گويد اين كار را براي اطمينان از دسترسي 
به راه هاي كليدي حمل و نقل دريايي و هوايي انجام 
مي دهد. درياي جنوبي چين حدود ۲۵۰جزيره دارد 
كه مساحت اين جزاير به ۱۵كيلومتر مربع مي رسد. به 
جز چين، ويتنام، فيليپين، مالزي و برونئي نيز بر كل يا 
بخش هايي از اين جزاير ادعاي مالكيت دارند. مناقشه 
بر سر محدوده قلمرو در مناطقي از اقيانوس و جزاير 
پاراسل و اسپراتلي است - دو مجمع الجزايري كه اين 
چند كشور ادعاي مالكيت تمام يا بخشي از آن  را دارند. 

 تظاهرات »جليقه زردها« 
به بروكسل رسيد

گروه جهان| در پي اعتراضات جنبش جليقه زردها 
كه پايگاه اصلي ش��ان در فرانس��ه اس��ت، حدود ۳۰۰ 
معترض در نزديكي ساختمان هاي اصلي اتحاديه اروپا 
در بروكسل دس��ت به تجمع زدند. پيش تر شماري از 
تظاهرات اعتراضي جليقه زردها به افزايش قيمت بنزين 
در فرانسه به خشونت كشيده شده بود و راهپيمايي روز 
جمعه در بلژيك نيز با درگيري ميان معترضان و پليس 
ضد ش��ورش همراه بود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
پليس ضد  شورش بلژيك براي متفرق كردن معترضان 
موسوم به »جليقه زردها« از آب پر فشار استفاده كرد. 
معترضان هم پ��س از متفرق ش��دن، دو ون پليس را 
آتش زدند. حدود ۶۰ نفر در اين تظاهرات به دليل همراه 
داشتن چاقو، بمب هاي دودزا يا كپسول هاي گاز اشك آور 
دستگير شدند. يان يامبون، وزير كشور بلژيك، گفت: 
»اين خشونت عليه پليس بود كه هر روز بهترين تالش 

خود را براي حفاظت از مردم و جامعه به كار مي بندد.«
دولت فرانسه قصد دارد در چارچوب سياست تشويق 
عمومي به استفاده از خودروهاي هيبريدي برقي-بنزيني 
و كاهش خودروهاي متكي به سوخت فسيلي، از ابتداي 
سال آينده ميالدي ماليات بر هر ليتر گازوييل را ۶.۵ و 
هر ليتر بنزين را ۲.۹ سنت افزايش دهد. اين مساله جرقه 

اعتراض هاي سراسري در فرانسه بود.

ژاپن وكره شمالي محرمانه 
گفت وگو كردند

گروه جه�ان| روزنامه آس��اهي ش��يمبون ژاپن از 
مذاكرات پش��ت پرده مقامات ژاپني و كره شمالي به 
منظور يافتن راهي براي مساله ژاپني هاي ربوده شده 
در چند دهه پيش خبر داد. اين مذاكرات به تازگي در 
مغولستان برگزار شده و پيشرفتي نداشته است. به گفته 
يك مقام آگاه، ش��ويچيرو ايشيكاوا، رييس دبيرخانه 
ربوده ش��دن اتباع ژاپني اواخر اكتب��ر در اوالن باتور 
پايتخت مغولستان با سونگ ايل هو سفير عادي سازي 
رابطه كره شمالي با ژاپن، گفت وگو كرده است. محتواي 
اين مذاكرات اعالم نشده اما به نظر مي رسد طرف ژاپني 
در اين ديدار بار ديگر بر درخواست ديرينه توكيو مبني 
بر بازگرداندن اتباع ربوده شده به كشور تاكيد كرده و 
سونگ نيز با تكرار موضع پيونگ يانگ گفته توكيو ابتدا 
بايد غرامت حكومت استعماري اش بر شبه جزيره كره 

در سال هاي ۱۹۱۰ تا ۱۹4۵ را بپردازد.
ژاپن با عادي س��ازي رابطه اش با كره جنوبي در سال 
۱۹۶۵ مساله ياد شده را حل و فصل كرده اما، با توجه به 
قطع رابطه ديپلماتيك توكيو و پيونگ يانگ هيچگاه به 
نارضايتي كره شمالي در اين زمينه پاسخي داده نشده 
است. شينزو آبه نخست وزير ژاپن، بارها از زمان به قدرت 
رسيدن گفته تصميم دارد مساله شهروندان ربوده شده 

ژاپني توسط كره شمالي را حل كند. 
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عملكرد100روزه
عمرانخاندرپاكستان

