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 سرپرس��ت وزارت عل��وم ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه زم��ان انتخ��اب وزير عل��وم خيلي 
دور نخواه��د ب��ود، گفت: در ح��ال حاضر 
نهايي  رييس جمهور مش��غول جمع بندي 
براي معرفي فرد م��ورد نظر به عنوان وزير 
علوم به مجلس ش��وراي اسالمي است.  به 
گزارش ايسنا، دكتر ضيا هاشمي در حاشيه 
مراسم بيست وپنجمين س��الگرد تاسيس 
دانشگاه علمي كاربردي كه ديروز در سالن 
اجالس سران برگزار شد با اشاره به آخرين 
اخب��ار در خص��وص معرفي وزي��ر علوم به 
مجلس شوراي اسالمي گفت: نهاد رياست 
 جمهوري بايد اين موضوع را اعالم كند در 
حال حاضر رييس جمهور آخرين تعامالت 
خود را در مورد انتخاب وزير انجام مي دهد 
و در حال جمع بن��دي نهايي براي معرفي 
ف��رد مورد نظ��ر به مجلس اس��ت.  وي در 
ادامه تصري��ح كرد: زمان معرفي وزير علوم 
زمان دوري نخواهد بود و هم اكنون در حال 
جمع بندي هاي نهايي در خصوص اين بحث 

هستند. 
را  كيفي��ت  ارتق��اي  همچني��ن  وي 
مهم ترين هدف آم��وزش عالي عنوان كرد 
و گفت: خوش��بختانه در حال حاضر از نظر 
كميت مشكلي در آموزش عالي وجود ندارد 
و دو اصل ماموريت گرايي و ارتقاي كيفيت 
به عنوان راهبرد اساسي وزارت علوم مدنظر 
قرار گرفته اس��ت.  وي خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر دو اص��ل راهبردي فوق درباره 
آموزش ه��اي مهارتي همچنين دانش��گاه 
علمي كاربردي و دانش��گاه فني و حرفه اي 
مدنظر ق��رار گرفته اس��ت. ضم��ن اينكه 

در دانش��گاه هاي مختلف ني��ز اين موضوع 
پيگيري مي شود. 

حواشي مخرب پيرامون دانشگاه ها 
بايد كنترل شود

سرپرست وزارت علوم با تاكيد بر اينكه 
حواش��ي مخرب پيرامون دانش��گاه ها بايد 
كنترل شود گفت: در شرايط فعلي جامعه 
پيش از هر چيزي نيازمند همدلي مشترك 
هستيم، دانشگاه ها بايد از ظرفيت يكديگر 
براي رساندن جامعه در مسير توسعه تالش 
كنند.  به گزارش ايسنا، دكتر ضيا هاشمي 
همچنين در مراسم بيست وپنجمين سالگرد 
تاس��يس دانش��گاه علمي كاربردي كه در 
سالن اجالس سران برگزار شد تاكيد كرد: 
دانش��گاه جامع علمي كارب��ردي در زمينه 
تقويت نيروهاي مهارتي نقش محوري دارد 
و اين دانش��گاه بايد با تربيت اين نيروهاي 
يك��ي از نمادهاي اقتصاد مقاومتي كش��ور 
به ش��مار ب��رود.  وي در ادامه تصريح كرد: 
اگر چه دانش��گاه علم��ي كاربردي همانند 
دانش��گاه هاي ديگ��ر نقاط ق��وت و ضعفي 
دارد و ما نيز شاهد رشد كمي، كيفي، تنوع 
رشته ها و پذيرش دانشجو بوده ايم اما امروزه 
اين دانشگاه با در اختيار داشتن 850 واحد 
آموزش��ي حدود 600 هزار دانشجو در 31 
استان كشور بايد در راستاي كيفي گرايي و 

مهارت محوري حركت كند. 
سرپرست وزارت علوم خاطرنشان كرد: 
ما امروزه تحت هيچ ش��رايطي نمي توانيم 
كيفي گراي��ي را قربان��ي كمي گراي��ي در 
دانش��گاه ها كني��م. دانش��گاه جامع علمي 

كاربردي براس��اس اساس��نامه و ماموريت 
خود باي��د دانش��گاهي علم��ي همچنين 
كاربردي باش��د چرا كه اگر واحدها در اين 
دو بعد شرايط و اس��تاندارد الزم را نداشته 
باش��ند بايد حذف ش��وند.  دكتر هاشمي 
ب��ا تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي براس��اس 
ماموريت گرايي در تمام سازمان ها و نهادها 
و حتي دانش��گاه هاي كشور گفت: توقع ما 
اين اس��ت كه اين اصل مهم در دانش��گاه 
جامع علمي كاربردي رعايت و اين دانشگاه 
در جهت صيان��ت از ماموريت هاي خودش 
حركت كند. در اين صورت وزارت علوم نيز 
تمام حمايت خود را از اين دانشگاه به عمل 
م��ي آورد. وي همچنين ب��ا تاكيد بر اينكه 
مديريت بدون ش��جاعت ميسر نخواهد بود 
گف��ت: امروزه ما بي��ش از هر زمان ديگري 
نيازمند اكسير شجاعت هستيم مدير بايد با 
شهامت، جسارت و شجاعت تصميم بگيرد 
و اگر س��ازماني از مس��ير و ماموريت خود 

خارج بشود به مدار اصلي بازگرداند. 
به گفت��ه وي، مدير و رييس دانش��گاه 
جامع علمي كارب��ردي بايد بتواند با كمك 

ظرفيت انس��اني،  مال��ي و پراكندگي هايي 
كه در اين دانش��گاه وجود دارد دانشگاه را 
در مس��ير اصلي ماموري��ت خود همچنين 
پيش��گام بودن در اقتصاد مقاومتي هدايت 
كند. سرپرس��ت وزارت عل��وم تاكيد كرد: 
كشور ما امروزه پيش از هر چيزي به مهارت 
و آم��وزش نياز دارد. ما از نظر رش��د علمي 
تعداد مقاالت در رتبه هاي جهاني وضعيت 
خوبي داريم ام��ا در زمينه مهارت نيازمند 
كار و فعاليت هستيم. دانشگاه جامع علمي 
كاربردي مي تواند دراين زمينه نقش آفريني 
كند اگر چه ماموريت اين دانشگاه فقط به 
ارتباط با صنعت خالصه نمي شود و بايد در 

ساير زمينه ها هم فعال عمل كند. 
دكتر هاشمي با تاكيد بر اينكه حواشي 
مخرب پيرامون دانشگاه ها بايد كنترل شود 
گفت: در ش��رايط فعلي باي��د اولويت ها را 
بدانيم و در وضعي��ت تاريخي، جغرافيايي 
و اقتص��ادي فعال��ي با همدلي مش��ترك 
رس��الت هاي خود را انجام دهي��م و بايد از 
همه ظرفيت هاي دانشگاه ها استفاده كنيم و 

در راستاي توسعه جامعه گام  برداريم. 

گ�روه بانك و بيمه | به دنبال س��فر 
رييس جمهور تركيه به اي��ران و با هدف 
ايج��اد زمينه ه��اي الزم براي گس��ترش 
رواب��ط تج��اري و اقتصادي دو كش��ور، 
بررسي حذف دالر و اس��تفاده از ارزهاي 
غي��ردالري ازجمل��ه لير و ري��ال، ديروز 
پيش نويس تفاهم س��وآپ دوجانبه ريال 
ايران-لير تركيه به توافق و تاييد روساي 
كل بانك هاي مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و تركيه رسيد.  به گزارش »تعادل«، 
اي��ن تفاهم ب��ا هدف تس��هيل تجارت با 
اس��تفاده از ارزهاي ملي دو كش��ور براي 
»تامين مالي تجارت« و »سرمايه گذاري 
مستقيم« بين دو كشور انجام شده است. 
طب��ق تواف��ق پيش بين��ي ش��ده در 
اي��ن تفاهمنامه، ريال اي��ران و لير تركيه 
به راحت��ي قابليت تبديل ب��ه يكديگر را 

خواهن��د داش��ت و اي��ن امر ب��ه كاهش 
هزينه هاي تبديل و نقل و انتقاالت وجوه 
ارزي براي تجار ه��ر دو طرف، بدون نياز 
به استفاده از ارزهاي واسط منجر خواهد 
ش��د. به عبارت ديگر بانك هاي عامل دو 
كشور مي توانند براساس توافق انجام شده 
از ابزاره��اي پرداخت بين المللي ش��امل 
اعتب��ارات و بروات اس��نادي براي تامين 
مال��ي تج��ارت به ارزهاي مل��ي و محلي 
اس��تفاده كنن��د.  همچني��ن در جريان 
س��فر يك روزه رييس كل بانك مركزي 
به آنكارا، صبح ديروز موافقتنامه همكاري 
ميان بان��ك مركزي جمهوري اس��المي 
ايران به نمايندگي از دولت و بانك توسعه 
و تجارت سازمان همكاري هاي اقتصادي 
اكو با حضور مقامات ارشد بانكي دو كشور 
امضا شد.  براساس اين موافقتنامه شرايط 

و ضوابط فعاليت دفتر نمايندگي بانك اكو 
در قلمرو جمهوري اسالمي ايران تعيين 
مي ش��ود. پيش از اي��ن موافقتنامه هاي 
مش��ابهي بين بانك اك��و و دولت تركيه 
به عن��وان ميزب��ان دفتر مرك��زي بانك و 
دولت پاكس��تان به عن��وان ميزبان دفتر 
نمايندگ��ي بانك اك��و در كراچي منعقد 
شده بود.  الزم به ذكر است اجازه امضاي 
اين موافقتنامه ب��ه موجب مصوبه هيات 
دولت به بانك مركزي داده ش��ده بود كه 
به موجب اين مصوبه، الزم اس��ت مراحل 
تصويب و اجراي موافقتنامه ظرف حداكثر 
سه سال طي شود. همچنين موافقتنامه 
مذك��ور پ��س از ط��ي مراح��ل قانوني و 
تصويب آن توسط مجلس شوراي اسالمي 

الزم االجرا خواهد بود. 
امكان  امضاي موافقتنامه هم��كاري، 

گس��ترش فعاليت هاي بانك اكو در ايران 
را به دنب��ال خواهد داش��ت و ب��ا اجراي 
آن حض��ور موثرتر بانك اك��و در اعطاي 
تس��هيالت مالي ب��ه بانك ه��اي ايراني و 
اعطاي فاينانس به پروژه هاي توس��عه يي 
در اي��ران امكان پذير خواهد ش��د. بانك 
اك��و همچنين مي تواند ب��ا فراهم آوردن 
زيرساخت هاي مالي ضروري، نقش موثري 
در گسترش بازرگاني بين اعضاي سازمان 
همكاري هاي اقتصادي اكو داش��ته باشد.  
اين موافقتنامه با حضور رييس كل بانك 
مركزي، س��فير جمهوري اسالمي ايران 
در تركيه، مدي��ركل امور بين الملل بانك 
مركزي و برهان الدين آكتاش معاون بانك 
توسعه و تجارت س��ازمان همكاري هاي 
اقتصادي اك��و  1۷ مهرماه 13۹6در آنكارا 

پايتخت تركيه به امضا رسيد. 

يادداشت سرمقاله

  مهار لوياتان بودجه

بودجه ريزي نوين در اقتصاد ايران تاريخي تقريبا 100ساله دارد و بي شك از دستاوردهاي 
مهم دوران مش��روطه اس��ت كه كمتر به آن اش��اره مي شود. در س��ال 12۹0 نخستين بار 
»مورگان شوس��تر« كه به عنوان خزانه دار كل به اس��تخدام دولت ايران در آمده بود، بحث 
لزوم ايجاد بودجه به روش هاي جديد و نظم بخشيدن به ساختار مالي ايران را مطرح كرد. 
هرچند كه عمر كوتاه حضور شوستر در ايران باعث شد كه اين كار در زمان وي ابتر بماند، 
اما يك دهه بعد با حمايت هاي احمد قوام و دانش آرتور ميلسپو عمال بودجه ريزي در ايران 
از روش سنتي به روشي نسبتا مدرن تغيير يافت. با اين وجود خشتي كه حدود 100سال 
قبل بنا نهاده ش��د، مش��كالتي داش��ت كه در طول اين مدت خود را نشان داد و هنوز هم 
اقتصاد ايران گرفتار تبعات آن اس��ت. در سال 1384 و در مقطع تغيير دولت اصالحات به 
دولت احمدي نژاد، كتابي در زيرمجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت منتشر شد كه 
تحت شرايط سياسي آن زمان، چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ هر چند اين كتاب به سرعت 
جمع آوري شد با اينكه مي توانست كليدي به دست دانشجويان و پژوهشگران اقتصادي بدهد 
كه چگونه رانت خواري در بودجه هاي س��نواتي كشور شكل قانوني به خود مي گيرد: كتاب 
»اقتصاد رانت جويي« كه محمد خضري آن را نوشته بود، به سرعت نظر برخي كارشناسان 
را جلب كرد، به ويژه اين اتفاق در زماني كه دولت احمدي نژاد بودجه سال 1385 را تقديم 
مجلس مي كرد، محل تامل بود. رويكرد بودجه سال 1385 به طور ويژه يي قابل مالحظه بود. 
برخي دس��تگاه هاي غيردولتي از بودجه ريزي يا كنار گذاشته شده بودند يا آنكه سهم آنها 
كاهش يافته بود. اين همان نكته يي بود كه خضري در كتاب خود بر آن تاكيد داشت؛ چه 
آنكه بودجه ريزي در كشوري مانند ايران همواره محل چالش بوده است، چالشي كه ريشه 

آن به »رانت«ي برمي گردد كه دولت توزيع مي كند و متاسفانه به شكل قانون درمي آيد. 
براي مثال در س��ال 1380 رديفي در كمك ه��اي بودجه يي قانون بودجه تحت عنوان 
»مركز گفت وگوي تمدن ها« باز ش��ود كه با اتمام دوره دولت اصالحات اين رديف بس��ته و 
رديف هاي ديگري مثل »بنياد موالنا« و... باز شد كه البته اين رديف بودجه يي نيز با رفتن 
احمدي نژاد حذف شد. اينكه چقدر از محل بودجه رانت توزيع شده، محاسبه دشواري است، 
ام��ا خضري در كتاب مذكور، با محاس��به يي از »كل رانت جويي در بودجه ريزي دولتي« و 
»كل اتالف اجتماعي ناشي از رانت جويي در بودجه ريزي دولتي« كه بين سال هاي 13۷5 
تا 1383 حساب كرده، نشان مي دهد در اين سال ها بين 34هزارم درصد تا 22صدم درصد 
كل رانت جويي در بودجه ريزي دولتي بوده است كه در خصوص كل اتالف اجتماعي ناشي 
از رانت جوي��ي در بودجه ريزي دولتي 86 ده ه��زارم درصد تا 12هزارم درصد توليد ناخالص 
داخلي بوده است. اگر اين محاسبه براي سال هاي 1384 به بعد صورت گيرد، قطعا رقمي 
بيش از اينها خواهد بود.  رانت هاي بودجه يي البته تنها به دستگاه هاي غيردولتي مانند مركز 
گفت وگوي تمدن ها يا بنياد موالنا محدود نمي ش��ود، حتي دس��تگاه هاي دولتي رانت هاي 
خاص خود را دارند كه با بودجه برمبناي عملكرد هم مي توانند از اين رانت استفاده كنند. 
به طور مثال در دهه 1380 سازمان صداوسيما همايشي را تحت عنوان »چهره هاي ماندگار« 
برگزار مي كرد كه به گفته خضري دولت منابع زيادي را بابت اين امر اختصاص مي داد. در 
اين حال، اگر بودجه بر مبناي عملكرد هم گذاشته شود، بودجه آن تخصيص داده مي شود.  
يا آنكه مرس��وم بوده و هس��ت كه بودجه جاري دستگاه ها براس��اس شمار كاركنان، تعداد 
خودرو، مساحت ساختمان ها و نوع تجهيزات و عواملي از اين قبيل تعيين شود، از اين رو با 
توجه به رجحان مديران )كه خواهان بودجه بيشتري هستند(، تمايل براين است كه تعداد 
كاركنان يا خودروها يا س��اختمان ها را زياد كنند يا آنكه اگر نيازي هم به بودجه نداش��ته 
باشند، مي خواهند به لطايف الحيلي بودجه خود را تا آخر سال هزينه كنند زيرا در كشور اصل 
نانوشته يي وجود دارد كه بازگشت اعتبار تخصيص يافته به معناي مديريت ناكارآمد است.  
با اين توصيف، رانت هاي بودجه يي از اين زاويه قابل بررسي است: به صورت كلي زماني كه 
بودجه قرار اس��ت كاركرد توسعه يي داشته باشد، طبيعي خواهد بود كه بعضي بخش ها نه 
براس��اس پتانس��يل و كارايي بلكه بنا به عوامل ديگري امتياز كسب كنند.  اين مورد بارها 
كارايي بودجه ريزي را در ايران به چالش كش��يده است. اقتصاددانان به كرات درباره كارايي 
بودجه ايران بحث كرده اند و سازمان برنامه و بودجه چندين بار ساختار بودجه ريزي كشور 
را تغيير داده يا درصدد تغيير آن برآمده است. اما اين معضل همچنان وجود دارد و با توجه 
به اينكه كمتر از دو هفته پيش، بخشنامه بودجه سال 13۹۷ توسط دولت ابالغ شد و اين 
بودجه طبق تقويم در آذر ماه تقديم مجلس شوراي اسالمي خواهد شد، اين پرسش مطرح 
است كه راهكار برون رفت از اين رانت هاي بودجه يي چيست؟ شايد تجديدنظري كلي مانند 
تفكيك بودجه عمومي و بودجه توسعه يي كشور منجر به شفافيت بيشتر در اين بخش شود. 
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»تعادل« روند معامالت بازار سهام بعد از »شوك سياسي امريكايي« را بررسي مي كند

سر نخ داخلي نوسان بورس
 صفحه 5 

»ريچارد تالر« برنده جايزه نوبل اقتصاد شد

 تجليل از فردي كه 
اقتصاد را انساني تر كرد

 صفحه 7 

كالن

رشد 100درصدي وابستگي 
خزانه بازنشسته ها به دولت

3

سرپرست وزارت علوم: 

رييس جمهور براي معرفي وزير در حال جمع بندي است 

  با هدف تسهيل تجارت با استفاده از ارزهاي ملي دو كشور صورت گرفت 

 تفاهمنامه سوآپ ريال ايران و لير تركيه 
 منصور بيطرف   

سردبير

بودجه ري��زي نوي��ن در اقتصاد اي��ران تاريخي تقريبا 
100س��اله دارد و بي ش��ك از دس��تاوردهاي مهم دوران 
مش��روطه اس��ت كه كمتر به آن اشاره مي ش��ود. در سال 
12۹0 نخس��تين بار »م��ورگان شوس��تر« كه ب��ه عنوان 
خزانه دار كل به اس��تخدام دولت ايران در آمده بود، بحث 
لزوم ايجاد بودجه به روش هاي جديد و نظم بخش��يدن به 
س��اختار مالي ايران را مطرح ك��رد. هرچند كه عمر كوتاه 
حضور شوس��تر در ايران باعث ش��د كه اي��ن كار در زمان 
وي ابت��ر بماند، اما يك دهه بعد با حمايت هاي احمد قوام 
و دانش آرتور ميلس��پو عمال بودجه ريزي در ايران از روش 
سنتي به روش��ي نس��بتا مدرن تغيير يافت. با اين وجود 
خش��تي كه حدود 100سال قبل بنا نهاده شد، مشكالتي 
داشت كه در طول اين مدت خود را نشان داد و هنوز هم 

اقتصاد ايران گرفتار تبعات آن است ...

كميته نوبل يك بار ديگر از حوزه حس��اب و رياضيات 
و فرمول هاي پيچيده خارج شد و جايزه اقتصادي امسال 
را به »ريچارد تالر« اقتصاددان و رفتارش��ناس امريكايي 
داد. ب��ا اين رويداد كه براي دومين بار اس��ت رخ مي دهد، 
جايزه نوبل اقتصادي صبغه روانشناس��ي به خود گرفت. 
نخستين بار كه نوبل اقتصادي به حوزه روانشناسي تعلق 
گرفت، 15س��ال پيش بود. »ديويد كاهنمن« روانشناس 
يه��ودي امريكايي به خاطر مطالعاتي كه همراه با همكار 
مرحومش »آموش تاورسكي« در خصوص تصميم گيري 
تحت ش��رايط عدم قطعيت يا بي اطميناني كرده بودند، 
جايزه نوب��ل اقتصادي را دريافت ك��رد. ديويد كاهنمن، 
 بعدها در كتاب معروفش »تفكر تند و سريع« نوشت كه 
قضاوت هاي انس��ان در شرايط هاي مختلف مي تواند فرق 

كند و نه تنها باثبات و عقالني نباشد...

مهار لوياتان بودجه

  رويكرد انساني اقتصاد

سرمقاله

يادداشت

 همين صفحه  

 همين صفحه  

بانك و بيمه

1

  تفاهمنامه سوآپ 
ريال ايران و لير تركيه 

 به دنبال سفر رييس جمهور تركيه به ايران و با هدف 
ايجاد زمينه هاي الزم براي گس��ترش روابط تجاري و 
اقتصادي دو كش��ور، بررس��ي حذف دالر و استفاده از 
ارزهاي غيردالري ازجمله لير و ريال، ديروز پيش نويس 
تفاهم سوآپ دوجانبه ريال ايران-لير تركيه به توافق و 
تاييد روساي كل بانك هاي مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و تركيه رس��يد.  به گزارش »تعادل«، اين تفاهم 
با هدف تس��هيل تجارت با استفاده از ارزهاي ملي دو 
كش��ور براي »تامين مالي تجارت« و »سرمايه گذاري 
مستقيم« بين دو كشور انجام شده است.  طبق توافق 
پيش بيني ش��ده در اين تفاهمنامه، ري��ال ايران و لير 
تركيه به راحتي قابلي��ت تبديل به يكديگر را خواهند 
داش��ت و اين امر به كاهش هزينه هاي تبديل و نقل و 
انتقاالت وجوه ارزي براي تجار هر دو طرف، بدون نياز 
به استفاده از ارزهاي واسط منجر خواهد شد. به عبارت 
ديگ��ر بانك هاي عامل دو كش��ور مي توانند براس��اس 
توافق انجام شده از ابزارهاي پرداخت بين المللي شامل 
اعتبارات و بروات اسنادي براي تامين مالي تجارت به 

ارزهاي ملي و محلي استفاده كنند...

 بهاره مهاجري   

 منصور بيطرف   

  بهاره مهاجري   
معاون سردبير

  رويكرد انساني اقتصاد

كميته نوبل يك بار ديگر از حوزه حساب و رياضيات و فرمول هاي پيچيده خارج 
شد و جايزه اقتصادي امسال را به »ريچارد تالر« اقتصاددان و رفتارشناس امريكايي 
داد. با اين رويداد كه براي دومين بار است رخ مي دهد، جايزه نوبل اقتصادي صبغه 
روانشناس��ي به خود گرفت. نخس��تين بار كه نوبل اقتصادي به حوزه روانشناسي 
تعلق گرفت، 15س��ال پيش بود. »ديويد كاهنمن« روانش��ناس يهودي امريكايي 
به خاطر مطالعاتي كه همراه با همكار مرحومش »آموش تاورسكي« در خصوص 
تصميم گيري تحت ش��رايط عدم قطعيت يا بي اطميناني كرده بودند، جايزه نوبل 
اقتص��ادي را دريافت كرد. ديويد كاهنمن،  بعدها در كتاب معروفش »تفكر تند و 
سريع« نوشت كه قضاوت هاي انسان در شرايط هاي مختلف مي تواند فرق كند و نه 
تنها باثبات و عقالني نباشد، بلكه مي تواند غلط و تحت تاثير احساسات هم باشد. 
كاربرد اين رفتار كه بعدها در چارچوب اقتصاد رفتاري شكل گرفت – يعني اينكه 
فعاالن اقتصادي و تصميم سازان متوجه شدند چگونه بتوانند بر رفتار انسان ها اثر 
بگذراند – تاثير بسيار گسترده يي بر انگيزه مند كردن قضاوت ها گذاشت.  كارهايي 
كه كاهنمن و تالر در زمينه رفتار انسان ها در تصميم گيري ها كردند باعث شد كه 
تصميم سازان، انسان ها را نه يك عنصر منفعل كه مي توان او را در هر شرايطي قرار 
داد كه همان رفتار و تصميمي را كه مدنظر سياست گذاران است بگيرند، بلكه او 
را عنصر آگاهمندي بدانند كه خودش تحت هر ش��رايطي مي تواند تصميم بگيرد 
و  قضاوت كند،  حتي اگر غلط باش��د.  متاسفانه طي يك قرن گذشته همواره نگاه 
اقتصاددانان به انس��ان ها در همين چارچوب قرار داشته است. حتي با وجود آنكه 
برخي سياس��ت هاي آنها در اجرا شكست مي خورده است، مثل برنامه اول توسعه 
كشور خودمان كه منجر به نرخ تورم 4۹درصدي در سال 13۷4 شد يا هدفمندي 
يارانه ها كه عين بختك بر دولت س��نگيني كرده اس��ت،  باز علت شكست را بيش 
از آنك��ه در نوع تمايالت و واكنش رفتارهاي احساس��ي م��ردم ببينند و پي ريزي 
سياس��ت هاي خودش��ان را از س��مت مردم به س��مت برنامه ها ببرند،  از برنامه ها 
مي ديدند و برنامه ريزي را دوباره از س��مت باال ش��روع مي كردند.  اما نخستين بار 
كاهنمن و همكارش تاورسكي نشان دادند كه مردم لزوما برمبناي همان سياست 
و برنامه هايي كه مدنظر تصميم س��ازان است حركت نمي كنند. آنها نگاه خودشان 
را دارند و برمبناي شرايطي كه بعضا تحت تاثير فيزيولوژي بدن هم قرار مي گيرد 
تصميم مي گيرند. به گفته كاهنمن، »اكثر ما در بيشتر اوقات سالم هستيم و اكثر 
قضاوت ها و كنش هاي ما در بيشتر اوقات متناسب است. ما به طور طبيعي در سير 
زندگي مان به خود اجازه مي دهيم كه توس��ط احساسات و ادراك خود ما هدايت 
ش��ويم و معموال اعتماد ما به اعتقادات ش��هودي مان و ترجيحات مان توجيه شده 
است، اما نه هميشه. ما غالبا حتي در زماني كه اشتباه مي كنيم، به خودمان اعتماد 

داريم و يك ناظر عيني خطاهاي مان را بهتر از خود ما رصد مي كند.«

جناب آقاي دكتر قدرت اهلل نوروزي
شهردار كالنشهر اصفهان

انتخاب جنابعالي به عنوان ش��هردار اصفهان را تبريك گفته، اميدوارم 
با استعانت از پروردگار متعال در خدمتگزاري به شهروندان و اعتالي 

نام اصفهان پيروز و نيكفرجام باشيد.
مهدي مهيار- روزنامه تعادل اصفهان



 دس�تگيري چندين تروريس�ت در اي�ام محرم 
؛خانه ملت| وزير اطالعات از دستگيري چندين تروريست 
كه قصد انجام اقدامات ضدامنيتي در ايام محرم را داشتند، 
خبر داد. حجت االس��الم س��يد محمود علوي در جريان 
گفت وگ��و با خبرنگاران گفت: تعداد اندكي افراد توس��ط 
وزارت اطالعات شناس��ايي و دس��تگير شده اند و با وجود 
اينكه توطئه و اقدامات ضدامنيتي داشتند به لطف خدا، 
دعاي مردم و بركت ايام عاشورا خنثي شد. وزير اطالعات 
با بيان اينكه اين افراد در اس��تان هاي مختلف قصد انجام 
اقدامات ضدامنيتي داشته اند، تصريح كرد: تعدادشان زياد 
نبوده است و فعاليت هاي آنها نيز به صورت تيمي نبوده و 

بيشتر نفرات پراكنده بوده اند. 
 راه  تداوم هر گونه س�خن و گفت وگو ميان ايران 
و امري�كا بس�ته  ش�د؛تعادل| معاون سياس��ي دفتر 
رييس جمهور برج��ام را تفاهمي دوجانب��ه براي آرامش 
صحن��ه بين المل��ل خواند كه به بهانه يي جهت تش��ديد 
اختالف تبديل شد؛ گامي كه امريكا درحال برداشتن آن 
اس��ت. در يادداشت توييتري حميد ابوطالبي آمده است: 
»برجام  صرفا گام تاريخي در عرصه عدم  اشاعه بود؛ اما با 
اقدام امريكا در حال تبديل شدن به بازيگري تاريخي در 
تعامالت ايران و امريكا و عرصه  جهاني است. سياسي كردن 
برج��ام در داخل امريكا و اعالم خالف  واقع عدم  پايبندي 
ايران، به  س��رعت ايران  و امري��كا را به مرحله جديدي از 
اختالف رس��اند و اين ب��اور را منتقل مي كند كه بر ديوار 
بلند بي اعتمادي ما، نقض  عهد، خصومت  مس��تمر و عدم 
امكان عملي تفاهم نيز افزوده شد؛ راه  تداوم هرگونه سخن 

و گفت وگو ميان دو كشور بسته  شد.«
 عدم حضور س�عيد مرتضوي در دادگاه رس�يدگي؛ 
ايسنا| جلسه رسيدگي به بخشي از پرونده سعيد مرتضوي 
مربوط به تامين اجتماعي پايان يافت. مجتبي نظري وكيل 
مدافع سازمان تامين اجتماعي پس از پايان جلسه رسيدگي 
در جم��ع خبرنگاران گفت: جلس��ه غيرعلني بود و س��عيد 
مرتضوي به دليل بيماري در جلس��ه حضور نداشت و آقاي 
جعفري وكيل مدافعش به بيان دفاعيات خود پرداخت. وي 
افزود: جلسه روز سه شنبه 18 مهرماه در مورد موضوع ديگري 
است. وي در پايان گفت: نظر كارشناسان در اين جلسه قرائت 
نشد؛ زيرا اصل موضوع ما درباره تصدي غيرقانوني بر اساس 

راي ديوان عدالت اداري و مدرك تحصيلي بود. 
 پيگيري كش�ته ش�دن ناخداي ايراني در آب هاي 
سومالي؛ايلنا| مديركل امور مرزى وزارت كشور در خصوص 
كشته شدن ناخداي يك لنج ماهيگيري ايراني گفت: چون 
كشور سومالي همسايه هم مرز ما نيست، در جريان كامل اين 
اتفاق نيس��تم. مجيد آقابابايى گفت: وزارت امورخارجه بايد 
اين موضوع را پيگيري كند، البته ما هم در بخش هاي ديگر 
به دنبال اين ماجرا خواهيم بود. مديركل امور مرزى وزارت 
كشور خاطرنشان كرد: دزدان دريايي و گروه الشباب از دولت 
مركزي اين كشور جدا هستند و خودسرانه اقدام مي كنند. 
بر اساس اطالعات به دست آمده و تا جايي كه اطالع داريم، 

اخيرا چندين نفر از گروه الشباب كشته شده اند. 
 15 آبان م�اه؛ زمان رس�يدگي به پرونده پزش�ك 
»عب�اس كيارستمي«؛ايس�نا| پرونده پزش��ك »عباس 
كيارس��تمي« 15 آبان ماه در شعبه 1044 مجتمع قضايي 
قدوس��ي رسيدگي مي ش��ود.  پرونده مذكور پس از صدور 
كيفرخواست از سوي دادسراي رسيدگي به جرايم پزشكي 

به مجتمع قضايي شهيد قدوسي ارسال شد. 
 رايزن�ي ترزا م�ي با نتانياهو درب�اره برجام؛مهر| 
نخس��ت وزيران انگليس و رژيم صهيونيستي درباره ايران و 
برج��ام رايزني كردند. به گزارش جوي��ش كرونيكل، »ترزا 
مي« نخس��ت وزير انگلي��س ديروز با »بنيامي��ن نتانياهو« 
نخس��ت وزير اس��راييل درباره مس��ائل امنيتي، موضوعات 
دوجانبه و برجام به گفت وگو پرداخت. نخست وزير انگليس 
در اين گفت وگو بر پايبندي لندن به برجام و باقي ماندن در 
اين توافق هسته يي تاكيد كرده است. بر اساس اعالم دفتر 
نخست وزيري انگليس، مي  در اين گفت وگو همچنين تاكيد 
كرده كه برجام بايد به صورت كامال دقيق تحت نظارت باشد. 
بر اس��اس اين گزارش، نتانياهو قرار اس��ت در ماه آينده به 
انگليس سفر كند و عمده صحبت هاي وي با ترزا مي  در اين 

خصوص بوده است. 
 احتمال افزايش قيمت بنزين در س�ال ۹۷؛ميزان| 
عضو كميس��يون انرژي مجلس دهم گفت: مباحثي درباره 
افزايش قيمت بنزين در سال ۹۷ آغاز شده است كه امكان 
دارد اي��ن اتفاق بيفتد؛ منتهي اگ��ر اين اتفاق رخ دهد بايد 
طوري اين موضوع مديريت ش��ود ك��ه به قاچاق نينجامد. 
هدايت اهلل خادمي نماينده ايذه و باغملك با اشاره به واردات 
بنزين به كش��ور گفت: در حال حاض��ر وزارت نفت حدود 
10ميليون ليتر بنزين به كش��ور وارد مي كند؛ اين درحالي 
است كه طبق برنامه هاي مدون، بايد تاكنون در اين زمينه 
به خودكفايي الزم دست پيدا مي كرديم و حتي مي توانستيم 
صادرات هم داشته باشيم، اما به دليل راه نيفتادن پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس درحال حاضر اين اتفاق رخ نداده است. 
وي افزود: در حال حاضر تنها يك بخش از فاز پااليش��گاه 
ستاره خليج فارس راه اندازي شده و توليد بنزين در آن يك 

بخش هم يورو 4 نيست. 
 هجوم دزدان دريايي خليج عدن به كشتي ايراني 
دفع شد؛ميزان| دزدان دريايي خليج عدن كه قصد هجوم 
به كش��تي تجاري ايراني را داشتند، با حضور ناوشكن الوند 
نيروي دريايي راهبردي ارتش متواري شدند. دزدان دريايي 
بامداد ديروز با استفاده از سالح هاي سبك و نيمه سنگين، 
قصد ربايش كش��تي تجاري ايراني ك��ه حامل كاالهايي با 
ارزش ميليارده��ا تومان بود را داش��تند كه ناوش��كن الوند 
 پس از دريافت پيام درخواس��ت كمك اين كشتي با حضور

به موقع مانع از اين اقدام دزدان دريايي شد. 
 چ�را دولت ه�ا در 4س�ال دوم خود قيم�ت ارز را 
افزايش مي دهند؟؛تعادل| دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در حس��اب اينستاگرامي خود نوش��ت؛ چرا دولت ها 
بدون اس��تثنا در 4س��ال دوم فعاليت خود ارزش پول ملي 
را تضعيف كرده و قيمت ارز را افزايش مي دهند؟در حساب 
اينستاگرامي محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام مطلبي با عنوان »س��وال هاي بي جواب« منتشر شد. 
اكن��ون ب��ا افزايش ن��رخ دالر، بار ديگر پرس��ش كليدي و 
پيش بيني محس��ن رضايي با دولتمردان و مسووالن نظام 
پولي و بانكي قابل طرح و بازخواني اس��ت؛ چرا ارزش پول 
مل��ي ما در مقابل پول هاي خارجي از چين و اروپا گرفته تا 

امريكا مرتب ضعيف مي شود؟
 دولت تاكنون۷۰درص�د از مطالبات گندمكاران را 
پرداخت كرده اس�ت؛ايرنا| رييس كميسيون كشاورزي 
مجلس دهم گف��ت: دولت تاكنون ۷0درص��د از مطالبات 
گندمكاران را پرداخت ك��رده و هنوز ۳0درصد باقي مانده 
است. علي اكبري اظهار داش��ت: تاكيد ويژه به وزير جهاد 
كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت هر 
چه سريع تر مطالبات گندمكاران از سوي مجلس انجام شده 
اس��ت. وي ادامه داد: تاكنون مطالبات گندمكاران مس��تقر 
در اس��تان هاي گرمسيري به دليل اينكه گندم هاي خود را 
خيلي زود تحويل داده اند به صورت 100درصدي پرداخت 
شده اما هنوز مطالبات گندمكاران در استان هاي سردسيري 

باقي مانده است. 

روي موج خبر

سخنگوي دستگاه ديپلماسي در نشست هفتگي با خبرنگاران مطرح كرد 

پاسخ كوبنده ايران به كاتسا

گروه ايران  
دولت دوازدهم درحالي ماه هاي ابتدايي فعاليت هايش 
را پش��ت سر مي گذارد كه در هفته هاي اخير، موضوع 
برخوردهاي سياسي و جناحي با موضوعات اقتصادي 
باعث به وجود آمدن چالش هاي رسانه يي دامنه داري با 
قوه قضاييه شده است. چالش هايي كه به جاي طرح در 
محافل خصوصي و رسمي در فواصل زماني مشخص و 
بر سر موضوعات مختلف در رسانه ها مطرح مي شوند 
و تا مدت ها افكار عمومي را به خود مشغول مي كنند. 
اي��ن  بار هم به فاصل��ه يك روز پ��س از صحبت هاي 
رييس جمهوري درباره تبعات برخوردهاي سياس��ي و 
جناحي با موضوعات مختلف، آيت اهلل آملي الريجاني، 
رييس دس��تگاه قضا در مقام پاس��خگويي برآمد و در 
اظهاراتي تاكيد كرد كه قوه قضاييه هرگز بدون دليل و 
از س��ر بيكاري افراد و اشخاص را احضار نمي كند بلكه 
براس��اس تكاليف و وظايف قانوني خود به مباحثي كه 
ب��ه نوعي به حقوق عامه مربوط اس��ت، ورود مي كند. 
آي��ت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه رس��يدگي هاي 
قضايي و به تبع آن احض��ار و تحقيق از وظايف ذاتي 
و اصلي دستگاه قضاست به كساني كه به قوه قضاييه 
توهين مي كنند يا اتهام مي زنند، هشدار داد:»تسامح 
دس��تگاه قضايي براي حفظ فضاي آرام جامعه حدي 
دارد و اگ��ر اظه��ارات بي مبنا عليه ق��وه قضاييه ادامه 
يابد ناچاريم طبق قانون ب��ا مرتكبان برخورد كنيم.« 
اما واكنش هاي رييس دستگاه قضا به همين جا ختم 
نش��د، آي��ت اهلل آملي الريجاني با مخاطب ق��رار دادن 
 ش��خص رييس جمهوري و با اش��اره ب��ه برجام گفت:

» ما بيكار نيستيم، شما بيكاريد كه 4سال كشور را رها 
كرديد و دور برجام سينه زديد.« رييس دستگاه قضا با 
اشاره به برخورد عادالنه با پرونده ها به اين نكته اشاره 
كرد كه بعد از تحقيق و بررسي ممكن است افرادي كه 

متهم هستند، تبرئه و آزاد شوند. 

 برخوردها سياسي نيست
آيت اهلل آملي الريجاني در جلس��ه مسووالن عالي 
قضايي با اشاره به رس��يدگي هاي قضايي و هجمه ها 
عليه ق��وه قضاييه تصريح كرد: متاس��فانه در جريان 
رس��يدگي به برخي پرونده هاي مال��ي- اقتصادي به 
محض اينكه كسي احضار مي شود، برخي افراد ذي نفع 
شروع به فضاس��ازي سياسي يا شخصي مي كنند كه 
جاي تاسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده يي 
بگوييم اين پرونده سياس��ي اس��ت، ديگر رس��يدگي 

قضايي امكان پذير نخواهد بود. 
رييس دستگاه قضا ادامه داد: در مورد پرونده يي كه 
حسب محتويات و نظر قاضي مربوطه ابعاد اقتصادي و 
مالي دارد و نياز به اقدامات قضايي دارد، جار و جنجال 
به راه مي اندازند براي اينكه اذهان مردم را از اختالس 
و فس��اد دور كنند و به سمت مسائل سياسي ببرند و 
متاس��فانه در اين مس��ير از هيچ هجمه و تهمتي هم 
به دس��تگاه قضايي ابا ندارند تا در مقابل رسيدگي ها 

س��نگ اندازي كنند. برخي كس��اني كه خود كارنامه 
سياهي دارند در محيط هاي حقيقي و مجازي سخن 
مي گويند و فيلم منتش��ر مي كنن��د. پرونده اين افراد 

كامال ابعاد مالي دارد. 
البته ممكن اس��ت در مورد برخ��ي افراد اتهامات 
امنيتي نيز مطرح باشد اما به هر حال اين پرونده ها كه 

ابعاد روشني دارند درحال رسيدگي است. 
ريي��س قوه قضاييه تاكيد كرد: عالوه بر اين موارد 
خ��ود اين قبيل اقدام��ات نظير اتهام زن��ي، توهين و 
سنگ اندازي عليه قوه قضاييه جرم محسوب مي شود 
و به مرتكبان هشدار مي دهيم كه تسامح قوه قضاييه 
ب��راي حفظ فض��اي آرام جامع��ه ح��دي دارد و اگر 
اظهارات و اقدامات بي مبنا عليه قوه قضاييه ادامه يابد 
ناچاريم طبق قانون با اين مرتكبان نيز برخورد كنيم.

 آيت اهلل آملي الريجاني همچنين با انتقاد از برخي 
توهين ها به دستگاه قضايي از سوي بعضي از مسووالن 
خاطرنش��ان كرد: اخيرا برادر بزرگواري گفته اس��ت 

كه قوه قضاييه از س��ر بيكاري دايم��ا اقدام به احضار 
افراد مي كند. اين س��خنان بسيار كم لطفي است. در 
پاسخ بايد گفت كه قوه قضاييه حسب وظيفه اصلي و 
ذاتي خود اقدام به رس��يدگي قضايي و اجراي عدالت 
مي كند، دستگاه قضايي با دريافت گزارش ها يا دريافت 
شكايت بايد در صورت اقتضا افرادي را احضار كند و از 
آنان تحقيق به عمل آورد. بنابراين قوه قضاييه از س��ر 
بيكاري افراد را احضار نمي كند. اگر بيكاري وجود دارد 
اين شما هستيد كه 4سال كشور را رها كرديد و دور 
برجام س��ينه زديد گويي كشور كار و مشكل ديگري 
ندارد. ما هم كار داريم و هم محكم در مس��ير قانوني 

خود ايستاده ايم. 

 ممكن است افراد بعد از بررسي تبرئه شوند
رييس قوه قضاييه اظهار كرد: شما موظفيد از قوه 
قضايي��ه به عنوان ركن نظام حمايت كنيد كما اينكه 
ما در طول سال هاي گذشته از كليت دولت به عنوان 
ركن نظام حمايت كرده ايم اين درس��ت نيس��ت در 
هر محفلي هر آنچه به ذهن ش��ريفتان گذشت عليه 
قوه قضاييه بيان كنيد. وقتي ش��كايتي از يك مرجع 
رسمي مي رسد، دادستان و دادسرا موظف به رسيدگي 
هستند و در اين مسير بايد احضارهايي صورت گيرد 
البته ممكن است اين اشخاص پس از انجام تحقيقات 
و پس از رسيدگي تبرئه شوند اما اينكه بخواهيم جلو 
احضارها را بگيريم عالوه بر اينكه خالف قانون است، 
مردم خواهند گفت كه رسيدگي هاي قوه قضاييه فقط 
براي افراد بي بضاعت و ضعيف است و كاري با مقامات 

و مسووالن ندارند. 
آي��ت اهلل آملي الريجاني ب��ا بيان اينكه دس��تگاه 
قضايي رانت ه��اي خاص را كنار مي گذارد و بحمداهلل 
تاكنون نيز به پرونده افراد در هر جايگاهي كه بوده اند 
رسيدگي شده است، خاطرنشان كرد: توصيه برادرانه 
ما اين است كه اگر قوه قضاييه احتماال در جايي اشتباه 
دارد در مورد آن اشتباه تذكر معقول بدهند نه اينكه 
عليه احضار و رس��يدگي به پرونده افراد كه بر حسب 
قانون صورت مي گيرد، سخن بگويند. چنانچه دستگاه 
قضايي نيز در جايي كه مرتكب اشتباهي شده موظف 
اس��ت از اش��تباه خود برگردد اما اينكه برخي در هر 
جمع و محفلي بخواهند عليه ق��وه قضاييه اظهارات 

بي مبنا داشته باشند به هيچ عنوان پذيرفته نيست. 

گروه ايران  
 در روزهاي��ي كه برج��ام و نحوه واكنش احتمالي 
ترامپ نس��بت ب��ه آن در راس اخب��ار و تحليل هاي 
بين الملل��ي قرار گرفته و تالش دامنه داري از س��وي 
نظام بين الملل براي حفاظت از اين س��ند تاثيرگذار 
بين المللي در جريان اس��ت، سخنگوي وزارت خارجه 
كشورمان روبه روي خبرنگاران ايستاد تا درباره آمادگي 
كامل كش��ورمان براي مقابله با ه��ر نوع ماجراجويي 

طرف امريكايي صحبت كند. 
ماجراجويي هايي كه ترامپ طي همين مدت كوتاه 
حضورش در كاخ س��فيد نشان داده كه ميل عجيبي 
ب��ه آن دارد و در جري��ان پرونده ه��اي مختلف از آن 
بهره مي برد. بهرام قاس��مي سخنگوي وزارت خارجه 
كشورمان در نشست خبري ديروز خود با رسانه هاي 
خب��ري در وزارت خارجه گفت: امريكا در صورتي كه 
قانون كاتس��ا را اجرا كند و به سمت چنين تصميمي 
حركت كند با پاس��خ قاطع، كوبنده و س��خت ايران 

مواجه خواهد شد.
او در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اظهارات 
روز گذش��ته سرلش��كر جعفري مبني بر اينكه اگر 
امريكا قانون كاتس��ا را اجرا كند با واكنش س��خت 
ايران روبه رو خواهد ش��د، تصريح ك��رد: اميدواريم 
كه امريكايي ها در ادامه خطاهاي اس��تراتژيكي كه 
تاكن��ون انجام داده اند اين اق��دام را انجام ندهند و 

دورانديشي الزم را داشته باشند.
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه وزير خارجه پيش بيني كرده بودند كه احتماال 
ترامپ پايبندي ايران به برجام را تاييد نخواهد كرد و 
نظر شما در اين ارتباط چيست گفت: من قرار نيست 
كه جلوت��ر از آقاي وزير حركت كن��م. همان طور كه 
اش��اره كرديد طي هفته هاي اخي��ر يك فضاي رواني 
و پرفش��اري در اي��ن ارتباط ديده مي ش��ود و ما اين 
تحليل ها را مي بينيم كه گفته مي ش��ود ممكن است 
آقاي ترامپ پايبندي ايران را تاييد نكند و اين موضوع 

به كنگره واگذار شود.
اين مباحث در فضاي اروپا و امريكا مطرح اس��ت 
ولي ما اميدواريم كه امريكايي ها در اين زمينه درايت 
به خرج دهند و تصميم عاقالنه بگيرند گرچه نمي شود 

اميد زيادي داشت كه آنها اين درايت را داشته باشند. 
موضوع فعاليت هاي اقتصادي سفارتخانه هاي ايران 
در خارج از كشور و مساله همه پرسي اقليم كردستان 
از ديگر پرسش هايي بودند كه در نشست روز گذشته 

مطرح شدند و قاسمي به آنها پاسخ داد. 

 مقايسه فعاليت هاي هسته اي كره شمالي با 
ايران بي جا و غلط است

س��خنگوي دستگاه ديپلماسي با اشاره به آمادگي 
اي��ران براي برخورد با ه��ر نوع تصميمي در خصوص 
خروج از برجام گفت: اگر امريكايي ها به سمت چنين 
تصميمي حركت كنند پاس��خ ايران قاطع، كوبنده و 
س��خت خواهد بود و تص��ور مي كنم كه در آن هنگام 
اي��االت متح��ده بايد تمام ع��وارض اي��ن تصميم را 
بپذيرد چرا كه پاسخ ارائه شده قاطع و سخت است و 

اميدواريم كه آنها در اين مسير حركت نكنند. 
اين ديپلمات ارشد كشورمان همچنين در واكنش 
به س��والي مبني بر اينكه برخي در رس��انه هاي غربي 
موضوع فعاليت هاي هس��ته يي كره شمالي را با ايران 
مقايس��ه مي كنند و در اين ارتب��اط مي خواهند يك 
شباهت سازي انجام دهند گفت: اين سخنان بي جا و 
غلط و در ادامه پروژه ايران هراس��ي است كه از سوي 

دشمنان عليه ايران دنبال مي شود.
اين ديپلمات كش��ورمان در پاسخ به سوالي مبني 
بر اينكه به نظر مي رسد سفارتخانه هاي ايران در خارج 
از كش��ور از تحرك الزم به خصوص در مورد مس��ائل 
اقتصادي برخوردار مي ش��وند تصريح كرد: بايد بگويم 
كه در شرايط كنوني س��فارتخانه هاي ايران در خارج 
از كشور درحد توانش��ان فعال هستند البته وضعيت 
كنون��ي وضعيت مطل��وب ما نيس��ت و مي توانيم به 

وضعيت بهتري دست پيدا كنيم.
در اي��ن زمينه طراحي ها و برنامه ريزي هايي انجام 
ش��ده است و اميدواريم با محقق شدن ساختار جديد 
وزارت خارج��ه اين فعاليت ها در مس��ير بهتري قرار 
بگي��رد. س��خنگوي وزارت خارجه گف��ت: ولي با اين 
س��خنان كه س��فارتخانه هاي ايران در خارج از كشور 
دچار انفعال هستند مخالف هستم و چنين وضعيتي 

عموما وجود ندارد. 

 دري اصفهاني از ارگان ديگري به وزارت 
خارجه معرفي شده بود

اين ديپلمات ارش��د كش��ورمان در پاسخ به سوال 
خبرن��گاري مبني بر اينكه روز گذش��ته س��خنگوي 
ق��وه قضاييه در نشس��ت خبري خود اع��الم كرد كه 
محكوميت دري اصفهاني كه گفته مي شود از اعضاي 
تيم كارشناس��ي برجام بوده قطعي ش��ده و ارتباط او 
با دو س��رويس بيگانه محرز شده است، تصريح كرد: 
 صحبت هايي كه توسط سخنگوي قوه قضاييه به عنوان 
تصميمات اين قوه مطرح شده است متين است و من 

در اين خصوص اظهارنظري ندارم. 
وي ادام��ه داد: ايش��ان )دري اصفهاني( چند دهه 
اس��ت كه براي نهادها و ارگان هاي ايران تالش زيادي 
داشته و همكاري هاي زيادي با وزارتخانه هاي مختلف 
داشتند و در برخي حوزه ها به خصوص مسائل بانكي و 
اقتصادي در برخي جلسات كارشناسي برجام به عنوان 
مشاور فعاليت داشتند. بهرام قاسمي خاطرنشان كرد: 
گفته مي ش��ود كه او در بازگشت 1.۷ ميليارد دالر به 
ايران تالش داشته و در اين ارتباط تالش هايي را انجام 
داده است. وي ادامه داد: وظيفه وزارت خارجه تحقيق 
و تفحص در مورد روابط پنهاني و دروني افراد نيست و 
اين وظيفه ذاتي ساير ارگان هاست كه در مورد روابط 
پنهاني افراد تحقيقات الزم را داش��ته باشند و بهنگام 
در اختيار ساير نهادها از جمله وزارت خارجه بگذارند 
و در واقع ارگان هاي مشخصي در اين زمينه مسووليت 
دارند و مش��خص كننده  اين نوع روابط وزارت خارجه 
نيس��ت. وي گفت: ايشان را يكي از ارگان ها به عنوان 
متخصص امور بانكي ب��ه وزارت خارجه معرفي كرده 
بود و او در مواقعي در كنار دوستاني كه كار اقتصادي 

مي كردند فعاليت مي كردند. 
بهرام قاس��مي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا او 
زيرمجموع��ه آق��اي بعيدي نژاد بوده اس��ت؟ تصريح 
كرد: من اطالعي ندارم كه ايش��ان زيرمجموعه آقاي 
بعيدي ن��ژاد بوده يا نه او عض��و وزارت خارجه نبود و 
توس��ط ارگان ديگري به وزارت خارجه معرفي شدند 
و ب��ا بخش اقتصادي و هيات كارشناس��ي در مواقعي 

همكاري داشته اند. 
قاسمي افزود: فكر مي كنم كه او عضو ستاد برجام 

نبوده اس��ت و اعضاي س��تاد برجام از اعضاي وزارت 
خارجه هس��تند و نماين��دگان مش��خصي از برخي 

وزارتخانه هاي ذي ربط در آن حضور دارند. 

 اروپايي ها گفته اند همكاري هاي خود با ايران 
را ادامه مي دهند

قاس��مي در پاس��خ به س��والي در ارتباط با برخي 
تحليل ه��ا مبني بر اينكه اگر امريكا پايبندي ايران به 
برجام را تاييد نكند، ممكن است قراردادهاي تجاري 
منعقد ش��ده بين ايران و اتحادي��ه اروپا در خطر قرار 
بگيرند؟ اظهار ك��رد: در مورد اتفاقي كه نيفتاده و در 
حد حدس و گمان اس��ت بهتر است صحبت نكنيم. 
بايد صبر كنيم ببينيم كه وضعيت به چه نحوي پيش 
مي رود. ولي آنچه مشخص است اينكه دول اروپايي با 
جديت تمام در برابر سياست هاي امريكا ايستاده اند و 
آنگونه كه به ما اطالع داده اند قرار است همكاري هاي 
خود را با ايران ادامه دهند. ولي در حوزه سياس��ت به 
خصوص سياست خارجي بايد با احتياط حركت كرد و 

اين موضوع را همواره مدنظر داشت. 
س��خنگوي وزارت خارجه در پاس��خ به پرسش��ي 
مبني بر اينكه در مراس��م تشييع جالل طالباني روي 
تاب��وت وي پرچم اقليم كردس��تان پهن ش��ده بود و 
همين موضوع باعث شد كه تعدادي از مقامات عراقي 
از حضور در اين مراس��م صرف نظر كنند و اين سوال 
مطرح اس��ت كه چرا آقاي ظريف اين جلسه را ترك 
نكرد؟ افزود: من اطالع دقيقي ندارم كه چه كس��اني 

جلسه را ترك كردند. استقبال رسمي از آقاي ظريف 
زياد طول نكشيد و بالفاصله مراسم تشييع آغاز شد. 

وي با تشريح داليل ايران جهت حضور در اين مراسم 
گفت: با توجه به شخصيت آقاي طالباني و ارتباطي كه 
او با ايران داش��ت و اينكه او مدتي رييس جمهور عراق 
بود ما در اين سطح در مراسم شركت كرديم و معتقديم 
كه كار به جا و درستي بود. بحث مرتبط با پرچم بحث 
خيلي مهمي در اين مراس��مي كه انجام شد، نيست و 
نبايد خيلي به آن توجه كرد. آقاي طالباني از كركوك 
بودند و شايد مقداري بدسليقگي و شيطنت نيز از سوي 
برخي افراد در اين ارتباط صورت گرفته باشد. قاسمي 
ادامه داد: مراسم مورد اشاره مراسم كوتاهي بود. هيات 
ما با تاخير وارد فرودگاه سليمانيه شدند و بالفاصله بعد 

از پايان مراسم سليمانيه را ترك كردند. 

 در مورد مسائل دفاعي خود اجازه ورود و 
دخالت ساير دولت ها را نمي دهيم

س��خنگوي وزارت خارجه در پاس��خ به سوالي در 
ارتباط ب��ا موضع اي��ران در مورد مذاك��ره مجدد در 
مورد برجام و همچنين فعاليت موش��كي كش��ورمان 
با كش��ورهاي 1+5 تصريح كرد: م��ا هيچ گونه تغيير 
موضع��ي نداده اي��م. مواضع ما در م��ورد بحث برجام 
شفاف و روشن است. در مورد بحث موشكي نيز بارها 
گفته ايم كه مسائل موشكي بخشي از سياست دفاعي 
ايران است و در مورد مسائل دفاعي خود اجازه ورود و 

دخالت ساير دولت ها را نمي دهيم. 
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مسعود پزش��كيان نايب رييس مجلس 
دهم جزئيات پيش��نهاد جديد موسسات 
اعتب��اري ب��راي نح��وه پرداخ��ت پ��ول به 
س��پرده گذاران را تش��ريح ك��رد. نايب رييس و 
رييس كميته ويژه مجلس دهم براي ساماندهي سپرده گذاران گفت: 
طبق جلساتي كه تاكنون داشته ايم، مقرر شده بدهي سپرده گذاران 
در موسسات اعتباري تا سقف 200ميليون تومان پرداخت شود. وي 
با بيان اينكه قرار ش��ده 10درصد از كل سپرده هاي سپرده گذاران در 
موسسات اعتباري فعال نگه داشته شود، در تشريح علت اين امر، اظهار 
كرد: براي اين منظور قرار ش��ده براي آن خط اعتباري درست شود، 
البته قرار شده اموال شان شناسايي شود. نايب رييس مجلس از طراحي 
سايتي براي نمايش اموال موسس��ات اعتباري خبر داد و افزود: قرار 
است اموال موسسات در اين سايت نمايش داده شود تا همه از ميزان 
و تعداد آن اطالع يابند كه اگر به عنوان مثال، كارش��ناس دادگستري 
و حقوقي قيمتي كم يا زياد براي اموال تعيين كرد، موضوع ش��فاف 
و مشخص ش��ود كه ميزان قيمت دارايي ها و اموال در چه وضعيتي 
قرار دارد. پزش��كيان پرداخت سود به س��پرده هاي سپرده گذاران در 
موسسات اعتباري را فعال منتفي دانست و گفت: پرداخت سود منوط 
به فروش دارايي هاست، زيرا هنوز پولي وجود ندارد، هر وقت دارايي ها 

فروخته شد، مي توانند سودها را پرداخت كنند.

آخرين خبرها از نحوه 
پرداخت پول سپرده گذاران

 مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در پيامي براي نشس��ت اتمي ايتاليا گفت 
كه هم��ه بايد از تمام توافقات بين المللي در 
عدم اش��اعه هس��ته يي محافظت كنند و همه 
مسوولند از توافق هس��ته يي ايران محافظت كنند. به گزارش فارس، 
فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در پيامي براي 
كنفرانسي در سالگرد تاس��يس آژانس بين المللي انرژي اتمي ضمن 
عذرخواهي از نبودن در اين نشس��ت در ايتاليا گفت همه بايد از تمام 
توافقات بين المللي در عدم اشاعه هسته يي محافظت كرده و سعي كنند 
آنها را گسترش دهند. موگريني گفت، تنها اقدام خردمندانه در مقابله با 
تهديدات اتمي و آزمايش هاي اتمي اين است كه نيروهاي سياسي را در 
ديپلماسي و همكاري بين المللي سرمايه گذاري كرده و  بايد كانال هاي 
تازه  براي گفت وگو باز و از كانال هاي پيشين محافظت كرد. موگريني 
گف��ت كه توافق اتمي با ايران بدون اتحاديه اروپاي قوي ممكن نبود. 
وي افزود كه اروپايي ها تمام توان خود را براي صلح به كار بردند و اين 
براي موفقيت مذاكرات حياتي بود. مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا گفت، قدرت همكاري بين المللي در كنار ديپلماسي و گفت وگو، 
جلوي افزايش قدرت اتمي خطرناك را گرفت. موگريني گفت، در تمام 
اين مدت آژانس بين المللي انرژي اتمي اجراي برجام از سوي ايران را 

زيرنظر داشت و تاييد مي كند ايران تعهداتش را بر آورده كرده است. 

بايد از تمام توافقات بين المللي 
محافظت كرد

فري��دون احم��دي نايب ريي��س دوم 
كميس��يون صناي��ع و مع��ادن مجل��س 
ش��وراي اس��المي گفت: براي رس��يدن به 
رش��د اقتص��ادي 8 درصدي به س��االنه 200 
ميليارد دالر سرمايه گذاري در كشور احتياج داريم. به گزارش ايسنا، 
احمدي در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
كرمانشاه اظهار كرد: مشكالت اقتصادي زيادي در كشور داريم و به 
نظر مي رس��د در اداره كش��ور خود را به خ��واب زده ايم. وي يكي از 
مهم ترين راه ها براي كاهش مشكالت اقتصادي در كشور را تسهيل 
فضاي كس��ب و كار دانست و خاطرنشان كرد: 10 برابر دنيا كارمند 
داريم، اما جايگاه ما در فضاي كس��ب و كار رتبه 120 دنيا است. به 
گفت��ه اين نماينده مجلس، در دنيا تعداد كارمندان دولت دو نفر در 
برابر هر 800 نفر جمعيت اس��ت و در كش��ور ما به ازاي هر 80 نفر 
جمعيت دو كارمند دولت داريم. وي معتقد اس��ت، با اين بروكراسي 
اداري پيچيده راه به جايي نمي بريم و بايد به س��مت تسهيل فضاي 
كسب و كار برويم. نايب رييس دوم كميسيون صنعت و معدن مجلس 
تاكي��د كرد: از بودجه دولت كه ۹8درصد آن براي هزينه هاي جاري 
مي رود، آبي گرم نخواهد ش��د و بايد به س��مت جذب سرمايه هاي 
بخش خصوصي برويم. احمدي، سرمايه گذاري موردنياز براي ايجاد 
يك فرصت شغلي را به طور ميانگين 250 ميليون تومان اعالم كرد.

ساالنه به ۲۰۰ ميليارد دالر 
سرمايه گذاري نياز داريم

بع��د از چالش هاي متعددي كه ميان 
ترامپ و كروكر بر س��ر برجام ايجاد شده 
در تازه ترين اظهارنظرها از اين دست، باب 
كوركر، از چهره هاي بانفوذ جمهوري خواهان و 
رييس كميته امور خارجي سناي امريكا، دونالد ترامپ را متهم كرده 
كه با اظهاراتش عليه پاره يي از كش��ورها، امريكا را »در مسير جنگ 
سوم جهاني قرار مي دهد.« دونالد ترامپ پيش تر باب كوركر را يك نفر 
از مسووالن توافق وحشتناك هسته يي با ايران خوانده بود. اين سناتور 
امريكايي روز يك شنبه در گفت وگويي با روزنامه نيويورك تايمز گفته 
اس��ت؛ دونالد ترامپ موجب نگراني كساني شده كه امريكا را دوست 
دارند. باب كوركر جزئيات بيش��تري در اين مورد نداده اس��ت اما او 
قبال با اش��اره به دونالد ترامپ گفته بود حيف اس��ت كه »كاخ سفيد 
به مركز نگهداري سالمندان بدل شده است.«ظاهرا اظهارات سناتور 
جمهوري خواه پاسخي است به پيام هاي توييتري روزانه دونالد ترامپ 
ك��ه در آنها ادعا كرد باب كوركر ب��راي انتخاب مجدد خود در ايالت 
تنس��ي در سال 2018، خواستار حمايت او شده بود. به گفته دونالد 
ترامپ، بع��د از جواب منفي او، باب كوركر از نامزدي خود صرف نظر 
كرده است. رييس جمهور امريكا در پيام خود عليه باب كوركر او را به 
حمايت از توافق هس��ته يي با ايران متهم كرد و افزود: »او همچنين 

به گونه وسيعي مسوول توافق وحشتناك هسته يي با ايران است.«

اظهارات ترامپ و خطر جنگ 
سوم جهاني

چهرهها

 مع��اون وزير امور خارجه تاكيد ك��رد: اگر ترامپ 
بخواهد از برجام كنار بكش��د ما انتخاب هاي مختلفي 
پيش روي خود داريم و دست مان براي اين انتخاب ها 
باز است. به گزارش »تعادل« به نقل از پاد، سفر پراتفاق 
وزي��ر خارجه و معاونانش ب��ه نيويورك اين بار بيش از 
هميشه موردتوجه قرار گرفت. نطق جنجالي ترامپ، 
گفت وگوه��اي پرتعداد ظريف با رس��انه هاي مختلف 
و س��خنراني ها در انديش��كده هاي امريكاي��ي و البته 
ديدارها و رايزني هاي فش��رده يي كه مذاكره كنندگان 
ارشد هسته يي كش��ورمان در حاشيه مجمع عمومي 
س��ازمان ملل با نمايندگان كش��ورهاي اروپايي انجام 
دادند، از جمله فاكتورهايي هس��تند كه سفر شهريور 
۹6 ظري��ف و همكارانش به نيويورك را پراهميت تر از 
قبل كردند. مجيد تخت روانچي معاون اروپا-امريكاي 
وزارت امور خارجه مي گويد: »ما خود را براي بدترين 
ش��رايط آماده كرده ايم، هر چند حتما ترجيح مان اين 
نيس��ت كه توافقي كه برايش دو سال زمان گذاشتيم 
به راحتي از بين برود، اما اگر با شرايطي مواجه شويم كه 
مزيت هاي خروج از برجام به ماندن در آن بچربد، حتما 
منافع ملي در اولويت خواهد بود.« روانچي درخصوص 
واكنش هاي ايران در صورت خروج احتمالي امريكا از 
برجام مي گوي��د: برجام توافقي دو يا صرفا چندجانبه 
بين كشورها نيس��ت، بلكه در شوراي امنيت سازمان 
ملل به ثبت رس��يده و تصويب شده است. در نتيجه 
براس��اس حقوق بين الملل يك طرف نمي تواند بگويد 
من اين قرارداد را قبول ندارم و آن را اجرا نمي كنم. او 
در ادامه تاكيد مي كند: اگر ترامپ بخواهد از برجام كنار 
بكشد در زمان الزم موضع مناسب را انتخاب خواهيم 
كرد. ما انتخاب هاي مختلف��ي پيش روي خود داريم. 
اگر به جايي برس��يم كه بهره مندي كه در برجام براي 
ما پيش بيني شده به ميزان مطلوب مان نباشد، شك 
نكنيد كه مناف��ع ملي چارچوب تصميم خواهد بود و 
اگر الزم باش��د برجام را كنار خواهيم گذاشت البته ما 

آغاز كننده نقض برجام نخواهيم بود. 

معاون وزير امور خارجه:
همه گزينه ها درباره 
برجام روي ميز است

واكنش رييس دستگاه قضا به اظهارات رييس جمهور:

تسامح دستگاه قضا حدي دارد
از سر بيكاري افراد را احضار نمي كنيم
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3 كالن
افزايش هزينه هاي جاري 

دولت در مرز بحران
ي��ك اقتص��اددان مي گوي��د: افزايش حق��وق همه 
كاركنان به يك ميزان مشخص عامل ايجاد بي عدالتي 
است. مهدي پازوكي در گفت وگو با ايسنا درباره وضعيت 
افزايش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۶ اظهار كرد: طبق 
آنچه اخيرا منتشر شد، افزايش حقوق در سال ۱۳۹۶، 
۱۰درص��د خواهد بود به اين ترتيب ك��ه ۵ درصد آن 
در اليحه پيش بيني ش��ده و ۵درصد ديگر آن از محل 
صرفه جوي��ي س��ازمان ها و دس��تگاه ها تخصيص داده 
خواهد شد. من فكر نمي كنم كه برنامه هاي دولت اين 
باشد كه براي افزايش حقوق كاركنان سازمان ها مبتني 
بر اينكه هر يك چقدر صرفه جويي كرده اند، تفاوتي قائل 
باشد، چرا كه چنين تصميمي زمينه ساز تشديد تبعيض 
است. مثال وزارتخانه يي مانند آموزش و پرورش با وجود 
تعداد كثيري پرس��نل نمي توان��د صرفه جويي كند. در 
چنين ش��رايطي دولت چگونه مي تواند افزايش حقوق 
كاركنان ساير دستگاه ها را ۱۰ درصد افزايش داده، ولي 

كاركنان آموزش و پرورش را ۵ درصد افزايش دهد. 
وي با بيان اينكه به طور كلي مخالف وضعيت افزايش 
حقوق ها در ايران است، گفت: در شرايط كنوني با چنين 
وضعيت افزايش حقوقي كامال مخالفم. در شرايط كنوني 
به صرفه و صالح كشور نيست كه با توجه به اينكه دولت 
در تامين هزينه هاي كنوني خود هم مشكل دارد، به اين 
شكل افزايش حقوق صورت گيرد. به طور كلي دولت دو 
منبع درآمد دارد كه يكي از آنها ماليات و ديگري نفت 
است. بخش عمده يي از درآمدهاي دولت از محل نفت 
تامين مي شود و قيمت نفت نيز موضوعي نيست كه ما 
آن را در ب��ازار جهاني تعيين كنيم. اگر مي خواهيم به 
ثبات اقتصادي برسيم بايد بتوانيم هزينه هاي دولت را 
كنترل كنيم. اگر هزينه هاي دولت همين طور افزايش 
يابد، ثبات اقتصادي قابل وصول نخواهد بود و بيكاري 

نيز تشديد خواهد شد. 
او اف��زود: اكنون بهب��ود معاش خان��وار صرفا به 
موضوع افزايش درآمدها تقليل يافته اس��ت در حالي 
كه در كش��ورهاي توسعه يافته دولت ها با چانه زني با 
اتحاديه هاي كارگري و تش��كل هاي صنفي گروه ها و 
دس��تمزدها را تعديل مي كنند، ول��ي در ازاي آن با 
ايجاد ثبات اقتصادي سطح زندگي خانوار را افزايش 
مي دهن��د. چنين وضعيتي در اي��ران وجود ندارد در 
حالي كه بهبود وضعيت شاخص هاي اقتصادي ايجاد 
ثبات و جلوگيري از كاهش قدرت خريد خانوار يكي 
از موارد مهمي اس��ت كه دولت ها باي��د مدنظر قرار 
دهن��د تا وضعيت معاش خانوار ش��رايط بهتري پيدا 
كند.  اين اقتصاددان در بخش��ي از س��خنانش اظهار 
كرد: متاسفانه اكنون چندين سال است كه وضعيت 
مخارج دولت بس��يار نگران كننده شده است. افزايش 
هزينه ه��اي دولت از زمان رياس��ت جمهوري محمود 
احمدي نژاد آغاز شد و حتي در دوران حسن روحاني 
هم اي��ن وضعيت بهبود نيافت و اگر در چهار س��ال 
آينده فكري به حال آن نش��ود، چشم انداز نامناسبي 
را ب��راي اين قضي��ه پيش بيني مي كنم و مش��كالت 

عديده يي به وجود خواهد آمد. 

گفتوگو

در طول سال هاي 87 تا 95 رخ داد

رشد 100درصدي وابستگي خزانه بازنشسته ها به دولت
گروه اقتصادكالن| 

نگراني هايي كه در خصوص وضعيت بودجه وجود دارد، 
دولت را بر آن داش��ته كه رويه صرفه جويي در هزينه  هاي 
ج��اري را در پيش بگيرد. با وجود اين، قس��مت مهمي از 
هزينه ه��اي دولت ش��امل بخش هايي اس��ت ك��ه امكان 
صرفه جويي در مورد آنها وجود ندارد. در اين ميان مي توان 
حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان را نام برد. وابستگي 
صندوق هاي بازنشستگي به منابع بودجه عمومي دولت يكي 
از مواردي است كه مسووالن دولت هم بارها آن را يكي از 
دغدغه ه��اي دولت در بودجه عنوان كرده اند.  در اين ميان 
اما يكي از مهم ترين انتقاداتي هم كه متوجه دولت روحاني 
مي ش��ود، افزايش بودجه جاري است. هزينه هاي ناشي از 
اج��راي قانون هدفمندي يارانه ها كه در دولت احمدي نژاد 
كليد خورد، بار مالي س��نگيني را ب��راي دولت هاي بعدي 
برجاي گذاش��ت و اين در حالي ب��ود كه درآمدهاي نفتي 
دول��ت هم با افت قيمت جهاني نف��ت و همچنين اعمال 
تحريم ها به شدت كاهش يافت.  بعد از اجراي توافق برجام 
گرچه درآمدهاي نفتي دولت به س��طح پيش از تحريم ها 
بازگشت اما باز هم ابهام در خصوص آينده برجام مي تواند 
بودجه را به شدت تحت تاثير قرار دهد. اهميت اين مساله 
تا بدان حد است كه طي چند روز اخير بازار ارز كشور هم 
به اظهارات اخي��ر رييس جمهوري اياالت متحده امريكا و 
شائبه هاي خروج امريكا از قرارداد برجام، واكنش نشان داد 
و شاهد افزايش قيمت دالر بوديم.  ابهام در آينده برجام و 
نگراني از افت دوباره درآمدهاي نفتي كشور در حالي است 
كه به نظر نمي رسد، امس��ال درآمدهاي مالياتي هم رشد 
چنداني داشته باش��د. گزارش بانك مركزي از درآمدهاي 
مالياتي دولت در چهارماهه نخس��ت س��ال جاري به رقم 
2۹هزار و ۶۹۰ ميليارد تومان رس��يده كه نه تنها افزايشي 
نس��بت به چهارماهه نخست سال گذش��ته نداشته، بلكه 

كاهش ۱۰ميليارد توماني را هم نشان مي دهد. 
اين وضعيت دولت را بر آن داش��ته كه در مورد بودجه 
س��ال آينده هم دست به عصا تر حركت كند. به نوعي كه 
بر اساس اعالم محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت حقوق و 
دستمزد كاركنان دولت سال آينده ۵درصد افزايش خواهد 
يافت؛ اين در حالي اس��ت كه افزايش حقوق كارمندان در 
بودجه س��ال ۱۳۹۵ به ميزان ۱۰ درصد تعيين شده بود. 
در اين ش��رايط، موضع دول��ت در كاهش هزينه هاي خود 
غيرقابل انكار است. نكته جالب اينجاست كه گرچه دولت 
مي تواند در خصوص مواردي همچون كاهش مزايا و كاهش 
ضريب افزايش حقوق كاركنان دولت، در هزينه هاي جاري 
بودجه اندكي صرفه جويي كند اما در زمينه بار مالي كه از 
جانب صندوق هاي بازنشستگي براي دولت ايجاد مي شود، 

امكان صرفه جويي هم وجود ندارد. 

  چالش هاي ساختاري صندوق هاي بازنشستگي
با توجه به وضعيت بحراني صندوق هاي بازنشستگي، 
روز ب��ه روز بر ميزان وابس��تگي آنها به حمايت مالي دولت 
اف��زوده مي ش��ود؛ ب��ا اين ح��ال تاكنون راه��كاري براي 
برون رفت صندوق هاي بازنشس��تگي از بحران به صورت 
جدي دنبال نش��ده اس��ت. نكته تامل برانگيز اينجاست 
كه وابس��تگي اي��ن صندوق ها به بودج��ه عمومي دولت 
روز ب��ه روز در حال افزايش اس��ت. به نوع��ي كه به گفته 
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي عضو كميس��يون برنامه و 
بودجه دولت، وابستگي صندوق هاي بازنشستگي به منابع 
بودجه عمومي دولت در س��ال ۱۳87 به ميزان ۳۶درصد 
ب��وده كه اين رقم در س��ال ۱۳۹۵ ب��ه 72درصد افزايش 
يافته اس��ت. افزايش ۱۰۰درصدي وابستگي صندوق هاي 
بازنشس��تگي به منابع بودجه عمومي آن هم در شرايطي 
كه دولت با افزايش چش��مگير هزينه هاي جاري خود در 
هماهنگ س��ازي دخل و خرجش با چالش هاي متعددي 
مواجه اس��ت، ض��رورت بازنگ��ري اساس��ي در وضعيت 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي را نماي��ان مي كن��د.  در اين 
خص��وص عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس گفت: در س��ال ۹۶ حدود ۴۰هزار ميليارد تومان 
به صندوق هاي بازنشس��تگي لشكري و كشوري پرداخت 
شده اس��ت. غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت وگو با 
خانه ملت با بيان اينكه بحران ورشكس��تگي صندوق هاي 
بازنشس��تگي در حال حاضر به عنوان يكي از ۶ ابرچالش 
اقتص��اد اي��ران مطرح اس��ت، گفت: تم��ام صندوق  هاي 
بازنشستگي كشور با مشكالت ساختاري، مالي و مديريتي 
روبه رو هستند و وضعيت صندوق هاي بازنشستگي لشكري 
و كش��وري به گونه يي است كه اگر دولت از منابع بودجه، 
كس��ري صندوق ها را تامين نكند، ورشكس��ته محسوب 
مي ش��وند.  عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي افزود: ورشكستگي اين صندوق ها 
به معناي بالتكليفي يك ميليون و 2۶8هزار نفر بازنشسته 

كشوري و ۶7۰هزار بازنشسته نيروهاي مسلح است. 
جعف��رزاده ب��ا بيان اينك��ه بنا ب��ه گ��زارش مقامات 
رسمي كش��ور حدود 7۵درصد از مستمري هاي صندوق 
بازنشستگي كش��وري و ۹8درصد از صندوق بازنشستگي 
لش��كري از مح��ل كمك ه��اي دولت پرداخت مي ش��ود، 
ادام��ه داد: تم��ام صندوق ه��اي بازنشس��تگي در ايران از 
برنامه پرداخت هاي جاري تبعيت مي كنند. بر اس��اس اين 
برنامه، تع��دادي از كاركنان در ح��ال پرداخت حق بيمه 
هستند و بازنشس��تگان صندوق از محل درآمد حاصل از 
اين حق بيمه ها مس��تمري دريافت مي كنن��د كه در اين 
حالت، قسمت عمده درآمد صندوق از محل حق بيمه هاي 

دريافتي است. 

  عبور صندوق هاي بازنشستگي از مرز بحران
جعفرزاده با اشاره به اينكه نرخ پشتيباني شامل نسبت 
اف��راد پرداخت كنن��ده حق بيم��ه به اف��راد دريافت كننده 
مس��تمري، براي اين صندوق ها حياتي اس��ت، يادآور شد: 
بررسي استانداردهاي جهاني نشان دهنده آن است كه نرخ 
ياد ش��ده بايد در حالت طبيعي معادل هفت باش��د، يعني 
ب��ه ازاي هر هف��ت نفر كه حق بيم��ه مي پردازند، يك نفر 
مستمري بگير وجود داشته باشد و چنانچه اين نرخ به پنج 
برس��د، صندوق در مرز بحران قرار دارد، اما مطالعات انجام  
شده نشان دهنده اين است كه نرخ پشتيباني براي صندوق 
بازنشستگي كشوري بسيار پايين تر از رقم ياد شده است و 
در نتيجه صندوق هاي ياد شده از مرز بحران عبور كرده اند. 
نماينده رشت در مجلس شوراي اسالمي افزود: پايداري 
صندوق هاي بيمه يي و بازنشس��تگي به يكي از دغدغه هاي 
جدي سياست گذاران بدل ش��ده؛ به گونه يي كه به عنوان 
يكي از موضوعات خاص كالن فرابخش��ي در بند )ب( ماده 
)2( قانون برنامه شش��م توس��عه مورد تاكيد قانونگذار قرار 
گرفت��ه اس��ت.  وي با بيان اينكه ماهي��ت بلند مدت بودن 
سررس��يد وجوه تحت مديريت صندوق هاي بازنشستگي، 
صندوق ه��ا را قادر كرده تا منابع خود را به ش��كل پايدار و 
موثرتري تخصيص دهند، ادامه داد: اين امر شايد مهم ترين 
دلي��ل توجه دولت ها ب��ه صندوق هاي بازنشس��تگي براي 

افزايش پس اندازهاي بلندمدت در جامعه باشد. 
جعفرزاده ايمن آب��ادي اظه��ار ك��رد: اهمي��ت ديگ��ر 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي از نظر اصالح نظ��ام مالكيت 
اس��ت، چراكه در بيش��تر بازارهاي س��رمايه، صندوق هاي 
بازنشس��تگي بخش قابل مالحظه ي��ي از دارايي هاي بازار 
را در اختي��ار دارند و جايگاه بس��يار خاصي در نظام تامين 
مالي بازار سرمايه بر عهده دارند.  وي با بيان اينكه حداقل 
انتظاري كه از مسووالن صندوق هاي بازنشستگي مي توان 
داش��ت، اين است كه با اس��تفاده از منابعي كه به صورت 
ماهانه از بيمه شدگان دريافت مي كنند، زمينه تامين درآمد 
مكفي و رفاهي نسبي در دوران بازنشستگي را فراهم كنند، 
افزود: صندوق ها ماهيت بين نس��لي دارند و منابع  آنها بايد 
به صورت كارآمد سرمايه گذاري شود تا در ارائه خدمات در 
آينده دچار بحران نشوند و از ميزان وابستگي  خود به بودجه 

عمومي دولت بكاهد. 

 ناتواني هاي مديريتي صندوق ها
جعفرزاده پيام��د مديريت ناكارآمد صندوق ها در چهار 
دهه گذشته را وابستگي شديد صندوق هاي بازنشستگي به 
بودجه عمومي دولت دانس��ت و تصريح كرد: اين امر يكي 
از اصلي ترين مصاديق گران اداره ش��دن دولت اس��ت، زيرا 
صندوق ها با وجود در اختيار داشتن منابع گسترده در طول 

سنوات پيشين، براي پرداخت مستمري ماهانه بازنشستگان 
تحت پوشش نياز به تخصيص اعتبار از محل منابع عمومي 
دارند.  جعفرزاده ايمن آبادي افزود: بر اساس ارقام مطلق در 
س��ال ۹۱ بايد از محل بودجه عمومي مبلغ ۱۵هزار و ۶۰۰ 
ميليارد تومان به صندوق بازنشس��تگي كشوري و سازمان 
تامين اجتماعي نيروهاي مسلح كمك شود، در حالي كه بر 
اساس قانون بودجه سال۹۶ اين رقم بالغ بر ۴۰هزار و ۴۹7 
ميليارد تومان اس��ت.  وي ب��ا بيان اينكه ماهيت هزينه يي 
بودن كمك هاي دولت به صندوق ها قابل تامل است، ادامه 
داد: طي سال هاي اخير تحريم هاي شديد اقتصادي منجر به 
از هم گسيختگي فرآيندهاي مولد اقتصادي شده و دولت را 
با محدوديت هاي جدي بودجه يي مواجه كرده است. در اين 
شرايط پرداخت هاي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي 
به شدت تغيير يافته است و پرداخت حدود ۴۰هزار ميليارد 
تومان از منابع ۳۴7 هزار ميليارد توماني بودجه سال ۱۳۹۶ 
به دو صندوق بازنشس��تگي لشكري و كشوري قابل توجه 

است.  