گروه جهان| يكصد روز از فعاليت دولت جديد 
پاكس��تان به رهبري »عمران خان« مي گذرد و 
عملكرد او به موضوع گرم محافل خبري، احزاب 
مخالف و موافق و رس��انه هاي اين كشور تبديل 
ش��ده است. به گزارش روز ش��نبه ايرنا، »عمران 
خان« نخس��ت وزير پاكستان پنج شنبه گذشته 
در سخنراني در آيين تشريح عملكرد دولت خود 
گفت: »در اين صد روز جهت دولت مشخص شد 
و براي بازگرداندن اموال س��رقتي با ۲۶ كشور از 
جمله سويس توافقنامه امضا كرديم.« او با اشاره 
به تش��كيل يك س��ازمان براي ريشه كن سازي 
فقر و فس��اد مالي، افزود: »در يك جامعه بشري، 
مسووليت قش��ر كم بضاعت به عهده دولت است 
و بايس��تي به ويژه به بيوه ه��ا، يتيمان و معلوالن 
توجه شود.« عمران خان با بيان اينكه در مبارزه 
با فس��اد هيچ خط قرمزي نمي شناس��د، گفت: 
»سازمان تحقيقات فدرال تاكنون ۳۷۵ حساب 
بانكي تقلبي را كه در پول شويي مورد استفاده قرار 
مي گرفت، كش��ف كرد و خواستار ارايه جزئيات 
اين حس��اب ها پيش از افشاي اس��ناد پاناما، نيز 
شده ايم.« رهبر حزب تحريك انصاف پاكستان 
در خصوص اقدامات دولتش براي مبارزه با فساد 
گفت: »اين دولت، نخستين دولتي است كه عليه 
پول ش��ويي اقدام مي كند، ولي در مسير مبارزه 
با فس��اد، همه جناح هاي مخالف را به فساد مالي 
متهم نمي كنيم.« »شهزاد ارباب« دستيار ويژه 
نخست وزير پاكستان نيز در اين مراسم گفت كه 
دولت جديد در ۱۰۰ روز گذشته از ۳۶ هدف خود، 
به ۱۸ هدف دست يافته است و برنامه ريزي براي 
دس��تيابي به ديگر اهداف نيز در دست پيگيري 
است. البته اين سخنان به مذاق مخالفان خوش 
نيامد و »بالول بوتو« رييس حزب مردم عملكرد 
دولت عمران خان را به شدت مورد انتقاد قرار داد 
و در توييتي نوشت كه دولت ظرف اين ۱۰۰ روز 
تنها سرگرم برگش��ت از مواضع خود بوده است. 
سخنگوي حزب مردم هم گفت كه »عمران خان« 
با وجود گذشت ۱۰۰ روز از دولت خود چيزي براي 
گفتن نداشته است: »حزبي كه با روياپردازي ها 
و تعهدات بس��يار روي كار آمد، ط��ي ۱۰۰ روز 
گذشته كمر قش��ر كم درآمد را شكست و مردم 
را در س��ونامي گراني و تورم غرق كرد.« »شاهد 
خاقان عباسي« نخست وزير پيشين پاكستان و 
عضو ارشد حزب مس��لم ليگ - شاخه نواز - نيز 
گفت اصالحاتي كه توسط »مفتاح اسماعيل« وزير 
پيشين اقتصاد پيگيري مي شد، تنها راه جلوگيري 

از پول شويي بود. 

دههاپيامبنسلمانبراي
تيمترورخاشقجي

سازمان سيا اعالم كرده محمد بن سلمان وليعهد 
سعودي، در زمان ربودن و به قتل رساندن جمال 
خاش��قجي روزنامه ن��گار مخالف س��عودي در 
استانبول، ۱۱پيام براي سعود القحطاني مشاور 
نزديك خود و رييس تيم ترور ارسال كرده بود. 
به گزارش وال استريت ژورنال، پيام هاي تلفني 
ارسال شده از سوي بن س��لمان پيش، حين و 
پس از عمليات ترور خاشقجي براي القحطاني 
ارسال شده است. اين در حالي است كه رياض 
اصرار دارد بن سلمان از انجام اين قتل اطالعي 

نداشته است. 

صادراتبمبپاكستاني
بهجمهوريآذربايجان

ش��ركت دولتي صنايع دفاعي پاكس��تان اعالم 
كرده كه بمب هاي هوايي و تجهيزات ناوبري به 
جمهوري آذربايجان ص��ادر مي كند. به گزارش 
حقين آذ، پاكس��تان اعالم ك��رده اين بمب ها را 
مي توان در هواپيماهاي نظامي س��اخت روسيه 
و هواپيماهاي اس��تاندارد ناتو به كار گرفت. باكو 
و اس��الم آباد ۲۰۱۷قرارداد تحوي��ل ۱۰فروند 
هواپيماي نظامي آموزش��ي سوپرموش��اك از 
سوي پاكس��تان به ارتش جمهوري آذربايجان 

را امضا كردند. 

اعتراضبهسياستهاي
اقتصاديدراردن

ش��هروندان اردني در اعتراض ب��ه قانون جديد 
مالياتي و اوضاع بد اقتص��ادي تظاهرات كردند. 
به گزارش الجزيره، معترضان خواستار لغو قانون 
جديد ماليات، آزادي فوري زندانيان عقيدتي و لغو 
اصالحيه هاي پيشنهادي مربوط به قانون جرايم 
الكترونيكي شدند. اين تجمع اعتراضي به دنبال 
فراخوان گسترده فعاالن در شبكه هاي اجتماعي 
براي يك اعتصاب بدون گرايش هاي سياس��ي، 

حزبي يا اتحاديه اي صورت گرفت.