 لزوم برنامه ريزي براي سرمايه گذاري
وي ب��ا بي��ان اينكه به اس��تناد آماره��اي مقام هاي 
رسمي كش��ور، وابس��تگي صندوق هاي بازنشستگي به 
منابع عمومي دولت از ۳۶درصد در س��ال ۱۳87 به 72 
درصد در س��ال ۱۳۹۵ رسيده است، افزود: روند افزايش 
وابس��تگي صندوق هاي بازنشس��تگي كشوري به منابع 
دولتي مناس��ب ارزيابي نمي شود و در اين باره بايد خود 

صندوق ها باكفايت درص��دد افزايش بهره وري و كاهش 
وابس��تگي به منابع دولتي باشند.  جعفرزاده ايمن آبادي 
در تشريح مشكالت صندوق هاي بازنشستگي ادامه داد: 
نگاه كوتاه مدت و ميان مدت به صندوق هاي بازنشستگي، 
بدهي ه��اي دولت��ي ب��ه صندوق ه��ا از جمل��ه بدهي 
۱۰۰هزار ميلي��ارد توماني دولت ب��ه تامين اجتماعي، 
واگذاري ش��ركت هاي ورشكس��ته در قالب رد ديون به 
صندوق ها از جمله مش��كالت صندوق هاي بازنشستگي 
اس��ت.  جعفرزاده ايمن آبادي يادآور ش��د: از آنجايي كه 
صندوق هاي بازنشس��تگي عامل تجهي��ز پس اندازهاي 
بلندمدت هس��تند و تشكيل سرمايه در كشور را ممكن 
مي كند، پيشنهاد مي ش��ود براي تامين آتيه گروه هاي 
مختلف بيمه شونده و ايجاد رفاه و آرامش در بين مردم، 
صندوق هاي بازنشس��تگي با اصالح س��اختار، موضوع 

سرمايه گذاري را با جديت بيشتر برنامه ريزي كنند. 
به اذعان مس��ووالن، وضعيت صندوق هاي بازنشستگي 
از مرز بحران هم عبور كرده اس��ت و بي تفاوتي به معضالت 
موجود در اين خصوص، معيشت بازنشستگان را تحت تاثير 
قرار خواهد داد. اما نكته جالب توجه اينجاست كه با وجود 
اعتراف مس��ووالن به وضعيت بحراني صندوق ها، خبري از 
بازنگري در ساختار صندوق ها يا تالش براي ساماندهي آنها 
به گوش نمي رسد. به طور قطع، مناسب ترين راه براي حل 
اين بحران اجراي اصالحات اساس��ي در نظام بازنشستگي 
و صندوق هاس��ت. گرچ��ه اين گزين��ه نياز به ب��ازه زماني 

طوالني تري دارد اما آثار آن ماندگارتر خواهد بود. 
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تاكيدبركاهشنرخها
اقداميالزم

كاهش هزينه ه��اي تجهيز 
منابع براي بانك ها اكنون يكي 
از اولويت هاي جدي به حساب 
مي آيد و اقدام بانك مركزي در 
ابالغ مجدد مصوبه 14ماه قبل 
و تاكيد ب��ر رعايت نرخ هاي آن 
مصوبه بدون شك كمك بزرگي 
در راس��تاي تحقق اين اولويت 
است. شبكه بانكي در ايران اعم 

از خصوصي و دولتي همواره خود را به پرداخت تسهيالت 
به بخش واقعي اقتص��اد و تامين مالي واحدهاي مولد در 
حوزه هاي مختلف متعهد مي داند. عالوه بر اين در بسياري 
از موارد مانند پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج نيز 
تم��ام توان خود را براي كمك به بانك  مركزي و دولت به 
 كار مي بندد تا مس��ووليت خود را در قبال اقش��ار مختلف 

جامعه به ويژه جوانان ايفا كرده  باشد. 
انجام اين مسووليت ها اما مستلزم افزايش توان بانك ها 
در تجهيز منابع و كاهش هزينه هاي تجهيز منابع اس��ت. 
خوش��بختانه مسووالن بانك مركزي عالوه بر ابالغ مجدد 
نرخ ه��اي مص��وب، تمهيدات ديگري نيز ب��راي كمك به 
بانك ها انديشيده و اجرايي كرده اند كه ازجمله مهم ترين 
و موثرترين اين تمهيدات، تبديل اضافه برداشت بانك ها به 
خط اعتباري است. اين اقدام قطعا به بانك ها در كاستن از 
هزينه ها و تسهيل اعطاي وام هاي ضروري ياري مي رساند 
و ب��ه اين ترتيب گام ديگري در تامي��ن منابع مالي براي 

بخش واقعي اقتصاد برداشته خواهد شد. 
اهميت تسهيل و تسريع تامين مالي بخش هاي مولد 
و پيشرو در اقتصاد به ويژه در مقطع زماني فعلي از آن رو 
دوچندان اس��ت كه نش��انه ها و شواهدي هر چند ضعيف 
از تس��ري رونق به اليه هاي پايين تر اقتصاد كش��ور شاهد 
مي ش��ود. بنابر آمارهاي رسمي در س��ال گذشته پس از 
مدت ها فاصله هزينه ها و درآمدهاي جاري بخش خصوصي 
و خانواره��ا در اقتصاد ايران به مق��دار قابل تاملي كاهش 
پيدا كرده كه مي تواند نشانه روشني از افزايش هزينه كرد 
خانوارها و به تبع آن افزايش تقاضاي كل و محركي براي 
توليد بيشتر و رونق باشد. اگرچه در اين تراز نبايد از سهم 
درآمد حاصل از س��ود سپرده هاي بانكي نيز غافل بود اما 
در مجموع مي توان اميد داش��ت با افزايش تزريق منابع از 
كانال شبكه بانكي در آينده يي نه چندان دور شاهد رونق 
بيشتر و محسوس در اقتصاد كش��ور به ويژه در اليه هاي 
خرده فروش��ي و... باشيم. بر همين اساس تاكيد بر كاهش 
نرخ سود را در مختصات زماني فعلي بايد اقدامي ضروري، 
شايس��ته و البته موثر دانست كه با همكاري شبكه بانكي 

قطعا مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند.

تحقق100درصديوامازدواج
دربانكقرضالحسنهمهرايران

بانك قرض الحس��نه مهر ايران در راستاي طرح ضربتي 
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ازدواج در كشور از مرداد ماه 

تاكنون 100درصد تعهدات خود را انجام داده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه مهر ايران، 
بانك قرض الحس��نه مهر ايران در راس��تاي اج��راي بند)ج( 
تبصره 1۶قانون بودجه سال 1۳۹۶ موضوع اعطاي تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج و با هدف كاهش صف انتظار متقاضيان، 
اين اقدام را با اولويت پرداخت تسهيالت به مناطق محروم و 
به ترتيب تاريخ ثبت نام در س��امانه قرض الحسنه ازدواج در 
دستور كار خود قرار داد و تاكنون بالغ بر 1۵هزار و ۳۳0فقره 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج يكصد ميليون ريالي به زوجين 

پرداخت كرده است. 
در راس��تاي اجرايي ك��ردن طرح ضربت��ي پرداخت وام 
قرض الحس��نه ازدواج در ۳1 استان كشور از تاريخ اول مرداد 
ماه تا 1۵مهر ماه س��ال ۹۶ اين بانك 1۵هزار و ۳۳0فقره وام 
قرض الحس��نه ازدواج به ارزش 1۵۹۹ميليارد ريال پرداخت 
ك��رد. بنابر اين گزارش، بانك قرض الحس��نه مه��ر ايران در 
اس��تان هاي مازندران، تهران، خوزس��تان، خراسان رضوي، 
اصفه��ان و آذربايجان ش��رقي به ترتيب بيش��ترين ميزان 

پرداخت وام ازدواج را داشته است. 
در اج����راي ط�����رح ض�ربت���ي اعطاي تس��هيالت 
قرض الحس��نه ازدواج و براس��اس تفاهمنامه انجام شده بين 
بانك قرض الحس��نه مهرايران و بانك مركزي، مقرر شده بود 
طي ۶0 روز كاري)مرداد و ش��هريور ماه( 1۵هزار و ۳00فقره 
وام ازدواج و جهيزيه به زوج هاي جوان پرداخت شود و در اين 

راستا به 100درصد تعهدات خود عمل كرده است. 

مساعدتبانكآيندهوموسسه
مللدرافضلتوسووحدت

بانك آينده و موسسه اعتباري ملل با هدف مساعدت به 
هموطنان عزيز و دارندگان س��پرده هاي خرد در تعاوني هاي 
منحله افضل توس و وحدت، سپرده هاي تا سقف ۳0ميليون 
ريال را با وجود عدم تكميل فرآيند شناسايي، ارزيابي و انتقال 
دارايي هاي آن تعاوني ها از محل منابع خود پرداخت مي كنند. 
براس��اس قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب سال 
1۳۸۳ و آيين نام��ه اجراي��ي اين قانون مصوب س��ال 1۳۸۶ و 
مصوبه ۲۷ ارديبهش��ت ماه سال 1۳۹0 ش��وراي پول و اعتبار، 
اقدامات الزم براي س��اماندهي بازار غيرمتشكل پولي از جمله 
تعاوني هاي اعتبار از سال هاي گذشته در دستور كار قرار گرفته 
ودر قوانين اخير از جمله قانون احكام دايمي و قانون برنامه ششم 
توسعه بر همكاري ساير نهادهاي مسوول براي انجام اين وظيفه 
به نحو احس��ن تاكيد شده است. در اين راستا با هدف تكميل 
فرآيند ساماندهي تعاوني هاي اعتبار غيرمجاز و تعيين تكليف 
سپرده سپرده گذاران، مديريت دارايي ها و بدهي هاي تعاوني هاي 
اعتبار غيرمجاز منحله افضل توس و وحدت )آرمان( به ترتيب 
به بانك آينده و موسسه اعتباري ملل در دستور كار قرار گرفته 
و براساس تاييد شوراي پول و اعتبار، تحقق موضوع مجدانه در 
دس��ت پيگيري است. شايان ذكر اس��ت از جمله عوامل اصلي 
براي پاس��خگويي به سپرده گذاران تعاوني هاي اعتبار غيرمجاز 
منحله افضل توس و وحدت، تكميل فرآيند شناسايي، ارزيابي 
دقيق و انتقال دارايي هاي اين تعاوني ها با هدف احقاق حداكثري 
حقوق س��پرده گذاران تحت نظر مراجع قضايي و بانك مركزي 
به بانك آينده و موسس��ه اعتباري ملل اس��ت. بديهي اس��ت، 
مسووليت بانك آينده و موسسه اعتباري ملل در پاسخگويي به 
سپرده گذاران اين تعاوني ها، صرفا محدود به ميزان دارايي هاي 
شناس��ايي و ارزيابي شده و انتقال يافته به بانك آينده و موسسه 
ملل خواهد بود و براساس قانون برنامه ششم توسعه، مسووليت 
ايفاي تعهدات و پرداخت بدهي هاي موسسات مذكور بر عهده 

سهامداران، مديران و مسووالن مربوطه است. 

يادداشت

اخبار

گزارشميداني»تعادل«ازبازارارزوطال

احتياط بازار در خريد و فروش ارز
پيشبينيبرخيفعاالنبازارمبنيبركاهشنرخارزازروزسهشنبه  جهشاونسطالدرمقابلسقوطدالرويورو

گروهبانكوبيمه| احسانشمشيري|
 درحالي كه برخ��ي فعاالن بازار انتظار داش��تند روز 
دوشنبه با آغاز به كار بازارهاي جهاني قيمت رسمي دالر 
كه هر روز صبح از س��وي بانك مركزي اعالم مي ش��ود با 
افزايش چشم گيري مواجه شود؛ اما چنين نشد و دالر فقط 
۳۵ريال افزايش يافت و شبكه بانكي روز دوشنبه 1۷مهر 
۹۶ ن��رخ رس��مي ۳ ارز را كاه��ش و ۳۵ ارز را افزايش و 
به��اي يك ارز را بدون تغييري اعالم كرد. بر اين اس��اس 
دالر ب��ا ۳۵ريال افزايش ۳40۸4ري��ال، پوند با 1۶۶ريال 
كاهش 44۶۵۳ريال و يورو با رشد ۶4 ريالي 4000۸ريال 

ارزش گذاري شد. 
به گزارش»تع��ادل« افزايش ۳۵ريال��ي دالر و قيمت 
۳40۸توماني آن باعث ش��د كه نوسان دالر نسبت به روز 
يك شنبه كمتر باشد و بر اين اس��اس در بازار آزاد تهران 
قيمت دالر با ۲۷تومان رش��د نسبت به روز يك شنبه در 
دامنه 4010 تا 404۵تومان نوس��ان داش��ت و در برخي 
س��اعت روز به 4هزار تومان رس��يد. اما رشد يورو باالتر از 
دالر قاب��ل توجه بود و با رش��د ۷۹توماني 4۸۲۵تومان به 
فروش رفت. همچنين بهاي پوند 4تومان رش��د داشت و 
ب��ه ۵۲۹1 تومان رس��يد و درهم با 1۷توم��ان افزايش به 

11۵تومان معامله شد. 
برخي كارشناسان بازار ارز با توجه به نرخ برابري يورو 
در براب��ر دالر در بازارهاي جهاني معتقدند كه با توجه به 
نرخ يورو 4۸۲۵توماني و برابري يورو در برابر دالر مي توان 
پيش بين��ي كرد كه ن��رخ بالقوه دالر اكن��ون در محدوده 
4100تومان اس��ت. در ب��ازار طال نيز هر اونس جهاني به 
1۲۸۲دالر افزايش يافت و در نتيجه اين افزايش 10دالري 
و رش��د ن��رخ دالر در برابر ريال هر گ��رم طالي 1۸عيار 
1۷۹۲تومان رشد كرد و به 1۲4هزار و ۹00تومان رسيد. 
سكه طرح جديد هم با رشد ۹هزار توماني يك ميليون و 
۳0۲هزار تومان فروخته شد. طرح قديم هم با ۳هزار تومان 
رش��د يك ميليون و ۲۵1هزار تومان فروخته معامله شد. 
نيم سكه با ۳هزار تومان رشد ۶۶۲ هزار تومان، ربع سكه با 
يك هزار تومان رشد ۳۸۷هزار تومان و سكه گرمي با هزار 

تومان رشد ۲۵۳هزار تومان معامله شد. 

احتياطصرافانبرايخريدارز
روز گذشته صرافان بازار تمايل كمتري براي خريد ارز 
از خود نشان دادند و به دليل انتشار خبر احتمال كاهش 
نرخ ارز در روزهاي آينده با احتياط عمل كرده و در نتيجه 
تعداد فروشندگان در بازار بيشتر بود. شايد به اين دليل كه 
صرافان پيش بيني مي كنند كه نرخ ارز روند نزولي به خود 
بگيرد و شبكه بانكي مداخله كند و همين امر سبب شده تا 
ميزان خريد هاي خود را به حداقل كاهش دهند همچنين 
تابلو نرخ ها در اكثر صرافي ها خالي بود و نرخي روي تابلو 

براي ارزهاي معتبر مشاهده نمي شد. 

پيشبينيكاهشنرخازروزسهشنبه
به گ��زارش »تع��ادل« درحال��ي قيم��ت دالر از روز 
يك شنبه از مرز 4هزار تومان در بازار آزاد عبور كرد و روز 
دوش��نبه بين 4040و 4010تومان معامله شد كه برخي 
صرافان معتقدند دالر از امروز سه شنبه روند نزولي به خود 

گرفته و قيمت ها در اين بازار كاهش مي يابد. 
برخي صرافان ميدان فردوس��ي تا چهارراه استانبول و 
كارشناسان اقتصادي روند افزايشي را براي دالر پيش بيني 
كرده اند و معتقدند كه با اجراي برنامه تك نرخي شدن ارز 
توسط بانك مركزي تقاضا براي دالر افزايش خواهد يافت 
و بر اين اس��اس دالر در ماه هاي آينده احتماال با نوسانات 
بيشتري نس��بت به س��اير ارزها مواجه مي شود اما بانك 
مرك��زي بارها اطمينان خاطر داده كه آرامش در اين بازار 

برقرار است و بازار را دايما رصد و مديريت مي كند. 
برخي فعاالن ب��ازار ارز نيز يك��ي از داليل ركوردزني 
قيم��ت دالر در ب��ازار آزاد در روز يك ش��نبه را مرتبط با 
اظهارات اخير رييس جمهور امريكا ارزيابي كرده و معتقدند 
كه در يك هفته تا 10روز آينده، بازار ارز با نوس��ان مواجه 
خواهد بود و پس از آن روند با ثبات و با نوسان كمتري را 

به خود مي گيرد. اما عده يي ديگر از فعاالن بازار معتقدند 
كه به خاطر طبيعت بازار در نيمه دوم سال و نزديك شدن 
به پايان س��ال ميالدي، انتظار مي رف��ت كه تا بهمن ماه 

نوسان بازار ارز كم و بيش ادامه يابد. 

افزايشبيشاز100تومانيدالرويورو
 روند قيمت يورو نش��ان مي دهد كه در نخستين روز 
پاييز 4۶۹۶تومان بوده و در 4۷۵4تومان متوقف ش��د. اما 
روز دوش��نبه با ۷۹تومان رش��د به 4۸۲۵تومان رسيده و 

1۲۹تومان در 1۷روز افزايش داشته است.
 نرخ آزاد دالر نيز طي 1۷روز اخير تقريبا افزايشي بوده 
و از ۳۸۹۵تومان در نخستين روز مهر ماه جاري اكنون از 
م��رز 4000تومان عبور كرده و به 4010تومان رس��يده و 
همچنان باالتر از 4000توم��ان قرار دارد و 11۵تومان در 

1۷روز رشد كرده است. 
قيمت دولت��ي دالر نيز همين روند افزايش��ي را طي 
ك��رده؛ به نحوي كه نرخ رس��مي دالر از ۳۳۶0تومان در 
نخس��تين روز مهر ب��ه ۳40۸تومان در 1۷مهر رس��يد و 
4۸تومان در 1۷روز افزايش داشته است. اكنون فاصله دو 
نرخ مبادله يي و رس��مي دالر به ۶0۲ تومان رس��يده و از 
اختالف ۵۳۳ توماني روزهاي اول مهر فاصله گرفته است. 

خريدوفروشهااحتياطيشد
رييس اتحاديه طال و جواهر داليل رشد قيمت طال و 
سكه در روزهاي يك شنبه و دوشنبه را افزايش نرخ دالر در 
بازار اعالم كرد. محمد كشتي آراي با بيان اينكه نرخ سكه 
روز دوشنبه در بازار به مرز يك ميليون و ۳00هزار تومان 
رسيده است، اظهار كرد: رشد قيمت ها در بازار داخلي طال 
و سكه درحالي رخ داده كه نرخ جهاني هر اونس طال رشد 
محسوسي نداشته و نوس��ان محدودي معادل ۲تا ۵ دالر 
داشته است. رييس اتحاديه طال و جواهر، التهاب در بازار 
ارز را دليل رشد قيمت ها در بازار داخلي طال و سكه عنوان 
كرد و افزود: با توجه به اينكه قيمت ها در بازار ارز لحظه يي 

است، نرخ ها در بازار طال نيز صعودي شده است. 
وي درباره وضعيت خريد و فروش در بازار گفت: عرضه 
و تقاضا در بازار معمولي است؛ اما فروش ها با احتياط انجام 
مي ش��ود و همين امر باعث ش��ده تا فروشندگان رغبت 
كمتري در معامالت داش��ته باش��ند و همي��ن امر نيز به 
افزايش قيمت ها در بازار دامن مي زند. وي ادامه داد: البته 
ناگفت��ه نماند كه تعداد خريداران در بازار همانند روزهاي 
گذشته است و تفاوت محسوسي در اين بخش وجود ندارد 
بر همين اساس رغبت براي خريد در بازار زياد است. نرخ 

سكه تمام بهار آزادي كه روز يك شنبه ۳0هزار تومان رشد 
يافته بود، دوشنبه نيز در ادامه اين روند 10هزار تومان تا 

اين لحظه از معامالت رشد داشته است. 

سقوطدالرويورو
ش��اخص بورس كش��ورهاي آسيا در نخس��تين روز 
معامالت هفته جاري ميالدي با سير صعودي شروع به  كار 
كرد و طال هم خوش رنگ تر شد؛ در حالي كه دالر و يورو 

با سير نزولي روبه رو شدند. 
به گزارش رويترز، ش��اخص بورس كشورهاي آسيايي 
در روز دوش��نبه با روند افزايشي شروع به  كار كرد؛ ضمن 
اينكه ش��اخص بورس چين هم بعد از يك هفته تعطيلي 
به بيشترين سطح خود در بيست و يك ماهه اخير رسيد. 
در همي��ن حال ش��اخص CSI۳00 چين 1.۷درصد 
افزايش داش��ت كه بيش��ترين رقم از اواخر س��ال ۲01۵ 
ميالدي به بعد اس��ت. همچنين ميانگين شاخص بورس 
آسيا-اقيانوس��يه در منطقه خارج از ژاپ��ن ۲دهم درصد 
افزايش پيدا كرد و در اس��تراليا بورس اين كش��ور ۵دهم 
درص��د و بورس »نيكي« ژاپن هم يك دهم درصد جهش 
داش��تند. در اروپا شاخص STOXX ۶00، ۲دهم درصد 
رش��د پيدا كرد. در بازار جهاني ارز، شاخص ارزش دالر در 
برابر ۶ سبد اصلي ارز جهاني به ۹۳.۷۶۸ واحد تنزل پيدا 
ك��رد؛ ضمن اينكه هر دالر به 11۲.۵۷ ين كاهش يافت و 
يورو به دليل بحران منطقه كاتالونيا اسپانيا به 1.1۷۳۷دالر 
كاهش پيدا كرد. پوند انگليس هم به دليل احتمال اخراج 

وزير خارجه انگليس توس��ط »تراز مي« نخست وزير اين 
كشور به 1.۳0۹0 دالر افزايش يافت. 

بر همين اساس هر اونس طالي جهاني با ۵دهم درصد 
رشد به يك هزار و ۲۸۲دالر و ۵۶سنت رسيد. 

به دنب��ال ب��اال گرفتن تنش سياس��ي مي��ان آنكارا-
واشنگتن، لير تركيه به ۳.۷۶۹4 در برابر دالر امريكا رسيد 
ك��ه به عنوان كمترين رقم از ژانويه س��ال جاري ميالدي 
يعني ۸ماهه اخير محسوب مي شود. در همين حال امريكا 
صدور رواديد را براي ش��هروندان تركيه يي متوقف كرده و 

تركيه هم عمل مقابله مثل را انجام داده است. 

آيندهدالردربرزخيكانتخاب
اين درحالي است كه سرمايه گذاران جهاني با اضطراب 
منتظر تصميم رييس جمهور امريكا درباره انتصاب مجدد 
جان��ت يلن به عن��وان رييس فدرال رزرو ي��ا انتخاب يك 

جانشين جديد هستند. 
روس��اي جديد براي ف��درال رزرو به ندرت بر س��ركار 
مي آين��د. خانم يلن نهمين رييس ف��درال رزرو امريكا از 
زمان پايان جنگ جهاني دوم اس��ت. دورنماي اين تغيير 
به همراه خالي شدن ۳ كرسي در هيات مديره فدرال رزرو، 
بازار و همچنين دالر را در برزخ نگه داشته است. دالر كه از 
ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون عمدتا تحت فشار بوده، 
اخيرا خريداران را جذب كرده اس��ت. رش��د ۲.۸درصدي 
ش��اخص دالر در براب��ر ارزهاي رقيب طي ماه گذش��ته، 
ممكن است اندك به نظر برسد اما داليلي وجود دارد كه 

بر اين باور باش��يم رشد دالر ممكن است ادامه پيدا كند.  
اقتصاد امريكا قوي به نظر مي رسد و بازار از تصميم بانك 
مركزي براي تحكيم بيش��تر سياست پولي در اواخر سال 
ج��اري و اصالحات مالياتي كه در راهند، اس��تقبال كرده 
است. رش��د فعاليت بخش خدمات امريكا، هفته گذشته 

دالر را 0.۵درصد در برابر ين ژاپن باال برد. 
اما انتخاب رييس فدرال رزرو، روند رشد دالر را محدود 
كرده است. در آستانه تصميم دونالد ترامپ، سرمايه گذاران 
ب��ه حدس و گمان درباره نامزدهاي احتمالي اين س��مت 
نشس��ته اند. اولريش لوچمان از كامرس بانك در اين باره 
اظهار كرد: رقابت براي اين س��مت عالي در بانك مركزي 
امريكا گش��وده ش��ده و به همين منوال، بخش بزرگي از 
آينده دالر در بازار مبادالت ارزي را تحت تاثير قرار مي دهد. 
حساسيت بازار با گزارش ها درباره نامزدهايي كه موافق 
تسهيل سياست پولي هس��تند، نمايان شد و در نتيجه، 
شاخص دالر ضعيف تر شد. انتخاب رييس جديد از سوي 
دونالد ترامپ يك پرسش جدي را در ميان سرمايه گذاراني 
برانگيخته كه طي چند دهه گذش��ته نگراني از اين بابت 
نداش��تند. اين پرسش وجود دارد كه آيا ترامپ كه نسبت 
به كنوانس��يون هاي كاخ س��فيد اعتناي چنداني نداشته، 
به دنب��ال تاثيرگ��ذاري غيرمس��تقيم بر سياس��ت پولي 
اس��ت. به گفته ايتاي توچمان مدير معامالت فاركس در 
س��يتي گروپ، سياسي س��ازي بانك مركزي، يك نگراني 

برحق براي بازارهاست. 
استين جاكوبس��ن اقتصاددان ساكس��وبانك انتخاب 
ريي��س ف��درال رزرو امري��كا را به هم��راه كنگره حزب 
كمونيست چين و جهت سياست پولي بانك مركزي ژاپن، 
در ميان سه نگراني اصلي بازار رتبه بندي كرده است. بازار 
نس��بت به روي كار آمدن يك رييس مستقل خوش بين 
نيس��ت. به همراه بازي ح��دس و گمان، اين بحث مطرح 
اس��ت كه رييس جمهور امريكا از بانك مركزي اين كشور 
چه مي خواهد. ديدگاه عمومي بر اين است كه كاخ سفيد 
ي��ك رييس و يك كميته سياس��ت گذاري مي خواهد كه 
نرخ هاي بهره را پايين نگه دارند و بار رگوالتوري بر بانك ها 
را س��بك كنند.وي در ادامه افزود: آنچه ترامپ مي خواهد 
سياست پولي آسان است بنابراين تصور مي كنم كه بانك 
مركزي سياست پولي فوق العاده تسهيلي خواهد داشت و از 
دالر ضعيف تر حمايت خواهد كرد. سياست هاي وي بدون 

دالر ضعيف تر، موثر واقع نخواهد شد. 
اگر اين ديدگاه عمومي جامعه سرمايه گذاران باشد، 
تعجب��ي ندارد كه روند صعودي دالر ش��كننده به نظر 
مي رس��د. به گفته تحليلگران بانك امريكا مريل لينچ، 
رش��د ارزش دالر پس از تابستان بسيار سطحي به نظر 
مي رس��د و تحت تاثير موضع بانك مركزي امريكا براي 
تحكيم سياس��ت پولي، آمار اقتصادي قوي و انتظارات 
براي اصالحات اقتصادي بوده كه به ايجاد فرصت براي 
فروش دوباره دالر كمك كرده است. عريف حسين يكي 
از مديران ش��ركت تي راوي پرايس مي گويد پرس��ش 
كليدي اين اس��ت كه آيا مش��كل بيش��تر پيش روي 
دالر قرار دارد. تقريب��ا همه عواملي كه انتظار مي رفت 
به قوي تر ش��دن دالر كمك كنند، رخ نداده اند و ما در 
مقطعي هس��تيم كه انتظارات نس��بت به اينكه ترامپ 
سياست هاي موافق رشد اقتصادي را اجرا خواهد كرد، به 

پايين ترين سطح ممكن رسيده است. 
انتظ��ارات پايين در ذهن بازار ريش��ه دوانده اس��ت. 
انتظ��ارات قابل مالحظه يي وج��ود دارد كه بانك مركزي 
امريكا نرخ هاي بهره را در دس��امبر افزايش خواهد داد، اما 
درباره سال آينده صحبتي نمي ش��ود زيرا سرمايه گذاران 
و بانك مركزي نس��بت به روند رش��د آهسته تورم نگران 
هس��تند. اين بدبيني ممكن است احتمال اينكه تصميم 
ترام��پ درباره انتخ��اب رييس بانك مرك��زي براي دالر 

مشكل آفرين شود را كاهش دهد. 
براساس گزارش فايننشيال تايمز، درحالي كه انتخاب 
ريي��س فدرال رزرو امريكا حايز اهميت اس��ت، اما عوامل 
ديگري ش��امل تحكيم سياس��ت پولي س��اير بانك هاي 

مركزي وجود دارد كه بر دالر تاثير مي گذارد. 

موافقتنامه همكاري ميان شبكه بانكي ايران و بانك توسعه و 
تجارت سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو صبح ديروز با حضور 

مقامات ارشد بانكي دو كشور در آنكار امضا شد. 
به گزارش »تعادل«، براساس اين موافقتنامه شرايط و ضوابط 
فعالي��ت دفتر نمايندگي بانك اكو در قلمرو جمهوري اس��المي 
ايران تعيين مي ش��ود. پيش از اين موافقتنامه هاي مشابهي بين 
بان��ك اكو و دولت تركيه ب��ه عنوان ميزبان دفتر مركزي بانك و 
دولت پاكس��تان به عنوان ميزبان دفت��ر نمايندگي بانك اكو در 

كراچي منعقد شده بود. 
اجازه امضاي اي��ن موافقتنامه به موجب مصوبه هيات دولت 
داده ش��ده كه به موجب اين مصوبه، الزم است مراحل تصويب 
و اجراي موافقتنامه ظرف حداكثر سه سال طي شود. همچنين 
موافقتنامه مذكور پس از طي مراحل قانوني و تصويب آن توسط 

مجلس شوراي اسالمي الزم االجرا خواهد بود. امضاي موافقتنامه 
همكاري، امكان گس��ترش فعاليت ه��اي بانك اكو در ايران را به 
دنبال خواهد داش��ت و با اجراي آن حضور موثرتر بانك اكو در 
اعطاي تس��هيالت مالي به بانك هاي ايران��ي و اعطاي فاينانس 
به پروژه هاي توس��عه يي در ايران امكان پذير خواهد ش��د. بانك 
اك��و همچنين مي تواند ب��ا فراهم آوردن زيرس��اخت هاي مالي 
ضروري، نقش موثري در گسترش بازرگاني بين اعضاي سازمان 

همكاري هاي اقتصادي اكو داشته باشد. 
اين موافقتنامه با حضور مقامات ارش��د بانكي ايران، س��فير 
جمهوري اسالمي ايران در تركيه، مديركل امور بين الملل بانك 
مرك��زي و برهان الدي��ن آكتاش معاون بانك توس��عه و تجارت 
س��ازمان همكاري هاي اقتصادي اكو  1۸ مهرماه 1۳۹۶در آنكار 

پايتخت تركيه به امضا رسيد. 

گسترشفعاليتهايبانكاكودرايران
ناص��ر حكيمي مع��اون فناوري هاي نوين در مورد اس��تقرار نظام 
جديد كارمزد براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت گفت: اين 
تصميم با هدف جلوگيري از ايجاد حباب اضافه در س��هام بوده و قرار 

نيست، شوكي وارد شود. 
به گزارش بورس پرس؛ ناصر حكيمي درباره تصميم شبكه بانكي و 
شاپرك براي كاهش هزينه هاي بانك ها از طريق استقرار نظام جديد 
كارمزد براي 1۲ ش��ركت ارائه دهنده خدم��ات پرداخت مخصوصا 4 
ش��ركت بورسي كارت اعتباري ايران كيش، آپ، به پرداخت و تجارت 
الكترونيك پارسيان توضيح داد: اين برنامه با هدف جلوگيري از ايجاد 
حباب اضافه در سهام شركت ها و ممانعت از زيان احتمالي سهامداران 
بوده و قرار نيست، شوكي وارد شود. وي ادامه داد: استقرار نظام جديد 
كارمزد در حال بررسي بوده اما تاكنون عدد و رقمي تعيين نشده بلكه 
به ش��ركت هاي پرداخت تذكر داده ش��ده تا با توجه به افزايش حجم 

تراكنش ه��ا و افزايش انتظارات، موضوع س��هام در بورس را مديريت 
كنند، چرا كه بحث اعتماد س��ازي مردم در بازار سرمايه مقوله مهمي 
است. حكيمي تاكيد كرد: قرار نيست اتفاق عجيب و غريبي رخ دهد 
و شوكي به ش��ركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت داده شود بلكه 
تصميم بر اين اس��ت با منصفانه و متعادل كردن كارمزدها از افزايش 
انتظارات س��رمايه گذاران پيشگيري شود. بر اساس اين گزارش طبق 
نامه ارس��الي هفته گذشته ش��اپرك به PSP ها، يكي از چالش هاي 
پيش روي نظام پرداخت، كارمزد خدمات و هزينه باالي تراكنش شبكه 
پرداخت ب��وده و با توجه به هزينه هاي مترتب ب��ه بانك ها، اقداماتي 
براي اصالح س��اختار و نظام جديد كارمزد با هدف كاهش هزينه هاي 
بانك ها در حال انجام است. بنابراين الزم است شركت هاي ارائه  دهنده 
خدمات پرداخت مخصوصا ش��ركت هاي حاضر در بورس، تمهيدات و 

پيش بيني هاي الزم را در صورت هاي مالي لحاظ كنند. 

نظامجديدكارمزدبرايشركتهايپرداخت

سيدمجيدحسيني| صاحبنظرپوليوبانكي|
قاعده  محوري، پيش بيني پذيري و پاسخگويي ۳ ركن كليدي 
بانك��داري مركزي نوين را ش��كل مي دهند كه به نظر مي رس��د 
مهم ترين آنها تصميم گيري سياس��ت گذار براساس قواعد شفاف و 

روشن است. 
يك��ي از مباحث بس��يار مهم در اعمال سياس��ت هاي پولي در 
 )Rule( »بانك��داري مركزي نوين، مقوله ضرورت وج��ود »قاعده
در سياس��ت گذاري پولي اس��ت. در واقع درحال حاضر هم نظريه 
سياس��ت پولي و هم تجربه كش��ورهاي گوناگون نشان داده است 
كه رويكرد مبتني بر قاعده در سياس��ت گذاري پولي به بانك هاي 
مركزي در راس��تاي دس��تيابي به هدف اصلي خود)كنترل تورم( 

كمك شاياني مي كند. 
بررسي ادبيات اقتصادي در اين رابطه نشان مي دهد كه رويكرد 
»قاعده محور« در سياس��ت گذاري پولي در مقابل ديدگاه مبتني 
بر »اس��تصواب« ق��رار گرفته و اين خود زمين��ه بحث و گفت وگو 
ميان انديشمندان اقتصادي را فراهم كرده است. هر چند مباحث 
مختلفي توس��ط محقق��ان مورد بحث قرار گرفت��ه اما در مجموع 

مي توان به دو نكته بسيار مهم در اين رابطه اشاره كرد. 

نكته اول آن است كه به لحاظ تاريخي، تجربه كشورهاي مختلف 
به خوبي نشان مي دهد كه رويكرد سنتي در سياست گذاري پولي 
ك��ه آن را صالحديدي و در چارچوب اس��تصواب ق��رار مي دهد، 
موفقي��ت زيادي در مقوله كنترل تورم نداش��ته و به همين دليل 
سياس��ت گذاري پولي در بانك��داري مركزي نوين مبتني بر قواعد 

مشخص اجرايي مي شود. 
نكته دوم آن اس��ت كه بانك هاي مركزي در عملياتي س��ازي 
رويكرد مبتني بر قاعده از قواعد مقداري)مانند قاعده فريدمن( به 
سمت قواعد قيمتي)مانند قاعده تيلور( حركت كرده اند. اين تغيير 
در نگرش در عمل به صورت حركت از ابزار سياستي »حجم پول« 

به سمت »نرخ بهره كوتاه مدت« نمود يافته است. 
موضوع مهم ديگر در شناس��ايي الگوي سياس��ت گذاري پولي 
قاعده  مح��ور، چارچوب »هدف گذاري تورمي« اس��ت كه درحال 
حاضر توس��ط اكثر بانك هاي مركزي در كشورهاي توسعه يافته و 

درحال توسعه به صورت صريح يا ضمني پيگيري مي شود. 
در اين ش��يوه، هدف غايي سياس��ت گذار، نرخ تورم يا س��طح 
قيمت ها بوده و ابزار مورد اس��تفاده »نرخ بهره سياستي« است كه 
در ادبيات سياس��ت پولي از آن با تعابير متفاوتي مانند، نرخ بهره 

ش��بانه، نرخ بهره بازار بين بانكي، نرخ بهره ب��ازار پول و نرخ بهره 
كوتاه مدت ياد مي ش��ود. در هدف گ��ذاري تورمي بانك مركزي به 
ج��اي آنكه از متغيري ميان��ي مانند نقدينگي جهت مديريت نرخ 
رشد قيمت ها استفاده كند، نرخي مشخص براي تورم را به عنوان 
لنگر اس��مي در نظر گرفته و با اعم��ال تغييرات مورد نظر در ابزار 
)نرخ بهره سياس��تي( تالش مي كند تا به لنگر اس��مي مورد نظر 

دست يابد. 
بانك ه��اي مركزي در عمل جهت اج��راي الگوي قاعده  محور 
سياس��ت گذاري پولي به اصول مشخصي پايبند هستند كه برخي 
از آنها عبارتند از: سياس��ت گذار پولي بايد براساس پيش بيني هاي 
خ��ود از اقتصاد، هدفي عددي براي تورم ميان مدت در نظر گرفته 
و آن را ب��ه عنوان ه��دف به عموم اعالم كن��د. بانك مركزي بايد 
خود را نس��بت به هدايت تورم موجود به سمت تورم هدف گذاري 
ش��ده، متعهد بداند. نرخ بهره كوتاه مدت، بهترين و كاراترين ابزار 
جهت هدايت تورم واقعي به س��مت تورم هدف گذاري شده است. 
اي��ن اب��زار از ويژگي هايي نظي��ر مبتني بودن بر بازار، ش��فافيت، 
مشاهده پذيري، قابليت اندازه گيري، كنترل پذيري و اثرگذاري باال 
و س��ريع برخوردار است كه همگي آنها به افزايش قابليت اين ابزار 

براي جهت دهي به نرخ هاي تورم كمك مي كند. سياست گذار پولي 
بايد از آزادي عمل و اختيارات كافي جهت اس��تفاده از شيوه هاي 
اجرايي گوناگون)مانند عمليات بازار باز، سپرده پذيري ذخاير مازاد 
بانك ها، اعطاي تسهيالت كوتاه مدت و...( براي جهت دهي به ابزار 

سياستي)نرخ بهره( برخوردار باشد. 
بانك مركزي الزم اس��ت در برنامه سياست گذاري پولي خود، 
رويك��ردي جلونگ��ر اتخاذ كرده و ب��راي نرخ هاي ت��ورم انتظاري 
هدف گذاري كن��د. چراكه متغيرهاي هدف بان��ك مركزي)مانند 
تورم( ب��ا تاخير به سياس��ت هاي پولي واكنش نش��ان مي دهند. 
الزم اس��ت بانك مركزي در كنار اس��تقالل )به ويژه در اس��تفاده 
از ش��يوه هاي اجرايي گوناگون( از مسووليت پذيري و پاسخگويي 

مناسب )به ويژه نسبت به اهداف تورمي( نيز برخوردار باشد. 
قاعده  محوري، پيش بيني پذيري و پاسخگويي ۳ ركن كليدي 
بانك��داري مركزي نوين را ش��كل مي دهند كه به نظر مي رس��د، 
مهم ترين آنها تصميم گيري سياس��ت گذار براساس قواعد شفاف و 
روشن اس��ت. وجود اين ويژگي ها سبب مي ش��ود تا ارتباط نظام 
بانكي با س��اير بازارهاي مالي به خوبي تعريف ش��ده و تصميمات 

بانك مركزي در عمل از اثرگذاري كافي برخوردار شود. 

قاعدهمحوريدرسياستگذاريپولي
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5 بورس و فرابورس
 نگاهي ب�ر عملك�رد 3ماهه »ونفت«: ش��ركت 
س��رمايه گذاري صنعت نفت پيش بيني درآمد هر سهم 
س��ال مالي منتهي به 29 اس��فندماه 96 را حسابرسي 
نش��ده و با سرمايه يك هزار و 650 ميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اس��اس ش��ركت پيش بيني درآمد هر سهم 
س��ال مالي منتهي به 29 اس��فندماه 96 را حسابرسي 
نش��ده مبلغ 215ريال اعالم كرده اس��ت كه طي دوره 
سه ماهه نخست امسال هيچ مبلغي كنار نگذاشته است. 
همچنين اين ش��ركت در س��ه ماهه ابتداي سال مالي 
95 مبلغ 24ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده 
بود. عالوه بر اين »ونفت« داليل تغيير اطالعات واقعي 
دوره منتهي به 31 خردادماه 96 به صورت حسابرس��ي 
نشده را نسبت به اطالعيه قبلي اعالم كرد. بر اين اساس 
درآمدهاي واقعي فوق در دوره منتهي به 31 خردادماه 
96 بدون احتساب سود سهام شركت هاي تابعه بوده كه 
با اعمال آن در پايان س��ال مالي س��ود واقعي هر سهم 

شناسايي خواهد شد. 
 افزاي�ش پيش بيني ه�اي رهش�اد س�پاهان: 
ش��ركت رهشاد س��پاهان اطالعات و صورت هاي مالي 
ميان دوره ي��ي 6ماهه منتهي به 31 ش��هريورماه 96 را 
حسابرسي نشده و با س��رمايه 15ميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اساس، شركت در دوره 6ماهه نخست سال 
مالي منتهي به 29 اسفندماه 96 مبلغ 3ميليارد و 877 
ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 258ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشت 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 
1743درصد افزايش يافت. همچنين اين ش��ركت در 
6ماهه نخست سال مالي گذش��ته مبلغ 14ريال سود 
به ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. افزون بر اين شركت 
داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به 31 شهريورماه 95 
و همچنين داليل تغييرات واقعي سال مالي منتهي به 
30 اسفندماه 95 را به صورت حسابرسي شده نسبت به 
اطالعيه قبلي منتش��ر كرد. با توجه به صدور برگه اجرا 
از سوي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات 
ارزش افزوده سال هاي 92 و 93 شركت رهشاد سپاهان 
ملزم به پرداخت مبالغ مطالبه ش��ده توس��ط سازمان 
مالياتي كش��ور ش��د كه از اين بابت مبلغ 52ميليارد و 
755ميليون ريال بابت اص��ل و جرايم ماليات مربوطه 
به س��ازمان امور مالياتي پرداخت ش��ده اس��ت. بر اين 
اس��اس، با توجه به موارد مورد اشاره مبالغ پرداختي به 
س��ازمان امور مالياتي در سرفصل حساب زيان انباشته 

طبقه بندي شده است. 
 پيشنهاد افزايش 200درصدي سرمايه »كرمان«: 
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان در 
نظر دارد، س��رمايه خود را در س��ال مال��ي 96 معادل 
200درص��د افزايش دهد. بر اين اس��اس هيات مديره 
شركت سرمايه گذاري توس��عه و عمران استان كرمان 
اعالم كرد: با توجه به جزء »ب« ماده 13 دستورالعمل 
اجرايي افش��اي اطالعات ش��ركت هاي ثبت ش��ده نزد 
سازمان، مصوب سوم مردادماه 86 هيات مديره سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در نظر دارد پيش��نهاد افزايش 
س��رمايه از مبلغ 200ميليارد و يكصد ميليون ريال به 
مبلغ 600هزار و 300ميليارد ريال از محل سود انباشته 
پيش��نهاد دهد. همچني��ن اين اقدام ب��ا هدف جبران 
مخارج بابت مش��اركت در افزايش سرمايه شركت هاي 
سرمايه پذير كه در كل شركت آرين ماهتاب گستر كه 
در 16 مهرماه 96 به تصويب هيات مديره رسيده و جهت 
اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده است 
را ارائ��ه دهد. افزون بر اين، انجام افزايش س��رمايه ياد 
ش��ده وابسته به موافقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

و تصويب مجمع عمومي فوق العاده اين شركت است. 
 تنش امريكا و تركيه؛ ريزش شاخص استانبول: 
كش��مكش هاي سياس��ي ميان تركيه و امريكا موجب 
افت ش��ديد لير تركيه در معامالت نخستين روز هفته 
شد. بر اين اس��اس سفارت تركيه در امريكا در اقدامي 
تمام خدمات صدور رواديد را براي اتباع امريكايي جهت 
سفر به تركيه لغو كرد. بر اساس اين گزارش، اين اقدام 
تالفي جويان��ه س��فارت تركيه در حالي اعالم ش��د كه 
تنش هاي ديپلماتي��ك ميان تركيه و امريكا باال گرفته 
اس��ت. به گزارش سنا، سفارت تركيه طي بيانيه يي در 
اين خصوص اعالم داش��ت: حوادث اخير، دولت تركيه 
را بر آن داش��ت تا تعهد امريكا به حفظ امنيت اموال و 
كاركنان سفارتخانه اش )در واشنگتن( را مجددا ارزيابي 
كند. اين در حالي اس��ت كه س��فارت امريكا در تركيه 
روز يك ش��نبه به دليل نگراني از كاهش سطح امنيت 
سفارتخانه خود در آنكارا بخشي از فرآيند صدور ويزا در 
تركيه را متوقف كرده بود. بر اين اساس قيمت لير تركيه 
با افت 2.5درصدي همراه ش��د در حالي كه ش��اخص 
100 ش��ركت برتر موجود در بورس استانبول نيز افت 
3.9درص��دي را به ثبت رس��اند. همچني��ن در بورس 
استانبول افت قيمت سهام سه صنعت نسبت به ديگر 
صنايع س��نگين تر بود. در اين ميان صنعت بانكداري، 
توريسم و خدمات مالي افت بيشتري را نسبت به ديگر 
صنايع متحمل ش��دند. بر اس��اس اين گزارش، قيمت 
س��هام هلدينگ مالي ايهالس با كاهش 0.07درصدي 
رو به رو شد. گفتني است، هلدينگ ايهالس يك شركت 
چند رش��ته يي در تركيه اس��ت كه در زمينه خدمات 
مالي و بيمه، توليد س��يمان، انرژي، رسانه هاي گروهي 
و خرده فروش��ي فعاليت مي كن��د. در اين ميان، قيمت 
سهام هلدينگ آالركو كه در زمينه امالك و مستغالت، 
گردش��گري، توليد برق و توزيع برق فعاليت مي كند با 

افت 0.3 درصدي همراه شد. 
 دعوت از س�هامداران 2 ش�ركت براي مجمع: 
ش��ركت شيشه همدان آگهي دعوت به مجمع عمومي 
عادي س��االنه براي س��ال مالي منتهي به پايان خرداد 
ماه سال جاري را منتشر كرد. شركت شيشه همدان از 
تمامي سهامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم 
همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت 
كرد تا در جلسه مجمع عمومي اين شركت كه ساعت 
15:00 روز ش��نبه 29مهر ماه در محل هتل س��يمرغ 
برگزار مي ش��ود، حاضر شوند.دستور جلسه اين مجمع 
پس از اس��تماع گزارش هيات مدي��ره و بازرس قانوني، 
تصوي��ب صورت هاي مالي س��ال مالي منتهي به پايان 
خرداد ماه امسال است. همچنين شركت صنايع فوالد 
آلياژي يزد از سهامداران خود دعوت كرد در 27مهر ماه 
96 در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ش��ركت 
كنند. فوالد آلياژي يزد با انتش��ار اطالعيه اعالم كرد از 
تمامي س��هامداران، وكيل ي��ا قائم مقام قانوني صاحب 
سهم همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي 
دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي اين شركت 
كه س��اعت 10صبح روز پنج ش��نبه مورخ 27مهر ماه 
96 در محل ش��ركت واقع در 30كيلومتري غرب يزد، 
جاده اختصاصي فوالد آلي��اژي ايران، روبه روي نيروگاه 
خورش��يدي برگزار مي ش��ود حضور به هم رس��انند تا 
درخصوص تصويب صورت هاي مالي س��ال)دوره( مالي 

منتهي به 30 اسفند ماه 95 تصميم گيري كنند.

روي خط خبر

روند بازار سهام بعد از »شوك سياسي امريكايي« زير ذربين »تعادل«

سر نخ داخلي نوسان بورس تهران
گروه بورس  

معامالت بازار س��هام در س��ومين روز كاري هفته 
ج��اري كمي ب��ه دور از هيج��ان ادامه پي��دا كرد و 
معامله گران توانس��تند ش��وك سياس��ي بورس را به 
گونه ي��ي كنترل كنن��د. از اين رو ش��اخص كل بازار 
سهام در پايان دادوستد هاي روز دوشنبه با تغيير روند 
محسوسي سبزپوش شد و توانست خود را همچنان در 

كانال 84 هزار واحدي تثبت كند. 
ب��ه گزارش»تعادل« با نگاهي ب��ه روند معامالتي 
بازار هاي موازي مش��اهده مي شود كه قيمت دالر هم 
براي دومين روز متوالي از مرز 4هزار تومان هم فراتر 
رفت. به عقيده كارشناس��ان با حذف س��ايه سنگين 
ريسك هاي سيس��تماتيك وارده در بازار هاي مالي به 
ط��ور قطع روند حركتي بازار ه��ا متعادل و منطقي تر 
خواهد ش��د اما در شرايط فعلي پيشنهاد مي شود كه 
سرمايه گذاران با احتياط و به دور از جوزدگي در بازار 

گام بردارند. 
درحالي كه طي چند روز گذشته اخبار مربوط به 
اظهارات رييس جمهور اياالت متحده ش��ائبه خدشه 
به برجام را به همراه داش��ت، هلدينگ سرمايه گذاري 
ايتاليايي»آزيموت« مالك 20درصد از س��هام شركت 
»سبدگرداني انتخاب مفيد« شد كه ورود اين هلدينگ 
به زيست اقتصادي كشور از پابرجايي برنامه اقدام جامع 
مشترك حكايت دارد. به اعتقاد برخي تحليلگران بازار 
انتش��ار اين خبر باعث ش��ده، اطمينان به رفتار هاي 
سياسي منطقي ميان فعاالن بازار مالي در دنيا نهادينه 
ش��ود و در نتيجه تغيير نكردن توافق هسته يي ايران 
ي��ا پا برجا مان��دن برجام با وجود س��ينه چاك دادن 
رييس جمهور ابرسرمايه دار امريكا و همراهانش راه را 
براي تغيير روند بازار س��رمايه اي��ران هموار كرد زيرا 
در روزهاي گذش��ته اين تفكر كه ترامپ و حاميانش 
ب��ا هجمه هاي س��نگين ب��راي اين برنام��ه به نوعي 
سنگ اندازي در مسير اين توافق تاريخي را به مرحله 
بحراني رسانده اس��ت كه هدف از اين كار و براساس 
صحبت هاي دونالد ترامپ هدفي جز بر هم زدن ثبات 
سياس��ي در داخل مرزهايمان را دنبال نمي كرد و به 
نظر مي رسيد، هدف اين گروه تندرو غربي اين بود كه 
ايران را در حوزه هاي اجتماعي فرهنگي، سياس��ي به 

خصثوص اقتصادي دچار چالش كند. 

 اتكا به تحليل هاي كارشناسي
به هر حال فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار 
س��رمايه در پاسخ به اين س��وال كه اگر ترامپ برجام 
را لغو كند، بازار س��رمايه چه واكنشي نشان مي دهد، 
بي��ان كرد: با وجود قاب��ل پيش بيني نبودن عمل ها و 
عكس العمل ه��اي طرفين مذاك��ره در برجام به دليل 
آش��نا بودن س��اختار اقتصادي ما با تحريم ها و اينكه 
تاكنون به جز مواردي محدود به خصوص در مبادالت 
بين المللي مالي، تغيير خاصي از ابتداي توافق هسته يي 
تاكنون اتفاق نيفتاده است به نظر مي رسد جز شوك 
رواني و آثار زودگذر اثر خاص ديگري در بورس و بازار 

سرمايه را شاهد نخواهيم بود. 
اين كارشناس ارش��د بازار درخصوص داليل افت 
بازار در روزهاي اخير معتقد است: يكي از داليل مهم 
و اساس��ي افت ش��اخص و قيمت ها موضوع سياسي 
مرتبط با برجام اس��ت. وي دومي��ن دليل افت بازار را 
ضعف بنيه مالي دولت دانس��ت و اف��زود: بنا بر گفته 
آقاي نوبخت، دولت دچار ضعف بنيه مالي اس��ت كه 
اين ضعف همانند ظروف مرتبط به ساير بخش ها نيز 
س��رايت خواهد كرد در نتيجه دول��ت با تغييرات در 
سياست هاي اقتصادي و اثرگذار بر فضاي كسب وكار 
به نوعي براي سرمايه گذاري ريسك ايجاد مي كند. وي 
درباره اخبار تاثيرگذار بر بازار س��رمايه گفت: آخرين 
خبر موث��ر بر فضاي بورس مرب��وط به تصميم بانك 
مركزي و ش��اپرك براي كاه��ش هزينه هاي بانك ها 
از طريق اس��تقرار نظ��ام جديد كارمزد اس��ت كه به 
يك باره درخصوص وضعيت اين گروه از شركت ها در 
ب��ورس ابهام و ترديد ايجاد مي كند.  وي با اش��اره به 
رشد قيمت ارز افزود: ضمن اينكه از اثرات مثبت اين 
تهديدها مي تواند افزايش نرخ ارز باش��د كه به نوعي 
در وضعيت سودآوري برخي صنايع و شركت ها تغيير 
مثبت ايج��اد خواهد كرد. آقابزرگي درخصوص اينكه 
در ش��رايط فعلي بهترين تصميم براي سرمايه گذاران 
بازار سهام چيس��ت، تاكيد كرد: راهكار مناسب براي 
پرهيز از افزايش ريسك پرتفوي و افزايش بازدهي، اتكا 
به تحليل هاي كارشناس��ي است همچنين بهتر است 
س��رمايه گذاران با چشم انداز بلندمدت سرمايه گذاري 
كنند. وي پيش��نهاد كرد: در امر س��رمايه گذاري فرد 
به هم��راه توزيع نقدينگ��ي در بازارهاي غيرهمگن و 

داراي بتاي منفي نس��بت به يكديگر مي تواند موجب 
جلوگيري از ضرر و زيان يا حتي كس��ب سود معقول 
ش��ود و در اي��ن راس��تا نگه��داري بخش��ي از منابع 
س��رمايه گذاري به عنوان نقدينگ��ي مي تواند از ورود 

شوك هاي مقطعي منفي به پرتفوي جلوگيري كند. 

 اثر كمرنگ تهديد برجام 
در س��ويي ديگ��ر، برخ��ي از كارشناس��ان بر اين 
باورن��د اظهارات دونالد ترام��پ، رييس جمهور امريكا 
درخصوص بقاي برجام دليل اصلي افت شاخص كل 
در هفته اخير بوده است. با اين وجود بررسي ها نشان 
مي دهد، ريزش ش��اخص كل به سبب رفتار هيجاني 
سهامداران در انعكاس اين خبر بوده و در نگاه تحليلي 
بازار سهام تاثيرپذيري چنداني از اين تهديدها ندارد. 

بر اين اس��اس ولي نادي قم��ي، مديرعامل تامين 
س��رمايه نوين عن��وان ك��رد: اظهاراتي ك��ه مقامات 
امريكاي��ي ط��ي روزهاي اخي��ر درخص��وص برجام 
داشته اند، باعث شد تا س��هامداران ريسك گريز اقدام 
به فروش س��هم هاي خود كنند. در اين خصوص الزم 
است با نگاهي به ادوار گذشته اين مساله بررسي شود. 
دوره هايي كه خبرهاي هسته يي بيشترين اثر را بر روند 

بورس تهران داشتند. 
نادي قمي تاكيد كرد: بس��ياري از افت و خيزهاي 
ش��اخص كل در دورهاي مختلف مذاكرات هسته يي 
تح��ت تاثير هيجانات آني در رفتار س��هامداران بوده 
است. با نگاهي دقيق تر مي توان دريافت چه خبرهاي 
خوب، چه خبرهاي بد طي سال هاي اخير تاثيري بر 

روند تحليلي و بنيادي شركت ها نداشته است. 

مديرعامل تامين س��رمايه نوين به سنا گفت: افت 
شاخص طي روزهاي اخير را مي توان در قالب برجسته 
شدن ريسك هاي سياسي)اعم از داخلي و بين المللي( 
در نظر مش��اركت كنندگان بازار س��هام تحليل كرد. 
ريسك هاي سياسي حداقل با اثرگذاري روي نرخ بازده 
مورد انتظار، ورود منابع مالي به بازار را سخت و خروج 

مشاركت كنندگان را تسهيل مي كند. 
وي در ادام��ه اف��زود: طي روزهاي اخي��ر مرتبا از 
خروج امريكا از برجام سخن به ميان آمده است. برجام 
ب��ه عنوان يك معاهده بين الملل��ي يكي از مهم ترين 
محرك هاي اقتصاد كشور و بازار سهام طي سال هاي 
اخير بوده اس��ت. در همين خصوص به نظر مي رسد، 
خروج امريكا از برجام با فرض تعهد س��اير كشورها به 

آن اثر قابل مالحظه يي بر بازار سهام نداشته باشد. 

 بي اعتنايي به ترامپ
همچني��ن ش��هاب ش��مس با اش��اره ب��ه اينكه 
قيمت گ��ذاري فعلي س��هام در بازار س��رمايه بر پايه 
محدوديت هاي ناش��ي از تحريم ها و در ش��رايطي كه 
تكنولوژي كارخانه ها امكان به روزرساني نداشت رقم 
خورد، گفت: با باز ش��دن فضاي اقتص��ادي امكانات 
شركت ها بيشتر مي شود و در نهايت افزايش سودآوري 
و رش��د قيمت س��هام را به همراه دارد. شهاب الدين 
ش��مس، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رس��اني بازار سرمايه)س��نا(، ورود اين ش��ركت 
ايتاليايي به بازار سرمايه را در مقطع كنوني اتفاق بسيار 
مهمي دانست و گفت: س��رمايه گذاري اين هلدينگ 
ايتاليايي نشان مي دهد كه تحريم ها بازگشتني نيست. 

اين عضو هيات علمي دانشگاه تاكيد كرد: همكاري 
بين مجموعه ه��اي تحريم كننده در هم شكس��ته و 
درحال حاضر حتي در ايالت متحده امريكا نيز حرف ها 
و اظهارنظرهاي رييس جمهورشان مقبول نيست و اين 

موضوع در اروپا و آسيا با قوت بيشتري وجود دارد. 

 باز شدن فضاي اقتصادي
ش��مس با تاكيد بر اينكه ايران فرصت عالي براي 
س��رمايه گذاري اس��ت، گفت: سياس��ت هاي ترامپ 
پوپوليستي و هياهوگرايانه است و بخش منطقي كسب 
وكار دني��ا از اين سياس��ت هاي هياهوگرايانه پيروي 
نمي كند. وي در تش��ريح مزيت هاي ب��ازار ايران براي 
سرمايه گذاران خارجي گفت: بازار ايران در مقايسه با 
بازارهاي بزرگ دنيا از متوس��ط p/e پاييني برخوردار 
است. وي با اشاره به ويژگي رشدي بازار سرمايه ايران 
افزود: ايران كش��وري درحال توس��عه است به همين 
دليل تمام صنايع قابليت رش��د دارد. اين كارشناس 
بازار س��رمايه با اش��اره به اينك��ه قيمت گذاري فعلي 
س��هام در بازار سرمايه بر پايه محدوديت هاي ناشي از 
تحريم ها و در شرايطي كه تكنولوژي كارخانه ها امكان 
به روزرس��اني نداش��ت، رقم خورد، گفت: با باز شدن 
فضاي اقتصادي امكانات ش��ركت ها بيشتر مي شود و 
در نهايت افزايش سودآوري و رشد قيمت سهام را به 
همراه دارد. شمس ادامه داد: بازار سرمايه ايران از نظر 
گستره صنعتي كامال متنوع نيست و بسياري از صنايع 

در بازار حضور نداشتند كه به تازگي وارد شدند. 
عضو هيات علمي دانشگاه با تاكيد بر اينكه سابقه 
عرضه هاي اوليه در بازار س��رمايه كشور مثبت است، 
افزود: به طور خالصه بازار سرمايه ايران مستعد ورود 

صنايع جديد است و قابليت رشد دارد. 
وي تن��وع ابزاري اين بازار را مورد توجه قرار داد و 
افزود: تنوع ابزاري در اين بازار رو به گس��ترش است و 
هر روز ابزاري جديد وارد بازار سرمايه كشور مي شود 
كه همه اين موارد براي س��رمايه گذار خارجي جذاب 
اس��ت. در جهان امروز منابع تكنولوژيك و سرمايه به 
اندازه يي متنوع شده كه اثر مسلط غرب بر اين منابع 
تقريبا از ميان رفته اس��ت. از طرف ديگر محرك هاي 
بنيادي اقتصادي بازار س��هام در ش��رايط خوبي قرار 
دارد. قيمت ه��اي جهاني مواد خام در ش��رايط خوبي 
اس��ت و احتم��ال افزايش قيمت مواد خام بيش��تر از 
احتمال كاهش آن اس��ت. حت��ي تثبيت قيمت مواد 
خام در ش��رايط فعلي، سود مناسبي عايد بسياري از 
شركت هاي بورسي و فرابورسي مي كند. در اين شرايط 
قيمت ارز در بازار درحال افزايش اس��ت و اين موضوع 
نيز روي درآمد بس��ياري از ش��ركت هاي شاخص ساز 
ب��ازار تاثير مثبت دارد. در ضمن برآورد مي ش��ود كه 
عملكرد شركت هاي بورسي و فرابورسي در نيمه اول 
س��ال جاري بهتر از مدت مشابه س��ال قبل باشد. بر 
اين اساس بايد ديد كه روند حركتي سرمايه گذاران با 
توجه به تحليل هايي كه خوانديم طي روز هاي آينده 

در بازار هاي مالي چگونه ادامه پيدا مي كند. 

نگاهي به تحوالت بازار
معرف�ي بزرگ ترين ش�ركت هاي بورس�ي و 
فرابورسي: شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه)سمات( اسامي بزرگ ترين شركت هاي 
بورس��ي و فرابورس��ي را از نظ��ر تع��داد س��هامدار در 
پايان ش��هريور س��ال 96 معرفي كرد. بر اين اس��اس، 
س��رمايه گذاري توس��عه صنعتي ايران ب��ا 239هزار و 
776سهامدار در پايان شهريور 96 در صدر بزرگ ترين 
شركت هاي بورسي از نظر تعداد سهامدار ايستاد و ايران 
خودرو با 144هزار و 176سهامدار و توسعه معادن روي 
اي��ران با 123هزار و 474س��هامدار در رتبه هاي دوم و 
س��وم قرار دارند. همچنين شركت هاي سرمايه گذاري 
نور كوثر ايرانيان، س��رمايه گذاري صنعت نفت، سايپا، 
شركت داده گستر عصر نوين، بانك انصار، توسعه صنايع 
بهشهر و سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در مكان هاي 
سوم تا دهم بزرگ ترين شركت هاي بورسي از نظر تعداد 
سهامدار هستند. براساس اين گزارش موسسه اعتباري 
كوث��ر مركزي ب��ا 483هزار و 543 س��هامدار در صدر 

بزرگ ترين شركت هاي فرابورسي از نظر تعداد سهامدار 
قرار دارد و بانك س��رمايه با 302هزار و 792س��هامدار 
و بان��ك دي ب��ا 181هزار و 58 س��هامدار در رده هاي 
بعدي قرار گرفتند. افزون بر اين بانك مهر اقتصاد، بانك 
قوامين، سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان، 
سرمايه گذاري كشاورزي ايران، بانك حكمت ايرانيان، 
صنايع پتروشيمي زنجان و پتروشيمي گلستان نيز در 
مكان هاي س��وم تا دهم فهرس��ت برترين شركت هاي 
فرابورسي از لحاظ تعداد سهامدار ايستادند. اين درحالي 
اس��ت كه اين تعداد سهامدار بورسي و فرابورسي بدون 

در نظر گرفتن سهام وثيقه گروهي)كاركنان( است. 
تامين مالي خودروسازان از بورس: محمدرضا 
نجفي منش، دبير انجمن توليد كنندگان قطعات خودرو 
با بيان اينكه صنعت خودرو نزديك 17درصد در كل 
صنايع كشور سهم دارد و تقريبا حدود 60 درصد اين 
صنعت را هم قطعه س��ازي تش��كيل مي دهد، گفت: 
صنعت خودروسازي ما حدود 3درصد توليد ناخالص 

ملي را شامل مي شود و اين آمارها ضرورت تنوع بخشي 
در نح��وه تامين مالي اين صنع��ت را دوچندان كرده 
است. وي از برنامه صنعت قطعه سازي و خودروسازي 
براي افزايش س��هم تامين مالي از طريق بازار سرمايه 
خبر داد. نجفي منش گفت: پيش��نهاد ما همواره اين 
بوده كه به قطعه س��ازان مجوز انتشار اوراق مشاركت 
را بدهند. اما در اين خصوص با وجود آنكه مجوزهايي 
هم صادر شده آنچنان كه بايد و شايد موضوع عملياتي 
نش��ده است. وي در گفت وگو با سنا بيان كرد: يكي از 
مش��كالتي كه اكثر صنايع ما ازجمله صنعت خودرو 
و قطعه س��ازي دارن��د، مش��كل مالي اس��ت. در اكثر 
كش��ورهاي دنيا در دو مقوله خودرو و مسكن، عمده 
نقدينگ��ي از طريق درآمدهاي آتي م��ردم و وام هاي 
بلندم��دت با بهره هاي كم تامين مي ش��ود به طوري 
كه براي مس��كن اين زمان را تا 40س��ال هم در نظر 
مي گيرن��د يا در جايي مانند دوبي، پول خودرو تنها با 

3درصد بهره بانكي تامين مي شود. 
واكنش مدير عامل»ركيش« به اطالعات مالي: 
مديرعام��ل كارت اعتب��اري اي��ران كي��ش در دو نامه 
جداگانه به س��ازمان بورس و مديرعامل شاپرك تاكيد 
ك��رده به دليل عدم ه��ر گونه اطالع��ات مالي، امكان 

تعيي��ن هر نوع برآورد وجود ن��دارد و تصميم به تغيير 
كارمزدها بايد در ماه هاي آخر س��ال و مرتبط به بودجه 
97 شركت ها باشد. شركت كارت اعتباري ايران كيش 
درخصوص نامه ش��اپرك مبني ب��ر اصالح كارمزدهاي 
تراكنش ش��ركت هاي psp در آين��ده توضيحاتي ارائه 
كرد. به گزارش س��نا، صادق فرام��رزي تاكيد كرده به 
دليل عدم هر گونه اطالعات مالي امكان تعيين هر نوع 
برآورد وجود ندارد و تصميم به تغيير كارمزدها بايد در 
ماه هاي آخر سال و مرتبط به بودجه 97 شركت ها باشد. 
در غير اين صورت ضمن زيان س��هامداران شركت هاي 
PSP حاضر در بورس با تالطمات جدي روبه رو خواهند 
شد. مديرعامل اين شركت خطاب به رييس اداره نظارت 
بر ناش��ران بورسي اعالم كرده اس��ت: درخصوص نامه 
شركت ش��بكه الكتريكي پرداخت كارت)شاپرك( دال 
بر ضرورت افش��اي اثرات مال��ي اين نامه در پيش بيني 
درآمد هر سهم اين شركت در اسرع وقت به استحضار 
مي رس��اند همان گونه كه مالحظه فرموده ايد متن نامه 
فاقد هر گونه اطالعات مالي اعم از دوره اثر، مبلغ، ميزان 
تعدي��ل و... بوده اس��ت بنابراين ام��كان تعيين هر نوع 
برآورد غيرممكن اس��ت. مراتب به شركت شاپرك نيز 

منتقل و منتظر اخذ پاسخ ايشان هستيم. 

همراهي سامانه اطالعات جامع گندم: دولت 
آمادگي الزم براي همكاري جهت ورود به بازارهاي 
مالي جدي��د و اس��تفاده از ابزاره��اي مالي بورس 
كاال را دارد و اي��ن س��ازمان جه��ت تحقق اين امر 
در حوزه فراهم ش��دن قواني��ن الزم آماده همكاري 
اس��ت تا با كمترين آس��يب و بيش��ترين دستاورد، 
ساماندهي الزم را در حوزه گندم ايجاد كنيم و بازار 
اي��ن محصول را به صاحبان اصل��ي آن بازگردانيم. 
ب��ه گ��زارش ب��ورس، م��ژگان خانلو گف��ت: تهيه 
اطالع��ات جامعي از مقدار محص��ول، ميزان گندم 
قابل عرضه توس��ط هر كش��اورز در فصل برداشت 
و س��طح زيركشت در هر اس��تان يكي از مهم ترين 
جهت گيري هاي كالن براي س��ال آينده كل كشور 
در حوزه محصول گندم اس��ت كه در اين خصوص 
س��امانه اطالعات جامع گندم ب��ا هماهنگي وزارت 
جهاد كش��اورزي و انجمن صنفي آردس��ازان و نيز 
همكاري بورس كاالي ايران در دست طراحي است 
تا ميزان توليد و برداش��ت گندم در آن درج شده و 
خريداران گندم و فعاالن بخش خصوصي بتوانند به 
كمك اين سامانه قبل از فصل برداشت براي حجم 

مورد نياز خود برنامه ريزي كنند. 

با پنجمين عرضه اوليه امسال فرا بورس باعث شد

نخستين تامين مالي به روش ثبت سفارش
آثار برجام همچنان در بازار سرمايه ايران پابرجاست 

آزيموت به بورس ايران آمد
نگاهي به آمار معامالت بازار سرمايه

سرعت گيري به نام صنعت نظام پرداخت 

بازار سرمايه 

گروه بورس  
ديروز دوشنبه 10درصد از كل سهام شركت آسيا سير ارس معادل 80 ميليون سهم 
و به ارزش 9ميليارد و 600 ميليون تومان براي نخستين  بار و به روش ثبت سفارش در 

فرابورس كشف قيمت و عرضه اوليه شد. 
ب��ه گزارش»تعادل« پنجمي��ن عرضه اوليه امس��ال فرابورس ايران با كش��ف قيمت 
1200ريالي هر س��هم ش��ركت آس��يا س��ير ارس در بازار دوم رقم خورد. در اين عرضه 
126هزار و 500 خريدار حضور داش��تند. پنجمين عرضه اوليه امس��ال فرابورس در نماد 
معامالتي»حآس��ا« طي روز دوش��نبه با عرضه 10درصد از كل سهام اين شركت معادل 
80 ميليون س��هم به روش ثبت سفارش و با قيمت 115تا 120تومان درحالي روي تابلو 
كليد خورد كه س��هميه هر كد معامالتي 850 سهم تعيين شد و به اين ترتيب با فروش 
9ميليارد و 600 ميليون توماني 10درصد از كل س��هام اين ش��ركت از س��وي سهامدار 
عمده؛ هر كد معامالتي 102هزار تومان به كارگزار خود پرداخت كردند. آسيا سير ارس، 
يكي از ش��ركت هاي حمل و نقل فعال در بخش ريلي كش��ور اس��ت و از فعاليت هاي آن 
مي توان به قرارداد حمل ريلي محصوالت ش��ركت ملي صنايع مس ايران و فوالد مباركه 
اصفهان اش��اره كرد. اين شركت كه سهامدار اصلي آن شركت فرابورسي توكا ريل است، 
پيش بيني سود هر سهم سال مالي 96 خود را با سرمايه 800 ميليارد ريال مبلغ 78ريال 
اعالم كرده درحالي كه در س��ال مالي 95 توانس��ته است، مبلغ 101ريال سود واقعي به 
ازاي هر س��هم محقق كند. »حآس��ا« در عملكرد 3ماهه اول امس��ال درحالي با پوشش 
19درصدي سود برآوردي خود مبلغ 15ريال به ازاي هر سهم محقق كرده كه در 3ماهه 
اول س��ال مالي 95 با پوش��ش 29درصدي س��ود برآوردي بودجه توانس��ته بود، عايدي 
29ريالي را به ازاي هر س��هم كنار بگذارد. متعهد خريد اين س��هم در روز عرضه اوليه در 
صورت نبود تقاضاي شركت كارگزاري مهرآفرين و سقف تعهد آن 50 درصد سهام قابل 

عرضه در روز عرضه اوليه است. 

گروه بورس  
پتانس��يل هاي بالقوه، قوانين شفاف و عملكرد منطبق با استاندارد هاي بين المللي بازار سرمايه 
كشور، جايگاه بورس اوراق بهادار را طي سال هاي اخير بيش از پيش برجسته و با اهميت كرده و 
اكنون جذابيت هاي بازار سرمايه ايران يك شركت 50 ميليارد دالري را به بازار سرمايه ايران كشاند. 
هلدينگ سرمايه گذاري ايتاليايي »آزيموت« مالك 20درصد از سهام شركت »سبدگرداني 
انتخ��اب مفيد« ش��د. به گزارش»تعادل« ح��ال پس از قرارداد با توت��ال، افزايش حضور ايران 
در بازاره��اي جهاني، تجهيز ناوگان هوايي كش��ور با مش��اركت ايرباس و بويين��گ، قرارداد با 
خودرو سازان اروپايي ازجمله قرارداد 660 ميليون يورويي شركت رنو با سازمان توسعه و نوسازي 
صنايع ايران و سرمايه گذاري مشترك 400ميليون يورويي پژو سيتروئن و موارد ديگر، بذر يكي 
ديگر از دس��تاوردهاي مهم برنامه جامع اقدام مش��ترك اين  بار در بازار سرمايه به بار نشست 
و هلدينگ س��رمايه گذاري ايتاليايي »آزيموت« مالك 20درصد از سهام شركت »سبدگرداني 
انتخاب مفيد« شد. گستره فعاليت هاي اقتصادي »آزيموت« 50 ميليارد دالري به عنوان يك 
هلدينگ بزرگ سرمايه گذاري بين المللي شامل 17كشور سوييس، موناكو، تركيه، برزيل، اياالت 
متحده، مكزيك، اس��تراليا، ايتاليا، امارات متحده عربي، چين، ايرلند، سنگاپور، تايوان، شيلي، 
لوكزامبورگ و اكنون ايران است. اين هلدينگ حاضر در بورس ميالن، ايران را به عنوان مقصد 
مس��تعد سرمايه گذاري انتخاب كرد و با خريد سهام شركت »سبدگرداني انتخاب مفيد« وارد 
بورس ايران شد. درحالي كه طي چند روز گذشته اخبار مربوط به اظهارات رييس جمهور اياالت 
متحده شائبه خدشه به برجام را به همراه داشت اما ورود اين هلدينگ به زيست اقتصادي كشور 
از پا برجايي برنامه اقدام جامع مشترك نشان دارد. ورود هلدينگ آزيموت با 1400پرسنل به 
بازار س��رمايه ايران عالوه بر اينكه يك سرمايه گذاري گسترده محسوب مي شود، ارتقاي دانش 
فني و مالي بورس كش��ور را به همراه دارد. يادآور مي ش��ود به زودي بيانيه آزيموت و شركت 
»س��بدگرداني انتخاب مفيد« همراه با بازتاب گسترده رسانه هاي بين المللي در بورس ميالن 

منتشر مي شود.

گروه بورس  
 در معامالت سومين روز  كاري بورس اوراق بهادار تهران شاخص كل با رشد 46واحدي 
توانس��ت رقم 84 هزار و 611 واحدي را به خود اختصاص دهد. بر اين اساس شاخص كل 

هم وزن با 16واحد افت تا رقم 17هزار و 312واحدي پايين رفت. 
به گزارش»تعادل« همچنين ش��اخص آزاد شناور شاهد 129واحد رشد بود و شاخص 
بازار اول پس از 121واحد افزايش تا رقم 58 هزار و 419واحدي باال رفت اما شاخص بازار 
دوم ب��ا افت 361واحد تا رقم 189هزار و 42واحدي پايين آمد. همچنين در معامالت روز 
گذش��ته ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت بندرعباس و پااليش نفت تهران به ترتيب با 
36، 24و 18واحد تاثير مثبت بيشترين نقش افزاينده را روي دماسنج بازار سرمايه داشتند 
اما در طرف مقابل آسان پرداخت پرشين، صنايع پتروشيمي خليج فارس و به پرداخت ملت 
سعي كردند، شاخص را به سمت پايين هدايت كنند. در سويي ديگر، روز گذشته در گروه 
فرآورده هاي نفتي عمده سهم ها حدود يك درصد رشد كردند و تعدادي نيز با روند كاهشي 
در قيم��ت پايان��ي همراه بودند. در اين گروه 16ميليون س��هم به ارزش بيش از 5 ميليارد 
تومان مورد داد و س��تد قرار گرفت. در گروه خودرو نيز 93ميليون س��هم به ارزش حدود 
10ميليارد تومان در 9هزار و 64 نوبت دادوستد شد. در اين گروه عمده نمادها حدود يك 
الي دو درصد رشد كرده اند و تعدادي نيز با كاهش قيمت پاياني مواجه شدند. بر اين اساس، 
ارزش معامالت روز دوشنبه به رقم 157ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست 
به دس��ت شدن 622 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله بود. همچنين تعداد معامالت 
به رقم 51 هزار و 998نوبت مي رسيد. در سويي ديگر، آيفكس نيز در معامالت روز گذشته 
با رش��د 7.1واحدي روبه رو شد و به رقم 921.9رسيد.  همچنين ارزش معامالت فرابورس 
ايران رقم 163ميليارد تومان را تجربه كرد و حجم معامالت به رقم 197ميليون س��هم و 
اوراق مالي رس��يد. افزون بر اين ازجمله نمادهاي تاثيرگذار در آيفكس نماد ش��ركت هاي 

پتروشيمي زاگرس، توليد برق عسلويه مپنا و فوالد هرمزگان جنوب بود. 

گزارش روز گزارش دوگزارش يك
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راه اندازي اتاق مشترك 
»ايران - ويتنام«

مع��اون ام��ور بين الملل ات��اق ايران در دي��دار با 
رييس ش��وراي مش��ترك ويتنام و ايران از راه اندازي 
اتاق مش��ترك ايران و ويتنام ط��ي دو ماه آينده خبر 
داد. محمدرضا كرباس��ي گفت: اقدامات اوليه تاسيس 
اين اتاق انجام ش��ده و تا دو ماه آينده به طور رس��مي 
كار خود را ش��روع خواهد كرد. معاون بين الملل اتاق 
ايران با هدف پيگيري توافقات انجام ش��ده در س��فر 
هيات پارلمان بخش خصوصي ايران به ويتنام، ميزبان 
رييس شوراي مشترك ويتنام و ايران بود. وي در اين 
جلس��ه ضمن امضاي تفاهمنامه بين اتاق كاش��ان به 
عنوان اتاق معين با ش��وراي مذكور، موضوع تس��هيل 
در روند ص��دور ويزا براي فعاالن اقتص��ادي ايراني از 
سوي سفارت ويتنام نيز مورد تاكيد قرار گرفت. معاون 
بين الملل اتاق ايران با انتقاد از روند طوالني و پيچيده 
صدور ويزا براي فعاالن اقتصادي توسط سفارت ويتنام 
خواستار رس��يدگي هرچه سريع تر به اين مشكل شد 
و تاكي��د كرد: چنانچه اين موضوع حل نش��ود، امكان 
نهايي كردن بس��ياري از توافقات انجام ش��ده بين دو 
كشور وجود نخواهد داشت. وي راه اندازي خط هوايي 
مستقيم بين دو كش��ور را نيز يكي از عوامل موثر در 
توسعه روابط برش��مرد و خاطرنشان كرد: در صورتي 
كه بتوانيم مس��اله ويزا را ح��ل كنيم آن گاه راه اندازي 
خ��ط هوايي نيز توجيه اقتصادي پيدا مي كند، درحال 
حاضر تعداد مس��افران در اين خط بس��يار كم است. 
كرباسي پيدا كردن راهكار براي برقراري روابط بانكي 
بين دو كشور را نيز خواستار شد و تشريح كرد: امروز 
تعداد زيادي از كش��ورهاي دنيا توانس��ته اند مراودات 
بانك��ي خود را با ايران گس��ترش دهن��د اما همچنان 
رواب��ط بانكي بين اي��ران و ويتنام در س��طح پاييني 
انجام مي ش��ود. در ادامه چن وي چي، رييس ش��وراي 
مش��ترك ويتن��ام و ايران هدف از ايجاد اين ش��ورا را 
توسعه مراودات و همكاري هاي مشترك بين دو كشور 
دانس��ت و گفت: در پي آن هس��تيم كه روابط خود با 
ايران را به سطح 2ميليارد دالر ارتقا دهيم. براي همين 
بانك هاي اين كشور به دنبال پيدا كردن راه هايي براي 
برقراري روابط بانكي با ايران هستند. وي همچنين از 
اعزام هياتي به سرپرس��تي وزير صنعت و تجارت اين 
كش��ور در 11 نوامبر به ايران خب��ر داد. در اين ديدار 
نيز محمود تواليي، رييس اتاق كاشان با چن وي چي، 
رييس ش��وراي مش��ترك ويتنام و اي��ران تفاهمنامه 
همكاري امضا كردند. اتاق كاشان به عنوان اتاق معين 
اين تفاهمنامه را امضا كرد و قرار است پس از تشكيل 
اتاق مش��ترك ايران و ويتنام، تفاهمنامه يي مش��ابه با 

اتاق مشترك به امضا برسد. 

 مزايا و معايب اعطاي
بسته حمايتي از صنوف

پاي�گاه خبري اتاق اصناف اي�ران| رييس اتاق 
اصناف شهرستان دماوند اعالم كرد: بسته حمايتي از 
صنوف توليدي نتايج مثبتي براي آنها دربرندارد و تنها 
صرف پرداخت بدهي ها مي شود. عليرضا خواجه اي در 
رابطه با بسته حمايتي 1۰هزار ميليارد توماني از صنوف 
تولي��دي گفت: متاس��فانه آن ق��در بدهي هاي صنوف 
باالست كه هرچقدر هم دولت به آنها تسهيالت بدهد، 
باز ه��م كاري از پيش نمي رود. حال كه اين رقم قرار 
بود از سال گذشته به صنوف ارائه شود و آنها هم براي 
اي��ن دريافت رقم ثبت نام كردند، اما تاكنون خبري از 
پرداخت تسهيالت نيست. خواجه اي اضافه كرد: زماني 
براي حمايت از صنوف روس��تايي هم دولت بسته هاي 
حمايتي در نظر گرفته ش��د اما آ ن قدر ميزان بدهي از 
س��ال هاي قبل باالس��ت كه عمال اين رقم ها دردي را 
دوا نمي كن��د و نيازمند يك برنامه جدي براي احياي 
صنوف توليدي هستيم. رييس اتاق اصناف شهرستان 
دماوند تاكيد كرد: چنانچه بتوانيم با بودجه يي جديد، 
برخي صن��وف را دوب��اره احيا كني��م، در آن صورت 
مي توانيم انتظار بهره وري باال از آنها داش��ته باشيم. به 
اين دليل كه بس��ياري از صنف ها از كار افتاده هستند 
و هر س��ال مخارج آنها هدر م��ي رود. پس در مجموع 
نيازمن��د يك برنامه جديد براي احياي برخي صنف ها 
به خصوص در شهرس��تان ها هستيم. وي در رابطه با 
ابالغيه وزارت صنعت مبني بر حذف برچس��ب قيمت 
كاالها از سوي كارخانه ها گفت: ما مخالف درج قيمت 
روي محصوالت توسط كارخانه ها هستيم، به اين دليل 
كه رقابتي ش��دن را از بازار مي گي��رد. اگر اين امكان 
را ايجاد كنيم كه در فروش��گاه ها امكان رقابت وجود 
داشته باشد، بنابر اين مي توانيم به نفع توليدكنندگان 
كار كنيم. خواجه اي همچني��ن درباره توانمندي هاي 
صادراتي صنوف دماوند اظهار كرد: در اين شهرستان 
فعالي��ت صنوف آالينده ممنوع ش��ده اس��ت و لذا ما 
امكان صادرات كاال به ص��ورت انبوه نداريم اما برخي 
محصوالت مانند لبنيات كه در اين شهرس��تان توليد 
مي ش��ود، امكان صادرات آنها وج��ود دارد. البته الزم 
اس��ت اول نياز داخل را تامين كنيم و در وهله دوم به 

صادرات بپردازيم. 