وزيرسابقعراقبه۷سال
زندانمحكومشد

قوه قضاييه عراق وزير س��ابق تج��ارت و نيز دو 
تن از مقامات ارش��د اين وزارتخان��ه را به اتهام 
دريافت رش��وه و اختالس محاكمه و هر كدام 
را به ۷ س��ال زندان محكوم كرد. اين ۳ مقام در 
ارتباط با واردات برنج مرتكب به دريافت رشوه 
و نيز در مجموع ۱4 ميليون و ۳۰۰ هزار دالر از 
صندوق بيت المال اخت��الس كرده اند. دادگاه 
عراق همچنين به بانك ها دستور مسدود شدن 

دارايي اين اشخاص را داده است.

  1۹۶۶ - عضويت در مجلس نمايندگان 
  1۹۷1 - انتصاب به عنوان نماينده امريكا در 

سازمان ملل متحد در دولت نيكسون
  1۹۷۴ – انتص�اب ب�ه عن�وان رييس هيات 

نمايندگي جديدالتاسيس امريكا در چين

  1۹۷۶ – انتخاب به عنوان مديريت سازمان 
سيا توسط جرالد فورد

  1۹۸۹-1۹۸1 - معاون�ت رييس جمه�وري 
رونالد ريگان

 1۹۹۳-1۹۸۹ – رياست جمهوري امريكا

برش
زندگي سياسي جورج هربرت واكر بوش در يك نگاه
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عكسروز

چهرهروز

هشدار »كزازي« درباره مرگ زبان
ميرجالل الدين كزازي مي گويد: اگر آيين ها و هنجارهاي زباني را پاس نداريم بي گمان زبان بدين گونه آن پيكره سنجيده و به آيين اش را از دست 
خواهد داد و اندك اندك به آميزه اي از واژه ها كه هيچ پيوند ساختاري و سنجيده اي با هم ندارند فرو خواهد كاست، و كارايي زبان از دست خواهد 
رفت و مرگ زبان آغاز خواهد شد. اين استاد زبان و ادبيات فارسي درباره اينكه عده اي معتقدند غلط نويسي هاي رايج در زبان فارسي، آسيبي به 
زبان نمي زند و بخشي از پويايي زبان است، اظهار كرد: اين مايه شگفتي است كه كسي چنين ديدگاهي داشته باشد كه اگر ما زبان را به گونه اي 
نادرست به كار ببريم آسيبي به آن وارد نشود. كزازي سپس با بيان اينكه بي گمان رسانه هاي نو در اين زمينه بسيار مي توانند هم سودرسان باشند 

و هم زيان بخش، گفت: رسانه ها به تيغ دودم مي مانند؛ بسته به اينكه از آنها چگونه بهره ببريم مي توانند به زبان آسيب برسانند. 

ايستگاه

»اوشين« زنده است
»يوكو تاناكا« معروف ترين بازيگر 
نقش »اوشين« در سريال معروف 
»سال هاي دور از خانه« ۶۳ ساله و 

در قيد حيات است.
با درگذشت »هارو آكاگي«ـ  بازيگر 
ژاپنيـ  در سن ۹۴ سالگي برخي از 
رسانه ها به اشتباه او را بازيگر نقش 

ــريال معروف »سال هاي دور از خانه«  كهنسالي شخصيت »اوشين« در س
معرفي كردند؛ اين در حالي است كه بازيگر ديگري به نام »نوبوكو اوتاوا« در 
اين مجموعه در نقش دوران كهنسالي »اوشين« را بازي كرده و در سال ۱۹۹۴ 
ــت. در سريال معروف »اوشين« محصول  در سن ۷۰ سالگي درگذشته اس
ــايي«، »يوكو تاناكا« و »نوبوكو اوتاوا« به  سال ۱۹۸۳ ژاپن، »آياكو كوبا ياش
ــالي شخصيت  ــالي و كهنس ترتيب در نقش دوران كودكي، جواني و ميانس

اصلي بازي كردند. 
»آياكو كوبا ياشايي« كه هم اكنون ۴۶ ساله است، همچنان به بازي در نقش هاي 
مختلف در سريال هاي ژاپني ادامه مي دهد. »يوكو تاناكا« كه بيشترين حضور 
را در اين نقش »اوشين« بازي كرده است و شناخته شده ترين چهره در اين 
سريال تلويزيوني است نيز هم اكنون ۶۳ ساله است و »نوبوكو اوتاوا« بازيگر 

نقش كهنسالي »اوشين« نيز در سال ۱۹۹۴ فوت كرده است. 
سريال »اوشين« اولين بار در بين سال هاي ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ در ۲۹۷ قسمت ۴5 
دقيقه اي از شبكه »NHK« ژاپن به روي آنتن رفت. اين سريال كه ركورددار 
پرمخاطب ترين سريال تلويزيوني در تاريخ ژاپن است، در شبكه هاي تلويزيوني 

۶۸ كشور جهان نيز به روي آنتن رفت.