 تغيير در شرايط صدور
كارت عضويت 

پايگاه خبري اتاق تهران|  براي شفاف سازي و 
انسجام بانك اطالعاتي اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران ش��رايط ص��دور »كارت 

عضويت حقيقي« در اين اتاق تغيير كرد. 
 دبي��ركل اتاق تهران با اع��الم اين خبر و با بيان 
اينكه تغييرات اعمال شده در زمينه مدارك موردنياز 
براي صدور كارت عضويت حقيقي است، گفت: عالوه 
بر مدارك م��ورد نياز قبلي، از اي��ن پس متقاضيان 
دريافت كارت عضويت حقيقي بايد مداركي ديگري 
ش��امل اصل اظهارنامه ثبت نام در دفات��ر بازرگاني، 
اص��ل گواهي موضوع م��اده 186 قانون ماليات هاي 
مستقيم مربوط به آخرين سال عملكرد و همچنين 
پيش ثبت نام كد اقتصادي را ارائه دهند. بهمن عشقي 
افزود: در همين راستا، كليه داوطلبان دريافت كارت 
عضوي��ت حقيق��ي كه از ابتداي ش��هريورماه س��ال 
ج��اري اقدام به ثبت نام در اتاق تهران كرده  و تمايل 
به محفوظ ب��ودن آن دارند، جه��ت تكميل فرآيند 
ثبت نام و دريافت كارت عضويت اش��خاص حقيقي، 
تم��ام مدارك س��ه گانه فوق را نيز باي��د ارائه دهند. 
ثبت نام و ارائه م��دارك براي دريافت كارت عضويت 
اشخص حقيقي در اتاق تهران به صورت غيرحضوري 
 ب��وده و از طري��ق وب س��ايت اي��ن اتاق به نش��اني

www.tccim.ir انجام مي شود. 

اخبار

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان بررسي كرد

جايگاه كسب وكار هاي نوين دراقتصاد
گروه تشكل ها|

شكل گيري كسب وكاهاري نوين فصل جديدي 
در چرخه اقتصاد كش��ور رقم زده است. از اين رو، 
به دليل جايگاه و نقش ويژه آنها در اش��تغال زايي، 
دولتم��ردان و نمايندگان بخش خصوصي بايد نگاه 
ويژه تر خود را نس��بت به توسعه اين نوع فعاليت ها 
خصوص��ا در فضاي مجازي معط��وف كنند. چراكه 
به گفته فع��االن اقتصادي، اس��تارت آپ ها فرصت 
تاريخي بي نظيري براي كشورها محسوب مي شوند 
كه متاس��فانه در كش��ور ما به دليل فراهم نشدن 
زيرس��اخت هاي قانون��ي، نهادي، آموزش��ي و نبود 
فضاي كس��ب وكار از قطار توس��عه جا مانده اند اما 
با اين حال موج مثبتي از اتفاقات خوش��ايند براي 
اقتصاد ايران به واس��طه ش��ركت هاي استارت آپي 
و مش��اغل نوپا در راه اس��ت بطوري كه پيش بيني 
مي ش��ود كس��ب وكارهاي نوپ��ا خيلي س��ريع به 
پيش��رفت ش��گرفي نايل ش��وند. به گفت��ه فعاالن 
اقتص��ادي، دول��ت با متمركز ك��ردن حمايت ها بر 
حوزه مش��اغل نوپا و اس��تارت آپ ها مي تواند نگاه 
خود را از بخش هاي غيرمولد و س��اكن كه سال ها 
اس��ت ب��دون ارزش اف��زوده مانده اند، به س��مت 
بخش ه��اي جديد تغيير دهد و نس��ل صنعت را به 
سمت كس��ب وكارهاي جديد و مولد كه نوآوري و 
اشتغال زايي زيادي به همراه خود دارند، سوق دهد. 

 حمايت از كسب وكارهاي نوين
حال در راس��تاي حمايت از فعاالن استارت آپي 
»تعادل« به س��راغ چند تن از كارشناسان رفته و 
نظر آنها را درباره مزايا و معايب كس��ب و كارهاي 
مجازي جويا ش��ده است. محمدحسين برخوردار، 
به عنوان فع��ال اقتصادي درباره مش��اركت فعال 
فناوري ه��اي نوي��ن ايران��ي در روي��دادي جهاني 
ب��ه »تع��ادل« گفت��ه اس��ت: حماي��ت دول��ت و 
بخش خصوص��ي از اس��تارت آپ هاي داخلي باعث 
وابستگي ما به خارجي ها مي شود. اين فعال بخش 
خصوص��ي در ادامه مي افزايد: بس��ياري از مردم و 
مس��ووالن مفهوم دقيق دانش بنياني را نمي دانند 
و بايد مشخص كنيم كه منظور از دانش بنيان چه 
صنايعي هستند و اين صنايع تا چه اندازه مي توانند 
ارزش افزوده ايجاد كنند. به گفته او، با مش��خص 
ك��ردن فواي��د اس��تارت آپ ها مي ت��وان جايگزين 
مناسبي براي صنايع شوند تا به كمك بهره وري و 
سود سرشار از مشاغل نوپا چرخ دنده هاي توليد و 

اشتغال در كشور را به تحرك انداخت. 
در عين حال، برخي كارشناسان براين عقيده اند 
كه اقتصاد دنيا با تمركز بر اس��تارت آپ ها توانست 
به توسعه شگرفي برسد. عضو اتاق بازرگاني تهران 

نيز با اش��اره ب��ه اين نگاه بيان مي كن��د كه ما نيز 
با حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان مي توانيم به 
بحران بي��كاري خاتمه داده و بس��ياري ازجوانان 
خوش ذوق را دراين شركت ها مشغول به كار كنيم 
كه از اين رهگذر هم اش��تغال زايي حاصل خواهد 
ش��د و هم محص��والت و خدمات ارائه ش��ده قابل 

رقابت با شركت هاي خارجي خواهد بود. 
برخ��وردار با تاكي��د بر لزوم حماي��ت دولت از 
اس��تارت آپ ها اظهار كرد: دولت با حمايت قانوني 
و ارائه تس��هيالت مالي ك��م بهره و معاف كردن از 
بس��ياري از ماليات ها مي تواند ب��ه نخبگان عرصه 
اس��تارت آپ انگيزه الزم براي ش��روع كار را بدهد؛ 
چرا كه تجربه نشان داده است بسياري از نخبگان 
تنها ب��ه دليل نداش��تن س��رمايه كاف��ي محتاج 
س��رمايه گذاران ش��ده و آنان نيز ب��ا گرفتن تمام 
ارزش اف��زوده كار انگي��زه را از جوانان خوش فكر 
گرفته اند؛ بنابراين دولت براي پيشگيري از تضييع 
حقوق نخبگان با حمايت هاي قانوني و تس��هيالت 
مالي مي تواند اين انگيزه را به جوانان نخبه بدهد. 
از س��وي ديگر، برخي از كنشگران اقتصادي در 
خص��وص حمايت مالي دولت از كس��ب و كارهاي 
نوي��ن، مي گوين��د: دولت بايد اس��تارات آپ هايي را 
م��ورد حمايت مالي قرار دهد، كه هم اش��تغال زا و 

هم صادرات محور هستند. برخوردار نيز در اين باره 
مي گويد: براي حمايت مالي از اين نوع كسب وكارها، 
دولت بايد فعاليت آنها را مورد ارزيابي و پايش قرار 
دهد، تا منابع مالي به كس��ب وكارهايي تزريق شود 
ك��ه نفع اقتص��ادي آن به كل جامع��ه برگردد. اين 
فع��ال اقتص��ادي در عين حال مي افزاي��د: چنانچه 
دول��ت جلوي واردات بي روي��ه را بگيرد، مي تواند با 
ايجاد كردن واحد تحقيق و توس��عه در شركت هاي 
استارت آپي محصوالت جديد در حوزه هاي مختلف 

رائه دهد. 

 حركت ُكند در توسعه اقتصاد
از س��وي ديگر، عده ي��ي از فع��االن اقتصادي 
براي��ن باورند، نبود فضاي مناس��ب كس��ب وكار، 
نخب��گان كش��ور را از قطار توس��عه ج��ا انداخته 
اس��ت. عضو هيات عملي دانش��گاه تربيت مدرس 
با اش��اره به مش��اركت فع��ال فناوري ه��اي نوين 
ايراني در رويدادي جهان��ي به »تعادل« مي گويد: 
مقوله توس��عه تكنولوژي، اقتص��اد جديدي به نام 
اقتص��اد ديجيتال خلق كرده اس��ت ك��ه اين نوع 
اقتصاد برپاي��ه تكنولوژي بوده و فاصله جغرافيايي 
را درنوردي��ده و ارتباطات بين افراد، س��ازمان ها و 
نهادها را تس��هيل كرده اس��ت كه اين امر موجب 

تغيي��ر چهره نظام اقتصادي در دنيا ش��ده اس��ت. 
مهدي مرتض��وي درادامه مي افزايد: ش��ركت هاي 
نوپا دراين زمينه پيش��تاز هستند به اين معني كه 
به ميزان بيشتري از ش��ركت هاي استارت آپي در 
اقتص��اد خود بهره مي برند و اين مس��اله به عنوان 
يك رنس��انس اقتصادي اس��ت و هركش��وري كه 
بتواند از اين امكانات استفاده بيشتري ببرد، مسلما 
در خلق ثروت و كمك به حل مشكالت اقتصادي 
و س��رمايه گذاري موفق تر خواهد بود و قادرخواهد 
ب��ود تا بازاره��اي جهاني را از آن خ��ود كند. الزم 
اس��ت اصول كار با اقتصاد جديد را فرا بگيريم كه 
اين امر نيازمند داشتن مهارت و آموزش به نيروي 
انس��اني است. مرتضوي با اش��اره به اين نگاه بيان 
مي كند: بايد بتوانيم همراه با اقتصاد ديجيتال جلو 
برويم كه اين امر منجر به ارزش خلق شده و توليد 
ث��روت در داخ��ل مرزها را براي كش��ورمان درپي 
دارد. او ادامه مي ده��د: مرتضوي بيان مي كند كه 
س��هم ما در اقتصاد ديجيتال و جامعه بين المللي 
بس��يار ناچيز اس��ت و اين تواناي��ي را داريم كه با 
بازارهاي جهاني رقابت كنيم به ش��رطي كه دولت 
و كارگزاران مس��ير راه را همواره كرده و با حمايت 
از اس��تارت آپ ها و افراد خالق سرعت بيشتري به 

نقش آفريني نخبگان بدهند. 

 همخواني استارت آپ ها با نياز مردم
درعين ح��ال؛ برخي نهادها به جاي تش��ويق و 
حمايت، با برقراري موانع بيش��تر و بروكراسي هاي 
طاقت فرس��ا، مش��كالت زيادي در مس��ير فعاليت 
كارآفرين��ان ايج��اد كرده اند. دبي��ر انجمن صنفي 
كسب وكارهاي اينترنتي، در اين راستا مي گويد كه 
خدمات اس��تارت آپ ها با نيازهاي مردم همخواني 
دقيقي دارد و برخاسته از مشكالت آنها است و به 
همين  دليل، بسيار مورد استقبال قرار گرفته است. 
رض��ا الفت نس��ب مي افزايد: امروزه اس��تارت آپ ها 
درحوزه هاي مختلف، س��ودمندي خود را به مردم 
اثبات كرده اند؛ براي مثال، اس��تارت آپ هايي مانند 
اس��نپ و تپ س��ي، با كاهش هزينه ه��اي مردم و 
صرفه جوي��ي در زم��ان، آنه��ا را متقاع��د به عدم 
استفاده از خودروهاي شخصي كرده اند و اين اتفاق 
در كاهش معضالت ناش��ي از ترافي��ك در جامعه 
شهري مفيد بوده است. او در ادامه بيان كرد: نقش 
اس��تارت آپ ها در حل مش��كالت ش��هري معموال 
كمتر از ديگر حوزه ها ديده مي شود اما خوشبختانه 
اين نقش آفريني در حال افزايش است؛ مثال اخيرا 
با طراحي يك اپليكيش��ن مخصوص با هدف حل 
معضل جاي پارك ماشين ها در فضاي شهري، اين 
مشكل نيز توسط نوآوران برطرف شده است. دبير 
انجمن كس��ب وكارهاي اينترنتي با اشاره به انتظار 
كارآفرينان مي گويد: كارآفرينان هيچ انتظاري جز 
حمايت معنوي از مس��ووالن ندارند. الزم اس��ت با 
آش��نا كردن بيشتر برخي مس��ووالن و مديران با 
كس��ب وكارهاي اينترنتي، موجب همكاري بيشتر 
آنها ش��ويم ت��ا به جاي س��نگ اندازي هاي مختلف 
و گاه ب��ه بهانه هاي واهي، ب��ه كارآفرينان دلگرمي 

دهند و موجب توسعه اقتصادي كشور شوند. 
در همين راستا، نيز شاهد حضور12 استارت آپ 
موفق ايراني در رويداد جهاني جي تكس 2۰17 در 
دوبي هس��تيم. اس��تارت آپ هايي كه به سرپرستي 
معاونت كسب وكار اتاق تهران در اين رويداد بزرگ 
فناوري و تجاري ش��ركت مي كنن��د، در كنار بيش 
از 45۰۰ ش��ركت و اس��تارت آپ خارجي از سراسر 
جهان به معرف��ي توانمندي هاي خود مي پردازند تا 
بتوانند س��رمايه گذاران را براي تبديل ايده هايشان 
ب��ه عمل جذب كنند. بطوري كه در روز اول و دوم 
برگزاري اين رويداد بزرگ تجاري و فناوري تاكنون 
اس��تارت آپ هاي ايراني حاض��ر در غرفه اتاق تهران 
فعاليت زيادي داش��ته اند. به عن��وان نمونه يكي از 
اين اس��تارت آپ ها ب��ا نام »خبري��و« از ميان 4۰۰ 
اس��تارت آپ به دور نهايي رقابت براي كسب جايزه 
18۰ ه��زار دالري راه يافت و اكن��ون در ميان 4۰ 

استارت آپ نهايي قرار گرفته است. 

اروپا سايه به سايه با ايران
شريف نظام مافي|

رييس اتاق مشترك ايران و سوييس|
ع��دم تايي��د پايبندي ايران ب��ه برجام از س��وي ترامپ يك 
مس��اله حتم��ي اس��ت. رييس جمه��ور امري��كا ب��راي عمل به 
ش��عارهاي انتخاباتي كه ب��ا آن حمايت گروه ه��اي ضد ايراني 
ازجمله مس��يحيان افراطي، حاميان عربس��تان، امارات متحده 
عرب��ي و اس��راييل را جلب كرد نس��بت به برج��ام خوش رفتار 
نخواهد ب��ود. اين گروه ها روي ترامپ س��رمايه گذاري كردند و 
اگر جواب نگيرند در انتخابات بعدي از ترامپ حمايت نخواهند 
كرد. ترامپ يك تاجر اس��ت و طوري رفت��ار مي كند كه هم به 
حاميان روي خوش نش��ان دهد و هم با اروپايي ها درگير نشود. 
به نظر مي رس��د كه ترامپ عدم تايي��د پايبندي ايران به برجام 
را در هفت��ه آينده اعالم كند اما ش��خصا و به عنوان رييس قوه 

مجريه اين كش��ور تحريم هاي فرامرزي عليه كش��ورمان را اجرا 
نمي كند. پس از عدم تاييد عملكرد ايران توس��ط برجام كنگره 
فرصتي 3ماه��ه دارد تا درباره اجرا يا ع��دم اجراي تحريم هاي 
فرام��رزي ايران يا تحريم هاي ثانويه تصميم بگيرد. در اين مدل 
از تحريم ها همكاري هر ش��ركت اروپايي و آسيايي در هر جاي 
دنيا با ايران به معناي شكستن قوانين دولت امريكاست و با آن 
ش��ركت برخورد مي ش��ود. اگر كنگره امريكا تحريم هاي ثانويه 
را دنب��ال كن��د با يك معض��ل بين المللي روبه رو خواهيم ش��د 
چراكه اروپايي ه��ا اعالم كردند، پايبندي اي��ران به مفاد برجام 
را تايي��د مي كنن��د و تمايلي به برق��راري تحريم هاي فرامرزي 
براس��اس خواس��ته امريكا عليه ايران ندارند. برجام توافق چند 
كش��ور با يكديگر اس��ت. نمي توان آن را يك  طرفه لغو كرد. اگر 
امريكا چنين هدفي را دنبال كند در مقابل كش��ورهاي اروپايي 

ق��رار مي گيرد و در نهاي��ت تصميم گيري در اي��ن باره برعهده 
آنهاس��ت. در بين كشورهاي اروپايي، آلمان و فرانسه از ديگران 
اثرگذارترند چراكه باقي كش��ورها كوچكند و آلمان و فرانس��ه 
هس��تند ك��ه قراردادهاي كالن را امضا مي كنن��د. به طور حتم 
اروپايي ه��ا پيش  از اين كنش هاي امريكا را درباره برجام تحليل 
كردند و براس��اس اين تحليل و ش��رايط ام��روز ارتباط با ايران 
تصميم مي گيرند. آلمان و فرانس��ه به دنبال امضاي قراردادهاي 
اقتصادي متفاوت در زمينه هاي مختلف با ايران هس��تند و اين 
نش��ان مي دهد كه با وجود پيش بيني عدم تاييد برجام از سوي 
ترام��پ آنها به ادام��ه برجام اميدوار و مصم��م به آن حفظ آن 
هستند. فضاي بين الملل پيش  از اين هم شاهد تقابل اروپاييان 
و امري��كا در زمينه ايجاد تحريم هاي فرامرزي عليه يك كش��ور 
بوده اس��ت. دهه 8۰ ميالدي امريكا تصميم گرفت، كشورهايي 

ك��ه در زمينه گاز با ش��وروي هم��كاري مي كردند، تحريم كند 
اما كش��ورهاي اروپايي در اين زمينه با امريكا همكاري نكردند 
و در مقاب��ل مق��ررات تحريمي امريكا قانون��ي ايجاد كردند كه 
هر ش��ركتي به دليل ممانعت اين كش��ور با ش��وروي همكاري 
نكند عليه قوانين اروپ��ا كار كرده و در نهايت امريكا كوتاه آمد 
و تنش��ي در فضاي بين الملل ايجاد نش��د. ممكن است در مورد 
اي��ران هم امريكا تحريم هايي براي ش��ركت هاي امريكايي كه با 
طرف ه��اي ايراني كار مي كنند، ايجاد كند اما در زمينه برقراري 
تحريم هاي فرامرزي به توفيق نخواهد رس��يد. در اين ش��رايط 
وضع ايران با تمديد تحريم هاي امريكا بدتر از گذش��ته نخواهد 
ش��د چراكه ش��ركت هاي امريكاي��ي پيش  از اين ه��م در ايران 

فعاليت نمي كردند. 
 منبع: پايگاه خبري اتاق تهران

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همزمان با روز استاندارد مطرح كرد

عدم رعايت استانداردهاي الزم در صنعت ساختمان
رييس كميسيون رقابت و خصوصي  سازي اتاق ايران عنوان كرد

خطرآفريني در مسير واگذاري ها
پايگاه خبري اتاق تهران|

از نظ��ر قواني��ن م��ا داراي قواني��ن بي ش��مار و كاملي 
هس��تيم اما وقتي به اجرا مي رسد، نظارت كافي به رعايت 
استانداردها انجام نمي گيرد. مديرعامل سنديكاي آسانسور 
همزمان با روز اس��تاندارد در كش��ور معتقد است كه نمره 
ايمني و اس��تانداري كه در ساختمان س��ازي كشور رعايت 
مي شود 6۰ تا 65 از 1۰۰ نمره است. محمدرضا زهره وندي 
مي گويد: با كنترل بيش��تر و افزايش نظ��ارت مي توانيم به 
اس��تاندارد الزم دس��ت يابيم همچنين بايد استانداردهاي 
ساختماني را در كشور افزايش دهيم. عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران در ادامه مي افزايد: صنعت آسانسور از پيشگامان 
رعايت و تدوين اس��تاندارد در كشور بوده و از سال 1377 
مهندس��ان و مسووالن سنديكا با مس��ووالن و كارشناسان 
سازمان استاندارد نشست هايي داشتند كه منجر به تدوين 
و بومي سازي اس��تاندارد صنعت آسانسور در كشور شد كه 
تاكنون دوباره ويرايش شده و در اين زمينه جزو كشورهاي 
سختگير هس��تيم كه در برخي موارد س��ختگيرتر از اروپا 
هم عمل مي كنيم. وي توضيح مي دهد: در اس��تانداردهاي 
س��اختماني هم دو بخش وجود دارد هم بحث مصالح است 
و هم بحث اجرا. معموال در مصالح ما استانداردهاي مناسب 
را داريم، اس��تانداردها يك كف و يك س��قف دارند و ما در 
بخش توليد مصالح ساختماني معموال متوسط هستيم ولي 
در اجرا ما دچار مش��كل مي ش��ويم؛ به واقع از نظر قوانين 
م��ا خيلي قوانين كاملي داريم ولي وقتي به اجرا مي رس��د 
نظارت كاف��ي به رعايت اس��تانداردها ص��ورت نمي گيرد، 
يعني اس��تاندارد تدوين ش��ده اس��ت، قواني��ن الزم وجود 
دارد ول��ي افرادي كه مي خواهند نظ��ارت بر اجرا و رعايت 
اين اس��تانداردها را انجام دهند كه عموما هم مهندس��ان 
ناظر هس��تند بعضا دقت الزم را ندارد؛ ش��ايد در شهرهاي 
بزرگ دقت و نظارت بيشتر باشد ولي در شهرهاي كوچك 
اي��ن نظارت ها ضعيف تر پيش م��ي رود. او مي گويد: درباره 
صنعت آسانس��ور ابتدا كه رعايت استانداردها اجباري شد، 
كارشناسان و بازرساني وجود داشتند كه كار نظارت بر اجرا 
را انجام مي دادند ولي درصد كمي از آنها دانش كافي را در 
اين زمينه داش��تند و ما با شناسايي اين چالش در سنديكا 
نظارت ه��ا را دقيق تر و س��ختگيرانه تر كرديم و به نقطه يي 

رس��يدم كه حاال بازرس��اني كه براي بررس��ي اس��تاندارد 
آسانس��ورها مي روند خيلي دقيق بررس��ي مي كنند و اين 
اتف��اق در صنعت س��اختمان هم باي��د رخ دهد. ما درحال 
حاضر مهندس��ان ناظري كه با يك ساختمان براي نظارت 
قرارداد بسته اند ولي اصال سري به ساختمان نمي زنند و در 
صورتي كه نياز است پروژه در مراحل مختلف مورد بررسي 
و نظارت قرار مي گيرد را ش��اهد هس��تيم. اين عضو هيات 
نماين��دگان اتاق ته��ران همچنين درباره س��اختمان هاي 
قديمي و فرسوده و رعايت استاندارد در آنها مي گويد: براي 
استانداردسازي س��اختمان هاي قديمي هيچ دستورالعملي 
وجود ندارد، تعدادي از ساختمان ها و آسانسورهاي داخلي 
آنها هس��تند كه چند دهه است س��اخته شده اند ولي حاال 
اس��تانداردهاي الزم را ندارند مثال به حادثه پالسكو توجه 
كني��م يا ش��رايط س��اختمان هايي مانند آلوميني��وم را در 
نظر داش��ته باشيم اينها اس��تانداردهاي الزم را نداشتند و 
ندارند. زهره وندي ادامه مي دهد: عمر مفيد يك آسانس��ور 
بين 2۰تا 25س��ال و 42تا 44هزار س��اعت كاركرد است و 
آسانس��ورهايي كه بيش از اين عم��ر مي كنند بايد تعويض 
شوند ولي چقدر اين استانداردها از سوي مالكان و... رعايت 
مي شود؟ و چقدر نهادهاي مسوول به اين مشكل رسيدگي 
مي كنند؟ در كش��ورهايي كه پيشرو هس��تند، نظارت هاي 
س��ختي در اين زمينه وجود دارد و اگر رعايت نشود حتي 
س��اختمان را پلمب مي كنند ول��ي اينجا چنين مواردي نه 

وجود دارد و نه از لحاظ قانوني رعايت مي شود. 

پايگاه خبري اتاق ايران| 
رييس كميسيون رقابت و خصوصي سازي اتاق ايران مي گويد: 
مس��ير واگذاري ها به  قدري خطرآفرين و نگران كننده اس��ت كه 
هيچ فرد عاقلي در بخش خصوصي حاضر به بازي در اين مس��ير 
نيس��ت؛ به عقي��ده فروزان فرد ب��ا ادامه مكانيس��م هاي قبلي در 
واگذاري پروژه هاي نيمه تمام نيز بايد دست به دامان خصولتي ها 
ش��د و چه بسا مجبور به اختصاصي سازي شويم. حسن فروزان فر 
درباره واگذاري پروژه هاي عمراني ناتمام به بخش خصوصي گفت: 
پس از گذش��ت چندين س��ال  از مطرح ش��دن موضوع اصل 44 
قانون اساس��ي و قانون اجرايي شدن سياس��ت هاي آن، سازوكار 
نامطل��وب اجراي اين قانون در حوزه خصوصي س��ازي و واگذاري 
ش��ركت ها نش��ان مي دهد كه بعد از گذش��ت چندين س��ال از 
خصوصي س��ازي به ازاي هر واحدي كه واگذار ش��ده، س��يلي از 
نارضايتي و ش��كايت روانه س��ازمان خصوصي س��ازي شده و اين 
سازمان پيش از اينكه بتواند كاري انجام دهد، مجبور است براي 
رفع  و رجوع كارهاي قبلي وقت بگذارد. وي افزود: اكنون به ازاي 
هر پرونده خصوصي س��ازي بيش از 4۰ تا 5۰ مكاتبه رس��مي با 
س��ازمان خصوصي س��ازي انجام شده و ده ها ش��كايت روانه اين 
س��ازمان شده اس��ت. او به عنوان يك كارشناس تصريح كرد: به 
نظر مي رس��د در پروسه خصوصي س��ازي ها اتفاق ناگواري افتاده 
به  گونه يي كه ش��كل اي��ن واگذاري ها از روان��ي الزم براي جلب  
توجه بخش خصوص��ي واقعي اقتصاد برخوردار نبوده و به همين 
واسطه بيشتر واگذاري ها به  جاي بخش خصوصي واقعي و داراي 
سابقه به شركت هاي تازه  تاسيس و افراد جديد انجام شده است. 
ب��ه گفته او، آنچه به عنوان واگذاري ها ذيل قانون اجرايي ش��دن 
سياس��ت هاي اصل 44 اتفاق افتاده، نتوانس��ته اس��ت مهم ترين 
خواس��ته هاي مورد نظر خصوصي سازي يعني بهبود بهره وري در 
كش��ور و استفاده بهينه از منابع را برآورده كند. فروزان فرد افزود: 
در حوزه واگذاري پروژه هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي 
نيز اگر بخواهيم از مكانيسم هاي غيرواقعي و غيرعملياتي استفاده 
 شده در واگذاري هاي قبلي استفاده كنيم بازهم بخش خصوصي 
واقعي براي مش��اركت وارد عرصه نخواهد ش��د و در اين شرايط 
مجبور هس��تيم، باز هم خصولتي سازي كنيم و شايد فراتر از اين 
اختصاصي س��ازي كنيم. او در توضيح اختصاصي س��ازي گفت: با 
مكانيس��م هاي فعلي در جريان واگذاري ها، وضعيت هاي خاصي 
ايجاد مي شود كه فقط عده خاصي مي توانند آن كار را بپذيرند يا 

ش��رايط آن به  گونه يي تغيير مي كند كه كار كردن در آن شرايط 
فقط در توان افراد خاصي خواهد بود. رييس كميس��يون رقابت و 
خصوصي س��ازي اتاق ايران مي افزايد: نكته يي كه وجود دارد اين 
اس��ت كه اين جابه جايي به دولت��ي و خصوصي نه  تنها به بهبود 
وضعيت بهره وري و رس��يدن به نتايج نهايي كمك نمي كند بلكه 
بار بزرگ گرفتاري هاي حقوقي را نيز بر سر سازمان هاي مسوول 
مي ري��زد و از اين بدت��ر اينكه نظارت هاي حداقل��ي بر بنگاه ها و 
پروژه هاي واگذار شده نيز به پايان مي رسد. به گفته فروزان فرد در 
بنگاه هاي دولتي عموما حداقل هايي از كنترل و نظارت هميشگي 
وج��ود دارد اما وقت��ي اين بنگاه ها در جري��ان واگذاري از بخش 
دولتي جدا مي ش��وند، ديگر هيچ قالبي براي نظارت و كنترل بر 

آنها وجود ندارد.
او تاكيد كرد: با اين تج��ارب اگر در مورد واگذاري پروژه هاي 
نيمه تمام به بخش غيردولتي، بخواهيم از س��ازوكارهايي استفاده 
كني��م كه هم��ه ذي نفعان را راض��ي كند، واگذاري ه��ا به  قدري 
طوالني مي شود كه اهداف مد نظر واگذاري، محقق نمي شود و با 
استفاده از سازوكارهاي قبلي هم طرح ها در نهايت به بخش هايي 
غير از بخش خصوصي واگذار خواهد ش��د. به عقيده فروزان فرد، 
مهم تري��ن نكته يي كه در واگذاري ه��اي مطابق با اصل 44 مورد 
غفلت جدي قرار گرفته، وظيفه يي است كه درباره توانمندسازي 
بخش خصوصي براي دولت در نظر گفته شده است. اين درحالي 
است كه تا امروز گزارشي از تالش هاي رسمي براي توانمندسازي 
بخش خصوصي به  گونه ي��ي كه تاب  و توان و قدرت ورود به اين 

عرصه را داشته باشند از دولت دريافت نكرده ايم. 
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تدابير جديد شوراي امنيت ملي 
عراق عليه اربيل 

 ترامپ طرح اجرايي مهاجرت
را به كنگره داد

 توافق مركل و متحدانش
براي پذيرش ۲۰۰ هزار مهاجر 

گروه جهان 
 رييس جمه��وري امري��كا ط��رح جديد برنام��ه اجراي��ي مهاجرت را متش��كل از

۷۰ بند به كنگره فرس��تاد كه از مهم ترين نكات مربوط به آن مي توان به درخواس��ت 
تامين بودجه ديوار مكزيك و برنامه موس��وم به »روياپردازان« اشاره كرد؛ درحالي كه 
قانونگذاران دموكرات براي حمايت از طرح مهاجرت دوره اوباما تالش مي كنند، ترامپ 
اين حمايت را به تامين مالي ساخت ديوار منوط كرده است. به نوشته واشنگتن تايمز، 
دونالد ترامپ طرح جديد برنامه اجرايي مهاجرت را روز يك ش��نبه به كنگره فرس��تاد. 
اين طرح مسائلي همچون درخواست بودجه براي ديوار مرزي ميان امريكا و مكزيك، 
تغييراتي در نظام صدور رواديد، اعمال محدوديت هاي ش��ديدتر عليه مهاجرت، مقابله 
با شهرهاي امن و استخدام ماموران اخراج مهاجران را شامل مي شود. اما آنچه بيش از 
همه خبرساز شده است، بخش مربوط به طرح موسوم به »روياپردازان« است؛ اين طرح 
در دوره رياس��ت جمهوري باراك اوباما و براي محافظت از فرزندان مهاجران غيرقانوني 
ساكن امريكا اجرايي شد. ترامپ كه در پي تصميم به لغو اين طرح با انتقادهاي گسترده 
مواجه ش��د، قرار بود با دموكرات هاي كنگره براي يافتن جايگزيني مناس��ب براي اين 
طرح و حل مشكالت مربوطه همكاري كند؛ با اين حال به نظر مي رسد كه طرح اجرايي 
مهاجرت در صورت تصويب، زندگي كودكان و نوجوانان تحت حمايت برنامه روياپردازان 
را به مخاطره مي اندازد و آنها را وادار به ترك خاك امريكا خواهد كرد. ترامپ حفاظت 
از »داكا« را توامان با تامين مالي ساخت ديوار مرزي و تامين اعتبار براي هزاران افسر 
مهاجرتي ديگر پيش��نهاد كرده كه اين مساله خش��م دموكرات ها را برانگيخته است. 
درحال حاضر نزديك به ۸۰۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه حمايت از كودكان مهاجر 
ب��دون مدارك هويتي يا برنامه داكا ق��رار دارند.  در طرح جديد مهاجرت همچنين به 
ماموران اخراج در مرزها اختيارات بيشتري براي مقابله با مهاجران غيرقانوني داده شده 
تا آنها را بازداش��ت و روند اخراج آنها را تسريع كنند. كاخ سفيد ادعا كرده كه هدف از 
اين طرح تضمين تغييرات گسترده در امنيت مرزي، داخلي و سيستم مهاجرت قانوني 
است. اين طرح شامل ۲۲پيشنهاد مختلف درباره امنيت مرزي، ۳۹مورد ارتقا و بهبود 

كيفيت امنيت داخلي و 4مورد تغيير در سيستم مهاجرت قانوني است. 

گروه جهان 
ش��وراي وزارتي امنيت ملي عراق با برگزاري جلس��ه يي در مورد اقليم كردستان، 
تدابير جديدي عليه منطقه اعمال كرده ازجمله انتقال مقر شبكه تلفن همراه از منطقه 
كردس��تان به بغداد. به  گزارش س��ومريه نيوز به نقل از دفتر نخس��ت وزيري عراق، اين 
نشس��ت به رياس��ت حيدر العبادي نخست وزير عراق، برگزار ش��ده و شورا تصميمات 
پيشين صادر شده از سوي شوراي وزارتي درباره همه پرسي استقالل كردستان عراق را 
بررسي و تصميمات جديدي براي احياي جايگاه دولت فدرال بر اقليم و مناطق مورد 
مناقش��ه اتخاذ كرده است. ش��وراي وزارتي مذكور اعالم كرده شبكه هاي تلفن همراه 
تحت كنترل و نظارت دولت فدرال قرار بگيرند و دفاتر اين ش��ركت ها به بغداد منتقل 
ش��وند. طبق بيانيه پاياني نشست، شورا همچنين درخواست رسمي دولت عراق براي 
تعامل انحصاري كش��ورهاي همس��ايه با دولت فدرال درخصوص گذرگاه هاي مرزي و 
توقف تعامالت تجاري ايران و تركيه با كردستان عراق را بررسي كرده است. اين شورا 
اعالم كرده كه اين تدابير به منزله مجازات نيستند و عليه هيچ شهروند كردي اعمال 
نش��ده اند، بلكه به نفع آنهاست. شورا همچنين درخواس��ت دادستان كل براي پيگرد 
قانوني كارمندان دولت كه از ساكنان اقليم هستند و به همه پرسي استقالل راي دادند را 
بررسي كرده و فهرستي از اسامي متهمان را كه تدابير حقوقي درمورد آنها درنظر گرفته 
مي شود، اعالم كرده است. شورا همچنين تدابير لحاظ شده از سوي گروه استرداد اموال 
عراقي براي پيگيري حساب هاي بانكي اقليم كردستان و حساب هاي بانكي مسووالن 
اقليم ازجمله كس��اني كه س��ود حاصل از صادرات نفت را دريافت مي كردند، بررسي و 
تصميماتي اتخاذ كرده كه به اس��ترداد اموال عراق و مجازات فاسدان كمك مي كنند. 
در همين حال، اس��امه نجيفي و اياد عالوي، دو معاون رييس جمهوري عراق، اخيرا با 
مسعود بارزاني رييس اقليم كردستان، ديدار كردند و از راهكاري براي حل بحران سخن 
گفتند. نجيفي تاكيد كرده كه تصميم همه پرسي اشتباه و يكجانبه اتخاذ شده بود. وي 
همچنين از تمايل مشروط بارزاني براي تعليق همه پرسي سخن گفته است. اين درحالي 
است كه هيمن هورامي مشاور سياسي دفتر اقليم كردستان عراق، گفته بارزاني تاكيد 

كرده كه اقليم آماده مذاكره با دولت مركزي بدون هيچ پيش شرطي است. 

گروه جهان 
حزب دموكرات مس��يحي ب��ه رهبري آنگال مركل كه قص��د دارد با حزب ليبرال 
»دموكرات ه��اي آزاد« و حزب س��بزها دولت ائتالفي تش��كيل ده��د، با متحد خود 
حزب سوس��يال مسيحي بر سر سياس��ت مهاجرپذيري اين كشور به توافق رسيدند. 
به  گزارش يورونيوز، آلمان براس��اس اين توافق به داليل بشردوس��تانه ساالنه تا سقف 
۲۰۰ هزار نفر مهاجر خواهد پذيرفت. سياس��ت هاي مهاجرتي آنگال مركل در س��ال 
۲۰۱۵ تاثير جدي بر كاهش شديد آراي احزاب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي 
در انتخابات سراسري سپتامبر سال جاري داشت. دو حزب متحد دموكرات مسيحي 
و سوس��يال مس��يحي با وجود كاهش نزديك به ۱۰درصدي آرا نس��بت به انتخابات 
۲۰۱۳، نس��بت به احزاب ديگر همچنان موفق به كس��ب بيشترين آرا شدند و مركل 
براي چهارمين دوره صدراعظمي اين كشور كه باالترين قدرت اجرايي است در دست 
خواهد داشت. بين اين دو حزب متحد، بر سر مهاجرپذيري اختالف نظر وجود دارد و 
حزب سوس��يال مس��يحي كه قدرت را در ايالت بايرن در دست دارد و از سال ۲۰۱۵ 
پذيراي بيشترين تعداد پناهجو بوده، اكنون خواهان محدوديت شديدتر در اين زمينه 
است. با اين حال آنگال مركل با استناد به قانون اساسي آلمان كه تضمين كننده حق 
 پناهندگي براي افراد زير فش��ار و پيگرد سياس��ي اس��ت، با كاهش اين سقف به زير

 ۲۰۰ هزار نفر مخالفت كرده اس��ت. بنا به توافق اين دو حزب متحد، اعضاي خانواده 
پناهجوياني كه درخواست پناهندگي آنها پذيرفته شده نيز از حق پناهجويي برخوردار 
خواهند بود. همچنين توافق شده كه مراكزي براي اسكان پناهجويان در زمان رسيدگي 
به درخواست آنها ايجاد شود و كساني كه درخواست آنها پذيرفته نمي شود به كشور 
خود بازگردانده خواهند شد. تشكيل دولت ائتالفي در آلمان موسوم به ائتالف جاماييكا 
با ش��ركت دو حزب متحد دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي و نيز حزب ليبرال 
»دموكرات هاي آزاد« و حزب سبزها، ممكن است تا چندماه طول بكشد. برخي ناظران 
با اش��اره به ورود راس��ت هاي افراطي به پارلمان آلمان براي نخستين بار پس از جنگ 
جهاني دوم، سياس��ت هاي مهاجرتي آنگال مركل را عامل اصلي اين پديده مي دانند. 
راست هاي افراطي و مهاجرستيز از منتقدان اصلي پذيرش مهاجران در آلمان هستند. 

اتحاديه اروپا و امريكا به دنبال 
تحريم نظاميان ميانمار

گ�روه جهان   اتحادي��ه اروپا و امريكا در حال بررس��ي 
تحريم ه��اي هدفمند عليه رهبران ارت��ش ميانمار در پي 
اقدامات سركوبگرانه آنها عليه مسلمانان روهينگيا هستند؛ 
خشونت هايي كه آوارگي بيش از ۵۰۰هزار نفر از مسلمانان 

ساكن ايالت راخين را در پي داشت. 
به گزارش رويترز، ده ها ديپلمات و مقام دولتي مستقر 
در واش��نگتن، يانگ��ون و اروپا اعالم كردند ك��ه امريكا و 
اتحاديه اروپا در بحث هاي خود، گزينه هايي براي واكنش 
به بحران ميانم��ار در نظر گرفته اند كه به ويژه تحريم ها و 
مجازات هايي عليه ژنرال هاي ارشد ارتش ميانمار را شامل 
مي شوند. اگرچه به گفته منابع آگاه، هنوز هيچ تصميمي 
در اين زمينه اتخاذ نش��ده و انتظار مي رود، واش��نگتن و 
بروكس��ل مدتي براي اعمال چنين تدابير تنبيهي دست 
نگه دارند. طبق گزارش هاي منتشر شده، در شوراي وزراي 
خارجه اتحاديه اروپا نيمه ماه اكتبر درباره مس��اله ميانمار 
بحث مي ش��ود اما انتظار نمي رود مقام��ات در كوتاه مدت 
ب��ه اعمال تحريم عليه ميانمار اق��دام كنند. اوال تورنائس، 
وزير توس��عه و همكاري دانمارك گفته اس��ت: »كپنهاگ 
س��عي دارد، اين بح��ران را به دس��تور كار ش��وراي وزرا 
بيفزايد و افزايش فش��ارها عليه ارتش ميانمار را خواستار 
اس��ت.« دو مقام مستقر در واش��نگتن نيز كه از رايزني ها 
در دولت ترامپ در مورد ميانمار آگاه هس��تند، گفته اند از 
جمله اقدامات در دس��ت بررسي اعمال تحريم عليه مين 
آئون��گ هالينگ، فرمانده كل ارت��ش ميانمار، چند ژنرال 
ديگر و رهبران ش��به نظاميان بودايي راخين است. چنين 
تحريم هايي در صورت تصويب، احتماال انس��داد دارايي ها 
در امريكا، ممنوعيت س��فر به امريكا و ممنوعيت معامله 
امريكايي ه��ا با اين افراد را ش��امل خواهد ش��د. مقام هاي 
امريكايي گفته اند: واشنگتن در حال مشورت با دولت هاي 
اتحاديه اروپا، ژاپن و ديگر كشورهاي جنوب شرق آسياست 
و با احتياط اقدام مي كند. ماه گذشته و در آغاز خشونت ها 
اعمال تحريم عليه ميانمار مطرح نبود و مطرح ش��دن اين 
گزينه نشان مي دهد كه تداوم آوارگي مسلمانان روهينگيا 
در شمال غرب ميانمار، فشارها بر سياست گذاران غربي را 
براي اقدام در اين زمينه افزايش داده است. اگرچه در خارج 
از ميانمار بيش��تر انتقادات متوجه آنگ سان سوچي، رهبر 
اين كشور است اما ديپلمات هاي غربي معتقدند كه سوچي 
نمي تواند ارتش ميانمار را كه هنوز قدرت قابل توجهي در 
كش��ور دارد، كنترل كند. يك ديپلمات اروپايي مستقر در 
يانگون گفت: كش��ورهاي غربي در حال هماهنگ كردن 
واكنش ه��ا به بح��ران هس��تند و توافق دارن��د كه هدف 
مجازات ها بايد ارتش ميانمار به ويژه فرمانده كل آن باشد. 
در همين حال س��ازمان ملل به دنبال كمك رس��اني 
بيش��تر به آوارگان روهينگيايي در ايالت راخين اس��ت و 
تحقيقات در مورد اتهامات مربوط به اقدامات مس��تبدانه 
ميانمار يا بازگش��ت آوارگان روهينگيايي، يكي از مسائل 
مه��م در تصميم گيري ها براي اقدام��ات بعدي عليه اين 

كشور خواهد بود. 