بازارهنر

جشنواره»كراال«بافيلماصغرفرهاديافتتاحميشود

يكخونآشامواردديوارچهارمشد

اجراينمايشمتوقفشدهبهتئاترشهررسيد

»همه مي دانند« به كارگرداني اصغر 
ــم افتتاحيه  ــوان فيل ــادي به عن فره
ــد.  ــاب ش ــراال« انتخ ــنواره »ك جش
ــه مي دانند«  ــينمايي »هم ــم س فيل
ــر فرهادي  ــاخته اصغ جديدترين س
ــنواره  ــوان فيلم افتتاحيه جش به عن
ــد.  ــي فيلم »كراال« انتخاب ش جهان
ــانه »همه مي دانند«  تريلر روانشناس

ــاخته اصغر فرهادي  ــور اسپانيا س محصول كش
كارگردان تحسين شده ايراني در بيست و سومين 
دوره جشنواره جهاني فيلم »كراال« واقع در كشور 

هند به نمايش گذاشته مي شود.
ــنواره  ــد« كه فيلم افتتاحيه جش »همه مي دانن
ــنواره فيلم  كن بود به عنوان فيلم افتتاحيه جش
ــت. در فيلم »همه  ــده اس »كراال« نيز انتخاب ش
ــه فيلمبردار  ــس آلكايين ــد« خوزه لوئي مي دانن
ــپانيايي به عنوان فيلمبردار حضور  كهنه كار اس
ــروز بازيگران  ــاردم و پنه لوپه ك ــر ب دارد.  خاوي
اسپانيايي برنده جايزه اسكار ستاره هاي اين فيلم 
ــم برنده جايزه  ــتند. اصغر فرهادي كه ۲ فيل هس
ــكار بهترين فيلم خارجي زبان را كارگرداني  اس

ــت، پيش از اين فيلم هايش  كرده اس
در جشنواره جهاني فيلم »كراال« بارها 
به نمايش درآمده اند. »درباره الي...« 
ساخته فرهادي جايزه قرقاول طاليي 
ــنواره فيلم »كراال« در سال  را از جش

۲۰۰۹ كسب كرده است.
ــومين دوره جشنواره  در بيست و س
ــاي »اتاق  ــراال«، فيلم ه جهاني »ك
تاريك« )روح اهلل حجازي(، »حكايت دريا« )بهمن 
ــان كه مي مردم« )مصطفي  فرمان آرا( و »همچن
سياري( از ايران در بخش مسابقه بين الملل حضور 
ــال همچنين فيلم هاي  ــنواره امس دارند. در جش
ــاژ« پويا بادكوبه و »سه رخ« جعفر پناهي  »درس

در بخش سينماي جهان حضور دارند.
ــده بود كه مجيد  ــد روز اخير نيز اعالم ش در چن
ــات داوران بخش  ــوان رييس هي مجيدي به عن
مسابقه بين الملل جشنواره فيلم »كراال« انتخاب 
شده است. بيست و سومين دوره جشنواره فيلم 
»كراال« بين روزهاي ۷ تا ۱۴ دسامبر )۱۶ تا ۲۳ 
آذر( در شهر تريواندروم ايالت كراال واقع در كشور 

هند برگزار مي شود.

ــري نويسنده و كارگردان  حسام افس
ــذاي معمولي  ــش »يك وعده غ نماي
ــا مضموني  ــر را ب ــث( «، اين اث )مك
ــرا آماده  ــراي 5 نوبت اج ــاوت ب متف

كرده است.
ــذاي معمولي )مكث(  »يك وعده غ
ــنبه در  « در پنج نوبت در روزهاي ش
تماشاخانه ديوار چهارم روي صحنه 

مي رود. اين نمايش تاكنون ۲ اجراي خود را پشت 
ــه اجراي باقي مانده در روزهاي  سر گذاشته و س
ــاعت ۱۷ خواهد بود. به  ۱۰، ۱۷ و ۲۴ آذر ماه س
ــام افسري كارگردان نمايش، اين اجرا  گفته حس
ــه يك هفته از هم با 5 اجراي محدود و در  با فاصل
ــاعت  ــنبه هر هفته( س فواصل يك  هفته اي )ش
ــده است و دليل اين  ۱۷، با چهار بازيگر آماده  ش
ــاگر  ــذاري اجرايي، تمركز حضور تماش فاصله گ
ــمندتر و كانوني تر با اثر است.  براي مواجهه ارزش
افسري ادامه داد: شكل اجرايي اين اثر در فضايي 
ــي روانكاوانه پرداخت  ــر درام ــزورد و مبتني ب اب
شده است. در »يك وعده غذاي معمولي )مكث( 
ــخصي مي گذرد كه با غرايز  ــتان حول ش « داس

ــوردن خون  ــي اش و ميلش به خ ذات
انسان، وارد قصه هاي ديگري مي شود.

ــت: اميدوارم مخاطب  او در پايان گف
»يك وعده غذاي معمولي )مكث( « 
بدون استفاده و توجه به تبليغات باب 
اين روزها براي جذب تماشاگر، تنها 
ــت  براي ديدن خود اثر با مكثي درس
ــد. در اين صورت، ما  ــراغ ما بياي به س
ــنبه ها با تعامل غريبي روبرو  در اين 5 اجراي ش

خواهد شد.
ــن نمايش )به ترتيب ورود به صحنه(  بازيگران اي
متين نجاتي، صدرا صابر، مبينا امين دهقان، نورا 
ــتند و مدير توليد: رزيتا اسكوئي،  ــيني هس حس
دستيار كارگردان: فرامرز احمدي، منشي صحنه: 
ــيما شامي، طراح  مريم اسكوئي، چهره پرداز: ش
پوستر: عليرضا سعيدي، طراح نور: ايمان نظري و 
روابط عمومي: مجتبي كاظمي، ديگر عوامل اين 
ــكيل مي دهند. عالقه مندان براي  نمايش را تش
تهيه بليت اين نمايش مي توانند به نشاني ميدان 
ــي، بين خيابان  ــطين، خيابان طالقاني غرب فلس

سرپرست و فريمان، پالك 5۴۴ مراجعه كنند. 

ــه كارگرداني  ــش »فاندو و ليز« ب نماي
ــمند هنركار كه اجراي آن دچار  هوش
توقف شده بود، از روز جمعه شانزدهم 
ــوي مجموعه  ــاه در تاالر چهارس آذرم
ــهر روي صحنه مي رود. »فاندو  تئاترش
و ليز« نوشته فرناندو آرابال از بيست و 
نهم مهرماه ۱۳۹۷ به مدت پنج شب در 
ــرگان روي صحنه رفت، اما در  تاالر مه

ادامه با ممانعت مدير سالن مهرگان مواجه و اجراي 
اين نمايش متوقف شد. حاال بعد از گذشت يك ماه و 
نيم گروه اجراكننده اين نمايش، »فاندو و ليز« را در 
تاالر چهارسوي تئاتر شهر روي صحنه خواهند برد.

ــان است كه در برهوت  »فاندو و ليز« قصه  پنج انس
رهسپار شهر خيالي تار هستند. پرستو كرمي، ميثم 
يوسفي، مهناز غمخوار، علي طاهري و سياوش خادم 
حسيني بازيگران اين نمايش هستند و هنركار خود 
ــيما  ــووليت طراحي صحنه را برعهده دارد. س مس
ساماني همچون اثر قبلي هنركار »زنداني خيابان 

نواب« طراح لباس است.
ــاعر، بازيگر و  ــس، ش ــال، نمايش نوي فرناندو آراب
كارگردان اسپانيايي االاصل و ساكن فرانسه است. 

وي از دهه پنجاه ميالدي با هم آوايي با 
نويسندگان پيشروي تآتر اروپا، همچون 
بكت و يونسكو، زبان و ديدگاه ويژه خود 
ــا با نام »تآتر  ــر كرد كه بعده را وارد تآت
ــد. از ديگر آثار او  وحشت« شناخته ش
مي توان به دوجالد، پيك نيك در ميدان 
ــاره كرد. هنركار  جنگ و گوئرنيكا اش
ــال جاري »زنداني  ــت ماه س ارديبهش
خيابان نواب« را در تاالر شانو روي صحنه داشت و 
همين اثر زمستان سال گذشته در خانه نمايش اداره 
تآتر روي صحنه رفته بود. از ديگر نمايش هاي اين 
كارگردان و بازيگر تآتر مي توان به »پيوند خوني«، 
»پروانه مفرغي«، »سالم و خداحافظ«، »آنتيگونه«، 

»پرده ها از راه مي رسند« و... اشاره كرد.
اسامي ديگر دست اندركاران نمايش »فاندو و ليز« 
ــت: عكاس: ابراهيم حسيني، طراح  به اين شرح اس
گريم: شقايق برهمتي، طراح پوستر: سهيال عليپور، 
دستيار كارگردان: محمدرضا حزيني، مدير روابط 
عمومي و امور رسانه اي: سميه عليپور. »فاندو و ليز« 
ــب ساعت ۱۸ در  ــانزدهم آذر ماه هر ش از جمعه ش
تاالر چهارسوي تئاترشهر روي صحنه خواهد رفت.

میراثنامه

كشف 2600 قطعه ابزار جديد از نئاندرتال ها 
ــاي ــروه كاوش ه ـــت گ  سرپرس

ــي در صخره باوه يوان   باستان شناس
كرمانشاه از پايان فصل سوم كاوش ها 
در اين صخره باستاني خبر داد و گفت: 
ــان  نتايج كاوش هاي جديد درخش
ــوران با بيان  ــامان حيدري گ بود. س
اينكه فصل سوم از كاوش هاي باستان 