قطر اوراق قرضه عرضه مي كند
قطر تصميم گرفته براي كاهش فشار ناشي از تحريم ها 
اوراق قرضه در بازارهاي بين المللي عرضه كند. به  گزارش 
بلومبرگ، قطر به  دنبال كس��ب درآمد از راه چاپ و عرضه 
اوراق قرضه به ارزش دست كم ۹ميليارد دالر در بازارهاي 
بين المللي است. بر اين اساس مقامات دولتي قطر درحال 
مذاكره با ش��ماري از بانك ها ب��راي تعيين بهترين زمان 
براي فروش احتمالي اين اوراق هستند. گفته شده، دوحه 
درصدد اس��ت با س��رمايه گذاري در آس��يا، امريكا و اروپا 
كمبود ناشي از خأل سرمايه گذاري هاي منطقه يي را جبران 
كند. اقتصاددانان پيش بيني مي كنند، روند توليد ناخالص 
مل��ي قطر به  دليل تحريم هاي عربس��تان و متحدانش به 

كمترين حد خود از سال ۱۹۹۵ تاكنون برسد.
 

توقف فعاليت صليب سرخ 
در شمال افغانستان

كميته بين المللي صليب س��رخ اعالم كرده، دفاتر خود 
را در قن��دوز، مرك��ز والي��ت قندوز و ميمن��ه، مركز واليت 
فارياب بس��ته اس��ت. به گزارش بي بي سي، پس از ۳ حمله 
پي درپي به كارمندان صليب س��رخ، اين نهاد فعاليت خود 
را در تمام واليت هاي ش��مالي افغانستان كاهش داده  است. 
تعداد كارمندان دفتر شهر مزارشريف، مركز واليت بلخ نيز به 
صورت جدي كاهش يافته  است. به گفته اين نهاد از ۲۰۱۶ 
تاكنون ۳حادثه دلخراش براي كارمندان صليب س��رخ رخ 
 داده و شرايط براي فعاليت اين نهاد بسيار دشوار شده است. 

امارات ده ها خانواده سوري 
را اخراج كرد

ام��ارات اخي��را ۵۰ خانواده س��وري را به بهان��ه اقامت 
غيرقانوني در اين كش��ور اخراج كرده است. اخراج سوري ها 
از ابوظبي ش��امل حال تاجران و سرمايه گذاران سوري هم 
ش��ده اس��ت. به گزارش القدس العربي يك منبع خصوصي 
گفته، ام��ارات اين خانواده ها را به تعامل با قطر متهم كرده 
اس��ت. اين اقدام غافلگيرانه و بدون هيچ هشدار قبلي انجام 
ش��ده است. گفته شده، بخش امنيتي امارات با خانواده هاي 
س��وري تماس گرفته و گفته هر چه سريع تر بايد به كشور 
خود بازگردند و مدارك شناسايي؛ گذرنامه و برگه اقامت را 

به همراه داشته باشند. 

درخواست 15 سال زندان 
براي فعال آلماني در تركيه 

پس از گذش��ت ۳ماه از بازداش��ت پتر اش��تويتنر فعال 
حقوق بش��ر آلماني، دادس��تاني كل تركيه براي او ۱۵سال 
حبس درخواست كرده است. به گزارش دويچه وله، اتهام اين 
شهروند آلماني عضويت در تشكيالت تروريستي و حمايت 
از آن عنوان شده است. رجب طيب اردوغان، رييس جمهور 
تركي��ه اي��ن آلماني را جاس��وس ناميده و آنه��ا را در كنار 
تروريس��ت ها قرار داده است. مناس��بات برلين- آنكارا پس 
از كودتاي ناموفق س��ال گذشته عليه رجب طيب اردوغان، 
رييس جمهوري تركيه كه س��ركوب هاي گسترده داخلي را 
در پي داش��ته، متشنج شده است. آنكارا درحالي اين اقدام 
تن��ش زا را انجام داده كه وزير خارجه تركيه اخيرا از تمايل 

كشورش براي بهبود مناسبات با آلمان سخن گفته بود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

»ريچارد تالر« برنده جايزه نوبل اقتصاد شد

تجليل از كسي كه اقتصاد را انساني تر كرد

تنش هاي 2 كشور عضو ناتو وارد مرحله جديدي شد

جنگ رواديدي امريكا و تركيه
گروه جهان 

در پي بازداش��ت يكي از كاركنان كنس��ولگري 
امري��كا در اس��تانبول، س��فارت امري��كا در تركيه 
ص��دور رواديد در اين كش��ور را متوق��ف كرد و با 
اق��دام متقابل تركيه، روابط دو كش��ور عضو پيمان 
آتالنتيك ش��مالي )ناتو( وارد بحران جديدي ش��د. 
اين در حالي اس��ت كه گفته مي ش��ود، دادس��تان 
كل اس��تانبول حكم بازداش��ت ي��ك كارمند ديگر 
كنسولگري امريكا را نيز به اتهام همكاري با جنبش 
فتح اهلل گول��ن )فتو( صادر كرده و اي��ن فرد از بيم 
بازداش��ت از كنسولگري خارج نمي شود. در پي اين 
جن��گ رواديدي دو كش��ور، ارزش لير در معامالت 
دوشنبه كاهش يافت و بازارهاي بورس تركيه روند 

نزولي در پيش گرفتند. 
به گ��زارش دويچه وله، در بيانيه س��فارت امريكا 
آمده اس��ت كه رخدادهاي اخير اين مركز را مجبور 
كرده تا اق��دام به »ارزيابي دوب��اره اجراي تعهدات 
دولت تركيه در رابطه با تامين امنيت تاسيس��ات و 

پرسنل ماموريت اياالت متحده« كند. 
در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت تعليق بررسي و 
ص��دور رواديد غيرمهاجرتي فورا اجرايي مي ش��ود. 
گفته ش��ده، وي��زاي مهاجرتي براي اف��رادي صادر 
مي ش��ود كه خواستار س��كونت و زندگي در اياالت 

متحده هستند. 
اياالت متحده پيش تر در مورد بازداشت كارمند 
كنس��ولگري خود در اس��تانبول عميقا ابراز نگراني 
كرده ب��ود. متين توپوز هفته گذش��ته به دس��تور 
دادس��تان استانبول و به اتهام جاسوسي و ارتباط با 

جنبش گولن توس��ط پليس امنيت دستگير و روانه 
زندان ش��د، اما واش��نگتن اين اتهامات را بي اساس 

مي داند. 
دستگيري توپوز با واكنش شديد اياالت متحده 
هم��راه بود به ط��وري كه روادي��د غيرمهاجرتي در 
س��فارت و كنس��ولگري هاي امري��كا در تركيه را از 
يك ش��نبه متوقف كرد. سفارت تركيه در امريكا نيز 
در اقدامي متقابل صدور رواديد براي اتباع امريكايي 
را متوق��ف ك��رد. وزارت امور خارج��ه تركيه ضمن 
احضار فيليپ كوسنت معاون سفير امريكا در آنكارا 
اعالم كرده اس��ت: »انتظار داريم، واشنگتن تصميم 
خود مبني بر توقف صدور رواديد براي ش��هروندان 

تركيه را لغو كند.«
رجب طي��ب اردوغان رييس جمه��وري تركيه، 
فتح اهلل گول��ن روحاني در تبعيد تركي مقيم امريكا 
را مسوول كودتاي نافرجام جوالي گذشته مي داند 
و مكررا از امريكا خواسته است كه گولن را به تركيه 
تحويل ده��د. به گزارش رس��انه هاي تركيه، مولود 
چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، ش��نبه گذشته در 
همي��ن رابطه با ركس تيلرس��ون همتاي امريكايي 
خود گفت وگو كرد. اردوغان اواخر سپتامبر گذشته 
پيش��نهاد مبادله اندرو برانسون، كشيش امريكايي 
زندان��ي در تركيه را در ازاي اس��ترداد گولن مطرح 
كرد. اندرو برانس��ون و همس��رش نورين سرپرست 
كليسايي در شهر ازمير تركيه بودند و اكتبر ۲۰۱۶ 
به اتهام »تهديد عليه امنيت ملي تركيه« دس��تگير 
شدند. نورين برانسون اندكي بعد آزاد شد، اما اندرو 
به اتهام رابطه با جنب��ش گولن همچنان در زندان 

به سر مي برد. اگرچه دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، آزادي اندرو برانس��ون را خواستار شده، اما 

تاكنون پيشنهاد استرداد گولن را نپذيرفته است. 
گذشته از چالش اس��ترداد فتح اهلل گولن، روابط 
ارس��ال كمك هاي تس��ليحاتي گس��ترده امريكا به 
گروه هاي كرد در سوريه كه تركيه آنها را تروريست 
و همكار پ. ك. ك مي داند نيز به تيره تر شدن رابطه 

دو كشور انجاميده است. 
همچني��ن ص��دور كيفرخواس��ت ب��راي برخي 
مقام��ات سياس��ي و بانكي تركي��ه در امريكا و نيز 
صدور كيفرخواس��ت عليه ۱۱نفر از گروه حفاظتي 
رج��ب طيب اردوغان و بازداش��ت دو نفر از آنها در 
جريان س��فر ۵ ماه پيش رييس جمهوري تركيه به 
واشنگتن از ديگر علل تيرگي روابط امريكا و تركيه 

محسوب مي شوند. 

 عواقب اقتصادي مناقشه سياسي
در همين حال خبرگ��زاري بلومبرگ از كاهش 
ارزش لير تركيه و شاخص هاي سهام اين كشور در 
معامالت دوش��نبه در پي تشديد تنش هاي سياسي 
ب��ا امريكا خبر داده اس��ت. در اين گزارش آمده كه 
تش��كيل صف هاي طوالني براي فروش س��هام هاي 
بازار ب��ورس تركيه بار ديگر آس��يب پذيري اقتصاد 
تركيه در برابر سياس��ت هاي امريكا را نمايان كرده 

است. 
تحليلگران بر اين باورند كه چش��م انداز افزايش 
نرخ به��ره در امري��كا س��رمايه گذاران را به خروج 
س��رمايه از بازارهاي نوظهور از جمله تركيه ترغيب 

خواهد ك��رد و افزاي��ش قيمت نف��ت در بازارهاي 
جهاني ني��ز هزين��ه واردات را ب��راي دولت تركيه 
افزايش مي دهد. در همين حال، دولت آنكارا به طور 
روزافزون بيش��تر در بحران س��وريه درگير مي شود 
كه اين مس��اله نيز هزينه هاي سنگيني براي دولت 

اردوغان خواهد داشت. 
موسس��ه  كارش��ناس  كوجان اوان��زا،  س��يمون 
مديريت سرمايه گذاري »ليگال اندجنرال« لندن در 
اين باره گفته اس��ت: »شكل گيري تنش هاي جديد 
سياس��ي بين امريكا و تركي��ه نگراني ها را در مورد 

اوضاع اقتصادي تركيه افزايش مي دهد. 
اي��ن بحران سياس��ي اوض��اع تركي��ه را وخيم 
نمي كن��د، اما ب��ا افزاي��ش نگراني س��رمايه گذاران 
هم��راه خواه��د بود. « ش��اخص بورس اس��تانبول 
4درصد كاهش يافت كه بيش��ترين كاهش در يك 
روز در بيش از يك س��ال گذشته محسوب مي شود. 

ارزش شاخص هاي س��هام دو بانك بزرگ آك بانك 
و بان��ك گارانتي ه��ر يك 4درصد و ارزش س��هام 
تركيش ايرالنز بزرگ ترين شركت هواپيمايي تركيه 

۱۱درصد سقوط كرد. 
در بازار ارز اس��تانبول ارزش لي��ر تركيه نيز در 
براب��ر دالر در معامالت بامداد دوش��نبه ۲.۷درصد 
كاهش ياف��ت و در معامالت بعدازظهر با ۶.۶درصد 
كاهش به كمترين ميزان در ۸ ماه گذش��ته رسيد. 
پيوتر ماتيس، كارش��ناس معامالت ارز در موسسه 
رابوبان��ك لن��دن در اين باره گفت: »بازارها س��عي 
دارن��د، س��رنخ هايي بيابند كه بت��وان كوتاه مدت يا 
بلندمدت بودن بحران سياس��ي را پيش بيني كرد. 
به احتمال زياد هر دوطرف مناقشه به دنبال تسهيل 
ش��رايط خواهند بود و ارزش لير تركيه نيز با توجه 
به س��خنان آتي مقامات امريكا در راس��تاي كاهش 

تنش ها افزايش خواهد يافت.«

گروه جهان  
ريچ��ارد تالر پروفس��ور علوم رفت��اري و اقتصاد 
دانشگاه شيكاگو در اياالت متحده، برنده جايزه نوبل 
اقتصاد در س��ال ۲۰۱۷ ميالدي ش��د. كميته نوبل 
اعالم كرده، اين جاي��زه به دليل تالش هاي ريچارد 
تال��ر در زمينه اقتصاد رفتاري ب��ه وي تعلق گرفته 
اس��ت. در بيانيه اين كميته آمده است: »تالش هاي 
تالر نش��ان داد ك��ه چگون��ه محدوديت هاي دانش 
هر ف��رد در فرآيند تصميم گيري ب��ه همراه تبعات 
اولويت هاي اجتماعي و فقدان خودكنترلي مي تواند 
تصميمات اف��راد و خروجي هاي بازار را تحت تاثير 

قرار دهد.«
جايزه نوبل اقتصاد از جمله جوايز رس��مي بنياد 
نوبل مانند ادبيات، صلح، پزشكي، فيزيك و شيمي 
نيس��ت. س��نت اهداي اين جايزه به ط��ور جداگانه 
توسط بانك مركزي سوئد و به ياد آلفرد نوبل بنيان 

گذاشته شد. 
به نوش��ته گاردي��ن، ريچارد تالر از پيش��گامان 
اس��ت،   )nudge theory( س��قلمه«  »نظري��ه 
مفهومي در علم رفتاري كه عنوان مي كند مداخالت 
كوچك در محيط يا انگيزه هاي فردي مي تواند افراد 
را ترغيب كند كه تصميم هاي متفاوتي اتخاذ كنند. 
او خود درباره اين نظريه اش گفته اس��ت: »در حال 
حاضر ما فكر مي كنيم كه وقت آن رسيده موسسات 
ب��ه همراه دولت، با به خدم��ت گرفتن علم انتخاب 
بيش از پيش كاربرپس��ند ش��وند و زندگي را براي 
م��ردم راحت ت��ر كنند و ب��ه آنها در راس��تاي بهتر 
شدن زندگي هايش��ان س��قلمه بزنند.« در توضيح 
اقتص��اد رفتاري آمده، اين علم ب��ا واردكردن افراد 
به فرآيندهاي بازار از ش��دت بدرفتاري اقتصادي و 
سياس��ي اجتماعي مي كاهد، بدرفتاري كه مي تواند 

وضع موجود را آشفته كند. 
گاردي��ن درب��اره تحقيقات ريچارد تالر نوش��ته 
اس��ت: مردم در زمان تصميم گي��ري نه تنها منافع 
خ��ود را در نظ��ر مي گيرند، بلك��ه ايده هايي درباره 
انص��اف و رفاه ديگران هم دارند؛ ح��ال اين ايده ها 
مي تواند در مسير مثبت )همكاري و همبستگي( يا 

مس��ير منفي )حسادت يا عناد( باشد. تجربيات تالر 
و ديگر اقتصاددان هاي رفتاري نشان داده كه مفهوم 
عدال��ت در تصميم گيري هاي اف��راد نقش عمده يي 
دارد به طوري كه مردم آماده اند براي تنبيه افرادي 
ك��ه اصول عدالت را نقض كرده اند هزينه ش��خصي 
بپردازند؛ ن��ه تنها زماني كه خودش��ان تحت تاثير 
اين بي عدالتي ق��رار گرفته اند بلكه وقتي مي بينند، 

ديگران از اين بي عدالتي رنج ديده اند. 
ريچارد تالر پدر معنوي اقتصاد رفتاري در تحقيقات 
خود به موضوع »عقالنيت محدود شده« نيز پرداخته 
و توضيح مي دهد كه چطور افراد با ايجاد حساب هاي 
جداگان��ه در ذهن خ��ود تصميم س��ازي هاي مالي را 
ساده س��ازي مي كنند. در اين بخ��ش تمركز بر تاثير 

تصميم سازي هاي فردي )در مقابل تصميم گيري هاي 
جمعي( اس��ت. تالر همچنين مي گوي��د: نااميدي از 
ضرر و زي��ان اقتص��ادي مي تواند، توضي��ح دهد كه 
چرا مردم براي كاالهايي كه مالكش هس��تند، ارزش 
بيش��تري قائلند تا كاالهايي ك��ه در اختيار ندارند. او 
بررسي مي كند كه چگونه س��ازمان هاي خصوصي و 
غيرخصوصي مي توانند به مردم براي بهبود تصميمات 
روزانه ش��ان كمك كنند. به باور تال��ر اقتصاد رفتاري 
مي توان��د از طريق مطالع��ه چگونگي كنش نظام مند 
اف��راد به نحوي متناقض با منط��ق اقتصادي، محيط 
تصميم گيري ف��رد را تغيي��ر داده و او را قادر كند تا 
بدون اشكال قوي تر و روشن تري از اجبار، تصميم هاي 

بهتري بگيرد. 

گفته ش��ده، ريچارد تالر مش��اور تاس��يس گروه 
مطالع��ات رفتاري در بريتانيا بوده و در س��ال ۲۰۱۳ 
اياالت متحده كارگروهي را با توجه به مدل انگليسي 
س��ازماندهي كرده اس��ت. تاكنون دولت هاي برزيل، 
فرانس��ه، استراليا و نيوزيلند از تحقيقات رفتاري بهره 
برده اند. فايننش��ال تايمز درباره او نوش��ته است: »در 
مجموع مي توان گفت كه مش��اركت هاي ريچارد تالر 
پلي را ميان اقتصاد و تحليل هاي روانشناختي فرآيند 
تصميم گيري فردي س��اخته است. يافته هاي تجربي 
او و بين��ش نظ��ري اش زمينه ايجاد فض��اي جديد و 
روبه توس��عه يي در حوزه اقتصاد رفتاري ش��ده است، 
حوزه يي كه بر بسياري از بخش هاي تحقيق اقتصادي 

و سياست تاثير چشمگيري داشته است.«

نيويورك تايمز نيز نوش��ته اس��ت: »تال��ر به  دليل 
روشنگري هايش درباره اينكه مردم چطور تصميم هاي 
اقتصادي مي گيرند و گاهي در اين مسير عقالنيت را 
رد كرده يا كن��ار مي گذارند، جايزه نوب��ل را دريافت 
مي كند.« ريچارد تالر روز دوش��نبه به نيويورك تايمز 
گفته كه فرض اساسي نظريه هايش اين بوده كه براي 
داش��تن يك اقتصاد خوب بايد اين مساله را به خاطر 
س��پرد كه با انسان ها سر و كار داريد. تالر در پاسخ به 
اين پرسش كه پول جايزه خود را چگونه خرج خواهد 
كرد، گفته اس��ت: »تالش خواهم كرد تا اين پول را تا 

جايي كه ممكن است غيرمنطقي خرج كنم.«
پيتر گاردن ف��ورس يكي از اعضاي آكادمي نوبل 
درب��اره اين انتخاب گفته اس��ت: »ريچ��ارد تالر به 

اقتصاد جنبه انساني تري داد.«
پيش از ريچارد تالر، ديويد كاهنمن روانش��ناس 
امريكايي اس��راييلي نيز به دلي��ل تحقيقات درباره 
اقتصاد رفتاري به همراه ورنون اسميت برنده جايزه 
نوب��ل اقتصاد ۲۰۰۲ ش��ده ب��ود. يافته هاي تجربي 
او ف��رض رايج عقالنيت انس��ان در نظري��ه اقتصاد 
مدرن را به چالش مي كش��د. بنا بر بررس��ي هاي او 
انس��ان ها بي��ش از آنكه تحت تاثي��ر عقالنيت خود 
قضاوت كنند، بيش��تر تحت تاثير احساس��ات خود 
قرار مي گيرند. لذا قضاوت هاي آنها بيشتر احساسي 
است تا عقالني. بنا بر تحقيق كاهنمن، يكي از اين 
عوامل تعصب اس��ت. حال اين تعص��ب مي خواهد 
طرفدارانه باش��د يا منتقدانه. هر فرد متعصبي بايد 
بدان��د كه نگاه متعصبانه او بر قضاوتش همان اثري 

را خواهد گذاشت كه خود او مي خواهد. 
كميت��ه نوب��ل اقتص��اد از س��وي بانك س��وئد 
نخستين بار در سال ۱۹۶۸ نهادينه شد و نخستين 
جايزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۹ به »رنجر فريچ« 
و »ج��ان تينبرگ��ن« به دلي��ل توس��عه و كاربردي 
كردن مدل ه��اي پويا در تحليل هاي اقتصادي داده 
شد. سال گذش��ته نيز جايزه نوبل اقتصادي به طور 
مش��ترك به اوليورهارت از دانشگاه هاروارد و بينت 
هولمس��تروم از دانشگاه »ام آي تي« به دليل تحقيق 

براي تئوري قراردادها اهدا شد. 
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 چالش هاي استقرار

دولت محلي در ايران
توسعه يافته  كشورهاي  در 
ب��ه ج��اي مديريت ش��هري، 
دولت هاي محل شهرها را اداره 
مي كنند. به گفته كارشناسان، 
مديريت شهري براي خودش 
منب��ع مالي تهي��ه نمي كند و 
عمدتا تمايل دارد منابع مالي 
را از دول��ت مرك��زي دريافت 
كن��د. اين در حالي اس��ت كه 
دولت ه��اي محلي اه��داف و 
منابع را مشخص مي كنند و سپس تقسيم كاري بين 

دولت ملي و محلي صورت مي گيرد. 
در كشورما به دليل نبود تعريفي صحيح و اصولي، 
تقسيم كاري صحيحي بين دولت هاي محلي و دولت 
مركزي وجود نداشته و عماًل چيزي تحت عنوان دولت 

محلي در كشورمان وجود ندارد. 
براي رسيدن به دركي بهتر در اين خصوص، نگاهي 
گذرا خواهيم داشت به مفهوم »دولت هاي محلي«. در 
مفهوم م��درن، دولت محلي نوعي از مديريت عمومي 
است كه در س��اختار مديريت كش��ور ها، پايين ترين 
س��طح آن به ش��مار مي آيد. به عبارتي دولت محلي، 
س��ازماني اداري براي يك منطقه جغرافيايي كوچك 
مانند يك شهر، شهرس��تان يا ايالت است. يك دولت 
محلي تنه��ا منطقه خاص خ��ود را كنترل مي كند و 
نمي تواند قوانيني را كه بر يك منطقه وس��يع تر تاثير 
مي گ��ذارد، اجرا كند. اعضاي چنين دولتي براس��اس 
اراده و آراي شهروندان همان منطقه انتخاب مي شوند. 
دولت هاي محلي مي توانند براساس سياست هاي كلي 
دول��ت مركزي، قوانين��ي هماهنگ با قوانين كش��ور 
تصويب و اج��را كنند و نيز مي توانن��د ماليات ها را با 
توجه به ش��رايط بوم��ي خود مقرر كنن��د. همچنين 
دولت ه��اي محلي، اختي��ارات و وظايفي از قبيل ارائه 
طرح هاي مالي، برنامه هاي استراتژيك شهري، تنظيم 
س��ند چش��م انداز محلي، ارائه خدمات در حوزه هاي 
بهداش��تي، رفاهي، راه ها و بس��ياري م��وارد ديگر را 

برعهده دارند. 
تش��كيل انواع دولت ه��اي محلي در ط��ول تاريخ 
قابل بررس��ي و تجزيه و تحليل اس��ت. از زمان قرون 
وسطي، پيش از به وجود آمدن دولت ها و حكومت هاي 
قدرتمند مركزي، بس��ياري از شهرها و مناطق جهان 
توس��ط حاكمان محل��ي و به گونه يي مس��تقل اداره 
مي شد. اما به مرور به دليل استبداد راي و ناكارآمدي، 
چني��ن دولت هايي به مرور تضعي��ف و راه براي ايجاد 
حكومت هايي ك��ه از پايتخت هاي خود، مناطق تحت 
س��يطره را به صورت متمرك��ز اداره مي كردند، هموار 
ش��د. صدها سال گذشت تا ناكارآمدي اين حكومت ها 
در پاس��خ ب��ه نيازه��اي م��ردم در مناط��ق مختلف، 
تمركز گرايي حكومتي را زير س��وال بب��رد و ادبياِت 
دولتي جديدي بر اس��اس برنامه ريزي هاي محله يي و 

تصميم گيري هاي پايين به باال شكل بگيرد. 
ش��هرهاي ب��زرگ در سراس��ر جه��ان ب��ه دليل 
ش��اخصه هاي اجتماع��ي، اقتصادي و ني��ز اثر گذاري 
سياسي خود بر ساير نقاط، بيشتر از هر جاي ديگري 
به دولت هاي محلي و مديريت هاي شهري و محله يي 
مبتن��ي بر آن نياز دارند. چ��را كه دغدغه هاي بومي و 
معض��الت هر محله پيچيدگي ه��اي خاص خود و نيز 
راه حل هاي مختص به خود را دارد كه شايد پاسخگوي 

نيازهاي منطقه يي ديگر نباشد. 
دولت ه��اي محلي س��اختارها و الگوهاي متفاوتي 
مي توانند داش��ته باشند كه الگوهاي شهردار – شورا، 
شورا – مدير، كميسيون، نشست شهري باز و نشست 

نمايندگان شهري از جمله آن است. 
دولت ه��اي محل��ي كه براس��اس سياس��ت هاي 
تمركززدايي شكل گرفته اند به دليل لزوم پاسخگويي 
بيشتر به شهروندان خود، سعي در نوآوري براي توليد 
كاال و ارائه خدمات مطلوب تر در س��طح منطقه تحت 
اختي��ار خود مي كنند كه چني��ن رويكردي بهره وري 
را در هم��ه اركان ش��هري افزايش مي دهد. همچنين 
كاه��ش بروكراس��ي هاي اداري كه ه��م هزينه دولت 
مرك��زي را كاهش مي دهد و ه��م در برنامه ريزي هاي 
منطقه ي��ي باعث توجه به امكانات موجود مي گردد، از 
ديگ��ر پيامدهاي به وجود آم��دن دولت هاي محله يي 
كارآمد است. از سويي ديگر دولت هاي محلي بستري 
ب��راي به وج��ود آمدن اختيارات انحص��اري در دولت 
مركزي باقي نمي گذارند كه در نتيجه فسادهاي مالي 
و رانت خواري ناشي از چنين انحصاري، كاهش زيادي 

مي يابد. 
دولت هاي محلي قبل از انقالب اس��المي با انجمن 
بلديه يا انجمن ش��هر شناخته مي شد و پس از انقالب 
با س��اختاري به نام ش��وراهاي اسالمي ش��هر كه در 
برهه هاي مختلف تاريخي به دليل عدم نهادينه شدن 
فرهنگ دموكراتيك، اين ساختارهاي تمركززدا از دوام 

و پايداري الزم برخوردار نبوده اند. 
در ايران الگوي ش��ورا – مدير س��اختار دولت هاي 
محلي را در ش��هر هاي ايران تش��كيل مي دهند كه با 
توجه به وضع موجود، صرفاً به لحاظ ظاهري مي توان 
چني��ن نامي بر آنها نهاد. قانون ش��وراهاي اس��المي 
ش��هرها در س��ال 1361 مصوب ش��د كه ب��ه داليل 
مختلفي تا س��ال 1377 اجرايي نش��د و بخش هايي 
از آن مانن��د انتخ��اب اعضاي ش��وراي ش��هر از ميان 
منتخبان محله يي و منطقه يي نيز هرگز به س��رانجام 
نرسيد. داليل مختلفي براي عدم ظهور و بروز جايگاه 
واقعي دولت هاي محلي در ايران وجود داش��ته است. 
دولت هاي محلي مسووليتي اساسي براي ارائه خدمات 
و ارتقاي زيربناهاي ش��هري داش��ته ولي هنوز ساز و 
كاري براي تامين مناب��ع مالي و درآمدي پايدار براي 
يك برنامه ري��زي پايدار در اختي��ار ندارند. چرا كه از 
اين لحاظ ب��ه ميزان قابل توجهي ب��ه دولت مركزي 
وابسته اند و تجربه نشان داده تخصيص اين منابع مالي 
از ط��رف دولت مركزي، همواره با چالِش مقدار منابع 
تخصيص يافته و تاخيرهاي زماني در پرداخت روبه رو 
بوده اس��ت. از طرفي بر اساس قوانين موجود، تفاوتي 
ميان س��اختار دولت هاي محلي ب��ا وجود تفاوت هاي 
س��رزميني، جمعيت��ي و اقتص��ادي در نقاط مختلف 
كشور در نظر گرفته نش��ده و عماًل الگوهاي مديريت 
ش��هري يكس��اني از طريق روش هاي بخشنامه يي از 
باال به پايين در تمام كش��ور پياده مي ش��ود كه هيچ 
س��نخيتي ب��ا نفس وج��ود دولت هاي محل��ي ندارد. 
عدم وجود اختي��ارات الزم براي تصميم گيري و عدم 
ضمانت اجرايي مصوبات شوراهاي اسالمي شهر ها كه 
در اساس��نامه اين شوراها مش��هود است يكي ديگر از 
آس��يب هاي موجود در زمينه عدم تحقق نقش واقعي 

دولت هاي محلي در ايران است. 

يادداشت

»تعادل« چرايي استقرار بديل مديريت شهري را بررسي مي كند

نقش آفريني دولت هاي محلي در اقتصاد هاي مدرن

تشكيل دولت هاي محلي نياز به زمان دارد

بهرام فريور صدري، كارشناس مسائل شهري 
در گفت وگو با »تع��ادل« در خصوص دولت هاي 
محلي گفت: به نظر من لغت دولت واژه مناسبي 
نيس��ت و ممكن ايجاد عدم تفاه��م كند. وظيفه 
دولت مركزي توس��عه در مقياس ملي اس��ت اما 
اش��كال نظام مديريت��ي ما تمركز بي��ش از حد 
تصميم گي��ري در اي��ن نظ��ام اس��ت و دولت به 

ج��اي همه چي��ز و همه كس تصمي��م مي گيرد. 
وي ادام��ه داد: اين ش��كل از نظ��ام مديريتي از 
زمان رضا ش��اه در كشور ش��كل گرفت. در واقع 
رضا ش��اه براي ايجاد يك س��ري تغيي��رات تمام 
قدرت هاي محلي را س��ركوب كرد وحكومت هاي 
كوچ��ك محلي در مناط��ق مختلف را از بين برد 
و ه��ر گونه تصميم گيري را ب��ه دولت مركزي و 

ش��خص شاه محدود كرد. در نتيجه دولت تبديل 
به يك نظام بخش��ي ش��د. يعني هر وزارتخانه يي 
به نخس��ت وزير يا شخص شاه وصل مي شد واين 

وضعيت همين طور ادامه پيدا كرد. 
وي با بيان اينكه در زمان انقالب نيز ش��رايط 
ب��ه گونه يي ب��ود كه باي��د تصميم ه��ا در دولت 
مركزي گرفته مي ش��د، تصريح كرد: با گذش��ت 
چندين س��ال از انق��الب اكنون ش��رايط فراهم 
اس��ت تا دولت مركزي برخ��ي اختيارات مربوط 
به ش��هرها را ب��ه حكومت هاي ش��هري يا همان 
شهرداري ها واگذار كند. اكنون دريافت آب بهاي 
تمام منازل در كل كشور توسط دولت مركزي و 
وزارت نيرو انجام مي شود كه اين كاري خنده دار 
است. مس��اله تامين آب مي تواند موضوعي ملي 
باش��د اما توزيع آب يك مس��اله محلي است كه 

بايد به شهرداري ها واگذار شود. 
وي تاكيد كرد: در مديريت يكپارچه ش��هري 
تمام آيتم ها زيرنظر يك فرماندهي قرار مي گيرد؛ 
اكن��ون وقتي قرار اس��ت يك خيابان بهس��ازي 
ش��ود، آب و فاضالب براي خودش با اولويت هاي 
مخصوص خ��ودش ي��ك برنامه جداگان��ه دارد. 
شركت گاز و ديگر نهادها نيز همين طور هستند 
و هيچ كدام با مديريت واحد ش��هري و ش��هردار 
هماهنگ نخواهد كرد. در ش��هرهاي بزرگ دنيا، 
ش��هردار تمام كننده و هماهنگ كننده است. وي 

تصريح داش��ت: تمام واحدها و نهادهاي ش��هري 
باي��د به صورت يكپارچه تح��ت فرماندهي واحد 
برنامه ريزي كنند و بايد قوانيني تبيين شود تا از 
يك مدير دس��تور بگيرند. در مورد درآمد پايدار 
ش��هرداري ها نيز بايد مش��خص كنيم شهرداري 

براي اداره شهري نيازمند قانون است. 
وي اف��زود: تم��ام ام��ور مديريت��ي و اجرايي 
ش��هرها را بايد به ش��هرداري ها واگ��ذار كنيم و 
ش��هرداري مي تواند به عنوان دولت محلي عمل 
كند و شوراها نيز به عنوان پارلمان محلي نظارت 
كنند. مباحث حاكميتي را نيز همچنان دولت در 

اختيار داشته باشد. 
وي افزود: البته اين واگذاري ها در قالب اليحه 
مديريت يكپارچه ش��هري قرار اس��ت انجام شود 
ك��ه هر چند چندان دردي را دوا نمي كند اما باز 
قدمي رو به جلوست. طرح اوليه آن خوب بود اما 
آن را تضعيف كردند. دولت اگر واقعا به اين ايده 
اعتق��اد دارد بايد در درجه اول وظايف وزارت راه 
و شهرس��ازي كه در حيطه شهرداري ها قرار دارد 

را به آنها واگذار كند. 
وي ادام��ه داد: نظام آم��وزش و پرورش يك 
بح��ث ملي اس��ت اما س��اخت م��دارس بايد در 
حوزه اختيارات شهرداري ها قرار گيرد. بهداشت 
و درمان نيز به همين منوال. بخش��ي از مس��ائل 
مرتبط با بهداش��ت در ح��وزه وظايف دولت ملي 
اس��ت اما س��اخت درمانگاه و بيمارستان بايد در 

حوزه اختيارات شهرداري ها باشد. 
به گفته اين كارشناس شهري برخي معتقدند 
ش��هرداري ها آمادگي پذيرش اين مسووليت ها را 

ندارند در حالي كه اين گفته درس��ت نيس��ت و 
باي��د آرام آرام دولت مس��ووليت هاي خود را به 
حكومت ه��اي محلي واگذاركند. تا ش��هرداري ها 
آن را پذيرفته و بتوانند روي پاي خود بايس��تند. 
ب��ا اي��ن كار ش��هرداري ها از ف��روش تراك��م و 
شهرفروش��ي نيز فاصله خواهن��د گرفت. اين كار 
بايد به عنوان يك نقش��ه راه در دس��تور كار قرار 

گيرد و قدم به قدم پيش رود. 
وي با بيان اينكه اكنون ش��هر تهران به دليل 
نب��ود مديريت يكپارچه با مش��كالت بس��ياري 
رو به روس��ت،  تصريح كرد: حدود 22 نهاد كه در 
تهران مس��وول خدمات ش��هري تهران هستند، 
فعاليت دارند و از طرفي هم با يكديگر هماهنگي 
الزم را ندارن��د، اس��تانداري جداگان��ه كار خود 
را انج��ام مي دهد فرمان��داري و ش��هرداري نيز 
همين طور و تا زماني كه هماهنگي وجود نداشته 

باشد، هيچ پيشرفتي رخ نمي دهد. 
وي گف��ت: مديري��ت يكپارچ��ه آن ه��م در 
كالن ش��هر تهران موضوعي نيس��ت كه بتوان آن 
را يك شبه عملياتي كرد چرا كه دامنه آن بسيار 
گسترده اس��ت و براي تحقق اين مهم بايد تمام 
دستگاه ها با مش��خص كردن حيطه وظايف شان 
از م��وازي كاري جلوگيري ك��رده و در انجام آن 
ب��ا يكديگر هماهنگ عمل كنند. اجراي مديريت 
يكپارچه شهري بي ترديد نيازمند زمان بيشتري 
اس��ت، اگرچه عزم جدي مسووالن ارشد اجرايي 
كش��ور همانند وزير راه و شهرس��ازي و ش��هردار 
 ته��ران مي تواند نقطه قوتي براي اجراي اين مهم 

باشد. 

ب��ه گفته كارشناس��ان، تفكي��ك وظايف بين 
»دولت مل��ي« و »دولت هاي محل��ي«، و تالش 
ب��راي افزاي��ش تدريج��ي واگ��ذاري اختي��ارات 
ب��ه دولت ه��اي محل��ي و ش��هرداري ها، يكي از 
مقوالت رايج در اقتصادهاي مدرن اس��ت كه دو 
هدف كلي��دي را پيگيري مي كن��د: اول ارتقاي 
رضايت مندي ش��هروندان و دوم بهبود محسوس 

كارآيي و بازدهي در ارائه خدمات شهري. 
در كنار اينها، افزاي��ش واگذاري اختيارات به 
شهرداري هاودولت هاي محلي، مي تواند سياست 
موثري در راستاي تمركززدايي از دولت مركزي و 
نيز افزايش مشاركت اجتماعي و سياسي از سوي 

شهروندان قلمداد شود.
براي مثال ممكن اس��ت بسياري از شهروندان 
در كش��ورهاي مختلف اص��ال عالقه يي به پيگيري 
مسائل مربوط به سياس��ت خارجي و نيز سياست 
داخلي نداشته باشند، ولي وقتي كه پاي راي دادن 
براي انتخاب مديران ش��هري جهت مديريت امور 
روزمره يي مانند مديريت ترافيك يا مديريت زباله ها 
يا نوسازي و زيباسازي شهر به ميان مي آيد، تمايل 
به مش��اركت دارند. نكته اصلي در ارزيابي عملكرد 
مديريت ش��هري، بررسي نسبت خدمات ارائه شده 
به ش��هروندان، در قبال ميزان بودجه ش��هرداري 
است. طبيعتا اگر ش��هرداري داراي استقالل مالي 
از دولت مركزي نباش��د، وضعيت شفافي در مورد 
نس��بت خدمات شهري ارائه ش��ده و ميزان بودجه 

شهرداري وجود نخواهد داشت. 
عب��اس رياضت رييس انجمن شهرس��ازي در 
گفت وگ��و با »تع��ادل« در خص��وص دولت هاي 
محلي توضيحاتي ارائه داد و گفت: بيشتر نواحي 
و ش��هرهاي جهان در قرون وسطي داراي نوعي 
نظام خودگ��ردان بودند زيرا مردم نياز داش��تند 
به مش��كالت فض��اي سكونت ش��ان ب��ه صورت 
اختصاصي رسيدگي ش��ود اما عملكرد نامناسب 
بس��ياري از فئودال ها و حاكم��ان محلي بهانه را 
ب��راي حكومت هاي مقتدر فراهم كرد تا حكومت 
و اس��تقالل محلي را تضعيف كنند و يك قدرت 
متمركز و سلسله مراتبي ملي را در منطقه ايجاد 

كنند. 
وي ادام��ه داد: بنابراي��ن حكومت هاي محلي 
دچ��ار بحران مش��روعيت ش��دند. اي��ن تصميم 
فقط باعث قوي تر ش��دن حكومت ملي مي ش��د 
و حكومت ملي نمي توانس��ت مش��كالت جزئي و 
اختصاصي هر محله و س��كونتگاه هاي انساني را 
برطرف كند. به همين خاطر در س��ال هاي اخير 
كش��ورها تصميم گرفتند مجددا مفاهيم حقوق 
ش��هروندي، دانش بوم��ي، س��رمايه اجتماعي و 
برنامه ري��زي محل��ه مبنا را در ادبي��ات مديريت 
شهري و شهرسازي وارد كنند. در واقع هدف اين 
است كه تصميم س��ازي امور محلي بايد از درون 

جامعه محلي باشد نه آنكه از بيرون تحميل شود. 
به گفته رياضت يكي از نهادها و سازمان هايي 
كه مي تواند تا حد زيادي اين مفاهيم را پوش��ش 
دهد، دولت محلي است. نهادي كه بر اساس قانون 
اساس��ي و مصوبات نهادهاي عالي رتبه حكومتي، 
در مقي��اس محله، روس��تا، ش��هر، كالن ش��هر و 
ناحيه تش��كيل مي شود و اعضاي آن بر پايه اراده 
شهروندان طي فرآيندهاي دموكراتيك به صورت 

مستقيم از جانب مردم محل انتخاب مي شوند. 
رياضت تصريح كرد: در مدل دولت هاي محلي 
برخي از وظايفي كه در اقتصادهاي سنتي به طور 
مس��تقيم بر عه��ده دولت هاي مرك��زي يا همان 
دولت ه��اي ملي ق��رار دارد، در اقتصاد مدرن به 
ش��هرداري ها در نقش دولت هاي محلي س��پرده 
شده اس��ت. در نتيجه دولت مركزي به طور ويژه 
ب��ر مقوالت��ي مانن��د تنظيم چارچوب سياس��ت 
خارجي و نيز سياس��ت گذاري كالن براي كنترل 
نرخ بيكاري متمركز مي شود و تصميم گيري هايي 
كه ارتباط مس��تقيم و بدون واسطه يي با مسائل 
روزمره ش��هروندان دارند، عمدتا به شهرداري ها 

واگذار مي شوند. 
همچني��ن تجربه كش��ورهاي مختل��ف ثابت 
مي كن��د كه اي��ن تفكي��ك وظايف، ب��ه صورت 
خ��ودكار ميزان كارآيي در ارائه خدمات ش��هري 
را به ش��كل محسوس��ي ارتقا مي دهد كه ارتقاي 
كارآي��ي در كيفيت خدمات ش��هري نيز، بهبود 
بيش��تر س��طح رضايت عمومي ش��هروندان را به 

دنبال خواهد داشت. 
وي ادام��ه داد: از س��وي ديگ��ر شناس��ايي 
اولويت ه��اي مدنظ��ر م��ردم هر ش��هر در حوزه 
ام��ور روزمره مرتبط با مديريت ش��هري و حتي 
يك مرحله دقيق تر يعني شناس��ايي اولويت هاي 
اصلي مدنظر مردم هر منطقه از يك ش��هر، براي 
شهرداري ها به مراتب آس��ان تر از دولت مركزي 
اس��ت. از طرف ديگر وقتي اعضاي ش��وراي شهر 
يا ش��هردار به طور مس��تقيم با راي مردم همان 
شهر عزل و نصب مي شوند، طبيعتا انگيزه بسيار 
بيشتري براي رسيدگي به اين اولويت ها خواهند 

داشت. 
وي افزود: تا اينجا اين جمالت به نظر منطقي 
مي رس��د و اي��رادي در آن وج��ود ن��دارد. اينكه 
افرادي به صورت مس��تقيم توسط مردم انتخاب 
ش��وند تا يك دولت محلي خوب تشكيل شود و 
به مش��كالت اختصاصي آن ش��هر رسيدگي كند 
ولي وقتي اين قانون را در ايران اجرا مي كنيم به 
مشكالتي برخورد مي كنيم كه مردم كمتر به آن 

توجه مي كنند يا تسليم آن مي شوند. 
وي با آوردن مثالي توضيحات بيشتري در اين 
باره ارائه كرد و گفت: براي مثال ما هم اكنون هم 
دول��ت محل��ي داريم و هم دولت مل��ي ولي چرا 

ه��ر دو آنه��ا در ايران در بحث مديريت ش��هري 
عملكرد مناس��بي نداشته اند؟ ما فقط در منطقه 
يك تهران حدود 35 ه��زار خانه خالي داريم در 
صورتي كه بس��ياري از جوانان به خاطر مش��كل 
مس��كن نمي توانند ازدواج كنن��د و قدرت خريد 
خان��ه حت��ي در بدترين نقاط ش��هر را ندارند در 
صورتي كه نياز خوراك، پوش��اك و مسكن جزو 

اساسي ترين نيازهاي بشر است. 

 تعامل بين دولت ملي و دولت محلي 
رييس انجمن شهرسازي با بيان اينكه يكي از 
داليل عملكرد ضعيف دولت محلي و دولت ملي 
در بحث مديريت شهري به خاطر انتخاب نادرست 
مردم و سپس انتخاب نادرست مديران در سطوح 
مختلف اس��ت، گفت: معموال مردم در انتخابات 
محل��ي بدون هي��چ ش��ناختي ب��ه كانديداهاي 
منتخب راي مي دهند يا درك درس��تي از مفهوم 
شناخت ندارند. براي مثال اگر يكي از كانديداها 
 در محله آنها سكونت داشته باشد يا همشهري يا
هم رشته يي آنها باشد، اين به معني شناخت تلقي 
مي گ��ردد و ب��ه او راي مي دهند ي��ا در انتخابات 
اخير به توصيه يكي از رجل سياسي به كانديداي 
مورد نظر ايشان راي مي دهند در صورتي كه راي 
يك تشخيص شخصي اس��ت؛ يعني هر فرد بايد 
ابتدا با توجه به تخصص و تجربه و سوابق كانديدا 
ش��ناخت كلي از وي به دس��ت بياورد س��پس با 
توجه به مش��كالت محله يا شهر خود، كانديداي 
م��ورد نظر را انتخاب كند. وي با اش��اره به اينكه 
اگر يك انتخاب خوب از متخصصان ش��هري در 
ش��وراي شهر داشتيم، مش��كالت ما بسيار كمتر 
ب��ود، ادامه داد: در صحبت هاي اخير وزير محترم 
راه و شهرسازي ايشان از تعامل بين دولت محلي 
و دول��ت ملي صحبت كردن��د و اين نيازمند يك 

زبان مشترك است. 
 اين زبان مش��ترك در بحث مديريت شهري 
بايد توس��ط متخصصان شهري ايجاد شود. حال 
س��وال اينجاس��ت كه كدام يك از مس��ووالن و 
مديران چه در ش��وراي شهر و چه در وزارت راه 
و شهرس��ازي از متخصصان شهري و شهرسازي 
و علوم ش��هري هس��تند؟ اگر نهادهاي حكومتي 
را يك بيمارس��تان فرض كنيم ك��ه مي خواهند 
مش��كالت بيماران خ��ود را حل كنن��د، آيا غير 
پزش��ك مي تواند مش��كل را حل كن��د ؟ در اين 
بيمارستان فقط پزشكان نس��خه هاي يكديگر را 
متوجه مي شوند و زبان مش��ترك دارند بنابراين 

مي توانند با يكديگر تعامل كنند. 

 نبود تخصص در حوزه مديريت شهري
وي دراي��ن خصوص اضافه كرد: ما افرادي كه 
تخصص كافي در شهرسازي و علوم شهري دارند 

را در بدنه مديريت شهري نداريم بعد توقع داريم 
مشكالت مس��كن، راه، حمل ونقل، شهرسازي و 
طراحي شهري و برنامه ريزي شهري حل شود. ما 
باي��د بدانيم همه ما در يك كش��تي به نام تهران 
زندگ��ي مي كنيم و اگر قس��متي از اين كش��تي 
توس��ط افراد غير متخصص و مديريت نادرس��ت 
س��وراخ ش��ود، همه ما دچار مشكل خواهيم شد 

حتي اگر جاي خوبي از كشتي نشسته باشيم. 

 شيوه تامين قدرت دولت محلي 
به گفته اين كارش��ناس شهري دولت محلي 
وقت��ي قدرتمند مي ش��ود كه بتوان��د تصميمات 
منطق��ي وعلمي بگي��رد و طرح ه��اي كاربردي 
داشته باش��د. به همين ترتيب دولت ملي وقتي 
مي تواند از طرح هاي دول��ت محلي حمايت كند 
ك��ه بتوان��د آن را درك كند و اي��ن همان زبان 
مش��ترك و تعامل اس��ت كه ريش��ه در تخصص 
مدي��ران و سلس��له مراتب دارد و اي��ن نيز خود 

ريشه در انتخاب مردم دارد.
وقت��ي تخصص در مديران كمرنگ مي ش��ود 
ج��اي خ��ود را ب��ه روزمرگ��ي و تصميم��ات و 
قهر ه��اي حزب��ي و جناح��ي مي ده��د و باع��ث 
مي ش��ود شهرداري و شوراي ش��هر با وزارت راه 
و شهرس��ازي تعاملي نداشته باشدو از طرح هاي 
يكديگر حمايت نكنند و حل برخي موضوعات و 

مشكالت به ديگري واگذار شود. 
رياض��ت با بي��ان اينكه در مواق��ع اينچنيني 
ك��ه راي مردم ب��ه تخصص نبوده باي��د مديران 
و مس��ووالن از مشاوره اس��اتيد و متخصصين و 
دانش��جويان علوم شهري و علوم اقتصادي كمك 
بگيرند، تصريح كرد: الزمه اين كار اين اس��ت كه 
متخصص��ان را در جريان جلس��ات و تصميمات 
خود قرار دهند و يك بانك اطالعات از مشكالت 
ش��هر تش��كيل داده يا زمينه جم��ع آوري آن را 

فراهم كنن��د و آن را در اختيار عموم قراردهند. 
س��پس با برگزاري جلس��ات در س��راهاي محله 
و ش��هرداري ها و دانش��گاه ها، نظ��رات م��ردم و 
متخصصان را جمع آوري كنند ورس��اله ها و پايان 
نامه ها و طرح هاي دانش��جويي را به س��مت حل 

مشكالت شهري هدايت و حمايت كنند. 

 نقش سمن ها در رفع مشكالت شهر
وي درب��اره نقش س��من ها در رفع مش��كالت 
ش��هري تاكي��د كرد و گف��ت: س��من ها و جوامع 
تخصص��ي مردمي مي توانند در رون��د اجراي اين 
سياست بسيار كمك كنند ولي متاسفانه تا جايي 
كه بنده در جريان هس��تم در زمينه شهرس��ازي 
و مديري��ت ش��هري هي��چ حمايت كارب��ردي از 
انجمن هاي مديريت ش��هري يا جامعه مهندسان 
شهرس��از ب��ه عن��وان ي��ك جامع��ه متخصص از 
طرف مس��ووالن صورت نگرفته اس��ت در صورتي 
كه متخصصان شهرس��ازي و علوم ش��هري بسيار 
خوبي در كشور داريم كه به دليل رانت اجتماعي 
و مديريتي، امكان ورود به بدنه مديريت شهري را 
ندارند و در پي مهاجرت به خارج از كشور هستند. 
به گفته رياضت بدنه مديريت ش��هري تهران 
مانند يك س��يب زيبا ولي ازدرون پوسيده شده 
اس��ت و نمي توان در ايجاد اي��ن وضع فقط يك 
نفريا ي��ك نهاد را مقصر دانس��ت. براي رفع اين 
وضعي��ت نيز بايد ي��ك تصمي��م و اراده جمعي 
توس��ط مديران و دس��تگاه هاي حكومتي گرفته 
ش��ود. همچنين نياز اس��ت تا با يك برنامه ريزي 
و هم��كاري و تعام��ل چندجانب��ه و ب��ا كم��ك 
متخصص��ان مربوط��ه، تهران و اط��راف تهران را 
به يك س��كونتگاه مطلوب براي ساكنانش تبديل 
كنيم و اين سياس��ت را به ساير شهر ها گسترش 
دهيم ت��ا به يك توس��عه و پيش��رفت پايدار در 

مديريت شهري برسيم. 

يكي از داليل عملكرد ضعيف دولت محلي و دولت ملي در 
بحث مديريت شهري به خاطر انتخاب نادرست مردم و سپس 

انتخاب نادرست مديران در سطوح مختلف است. معموال مردم 
در انتخابات محلي بدون هيچ شناختي به كانديداهاي منتخب 
راي مي دهند يا درك درستي از مفهوم شناخت ندارند. براي 
مثال اگر يكي از كانديداها در محله آنها سكونت داشته باشد 

يا همشهري يا هم رشته يي آنها باشد، اين به معني شناخت تلقي 
مي گردد و به او راي مي دهند يا در انتخابات اخير به توصيه 

يكي از رجل سياسي به كانديداي مورد نظر ايشان راي مي دهند در صورتي كه راي 
يك تشخيص شخصي است؛ يعني هر فرد بايد ابتدا با توجه به تخصص و تجربه و 

سوابق كانديدا شناخت كلي از وي به دست بياورد سپس با توجه به مشكالت محله يا 
شهر خود، كانديداي مورد نظر را انتخاب كند

                                                                                                      

گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري  
دولت محلي واژه يي اس�ت كه شايد 
شهروندان با آن آشنايي زيادي نداشته 
باش�ند اما اي�ن واژه ب�راي دولتمردان 
كش�ور غريبه نيس�ت. تش�كيل دولت 
محل�ي در ش�هرها برنامه يي اس�ت كه 
در اليحه مديريت ش�هري ني�ز به اين 

موضوع پرداخته شده است.
در قال�ب اي�ن اليح�ه ق�رار اس�ت 
تمام مس�ووليت هاي فعل�ي دولتي در 
ح�وزه ام�ور ش�هري ك�ه جنب�ه ملي، 
دفاع�ي، امنيت�ي و قضاي�ي ن�دارد، از 
ب�ه  و  منف�ك  دول�ت  وزارتخانه ه�اي 
مديريت محلي منتقل ش�ود. مديريت 
از  متش�كل  اليح�ه  اي�ن  در  محل�ي 
ش�هرداري و شوراي ش�هر به منزله دو 
ركن اجرايي و تصميم گيري است كه به 
دنبال تصويب آن، رابطه ميان شهردار و 
شوراي شهر مشابه رابطه رييس جمهور 
و مجلس خواهد بود. در صورت تصويب 
اليحه »مديريت شهري« نحوه انتخاب 
 شهرداران شهرهاي با جمعيت بيش از

۲۰۰ ه�زار نفر و مراكز اس�تان ها تغيير 
كرده و با راي مس�تقيم م�ردم صورت 
مي گيرد. اي�ن تغيير با ه�دف افزايش 
مش�روعيت ش�هرداران صورت گرفته 
و موجب مي ش�ود ش�هرداران به جاي 
روزمرگي به اجراي برنامه هاي اساس�ي 
و بلندمدت روي بياورند. در نقش�ه يي 
ك�ه دولت ب�راي ش�هرداري ها تدارك 
ديده اس�ت، چالش دس�ت كم ۲۰ سال 
اخير ش�هرداري هاي ش�هرهاي بزرگ 
در تامي�ن منابع مالي براي اداره ش�هر 
ني�ز مدنظ�ر ق�رار گرفته و قرار اس�ت 
در ازاي كاه�ش هزينه ه�اي دول�ت از 
محل انتقال بخش�ي از مس�ووليتش به 
مديريت شهري، سهم ماليات بر ارزش 
افزوده ش�هرداري ها افزايش پيدا كند. 
ه�ر چند هنوز تكلي�ف اليحه مديريت 
شهري مشخص نيس�ت و بعد از اينكه 
يك بار توس�ط هيات دولت اصالحاتي 
درآن انجام شد هنوز در مجلس است و 
معلوم نيس�ت چه وقت به آن رسيدگي 

مي شود. 

سولماز رضايي 
دكتراي شهرسازي
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سياست بهينه اعطاي وام به متقاضيان مسكن
گروهراهوشهرسازيشهالروشني

درحال�يك�هجمعي�تقاب�لتوجهياز
ش�هروندانكش�ورمتقاضيمسكنهستند،
درس�الهاياخيرطرحقابلقبوليازسوي
دولتبرايخانهدارشدنمردممطرحنشده
اس�ت.اگرچهدرماههاياخيرواممسكنبه
ميزانبس�يارزياديرشدداش�تهاست،اما
همچن�انبخ�شبزرگيازمتقاضي�انازاين
حوزهدس�تخال�يبرميگردند.ب�اتوجهبه
اينكهتسهيالتبارقمهايمتفاوتوشرايط
مختلفيدربحثمس�كنارائهميش�ود،اما
هيچيكنتوانستهنيازقشرضعيفومتوسط
جامعهرابرطرفوبهرفعمشكلمسكنآنها
كمككن�د.درحالحاضراگرفرديبخواهد
بدونسپردهگذاريازوام۱۶۰ميليونيخريد
مسكناستفادهكندبايد۳۲۰برگهحقتقدم
مس�كنباقيم�تمتوس�طه�رورقحدود
۷۷ه�زارتومانخري�داريكند،ب�هعبارت
ديگربايدهمانابتداحدود۲۵ميليونتومان

موجوديداشتهباشد.
  

ب��ه گفت��ه كارشناس��ان درحال��ي ك��ه هنوز 
هزينه دريافت تس��هيالت مسكن بيشتر از توان 
مالي بس��ياري از اقش��ار جامعه است، اما به نظر 
مي رس��د، دولت همچنان در اي��ن حوزه مبتكر 
راهكاره��اي غيرعملياتي بوده و اص��ل ارائه وام 
يعن��ي پاس��خگويي همه جانبه اي��ن وام ها براي 
متقاضيان خريدمس��كن را به ورطه فراموش��ي 

سپرده است. 
به هر حال، وزارت راه و شهرسازي در تازه ترين 
سياس��ت هاي ارائه تسهيالت خود نگاهي به سه 
مس��اله »كاهش ط��ول دوره س��پرده گذاري«، 
و  تس��هيالت«  بازپرداخ��ت  م��دت  »افزاي��ش 
»كاه��ش مبلغ اقس��اط« داش��ته اند اگرچه اين 
سياس��ت گذاري ها به دليل افزايش اس��تطاعت 
متقاضيان عنوان ش��ده اما در ب��دو تصويب اين 
اصالحات از سوي بسياري از كارشناسان با اما و 

اگرهايي همراه شده است. 

كوچكترينتغييربهنفعمتقاضيانوام
پرويز كاكايي، رييس ش��عبه يك بانك دولتي 
با بيان اينكه پيشنهادهاي سياستي جديد براي 
اعطاي وام مطلوب اما قدرت پاس��خ دهي اندكي 
دارد، گف��ت: مهم ترين مزيت اين پيش��نهادها، 
افزاي��ش زم��ان بازپرداخ��ت مس��كن از ۱۲ به 
۱۵س��ال و همچنين كاهش س��ود تسهيالت از 
9.۵ به ۸ درصد است. ضمن اينكه متقاضي ديگر 
نيازي نيست يك س��ال براي دريافت وام منتظر 
بماند. بلكه در يك دوره ۱۰ماه )دو دوره ۵ماهه( 

مي تواند پرونده دريافت وام تشكيل دهد. 
وي گفت: اگر در پيشنهادهاي سياستي براي 
اعطاي وام، س��ود با ن��رخ پايين تر از 6درصد و با 
طول زماني بازپرداخت ۲۰س��اله ارائه مي ش��د، 
مي توانس��تيم بگوييم اي��ن وام كارآمد تر خواهد 
بود، اما به دليل ع��دم توانايي بانك ها براي ارائه 
تسهيالت اينچنيني، اين سياست نيز گام مثبت 

تلقي مي شود. 
اين كارش��ناس گفت: به هر ح��ال هر تغيير 
جزيي در ش��رايط و نرخ س��ود بانك��ي مي تواند 

پاسخ مثبتي به تقاضاي مصرفي باشد. 
كاكاي��ي اف��زود: البته در اين خصوص س��وء 
برداش��ت هايي نيز شده اس��ت كه نيازمند نگاه 
جامع تري به اين سياس��ت ها است به طور مثال 
يكي از مهم ترين سوء برداشت مربوط به نگراني 
عده ي��ي درباره اثر جانبي تس��هيل ش��رايط وام 
بدون س��پرده روي نرخ تورم و در نتيجه افزايش 

قيمت مسكن است. 
اين درحالي اس��ت كه ه��ر گونه اصالحات در 
وام مس��كن مربوط ب��ه تس��هيالت خانه اولي ها 
خواه��د بود و بان��ك عامل بخش مس��كن فعال 
برنامه ي��ي براي اصالح وام بدون س��پرده ندارد. 
وي همچني��ن گف��ت: اگرچ��ه تس��هيالت در 

سال هاي اخير نتوانسته به صورت جامع و كامل 
دغدغه هاي بخ��ش تقاضا را پاس��خ دهد اما هر 
تغييري، يك كورسوي اميدي است كه مي تواند 
در كاهش بخشي از تقاضاي مصرفي و خانه هاي 

خالي از سكنه موثر واقع شود. 
اين كارش��ناس با بيان اينكه بازار مسكن در 
ركود نيس��ت، گفت: تازماني كه متقاضيان اخذ 
وام، نگ��ران تغيي��رات مقطع��ي قيمت مس��كن 
هستند، اين مس��اله نشان مي دهد ما در بخشي 
از سياس��ت هاي مسكني دچار اش��كال هستيم. 
ركود مطلق زماني رخ مي دهد كه هيچ تقاضايي 
براي كاال نباش��د در حالي كه بسياري از جوانان 
و خانواده ه��ا به دنبال راهكارهاي��ي براي خريد 

مسكن هستند. 
وي گفت: به هر حال بررس��ي بازار مس��كن 
نش��ان مي دهد، بازار مس��كن هم اكنون با مازاد 
تقاضا روبه روس��ت ك��ه به علت ت��وان اقتصادي 
مردم تاكنون امكان قرار گرفتن در ليست عرضه 
را پيدا نكرده است، اما در صورت رونق اقتصادي 
آن بخ��ش از س��رمايه يي ك��ه در بازار مس��كن 
محبوس شده بود از اين بخش خارج شده و وارد 

ساير بخش هاي اقتصادي خواهد شد. 

چراوامدرايرانارزشندارد
در همي��ن زمينه يك تحليلگ��ر اقتصادي كه 
نخواست اسمش فاش شود و نگاه متفاوت تري به 
سياست هاي مسكني داش��ت به »تعادل« گفت: 
متغيرهاي اقتص��ادي به مثابه جوارح يك پيكرند 
و اندك تغيير حس��اب نشده در هر يك مي تواند 
بحران��ي بزرگ در كل پيكر جامعه بيافريند. ذكر 
يك نمونه از تاريخ نه چندان دور مي تواند اهميت 
آنچه را كه گفتيم برجسته تر كند. دولت محمود 
احمدي نژاد در س��ال هاي ۸۵ تا ۸۸ بدون توجه 
به وضعيت نرخ تورم با اين استدالل كه نرخ سود 
بانكي رباست دس��تور داد اين نرخ كاهش يابد و 

تك رقمي شود. 
وي گف��ت: مس��ووالن دول��ت مزب��ور گمان 
مي كردند اين كار خدمتي است به اقشار ضعيف 
ك��ه ناتوان از بازپرداخت وامند. اما نتيجه حاصله 
جالب توجه بود. وقتي نرخ س��ود بانكي كمتر از 
تورم ش��د و مردم به وضوح مشاهده كردند كه با 
گذاش��تن پول در بانك ها، ارزش دارايي هايشان 
حتي متناس��ب با ت��ورم هم افزاي��ش نمي يابد، 
پول ه��ا را از بانك ه��ا بيرون كش��يدند و هجوم 
نقدينگي به بازار مس��كن شروع شد. بانك ها كه 

از يك س��و با خروج س��پرده ها، بخشي از منابع 
خ��ود را از دس��ت داده بودند، از س��وي ديگر با 
مازاد تقاضاي وام مواجه ش��ده بودند. گرفتن وام 
و بازپرداخ��ت آن با س��ودي كمت��ر از تورم صف 

متقاضيان را دو چندان كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه س��ود عمده در اين ميان 
نصيب كس��اني مي شد كه وام هاي كالن چندصد 
ميليون��ي و بيش��تر مي گرفتن��د ن��ه متقاضيان 
وام هاي ۲ تا ۳۰ميليوني اظهار كرد: از آنجايي كه 
ساخت مس��كن امري زمان بر است و پاسخگويي 
به تقاضاي آن با وقفه هاي بلندمدت همراه است، 
هج��وم متقاضيان ب��ه بازار مس��كن، قيمت ها را 
افزايش داد و با هر افزايش هجوم به بازار مسكن 

بيشتر شد. 
اين تحليلگر گفت: رشد حبابي قيمت ها كم كم 
از خي��ل متقاضيان به دلي��ل از ميان رفتن قدرت 
خريد كاست اما بسازوبفروش ها و بانك ها هنوز با 
انگيزه هاي سوداگرانه مشغول ساخت و ساز بودند. 
وي گف��ت: ب��ه هر ح��ال در اين ب��ازي نابرابر 
بيشترين آس��يب متوجه اقشار كم درآمد و حتي 
طبقه متوسط شهري شد و به جرات مي توان گفت 
بخش عمده يي از افزايش فقر و حاشيه نشيني در 
دهه گذشته از همين ناحيه افزايش قيمت مسكن 

اتفاق افتاد. 
وي اف��زود: نتيج��ه نهاي��ي هم رك��ود صنعت 
س��اختمان و افزايش عجيب و غريب مس��كن هاي 
خال��ي ب��ود كه خ��ود افزاي��ش مطالب��ات معوق و 
قفل ش��دگي بخش قابل توجه��ي از منابع بانك ها 
را به دنبال داش��ت. تبعاتي كه ت��ا به امروز هم نيز 

ادامه دارد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه با توجه به موارد ذكر ش��ده 
اخذ وام مس��كن در هيچ دوره يي به سود متقاضيان 
نبوده اس��ت تاكيد كرد: اگر پيشنهادهاي سياستي 
جديد به صورت واقعي نيز اعمال شود يعني كاهش 
نرخ سود تس��هيالت ۸درصد باش��د، باز هم تغيير 

آنچنان��ي در بخش تقاضا رخ نخواه��د داد. بايد به 
اين نكته توجه داش��ته باش��يم كه بخش اعظمي از 
بازار تقاضا و مصرفي ش��امل اقشاري است كه حتي 
شغل مناس��ب ندارند و دخل و خرج آنها با شرايط 
كنوني جامعه همخواني ندارد. در حال حاضر درآمد 
م��ردم ريالي و خرج آن به صورت دالري اس��ت كه 
اين مورد مي تواند تمام سياس��ت هاي اتخاذ شده را 

به چالش بكشاند. 
وي گفت: ش��رايط سرمايه گذاران نيز در شرايط 
كنون��ي قصه ديگ��ري دارد. در ح��ال حاضر بخش 
اعظمي از س��رمايه گذاران در اين چند سال به فكر 
خروج س��رمايه خود از اين ب��ازار افتاده اند. چرا كه 
سرمايه گذاري در بانك براي آنها مقرون به صرفه تر 
شده است. بخشي از س��رمايه گذاران هم خانه هاي 
خ��ود را به فروش نمي رس��انند تا با قيمت جديدي 
كه متناسب با هزينه هايي كه كرده اند ملك خود را 

به فروش برسانند. 
اين كارش��ناس در نهايت گفت: به هر حال اگر 
برنامه ريزي به گونه يي باش��د ك��ه طرح هاي جدي 
براي وام مس��كن انجام شود بازار مسكن به تحرك 
واقعي مي رس��د و از تعداد خانه هاي خالي كاس��ته 
مي شود. پوشش دهي اين وام بايد بر اساس دخل و 

خرج عموم جامعه طرح ريزي شود. 

شروطپيچيدهتسهيالت
در همين زمينه محمدعلي مهري، كارشناس 
ارش��د مديريت شهرس��ازي با بيان اينكه جداي 
از مباحث ذكر ش��ده در حال حاضر مساله مهم 
ديگ��ر تس��هيالت وام يكم مس��كن در ش��رايط 
خ��اص آن نهفته ش��ده اس��ت، گف��ت: در حال 
حاضر اعمال س��قف س��ني ب��راي آپارتمان هاي 
مش��مول وام، س��رگرداني گروهي از خريداران 
مسكن را رقم زده اس��ت. جذاب ترين تسهيالت 
خريد، به آپارتمان هاي حداكثر ۱۵س��ال ساخت 
تعل��ق مي گيرد. درحال��ي كه بيش��تر معامالت 
ب��ه واحده��اي خ��ارج از دايره تس��هيالت دهي 
اختصاص دارد. زي��را خريد ملك با عمري كمتر 

از۱۵سال گران تر و تقاضاي كمتري دارد. 
مه��ري اف��زود: لح��اظ س��قف س��ني براي 
وام گيرنده ه��ا باع��ث ش��ده بخ��ش اعظم��ي از 
متقاضي��ان اين عرصه را ره��ا كنند. به هر حال، 
توج��ه به اين مدل منس��وخ ش��ده ب��راي اخذ 
تس��هيالت در هيچ جاي جهان عموميت نداشته 
و باع��ث خ��روج بخش تقاض��ا از بازار مس��كن 
مي ش��ود. جز اين ش��رط چندين شرط ناكارآمد 

نيز براي اخذ وام لحاظ ش��ده ك��ه برآيندي جز 
فرار متقاضيان از خريد وام مسكن ندارد. 

اين كارشناس س��اخت و ساز گفت: در تمام 
كش��ور ها پرداخت تس��هيالت متناس��ب با توان 
مالي ش��خص وام گيرنده تعيين مي ش��ود يعني 
براس��اس توانمندي وام گيرنده اعتبار، اقس��اط و 
دوره بازپرداخت به صورت شناور اعمال مي شود. 
متاسفانه نخستين نكته قابل توجه در نظام ارائه 
تس��هيالت عدم اعتبارسنجي گروه هاي درآمدي 
اس��ت. بايد مس��ووالن بدانند ارائه نس��خه واحد 
ب��راي متقاضي��ان بازخ��ورد مطلوبي نداش��ته و 

نخواهد داشت. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اعم��ال مباحث��ي مانند 
س��ود تس��هيالت و زم��ان بازپرداخ��ت ب��راي 
دريافت وام ش��روط بدون مطالعه و كارشناس��ي 
ش��ده اس��ت، تاكيد كرد: اين ش��رط ها در مورد 
تس��هيالت صن��دوق پس انداز مس��كن يكم، به 
عنوان ارزان ترين تس��هيالت )با نرخ س��ود ۸ تا 
9.۵درصد( با باالترين سقف مبلغ )۱6۰ميليون 

تومان ويژه زوجين(، رخ داده است. 
اين كارش��ناس ساخت و س��از با بيان اينكه 
ارائ��ه وام در دوران رك��ود بايد خارج از ش��رط 
و ش��روط باش��د، تاكيد كرد: كاهش نرخ س��ود 
تس��هيالت يكي از اين ش��رط ها و ب��دون ترديد 
با كاهش يك درصدي اتفاق ش��گرفي در تجميع 

متقاضيان نخواهد داشت. 

راهكارهاييباچالشهايجديد
در همي��ن زمينه عطا آيت اللهي، كارش��ناس 
مسكن گفت: بدون شك در شرايط فعلي كه بازار 
مس��كن به دليل از دست دادن جذابيت هاي خود 
و تبدي��ل ش��دن به يك بخش ضررده از ليس��ت 
عالقه مندي س��رمايه گذاران كنار گذاش��ته شده 
است، اتخاذ ساز و كار موثر براي عرضه واحدهاي 
خالي، عالوه بر تامي��ن تقاضاي بازار و جلوگيري 
از ايج��اد قيمت هاي كاذب، مي توان��د اميد را به 

سازندگان و سرمايه گذاران مشتاق بازگرداند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه در ح��ال حاض��ر معادله 
پرداخت و دريافت وام با چالش هايي روبه روست، 
گفت: مسووالن براي رهايي از اين چالش هاي به 
دنبال راهكارهاي پيشنهادي هستند كه در بيشتر 
مواقع اين راهكارها خ��ود با چالش هاي مختلفي 

روبه رو هستند. 
اين كارشناس مسكن گفت: يك اصل فراموش 
ش��ده در بخش مسكن اين است كه اين معادالت 
و پيش��نهادات باي��د ب��ا اعتبارس��نجي و توانايي 
عموم جامعه طرح ريزي ش��ود. مطمئنا اگر افراد 
توان خريد خانه را داش��ته باش��ند اقدام به خريد 

مي كنند. 
وي اف��زود: از اي��ن رو، دول��ت  باي��د در اتخاذ 
سياست ها به دو طرف معامله توجه كند. پرداخت 
وام خريد با اولويت خانه هاي دس��ته اول ساخته 
ش��ده در س��ال هاي اخير، كاهش س��ود وام هاي 
مسكن در همه بانك ها، واقعي كردن نرخ سودها 
و تسهيل در پرداخت وام ها مي تواند از سوي ديگر 

به كاهش حجم واحدهاي انباشته كمك كند. 
اي��ن كارش��ناس ادام��ه داد: از نظ��ر عمومي 
دول��ت مي تواند با حف��ظ انصباط مال��ي، تثبيت 
ن��رخ ارز، هدايت صحي��ح نقدينگ��ي و پرهيز از 
اتخ��اذ تصميمات هيجاني تاثي��ر قابل توجهي در 
تسهيل و حفظ آرامش رواني جامعه و جلوگيري 

از عميق تر شدن ركود فعلي داشته باشد. 
وي گف��ت: اعم��ال تغيي��رات بايد ب��ا مطالعه 
كارشناس��ي صورت بگيرد اگرچه تغييرنرخ سود 
تسهيالت و زمان بازپرداخت آن مولفه هاي مهمي 
براي كشاندن متقاضي با بازار تسهيالت است اما 
متاسفانه ش��رايط مزبور نيز در حد و توان بخش 

اعظمي از متقاضيان وام نيست. 
اين كارش��ناس مسكن در نهايت گفت: مساله 
مس��كن ب��ه چال��ش پيچيده يي مبدل ش��ده كه 
نيازمند يك مديريت ويژه اس��ت، زيرا اين اقتصاد 

وحشي شده نيازمند رام شدن است. 

مسكنوسياستهايجزيرهاي
چن��د س��الي اس��ت كه 
ب��ه وي��ژه وزارت  و  دول��ت 
راه و شهرس��ازي ب��ا اب��الغ 
راهكاره��اي  و  سياس��ت ها 
مختل��ف، همه ت��الش خود 
را ب��راي بازگرداندن رونق به 
به كار گرفته اند.  بازار مسكن 
در اي��ن بي��ن، به كارگي��ري 
سياس��ت ها گاه��ي ش��امل 
ابزار مالي، گاهي  از  استفاده 

ب��ه صورت بس��ته هاي حمايت��ي و گاهي ب��ا ابالغ 
راهكارهاي قانوني همراه بوده اس��ت. اما خأل جدي 
كه در رويه در پيش گرفته ش��ده توس��ط دولت به 
وضوح قابل مشاهده است، نبود سياست همه جانبه 
و فراگيري اس��ت ك��ه توانايي همس��و كردن همه 
بخش هاي مرتبط با بازار مس��كن را داش��ته باشد. 
بخش مسكن هميش��ه از سياست هاي يك جانبه و 
جزيره يي رنج برده است. گستردگي حجم اين بازار 
س��بب درگير شدن بخش وس��يعي از اقتصاد شده 
اس��ت و ش��ايد علت ناتواني دولت در حل ريشه يي 
اين بحران را بايد در گستردگي و خارج از دسترس 

بودن بخش قابل توجهي از آن جست وجو كرد. 
ب��ه هر حال، دولت بنا به وظيفه ذاتي و تكليفي 
ك��ه در ح��وزه مس��كن برعه��ده دارد تالش ه��اي 
زيادي در راس��تاي خروج از بح��ران در اين بخش 
را داش��ته اس��ت. يكي از مهم ترين مباحث مطرح 
ش��ده در س��ال هاي پي��ش رو در حوزه خ��روج از 
بحران مربوط به تقس��يم طرفي��ن و نحوه حمايت 
از آنها در بخش مس��كن اس��ت. بازار مسكن چون 
يكي از خصوصي ترين بخش هاي مس��كن است كه 
متولي دولتي دارد طبيعي اس��ت هر يك از طرفين 
بيشترين تالش را براي جلب توجه و حمايت دولت 

انجام بدهد. 
تحريك تقاضا و حمايت از سازندگان همواره دو 
طرف اين معادله هستند كه بخش هاي مختلف اين 
بازار را درگير خود كرده اند. دولت و بانك ها همواره 
سعي داشته اند با ارائه بسته ها و سياست هاي فراگير 
دوطرف اين ماجرا را مورد حمايت خود قرار دهند. 
اما مس��اله مشتركي كه در س��ال هاي اخير هر دو 
طرف را درگير خود كرده است، بحث افزايش تورم 
و كاهش درآمد عمومي جامعه است. رفع ريشه يي 
اين مشكل در گرو رونق كلي اقتصاد كشور است و 
تا زمان ب��ه جريان درآمدن تمام بخش هاي اقتصاد 
نمي توان نس��خه منطقه ي��ي براي آن نوش��ت. اما 
دولت براي رفع موضعي اين مش��كل همواره سعي 

در تحريك تقاضا كرده است. 
يك��ي از كاربردي ترين ابزاره��اي تحريك تقاضا 
در بازار مس��كن پرداخت وام هاي خريد و س��اخت 
مس��كن است كه در س��ال هاي اخير رونق بسياري 
گرفته اس��ت. دولت نيز با اصالحات مكرر سعي در 
تس��هيل پرداخت و ش��رايط بازپرداخت آن داشته 
اس��ت. در روزه��اي اخير خبر اعالم سياس��ت هاي 
جدي��د اعط��اي وام مس��كن توس��ط وزارت راه و 
شهرسازي گمانه زني ها در مورد اين بسته حمايتي 

را افزايش داده است. 
جداي از بحث سياس��ت هاي پي��ش رو، با نگاهي 
به روند اعطاي اين تس��هيالت در سال هاي گذشته 
مي توان تا حدي به سياس��ت هاي پيش روي آن پي 
برد. دولت از بدو بروز بحران مسكن با ارائه طرح هاي 
متنوع بانكي س��عي در تسهيل روند اخذ وام مسكن 
كرده اس��ت. اين روند ت��ا به امروز دچ��ار تغييرات 
بس��ياري هم از جهت مبلغ و هم از جهت ش��رايط 
بازپرداخت ش��ده اس��ت. افزايش مبلغ، كاهش نرخ 
سود و افزايش دوره بازپرداخت روند كلي بوده است 
كه در اين س��ال ها ش��اهد بوده ايم. اگرچه اين روند 
اتفاق بس��يار مباركي در دوران رقابت بانك ها براي 
كسب حداكثر س��ود است، اما در بين تمام سيستم 
بانكي تقريبا تنها بانك مس��كن اين رويه را در پيش 

گرفته است. 
ب��ا توجه به حجم وس��يع بازار مس��كن و س��هم 
بس��زاي آن از اقتصاد و در نظر گرفتن منابع محدود 
بان��ك نمي توان تمام بار مس��ووليت حل مش��كل را 
برعهده بانك مس��كن گذاش��ت. اما با توجه به رويه 
مثبت در پيش گرفته ش��ده مي ت��وان اميدوار بود با 
ادامه يافتن اين روند ش��اهد كاهش سود تسهيالت 
و افزايش دوره بازپرداخت وام هاي مس��كن باش��يم. 
حقيقت اين اس��ت كه با توجه به گس��تردگي بازار 
مس��كن و جامع��ه هدف، رس��يدن به ي��ك حالت 
بهينه براي پرداخت تس��هيالت يا سياس��ت گذاري 
قدري مش��كل به نظر مي رسد، اما با تعريف دقيق و 
دس��ته بندي صحيح جامعه هدف و منابع و امكانات 
مي توان ضريب نفوذ صحي��ح و موثر اين وام ها را تا 
ح��د زيادي باال برد. از طرف ديگر، دولت با توجه به 
ابزار گسترده سياست گذاري و نظارتي كه در اختيار 
دارد، مي توان��د در كنار ابزار هاي مالي با اس��تفاده از 
اي��ن ابزار بخش هاي ديگري از جامعه را در زير چتر 

حمايتي خود جاي دهد. 
ب��ا توجه به مصرفي بودن خان��ه، دولت بايد نوع 
حمايت از آن را در رديف كاالهاي اساسي قرار دهد 
و نوع برخورد سيستم بانكي و دولت با مقوله مسكن 
از نوع سرمايه يي نبايد باشد. براي به حداكثر رساندن 
كارايي وام هاي مسكن نياز به همت همه جانبه تمام 
سيس��تم مالي و بانكي اس��ت تا با اختصاص بخشي 
از مناب��ع به ص��ورت يكپارچه سيس��تم وام دهي در 
اين بخش را از س��اير كاالهاي سرمايه يي و خدماتي 
جدا كنن��د. كاه��ش دوره س��پرده گذاري يا حذف 
آن براي خان��ه اولي ها با حفظ ش��رايط بازپرداخت 
طويل المدت با حداقل سود مي تواند تاثير زيادي در 
افزايش اثربخش��ي اين وام ها داشته باشد. دولت نيز 
با شناسايي و معرفي خانه اولي ها و مصرف كنندگان 
واقع��ي مي توان��د با هداي��ت صحيح مناب��ع محدود 
بانكي، جلوي سوءاستفاده از اين نوع وام ها را بگيرد. 
با نگاهي به سياس��ت هاي مش��ابهي كه كش��ورهاي 
پيش��رو در اين عرصه داش��ته اند - ب��ه نحوي كه تا 
7۰درصد ارزش ملك با دوره بازپرداخت تا ۳۰س��ال 
- به خوبي به كارايي اين ابزار پي خواهيم برد. قطعا 
با تس��هيل اين شرايط شاهد گشايش هاي زيادي در 
بازار امالك خواهيم بود و اين گردش مالي اميدهاي 

از دست رفته در اين بازار را بازخواهد گرداند. 
زي��را اگر اين گردش مالي موجب رونق س��اخت 
و ساز و تحريك س��ازندگان و سرمايه گذاران بخش 
مسكن نشود قطعا پس از مدتي شاهد به هم خوردن 
تعادل عرضه و تقاضا خواهيم بود و ايجاد اين شرايط 
موجب بروز تورم و بي اثرشدن تحريك تقاضا و نهايتا 

بازگشت ركود به اين عرصه خواهيم بود. 