شناسي در صخره باوه يوان به منظور دستيابي به داده هاي بيشتري از انسان هاي 
نئاندرتال از ۸ آبان امسال شروع و ۴ آذر به اتمام رسيد، اعالم كرد: در كاوش هاي 
جديد توانستيم وسعت گمانه ها را گسترش دهيم، بطوريكه از شش متر مربع به ۱۲ 
مترمربع وسعت كار افزايش يافت و ۸۰ سانتيمتر نيز بيشتر عمق پيدا كرديم. اين 
باستان شناس بدون اعالم نتايج حاصل از اين كاوش ها، تنها از كشف ۲۶۰۰ قطعه 
جديد ابزار انسان هاي نئاندرتال در كاوش هاي جديد خبرداد و گفت: همچنين 
ــتخوان خرد شده حيواناتي نظير بزكوهي، كل كوهي، اسب  چند هزار قطعه اس
وحشي، حيوانات آبزي دوكفه اي، خرگوش و حتي گربه سانان را كشف كرديم. او 
به ايسنا گفت: در كاوش هاي جديد به اين نكته دست يافتيم كه تنوع ابزار سنگي 
انسان هاي نئاندرتال زياد بوده كه اين نشان از گستردگي قلمرو آنها مي دهد و اينكه 

روزانه مسافت زيادي را براي تهيه غذا طي مي كرده اند.
سرپرست گروه كاوش در پناهگاه صخره اي باوه يوان اظهاراميدواري كرد، خرداد 

۹۸ فصل چهارم كاوش ها در اين صخره انجام گيرد.
اين باستان شناس ادامه داد: اينكه انسان هاي نئاندرتال چرا از بين رفتند، چه زماني 
وارد منطقه شده اند و چه اتفاقي بين آنها و انسان هاي امروزي رخ داده، سواالتي 

است كه براي يافتن پاسخ آنها مشغول مطالعه هستيم. 

تاريخنگاري

افتتاح زندان قصر 
ــيله رضاخان  يازدهم آذر ۱۳۰۸، زندان قصر به وس
گشايش يافت. زندانيان سياسي مشهوري تا ۱۳5۷ 
ــدند كه از آن  ــير ش ــيدي در اين زندان اس خورش
ــان مذهبي،  ــي از روحاني ــوان به جمع جمله مي ت
ــالمي، اعضاي نهضت آزادي،  اعضاي حزب ملل اس
سوسياليست ها، شركت كنندگان در قيام ۱5 خرداد 
ــيدي، اعضاي احزاب موتلفه، اعضاي  ۱۳۴۲ خورش
گروه فداييان خلق، تعدادي از چريك ها و نيز تعدادي 

از حزب توده اشاره كرد. 
ــه اتاقك كوچك معروف  اين زندان مركب از دو يا س
ــره يك و چند اتاق و يك زيرزمين براي  به حبس نم

زندانيان عمومي بود.
ــاه، محل قبلي تكافوي خيل  با آغاز حكومت رضاش
عظيم زندانيان را نمي كرد. از اين رو سرتيپ درگاهي، 
رييس نظميه تقاضاي يك محل وسيع براي ايجاد 
ــراي اينكار در نظر  ــدان تهران را كرد. محلي كه ب زن
گرفته شد، قصر قاجار )حدفاصل سه راه زندان، پل 
سيدخندان، خيابان شريعتي و خيابان پليس فعلي( 
بود كه داراي ساختمان هاي قديمي و وسيع و متروكه 
بود. اين مجموعه كه در سال ۱۱۶۸ خورشيدي توسط 
معمار روسي به نام نيكال ماركف ساخته شده، محل 
ــبي براي ايجاد زندان تشخيص داده شد و در  مناس
تاريخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۰۸ به دست رضا شاه افتتاح شد. 
زندان قصر در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي محل 

ــووالن رژيم سابق  حبس و محاكمه تعدادي از مس
بود. اين زندان پس از انقالب، محل حبس زندانيان 
ــال ۱۳۸۲ به دليل حضور  ــد و در س غيرسياسي ش
ــوده آن،  ــهر و بافت قديمي و فرس زندان در ميانه ش
تصميم به تعطيلي اين زندان تاريخي گرفته شد. ابتدا 
قرار بود اين فضا تبديل به مكاني تجاري و برج هاي 

ــمتي از اين مكان به همين  عظيم شود و حتي قس
دليل تخريب شد. اما در سال ۱۳۸۶ با دستور شهردار 
تهران، براي حفاظت و صيانت از يادمان هاي انقالب 
اسالمي و گذشته سياسي ايران و همچنين تراكم باال 
و نيازمندي منطقه به اماكن تفريحي و مراكز فرهنگي 

تصميم به تبديل اين زندان به باغ - موزه شد.

كیوسك

آيا روياي صلح تجاري 
امريكا و چين تعبير مي شود

 وال استريت ژورنال: 
ــوري  ــاي جمه روس
ــك و  ــكا و مكزي امري
ــر كانادا  ــت وزي نخس
ــس از  ــه پ روز جمع
ــش و مذاكره  ماه ها تن
ــاري  تج ــه  توافقنام
ــازه اي را امضا كردند  ت
ــن پيمان  كه جايگزي

ــده  ــمالي )نفتا( ش تجارت آزاد امريكايي ش
است. همچنين طبق گزارشي كه اين روزنامه 
در صفحه اول خود منتشر كرده, »شي جين 
ــن و »دونالد  ــوري چي ــگ« رييس جمه پين
ترامپ« رييس جمهوري امريكا قرار است در 
ــران گروه ۲۰ در آرژانتين  حاشيه اجالس س
ديدار كنند، بسياري بر اين باورند كه به دليل 
ــور، آنها  ــراوان اقتصادي دو كش اختالفات ف
موفق به پايان دادن به جنگ تجاري دو كشور 
نخواهند بود. وال استريت ژورنال در ادامه به 
ــابقه  موانع توافق اقتصادي چين و امريكا و س
درگيري لفظي بين مقامات دو كشور در يك 

سال گذشته اشاره كرده است. 

 نيويورك تايمز )چاپ امريكا(: 
ــي  مركز زمين شناس
ــالم كرد كه  امريكا اع
ــدرت  ــه ق ــه اي ب زلزل
ــكا  ــتر در آالس ۷ ريش
روي داده است. طبق 
ــن  ــه اي ــي ك گزارش
روزنامه در صفحه اول 
ــر كرده, به  خود منتش

دنبال وقوع اين زلزله مقام هاي دولتي هشدار 
بروز سونامي را اعالم كردند. اين در حالي است 
كه به گفته يك مقام مركز زمين شناسي امريكا 
ــبه ميزان افزايش آب اقيانوس  پس از محاس
ــونامي لغو شد. گفته  بطور متناوب هشدار س
شده كه نكورج بزرگ ترين شهر آالسكا و مركز 

صنايع نفت و گاز است. 
ــات احتمالي اين زلزله  ــي از تلف  هنوز گزارش
اعالم نشده است اما تصاوير ارسالي از انكروچ 
نشان مي دهد شماري از خانه ها آسيب ديده اند 
ــا و پل ها صدمه وارد كرده  و اين زلزله به راه ه

است.

 ال پايس: 
ــن  ــه اول اي در صفح
ــي از  ــه عكس روزنام
ــد  ــي دونال رودرروي
ــلمان  ــپ و بن س ترام
ــق  ــد. طب ــر ش منتش
ــس,  ــزارش ال پاي گ
دونالد ترامپ و محمد 
ــلمان وليعهد  ــن س ب

ــروه ۲۰ در  ــيه اجالس گ ــتان در حاش عربس
ــي  ــالم و احوال پرس ــن با يكديگر س آرژانتي
ــفيد گفت وگويي  كردند، ولي به گفته كاخ س
ــفيد اعالم كرد كه ترامپ  انجام نشد.  كاخ س
ــلمان خوش و بش كرده  همانطوري با بن س
ــم ادب با بقيه رهبران حاضر  ــت كه به رس اس
ــت جي ۲۰ در بوينس آيرس احوال  در نشس
ــت.  حمايت ضمني ترامپ از  پرسي كرده اس
ــلمان در جريان قتل جمال خاشقجي  بن س
ــادي را به ترامپ وارد كرد كه بعد  انتقادات زي
ــپ از موضع اوليه اش كوتاه آمد.  از مدتي ترام
فروش اسلحه ازسوي امريكا به عربستان، اين 
ــور را تبديل به شريك استراتژيك امريكا  كش

در منطقه كرده است. 

برآوردفروشرباتهايشخصيدرجهان

گروهگوناگون| 
ــور ربات هايي كه  ــل تص ــال ها قب س
ــاي روزمره در خدمت  بتوانند در كاره
ــند، بعيد به نظر مي رسيد.  انسان باش
ــته  امروز، تصوير فيلم هاي تخيلي به حقيقت پيوس
و ربات هايي وارد بازار شده اند كه قابليت هاي بااليي 
ــا آنجا كه  ــان دارند، ت ــراي انجام فعاليت هاي انس ب
ــود حتي برخي از آنها مي توانند توانايي  گفته مي ش
ــاني و واكنش هم پيدا كنند.  ــات انس درك احساس
پيش بيني ها حاكي از آن است كه در چند سال آينده 
ــرعت در زندگي افراد  اين ربات هاي اجتماعي به س
ــياري از موارد،  ــد. ربات ها كه در بس وارد خواهند ش
ــگاهي، ارايه دهنده توانايي و خالقيت  مانند نمايش
سازندگان آنها هستند، به منظور همراهي انسان در 
ــخت و فراتر از توانايي ساخته شده اند.  انجام امور س
هم اكنون نيز در خيلي از كارها به جاي انسان فعاليت 
مي كنند. به خصوص نمونه آن را در فضاي توليدي به 
خوبي مي بينيم كه حضورشان باعث كاهش صدمات 
به كارگران، كاستن از ميزان حوادث و ضايعات شده 
ــه ربات هاي صنعتي،  ــت.   همانقدر كه در عرص اس
ــكي و حتي فضايي تحقيق و نوآوري شده، در  پزش
سال هاي اخير دنياي ربات هاي شخصي نيز شاهد 
پيشرفت هاي چشمگيري بوده است. امروز، انسان با 
كاربري هاي متفاوتي از ربات ها روبرو شده كه گاهي 
ــر  ــي از اين كاربري ها، چندان براي زندگي بش خيل
حياتي به نظر نمي رسد. با توجه به گزارش فدراسيون 
بين المللي رباتيك، ربات هاي نظافتچي در چند سال 
ــلطه قرار  ــخصي را تحت س آينده بازار ربات هاي ش
ــت كه ربات هاي كمكي  مي دهند، اين در حالي اس
براي معلولين، سالمندان و كم توانان جسمي، در بازار 
ربات هاي شخصي، آمار بااليي را به خود اختصاص 
نمي دهند. به نظر مي رسد، كاربري  ربات هاي راه يافته 
به بازار، بيشتر در خدمت راحت طلبي انسان ها قرار 
ــيون جهاني رباتيك،  ــق آمار فدراس مي گيرد.  طب
ــال ۲۰۱۹ حدود ۳۱  پيش بيني مي شود تا پايان س
ميليون ربات خانگي عرضه و به فروش مي رسد. اين 
بررسي از آغاز سال ۲۰۱۶ صورت گرفته است. آمار 
عرضه و فروش اين ربات هاي خانگي در سال ۲۰۱۴ 
ــده كه در سال  در حدود ۳ هزار و ۴۰۰ ربات اعالم ش

۲۰۱5 به ۳ هزار و ۷۰۰ رباط رسيده است. مجموع 
ربات هاي خانگي عرضه شده در بازار، نشان مي دهد 
ــروش ربات هاي خانگي  ــال آينده، ف كه در چند س
رشد چشمگيري را تجربه خواهند كرد. از اين تعداد 
ربات، نزديك به ۹۶ درصد آنها ربات هايي هستند كه 
قابليت اجراي فعاليت هايي مانند نظافت، بسته بندي 
و خانه داري را دارند. با اين حساب، در ميان ربات هايي 
كه قابليت همراهي انسان در كارهاي شخصي را دارند، 
ربات هاي نظافت گر بيشترين فروش را ثبت كرده اند. 
ــال هاي اخير  ــالوه بر اين ربات هاي خانگي، در س ع
ربات هاي سرگرمي بخش قابل توجهي از بازار ربات ها 
را به خود اختصاص داده اند. آنطور كه در اين گزارش 
ــال  ــرگرمي از س آمده، مجموع فروش ربات هاي س
ــك ۱۱ ميليون ربات  ــان ۲۰۱۹ نزدي ۲۰۱۶ تا پاي
ــودكان عالقه خاصي به  ــود. تقريبا تمام ك خواهد ب
اسباب بازي هاي رباتيك دارند. به عالوه از آنجا كه در 
سال هاي اخير اين ربات ها به شخصيت هاي محبوب 
انيميشن  ها تبديل شده اند، توجه و عالقه مندي به 
آنها نيز افزايش يافته است. آنطور كه در اين گزارش 
نيز آمده است، از مجموع ربات هاي سرگرمي عرضه 
ــدود ۷۰ درصد  ــده به بازار جهاني رباتيك، در ح ش
ربات هاي اسباب بازي هستند.  همانطور كه اشاره شد، 
ربات ها عالوه بر نمايش توانايي و قدرت شركت هاي 

سازنده، به منظور كمك و بهبود فعاليت هاي انساني 
ساخته شده اند. با توجه به آمار ارايه شده اين نكته كه 
ربات ها در خدمت راحت طلبي انسان مورد استفاده 
قرار گرفته اند، تاييد مي شود؛ چرا كه در ميان ساير 
ربات هاي ارايه شده، كمترين ميزان فروش مربوط 
به ربات  هاي كمكي براي معلوالن و كم توانان است. 
ــود كه  ــت آمده، پيش بيني مي ش طبق آمار به دس
ــال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، در مجموع ۴۰ هزار ربات  از س
مخصوص همراهي افراد سالمند، كم توان و معلول 
ــيد. اين در حالي است كه افراد  به فروش خواهد رس
ــورها زندگي مي كنند كه  كم توان بسياري در كش
توجه به امور روزمره آنها مساله كوچكي نيست و فراهم 
نشدن امكانات براي اين افراد، باعث نابرابري بين افراد 

معمولي و ناتوانان خواهد شد. 
ربات ها، هم اكنون در بسياري از كارها به جاي انسان 
فعاليت مي كنند، با اين حال مانند فناوري هاي ديگر، 
جنبه هاي مثبت و منفي بسياري دارند. همان اندازه 
كه ورود اين فناوري، در بخش توليدي، خودروسازي، 
بهداشت و درمان، امكانات مناسبي را در اختيار نيروي 
انساني قرار داده اند، از طرفي نيز احتمال مي رود كه 
با ورود چشمگير ربات ها، فرصت هاي شغلي از دست 
ــتگي افراد به اين  ــخصي، وابس برود و در زندگي ش

همراهان مشكالت بسياري را ايجاد كند. 

ربات ها؛ اعضاي جديد خانواده هاي هزاره سوم

آمارنامه
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