يادداشت

ايمانرفيعي
كارشناسمسكن

اثربيكاريبراقتصادمسكن
كاه��ش  عل��ل  مهم تري��ن  از  يك��ي 
تقاضا براي مس��كن و رك��ود اين بخش، 
بيكاري و كاهش ش��ديد تشكيل خانوار 
جديد اس��ت. براين اساس، در سال هاي 
گذشته كه رش��د بيكاري كند يا متوقف 
بود و تعداد بيكاران عمدتا به افراد بدون 
تحصيالت دانش��گاهي محدود مي ش��د، 
بس��ياري از افراد پس از اتمام تحصيالت 
در دانش��گاه، در جايي ش��اغل ش��ده و 
س��پس مي توانس��تند با توجه به درآمد 
خود، از انواع تس��هيالت مس��كن براي ساخت يا خريد استفاده 
كنن��د. اما در حال حاضر به دليل بيكاري به خصوص در بخش 
فارغ التحصيالن دانشگاهي، آنها از ازدواج و تشكيل خانواده سر 
باز مي زنند در نتيجه از حجم تقاضاي مسكن كاسته شده است. 
وقتي كل اقتصاد كشور در ركود قرار دارد و بخش خصوصي 
نيز از ايجاد شغل جديد ناتوان است، معلوم است كه ديگر افراد 
نمي توانن��د قس��ط بدهند و وام خريد مس��كن بگيرند. بنابراين 
آنچ��ه دول��ت اع��الم مي كند تحري��ك طرف تقاضاي مس��كن 
را افزاي��ش داده، هرچند كه درس��ت هم باش��د، ام��ا فايده يي 
ندارد. چ��ون وام گيرنده ها يا بيكارند يا اگر ش��غل دارند، آنقدر 
درآمدهايش��ان ناپايدار و دور از واقعيت اقتصادي جامعه اس��ت 
كه ديگر كفاف پرداخت اقس��اط را نمي دهد. بنابراين به سمت 

وام مسكن نمي روند. 
ط��ي دهه هاي 7۰ و ۸۰ ش��اهد مهاجرت بي رويه از س��اير 
اس��تان ها به مركز بوديم كه با توجه به تقاضاي باالي مهاجران 
براي ابتياع مس��كن، اين بخش همواره از رشد خوبي برخوردار 
بود. اما از اوخر دهه ۸۰ و ابتداي دهه 9۰ مهاجرت به پايتخت 
به صورت خانوادگي متوقف و در برخي موارد منفي شده است. 

به همين دليل، يكي ديگر از داليل رشد اين بخش از بين رفته 
و حتي بر ميزان عرضه آن نيز افزوده اس��ت كه خود مي تواند از 
داليل ركود بازار مسكن باشد. علت توقف مهاجرت به مركز نيز 
اين است كه اكثر افراد دريافته اند كه ديگر در تهران نمي توانند 
مشاغل پايدار و ثابت بيابند و بايد به شغل هاي خدماتي با ارزش 

افزوده پايين روي بياورند. 
در كنار عامل بيكاري اگر سياس��ت گذاران در كنترل نوسانات 
و جهش قيمتي مس��كن ناتوان باش��ند، آثار مخرب ضدتوسعه يي 
رفتار قيمت مس��كن و مستغالت بر عملكرد اقتصاد ملي مستولي 
شده و مي تواند تمامي تالش هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
و سياست گذاران توسعه صنعتي را خنثي كند. نكته مهم آن است 
كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تحقق اهداف و برنامه ها 
اقتص��اد ملي به خوبي ب��ه تهديدات كاالهاي خارجي و آثار آن بر 
توليد ملي توجه مي كند اما بايد توجه داشت. اهداف و برنامه هاي 
اقتصاد ملي از درون اقتصاد نيز به ش��دت تهديد مي ش��ود. تهديد 
بخش مس��كن و مس��تغالت خارج از كنترل و پرنوسان، از تهديد 
خط��ر اولي كمتر نيس��ت به گونه يي كه حت��ي در صورت اتخاذ و 
اجراي بس��ته سياس��ت حمايت��ي جامع و كام��ل توليدكنندگان 
داخل��ي در ابع��اد داخلي و تجارت خارجي، رواج نوس��ان ادواري 
پرنوسان و جهشي مسكن و مستغالت مانع جدي بر سر راه تحقق 

اهداف و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي خواهد بود. 
به عب��ارت ديگر، اس��تحكام بنيان هاي اقتصادملي مس��تلزم 
كنت��رل ش��وك ها و مولفه ه��اي اقتص��اد جهان��ي و همچنين 
شوك هاي اقتصاد داخلي از جمله كنترل رفتار نوساني متالطم 
شيرخفته اقتصاد كشور يعني بخش مسكن خواهد بود. با وجود 
واحدهاي مسكوني خالي گسترده و مازاد عرضه در ابعاد وسيع 
و گس��ترده )بيش از ۲.۵ميليون( چنانچه عملكرد بخش دولت 
و نيز عدم اس��تفاده از ابزارهاي سياستي اقتصاد مقاومتي عامل 

ش��كل گيري جهش قيمتي مس��كن باش��د، تزريق دارو و بيدار 
كردن ش��يرخفته مي تواند آث��ار و تهديدهاي ذي��ل را به دنبال 

داشته باشد: 
يكم؛ س��ود قابل توجه و بدون ريس��ك بلندم��دت از طريق 
س��رمايه گذاري در مس��كن و مس��تغالت مانع جدي تش��ويق 
انگيزه ه��اي س��رمايه گذاري توليدي خواهد ش��د. ب��ه دو دليل 
س��رمايه گذاري توليد كاال و خدم��ات تحت تاثير جهش قيمت 
مس��كن كاهش مي يابد، از س��ويي هزينه تمام ش��ده توليد كاال 
و خدمات به دليل افزايش هزينه تامين مكان بنگاه ها به ش��دت 
زياد مي شود و سود كسب و كار كاهش مي يابد، از سوي ديگر، 
بنگاه هاي س��رمايه گذاري توليد را با س��رمايه گذاري پربازده و 
كم ريس��ك مس��كن و مستغالت مقايس��ه مي كنند و مسلما در 
شرايط ثابت بودن س��اير عوامل و تداوم وضع موجود، مسكن و 
مس��تغالت براي س��رمايه گذاري انتخاب مي شود زيرا مسكن و 
مس��تغالت عالوه بر بازده و ريسك مناسب از انواع حمايت هاي 
ماليات��ي و قوانين و مقررات برخوردار ب��وده و از قلمرو دخالت 

بخش دولت و نهادها خارج است. 
در ثان��ي مهم ترين دلي��ل توانمند ش��دن خانوارها در ايران 
براي خريد مس��كن، تس��هيالت بانكي اس��ت و به خاطر تورم، 
معموال ايراني ها كمتر از سيس��تم پس انداز اس��تفاده مي كنند، 
وقتي مبالغ اقس��اط وام هاي مس��كن باال است، معلوم است كه 
تمايل خانوارها به دريافت تس��هيالت پايين اس��ت. هر چه قدر 
هم مبلغ تسهيالت را باالتر ببرند، جذابيتي براي خانوارها ايجاد 
نمي ش��ود. چون از بازپرداخت اقساط آن مطمئن نيستند. علت 
آن ني��ز كوچك ش��دن كلي اقتصاد نفتي كش��ور اس��ت. اينكه 
مقام��ات دولتي مي گويند اقتصاد بزرگ تر ش��ده، صرفا به دليل 
افزايش فروش نفت است ولي در خصوص رشد بخش خصوصي 

و ايجاد اشتغال، به سختي مي توان اين ادعا را اثبات كرد. 
دوم؛ خطر ديگ��ري كه جهش قيمتي مس��كن اقتصاد ملي 
را تهدي��د مي كند، افزايش ش��ديد نرخ تورم و دو رقمي ش��دن 
آن اس��ت. در حال  حاضر نرخ تورم ناش��ي از بخش مس��كن در 
محدوده ۳.۵ تا 4درصد در نوس��ان است. به عبارت ديگر، بخش 

مسكن و مستغالت در افزايش شاخص قيمت كاال ها و خدمات 
 مصرف��ي از طريق اجاره )محاس��باتي و واقعي( س��همي حدود

۳۰ ت��ا 4۰ درص��د را به خود اختصاص مي ده��د. عالوه بر اجاره 
مسكن، افزايش اجاره مكان كسب و كار، آثاري بر افزايش قيمت 
كااله��ا و خدمات به جا مي گذارد ك��ه يقينا تا حدود 4۰ درصد 
ريش��ه تورم بخش مسكن و مس��تغالت خواهد بود. چسبندگي 
تورم ناش��ي از بخش مس��كن و مس��تغالت تهديد جدي براي 
اقتص��اد ملي خواهد بود كه حتي كنت��رل نقدينگي و پول پايه 
كارس��از نخواهد بود. مشاهده مي ش��ود با وجود اينكه نرخ تورم 
تك رقمي شده و با وجود اينكه مسكن در دوره ركود معامالتي 
به س��ر مي برد و افزايش��ي در قيمت مس��كن صورت نگرفته يا 
ميزان افزايش بس��يار اندك اس��ت، با اين وجود رش��د اجاره ها 
در محدوده ۱۲ ت��ا ۱۵درصد قرار دارد. از اين رو، جهش قيمت 
مسكن و مستغالت عالوه بر تش��ديد تورم قدرت رقابت پذيري 
توليد ملي در داخل و خارج كش��ور را به شدت كاهش مي دهد. 
افزاي��ش قيم��ت و اجاره امالك اداري تجاري موجب مي ش��ود 
هزينه هاي توليدي به شدت افزايش يابد و رقابت پذيري كاالهاي 

ايراني كاهش يابد. 
س��وم؛ جه��ش قيمتي، تمام��ي تالش هاي دول��ت كنوني و 
دولت ه��اي قبلي در جه��ت بهبود ش��اخص هاي توزيع درآمد 
و كاهش فاصل��ه طبقاتي را خنثي مي كند. اگ��ر نتيجه تمامي 
تالش ه��ا و سياس��ت هاي يارانه ي��ي و ماليات��ي و رفاهي دولت 
اين باش��د كه مبلغي به عنوان كمك مال��ي- رفاهي در اختيار 
خانواره��اي كم درآمد قرار گيرد، جهش قيمتي و افزايش ۳۰ تا 
۳۵ درصدي اجاره مس��كن تمامي اثر كمك مالي-رفاهي دولت 
و نهادهاي عمومي را خنثي مي كند. از اين رو، آثار سياست هاي 
يارانه ي��ي- رفاهي دول��ت در صورت تثبيت بازار مس��كن موثر 
واقع مي شود. به عالوه افزايش اجاره مسكن هزينه هاي آموزش، 
بهداش��ت، تغذيه و هزينه هاي تفريح��ي و فرهنگي خانوارهاي 
كم و ميان درآمد را كاهش مي دهد، تش��كيل خانوارهاي جديد 
و ازدواج كمت��ر مي ش��ود كه خود به  نوعي س��اختار فرهنگي و 

اجتماعي اقشار و گروه هاي هدف را تهديد مي كند. 

علياكبرقليزاده
دانشياراقتصاد

دانشگاهبوعليسينا

ديدگاه

عطا آيت اللهي، كارشناس مسكن:
يك اصل فراموش شده در بخش 
مسكن اين است كه اين معادالت 
و پيشنهادات بايد با اعتبارسنجي و 

توانايي عموم جامعه طرح ريزي شود. 
مطمئنا اگر افراد توان خريد خانه را 
داشته باشند اقدام به خريد مي كنند
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دانشوفن10
 ساخت موبايلي توسط 

روس ها كه هك نمي شود
 تك رادار  قرار است يك شركت روس در نمايشگاه 
جي تكس در دوبي موبايلي معرفي كند كه از فاش شدن 
اطالعات جلوگيري مي كند. ش��ركت امنيت س��ايبري 
InfoWatch در روسيه در نمايشگاه GITEX دوبي 
موبايل هوشمند Taiga را معرفي مي كند. هدف اصلي 
ساخت اين موبايل اجتناب از فاش شدن اطالعات است. 
اكنون سال هاست كه دو شركت اينفوتك و تايگاسيستمز 
مشغول ساخت فناوري مورد نياز آن هستند. به هرحال 
اينفوت��ك ادعا مي كن��د موبايل مذكور از فاش ش��دن 
اطالعات حساس مانند شماره تماس، پيامك، اطالعات 
مكان كاربر، تصاوير، ويديو و اس��ناد جلوگيري مي كند. 
عالوه بر آن اين موبايل از فاش شدن ناخواسته اطالعات 
توس��ط كارمندان نيز اجتناب مي كند. تاكنون اطالعات 
زيادي درباره نرم افزار موجود در موبايل منتش��ر نشده و 

فقط اعالم شده دستگاه از اندرويد۶ استفاده مي كند. 

  روباتي كه تمام منزل را
تميز مي كند 

نيواطلس  پاك كردن برخي نقاط منزل، به خصوص 
نق��اط غيرقاب��ل دس��ترس و غيرقابل مش��اهده در زير 
تخت يا اجاق گاز و غيره كار س��اده يي نيس��ت. اما يك 
 روب��ات جاروبرقي اين كار را به س��ادگي ممكن مي كند.

Everybot RS700 نام روبات جاروبرقي اس��ت كه از 
حس��گرهاي متعددي براي شناسايي بخش هاي كثيف 
فراموش ش��ده منزل و پاكس��ازي آنها استفاده مي كند. 
روبات ياد ش��ده فاقد چرخ اس��ت و ب��راي حركت از دو 
پاك كن مدور از جنس فيبر در زير بدنه خود بهره مي گيرد 
كه قادر به تنظيم سرعت و جهت حركت روبات يادشده 
نيز هس��تند. يك منبع آب داخلي ني��ز به طور خودكار 
براي پاكسازي محيط خانه مورد استفاده قرار مي گيرند 
و صفحات داخلي اين روبات پس از پرشدن قابل تعويض 
هستند. حس��گرهاي جهت ياب اين روبات جلو برخورد 
آن با ديوار يا مبلمان را مي گيرند و حس��گر شناس��ايي 
لبه هم از س��قوط آن از ارتفاع يا حاش��يه پله جلوگيري 
 مي كند. فناوري خاصي شناسايي نقاط تاريك تر را توسط

Everybot RS700 ممك��ن مي كند ت��ا اين نقاط به 
خوبي تميز ش��وند. كنترل روبات يادشده به طور بي سيم 
ممكن است و بعد از هر بار شارژ تا دو ساعت و نيم قابل 
استفاده اس��ت. Everybot RS700 حدود ۲۸۰ دالر 

قيمت دارد و در ابتداي زمستان روانه بازارمي شود. 

 جعبه ايمني براي ضدسرقت 
شدن كيف پول و گوشي 

 ديجيتال ترندز  س��رقت كيف پول، گوشي همراه، 
تبلت و ديگر لوازم ارزش��مند از جمله رويدادهايي است 
كه مش��كالت زيادي ايجاد مي كند وحاال با اختراع يك 
جعب��ه ايمني غيرقابل نف��وذ و خاص مي ت��وان بر اين 
چالش غلبه كرد. جعبه يادشده كه FlexSafe نام دارد، 
كيفي كوچك و قابل حمل اس��ت ك��ه مي توان آن را به 
هر محصول و وس��يله يي مانند صندل��ي و غيره متصل 
ك��رد و حتي در مكان هاي باز و در حين ش��نا كردن يا 
طبيعت گردي ديگر نگران س��رقت ابزار و وس��ايل مهم 
 RFID نب��ود. اين جعب��ه كوچك مجهز به ي��ك قفل
قابل برنامه ريزي، يك حسگر شناسايي كننده حركت در 
اطراف خود و يك زنگ خطر است و از مواد مقاوم و ضد 
آب توليد ش��ده اس��ت. چند اليه روكش روي اين كيف 
پاره كردن و نفوذ به آن را غيرممكن مي كند. توليد اين 
كيف ضدسرقت، ايده سه دوست دانشجو بوده كه پس از 
شنا در دريا و بازگشت به ساحل شاهد سرقت تمام اموال 
خود بودند. جاناتان كيناس مي گويد ما پي برديم كه افراد 
ديگري هم دچار اين مشكل شده اند و لذا محصولي براي 
حل اين مشكل طراحي كرديم. عالقه مندان مي توانند با 

پرداخت ۶۰ دالر اين محصول را خريداري كنند. 

  خط كشي هوشمند
ويژه عابران حواس پرت

ايونين�گ اس�تاندارد  در لندن خط كش��ي محل 
عبور عابر هوشمندي نصب ش��ده كه با رديابي حركت 
عابرپياده، ورود ناگهاني اف��راد به خيابان را به رانندگان 
هشدار مي دهد. محققان به تازگي خط كشي هوشمندي 
مخصوص عابران پياده در يكي از خيابان هاي لندن نصب 
كرده اند كه هنگام عبور عابري مش��غول كار با موبايل از 
خيابان به رانندگان هشدار مي دهد. سطح اين خط كشي 
هوش��مند حركت  عابر پياده را به وسيله دوربين رديابي 
مي كند و س��پس چراغ هاي ال اي دي خط كشي با توجه 
به حركت او روشن مي شوند. به عنوان مثال هنگامي كه 
فردي ناگهان وارد خيابان مي شود، يكي از خطوط قرمز 
مي شود. همچنين هنگامي كه عده زيادي براي عبور از 
خيابان منتظر هستند، خط ها پهن تر مي شوند. نمونه اين 

خط كشي در جنوب لندن اجرا شده است. 

  به روزرساني وايبر
براي نزديك شدن به تلگرام

فون آرنا  هم اكنون قابليت هاي جديدي به نس��خه 
به روزرساني شده اپليكيشن پيام رسان وايبر اضافه شده و 
بدين ترتيب وايبر يك پله به تلگرام نزديك تر شده است. 
 يك��ي از اي��ن قابليت ه��اي جدي��د كه به نس��خه 
به روزرساني شده وايبر، قابليت پين كردن )Pin( برخي 
پيام هاست. اين ويژگي به كاربران اجازه مي دهد تا بتوانند 
پيام هاي مورد نظر خود را پين كنند و بدين وسيله توجه 
ساير مخاطبان و اعضاي گروه را به پيام مورد نظر جلب 
مي كنند. البت��ه اين ويژگي جديد مدت هاس��ت كه در 
پيام رسان محبوب و روسي تلگرام وجود داشته است و از 
زمان معرفي آن تاكنون، كاربران تلگرامي از اين قابليت 
استقبال بي نظيري كرده اند. بنابراين انتظار مي رود براي 
آن دس��ته از كاربراني كه همچن��ان از وايبر براي انتقال 
اطالعات و ارس��ال پيام اس��تفاده مي كنند، اين قابليت 
مي تواند بس��يار مفيد و كاربردي باشد. يكي ديگر از اين 
ويژگي هاي جديد در نس��خه جديد وايبر، اضافه ش��دن 
قابليت پاس��خ دادن )reply( به يك پيام خاص اس��ت. 
البته در اينجا نيز بايد گفت اين قابليت هم مدت هاست 
در نس��خه هاي قبلي تلگرام معرفي ش��ده ب��وده و براي 
كاربران بس��ياري قابل استفاده بوده است. با ويژگي هاي 
جديدي كه به نس��خه به روزرساني شده پيام رسان وايبر 
افزوده شده است، مي توان نتيجه گرفت وايبر هم اكنون 
شباهت بسيار زيادي با پيام رسان تلگرام پيدا كرده است.

اخبار

كانال هاي مخالف نظام از دسترس خارج مي شود 

وزيرارتباطات:دسترسيبهفضايمجازيمحدودنميشود
گروه دانش و فن  

جهرم��ي گف��ت: ب��ه واس��طه برخ��ي نظرات 
سياسي نمي توان دسترس��ي به فضاي مجازي از 
جمله تلگرام را مح��دود كرد و اختالفي در مورد 
فعاليت تلگ��رام وجود ندارد و اين اپليكيش��ن را 
م��ردم انتخ��اب كرده اند و ما به نظ��ر آنها احترام 

مي گذاريم. 
 وزي��ر ارتباط��ات با اش��اره ب��ه اظهاراتي كه 
دادستان در مورد بستن شبكه تلگرام اعالم كرده 
بود، گفت: موضوع فعاليت كانال هاي سياسي ضد 
انقالب در تلگرام اس��ت و حاكميت با فعاليت اين 

كانال ها مخالف است. 
محمدجواد آذري جهرمي در جمع خبرنگاران 
در مورد اظهارات دادس��تاني كل كشور مبني بر 
برخورد قضايي با ش��بكه پيام رسان تلگرام اظهار 
داش��ت: موضوع فعاليت كانال هاي ضد انقالب در 
فضاي مجازي اس��ت كه اين مس��اله باعث ايجاد 

نارضايتي مردم شده است. 
وي با تاكيد بر اينكه دادس��تان كل كشور طي 
اظهاراتي كه داشت به دنبال بستن فضاي مجازي 
نيست و نگاه مثبت ايشان به فضاي مجازي قابل 
تقدير اس��ت اما موضوعي كه وج��ود دارد هدفي 
اس��ت كه ضد انقالب از طري��ق كانال هاي تلگرام 
ب��راي بر ه��م زدن آرامش رواني م��ردم در پيش 

گرفته است. 
وزي��ر ارتباطات با بي��ان اينكه م��ا از گردش 
آزاد اطالعات اس��تقبال مي كنيم و در اين زمينه 
نيز دولت با دادس��تاني تعامل دارد، افزود: هدف 
كانال ه��اي ض��د انق��الب، راه انداخت��ن دعواي 
رس��انه يي ميان دو مجموعه نظام اس��ت كه اين 
موضوع خالف امنيت عمومي كش��ور خواهد بود 

و نگران كننده است. 
آذري جهرمي با اش��اره به اينك��ه نبايد فضاي 
مجازي امنيت رواني مردم و جامعه را بر هم بزند، 
گفت: با پخش شايعات در كانال هاي ضد انقالب، 
برخي م��ردم فكر مي كنند كه مجموعه هاي نظام 
با يكديگر درگير هستند و اين اصال به نفع امنيت 
عمومي كشور نيست به همين دليل ما با جديت 
در ح��ال پيگيري هس��تيم ت��ا كانال هاي مخالف 

نظام از دسترس خارج شود. 
وي ادام��ه داد: البته دول��ت موافق فيلترينگ 
كانال ه��اي سياس��ي نيس��ت و خ��ط كانال هاي 
ضدانقالب ب��ا كانال هاي سياس��ي كامال متفاوت 
اج��ازه  دول��ت  به ط��ور كل مي گويي��م  اس��ت. 
محدودي��ت در فض��اي سياس��ي را نمي ده��د و 
م��ا موافق محدودي��ت در فضاي مجازي كش��ور 

نيستيم. 
وي در ادام��ه گفت: س��ازمان تنظيم مقررات 
قول داده اس��ت كه تا پايان مهرم��اه با راه اندازي 
ك��ه پيامك هاي مزاحم را گزارش و اين مش��كل 

را حل كند. 
راه ان��دازي  از  آذري جهرم��ي  محمدج��واد   
كارگروه كيفيت ارتباطي اربعين خبر داد و گفت: 
با توجه به تجربيات س��ال گذش��ته در سه بخش 
ارتباطات پايه مرزي، ظرفيت سازي اپراتورها و نيز 
ارتباطات ميان دو كشور، موضوع ارتباط رساني به 

زائران اربعين حسيني را دنبال مي كنيم. 

وي با اش��اره به اينكه هم اكنون ظرفيت سازي 
مناس��ب از اپراتورهاي موبايل ب��راي اين موضوع 
ص��ورت گرفته اس��ت، گفت: بخش��ي از كيفيت 
خدم��ات در اي��ام اربعي��ن حس��يني مرب��وط به 
اپراتورهاي عراق اس��ت كه ش��اهد هستيم سال 
گذشته و با وجود برنامه ريزي هاي مفصل صورت 
گرفت��ه در ط��ول مس��ير نجف به كربال، ش��بكه 
ارتباطي در س��اعاتي پاس��خگوي زائ��ران نبود و 
با وجود آنكه ش��بكه واي فاي از س��وي ايران در 
مسيرها طراحي شده بود، به دليل اشكاالت فيبر 
ن��وري در برخي مواقع ش��اهد مختل ش��دن اين 

شبكه بوديم. 
آذري جهرمي ادامه داد: در همين حال امسال 
پي��رو مكاتباتي كه با طرف عراقي داش��تيم و به 
دعوت رسمي وزير ارتباطات، ظرف ۱۰ روز آينده 
براي حل مش��كالت ارتباطي دو كش��ور در زمان 

اربعين، به اين كشور سفر خواهيم كرد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه 
به دليل زمان كم، سرمايه گذاري براي اپراتورهاي 
عراقي توجي��ه اقتصادي ن��دارد، گفت: به همين 
منظور ما درخواست داديم كه ظرفيت سازي طي 
اين ايام از س��وي اپراتورهاي ايراني صورت گيرد؛ 
ب��ه نحوي كه در ص��ورت موافقت و درخواس��ت 
اپراتوره��اي عراقي و تحت حاكميت دولت عراق، 
تجهيزات ارتباطي را ب��ه صورت عاريه در اختيار 

اپراتورهاي عراقي قرار مي دهيم. 
وي همچنين گفت: از سوي شركت ارتباطات 
زيرساخت نيز ظرفيت هاي ارتباطي ايجاد شده و 
قرار است اپراتورهاي ايراني نيز تعرفه ها و خدمات 
رومينگ  را به زودي پيشنهاد دهند؛ با اين وجود 
پيش بيني مي كنيم از س��مت ايران مش��كلي در 
برقراري ارتباط نداشته باشيم، اما از سمت طرف 
عراقي نمي توانيم تضميني دهيم و به همين دليل 

قصد سفر به اين كشور براي رايزني داريم. 
آذري جهرمي در مورد مق��رون به صرفه بودن 
استفاده از س��يم كارت هاي ايراني در ايام اربعين 
نيز گفت: سال گذشته مشكلي كه برخي مردم با 
سيم كارت هاي ايراني داشتند، هزينه ديتا باال بود 
كه زائران را ناراضي مي كرد. امس��ال ما مي گوييم 
كه مردم ش��رايط را بررسي كرده و سپس نسبت 
به خريد س��يم كارت عراقي ي��ا ايراني اقدام كنند 
چرا كه هزينه ديتا در رومينگ بسيار گران است 
و زائران بايد مواظب باشند كه ديتايي كه استفاده 
مي كنند، به س��رعت با اتمام بسته و حجم روبه رو 
مي ش��ود. به همين دليل چنانچه كاربران نياز به 
ديت��ا دارند، بهتر اس��ت كه از س��يم كارت عراقي 
استفاده كنند كه در كشور عراق به صرفه تر است. 

 حل مشكل پيامك هاي مزاحم تا پايان مهرماه 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات در مورد 
معض��ل پيامك هاي تبليغات��ي و نارضايتي مردم 
اف��زود: اي��ن مش��كل مربوط ب��ه اين اس��ت كه 
بي ضابطه و بدون حس��اب و كت��اب و با محتواي 
نامناسب و حتي در ساعات نامناسب، اجازه داديم 
پيامك هاي تبليغاتي به مردم ارس��ال ش��ود؛ اين 
مس��اله باعث نارضايتي مردم ش��ده است. بر اين 
اساس ش��وراي عالي فضاي مجازي نيز ورود كرد 
و مصوبه يي را براي محدودسازي اين پيامك ها به 
وجود آورد. اما بايد توجه داشت كه برخي كسب 
و كاره��اي نوپ��ا از طريق پيامك ه��اي تبليغاتي 
فعاليت مي كنن��د كه نبايد آنه��ا را از اين امكان 

محروم كرد. 
وي تصري��ح كرد: بر اين اس��اس در حال پيدا 
كردن راه حل و مج��راي قانوني براي پيامك هاي 
تبليغاتي ب��دون مزاحمت براي مردم هس��تيم و 
هم اكنون ش��اهديم كه برخي با دور زدن قوانين 

از س��يم كارت هاي ش��خصي براي ارسال پيامك 
تبليغاتي استفاده مي كنند. 

آذري جهرم��ي ادامه داد: در ابت��داي دولت از 
رگوالتوري خواس��تيم تا اين مشكل را حل كند و 
با دادن مشوق هاي الزم و نيز راه حلي براي كسب 
و كارهاي نوپا، اين ام��كان را به وجود بياورد كه 
از ظرفيت هاي فضاي پيامك بدون مزاحمت براي 

مردم بتوان استفاده كرد. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالعات با اش��اره 
ب��ه اينكه در اين زمينه كارگروه بررس��ي موضوع 
تشكيل شده است، گفت: سازمان تنظيم مقررات 
قول داده اس��ت كه تا پايان مهرم��اه با راه اندازي 
ك��ه پيامك هاي مزاحم را گزارش و اين مش��كل 
را ح��ل كند؛ ب��ه نحوي كه كارب��ران پيامك هاي 
مزاحم��ي ك��ه دريافت مي كنن��د را به س��امانه 
پيامكي رگوالتوري گزارش كرده و به اين ترتيب 
جلو انتش��ار پيامك هاي مزاح��م تبليغاتي گرفته 

خواهد شد. 

 بررسي فعاليت تاكسي ياب روسي در ايران 
وي در مورد انتش��ار اخباري مبني بر فعاليت 
يك ش��ركت جديد تاكس��ي ياب از كشور روسيه 
در اي��ران با نام »ماكس��يم« گفت: م��ن نيز اين 
موضوع را شنيده ام و از دكتر براري معاون دولت 
و امور مجلس وزارت ارتباطات خواسته ام كه اين 

موضوع را پيگيري كند. 
آذري جهرم��ي اف��زود: از آنجايي كه هم اكنون 
عرص��ه  در  س��رمايه گذار  خصوص��ي  بخ��ش 
تاكس��ي ياب هاي اينترنتي در كشور وجود دارد و 
نخبگان بس��ياري در اين بخش فعال هس��تند و 
نيز ظرفي��ت بازار براي اين فعالي��ت وجود دارد، 
قطعا واگذاري بخشي از اين خدمات به يك كشور 
ديگر، صالح و مناسب سياست هاي كشور نيست. 

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات ادامه داد: 
اما اينك��ه بدانيم ابعاد س��رمايه گذاري و فعاليت 
اين ش��ركت روسي چيس��ت و با چه هدفي قرار 
اس��ت وارد بازار ايران ش��ود، هنوز اطالع كافي از 
آن نداري��م و ب��ه همين دليل خواس��ته ايم كه با 
بررس��ي ابعاد مختلف موضوع بتوانيم در مورد آن 

تصميم گيري كنيم. 
وي اظهار داش��ت: البته ما از س��رمايه گذاري 
خارجي اس��تقبال مي كنيم اما اين سرمايه گذاري 
بايد مطابق با اس��ناد توس��عه نظام و همخوان با 

سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد. 
آذري جهرم��ي در پاس��خ به س��والي مبني بر 
فعاليت شبكه هاي اينترنتي التاري )بخت آزمايي( 
در فضاي مجازي گفت: مردم در صورت مشاهده 
اين گونه موارد، بايد موضوع را به س��امانه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه گزارش دهند تا بتوان 
در مورد فعاليت اين شبكه ها تصميم قاطع گرفت. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين در 
پاس��خ به س��والي مبني بر گران شدن بسته هاي 
اينترن��ت موباي��ل تاكيد ك��رد: هيچ گونه افزايش 
قيمتي در حوزه تعرفه هاي اينترنت و تلفن همراه 
نداش��تيم و اگر م��ردم با حتي يك م��ورد از اين 
مس��اله مواجه ش��دند، موضوع را به سامانه ۱۹۵ 
وزارت ارتباطات گزارش دهند تا اين ش��كايت به 

سرعت مورد بررسي قرار گيرد. 

 تالش براي خريد از سايت آمازون در ايران 
وي در مورد فراهم ش��دن امكان خريد آنالين 
كاال از س��ايت هايي مانن��د »آم��ازون« كه س��ال 
گذش��ته نيز مطرح شده بود، گفت: از آنجايي كه 
مردم به خدمات نياز دارند، ش��ركت پس��ت تمام 
ت��الش خود را مي كن��د تا با واس��طه اين امكان 
را براي م��ردم فراهم كن��د. آذري جهرمي افزود: 
ني��ت، خدمات دهي ب��ه مردم اس��ت و به همين 
دليل سخن از واس��طه ها براي برقراري ارتباط و 
تعامل با س��ايت هايي اين چنيني به ميان مي آيد؛ 
ب��ا اين حال ما از ش��ركت پس��ت مي خواهيم كه 
اجازه دهد بخش خصوصي وارد اين عرصه شود و 
اپراتورهاي خصوصي پست كه به زودي وارد اين 
حوزه مي شوند، اين تعامل را برقرار خواهند كرد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين در 
م��ورد اليحه مالكيت معن��وي كه پيش از اين در 
س��ال ۹۳ از س��وي دولت تدوين شده بود، گفت: 
اي��ن اليحه در كميس��يون هاي مختل��ف دولت، 
مراح��ل تدوين و تنظي��م را گذرانده و با توجه به 
رشد س��ريع تكنولوژي، انتقاداتي بر آن وارد بود 
ك��ه ما با تش��كيل كارگروهي، در ح��ال رفع اين 

انتقادات هستيم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه با توجه ب��ه پژوهش هاي 
ص��ورت گرفته در مرك��ز تحقيق��ات مخابرات و 
جمع بندي نظرات مراكز پژوهش��ي از جمله مركز 
پژوهش ه��اي مجلس، مجلس و نخب��گان حوزه 
فن��اوري گفت: اي��ن اليحه تنظيم ش��ده مجددا 
بازنگري ش��د و هم اكنون با رفع اشكاالت آن، به 
ي��ك جمع بندي براي ارائه اليحه مالكيت معنوي 
در ح��وزه فناوري اطالع��ات و ارتباطات به دولت 

هستيم. 

گيزمگ  
  يك ش��ركت ژاپني ي��ك باتري شارژس��ريع جديد با قدرت

۵۰ آمپر ساعت توسعه داده كه مي تواند قدرت خودروهاي برقي 
را تا سه برابر افزايش دهد. 

تمركز اصلي س��ازندگان خودروهاي الكتريك��ي، به حداكثر 
رس��اندن قدرت باتري هاست، به طوري كه بتوانند با هر بار شارژ 
بيش��ترين كارايي را داشته باش��ند. به همين علت فناوري هاي 

جديد باتري نقش مهمي در استفاده از آنها دارند. 
توش��يبا باتري شارژ فوق س��ريع موسوم به »SCiB« كه يك 
باتري سوپرش��ارژ يوني اس��ت را توس��عه داده ك��ه ادعا مي كند 
خودروه��اي برقي توس��ط آن مي توانند س��ه برابر مس��افتي كه 
تاكنون ط��ي مي كردند را بپيمايند و س��پس ظرف چند دقيقه 

دوباره به طور كامل شارژ شوند.
»SCiB« از س��ال ۲۰۰7 به شكل هاي مختلفي موجود بوده 
است. ادعاي اصلي توشيبا اين است كه اكنون اين باتري توانايي 
شارژ شدن ۹۰درصد ظرفيتش را تنها در ۵دقيقه دارد. همچنين 
داراي عمر ۱۰سال و سطح بااليي از ايمني است و راه خود را در 
 Mitsubishi,s« تعدادي از خودروهاي برقي مش��هور از جمله
 »SCiB« .پيدا كرده اس��ت »Honda Fit EV« و »MiEV
فعل��ي از اكس��يد تيتانيوم ليتي��وم به عنوان قط��ب مثبت خود 
اس��تفاده مي كند، اما توش��يبا مي گويد كه اكن��ون يك راه بهتر 

يافته است. 

نس��ل جديد »SCiB« با اس��تفاده از مواد جدي��د براي  آند 
)قطب مثبت( به نام اكس��يد تيتانيوم نيوبيوم س��اخته شده كه 
توشيبا قادر به ترتيب دادن آن به ساختار بلوري است و مي تواند 
يون ه��اي ليتيوم را به ط��ور موثرتر ذخيره كند. ب��ه اين ترتيب 

چگالي انرژي دوبرابر مي شود.
توشيبا يك نسخه ۵۰ آمپرساعتي از باتري جديد را آزمايش 
ك��رده و معتقد اس��ت كه داراي ايمني عال��ي و يك چرخه عمر 
طوالن��ي اس��ت و بي��ش از ۹۰درصد از ظرفيت خ��ود را پس از 
۵۰۰۰ بار ش��ارژ نگه م��ي دارد. اين بيانگر اين اس��ت كه اگر در 
يك خ��ودرو برقي جمع و جور جا بگيرد، با تنها ۶دقيقه ش��ارژ 
فوق العاده سريع مي تواند حدود ۳۲۰كيلومتر را طي كند كه اين 

ميزان سه برابر استاندارد فعلي است. 

 اي تي پي 
مقامات اماراتي قصد دارند با استفاده از يك سيستم مديريت 
هوش��مند ترافيك مبتني بر پهپاد اين مش��كل را در ابوظبي و 

ديگر نقاط اين كشور برطرف كنند. 
اداره حمل و نقل ابوظبي جزئيات اين طرح را در نخس��تين 

روز نمايشگاه جي تكس اعالم كرده است. 
 Inspire2 و Matric 600 ب��راي اجراي اين طرح پهپادهاي
ب��ر فراز ش��هرهاي ه��دف به پ��رواز درخواهند آم��د و وضعيت 
ترافيك��ي را كنترل كرده و اطالعات مربوط به گره هاي ترافيكي 

را براي مراكز تصميم گيري شهري ارسال مي كنند. 
مديري��ت پهپاده��ا ب��ا اس��تفاده از برنامه يي خ��اص صورت 
مي گي��رد. حمل و نقل اين پهپادها در س��طح ش��هر و به پرواز 
درآوردن آنها توسط يك خودرو فورد اف ۱۵۰ صورت مي گيرد و 
خودروهاي يادشده به عنوان مراكز كنترل موقت پهپادها به كار 
گرفته ش��ده و تصاوير ويديويي زنده را از طريق ش��بكه بي سيم 

واي – فاي دريافت مي كنند. 
داده ه��اي جمع آوري ش��ده در مركز كنترل م��ورد تجزيه و 
تحلي��ل قرار مي گيرند و در نهايت پيش��نهاداتي براي تس��هيل 
وضعيت ترافيكي و مش��كالت ناش��ي از تصادفات و همين طور 

هدايت سريع تر نيروهاي امدادي به آنان ارائه مي شود. 
صال��ح المرزوق��ي مدير سيس��تم هاي ترافيك هوش��مند در 
اداره حم��ل و نق��ل ابوظبي، علت اس��تفاده از اين سيس��تم را 

ارزان قيمت تر بودن آن در مقايس��ه ب��ا روش نصب دوربين هاي 
ش��هري و اتصال آنها به مركز كنترل از طريق شبكه فيبر نوري 

مي داند. 
هر يك از اين پهپادها مي توانند پس از ش��ارژ كامل به مدت 
۱۰س��اعت در هوا پرواز كنند و ت��ا ارتفاع ۱۲۰ متري باال بروند. 
آنه��ا مي توانند تا 7 كيلومت��ر از خودروه��اي اف -۱۵۰ فاصله 
بگيرند. البته طبق قوانين محلي پهپادهاي يادش��ده حق ندارند 

از ارتفاع ۶۰ متري باالتر بروند.
نص��ب دوربين هاي دمانگار جمع آوري اطالعات توس��ط اين 
پهپادها را در صورت وقوع مه يا توفان ش��ن نيز ممكن مي كند. 
تكميل اين سيستم كه به زودي مورد استفاده قرار مي گيرد سه 

سال زمان برده است. 

پهپادهامشكلترافيكاماراتراحلميكنندكاراييخودروهايبرقي3برابرميشود

فراسورويداد

انگجت   
ش��ركت ديسكاس اعالم كرده كه در سال ۲۰۱۲ هدف حمله هكري قرار گرفته و برخي 

اطالعات كاربران اين شركت به سرقت رفته است. 
 ديس��كاس خدمات اظهارنظر و كامنت گذاري در س��ايت ها و وبالگ ها ارائه مي دهد و با 
استفاده از ابزار آن مي توان مجامع آنالين و شبكه يي ايجاد كرد. اين شركت در سال ۲۰۰7 

تاسيس شده است. 
هكرها با نفوذ به سرورهاي اين شركت موفق به سرقت تعدادي از اسامي كاربري و كلمات 
عبور و همين طور آدرس هاي ايميل ش��ده اند. اطالعات س��رقت شده از سال ۲۰۰7 تا سال 

۲۰۱۲ يعني زمان حمله را دربر مي گيرد. 
همچنين اطالعات الگين و ورود حدود ۱7.۵ميليون كاربر هم به همين شكل سرقت شده 
اس��ت. نگران كننده ترين نكته سرقت كلمات عبور رمزگذاري شده ثالثي است كه مربوط به 
ديگر سايت هاي مورد استفاده كاربران است و از آنها براي ورود به حساب كاربري ديسكاس 

استفاده مي شد. 
ديسكاس پنج شنبه هفته گذشته از اين موضوع مطلع شد و فعال در حال تماس با كاربران 
براي اطالع رساني و تغيير كلمات عبور است. كاربران مي توانند براي حفظ امنيت خود در اين 

سايت سيستم تاييد هويت دومرحله يي را در آن فعال كنند. 

فرست اسپات 
 پس از حمالت ش��ديد به فيس بوك به علت اس��تفاده از الگوريتم ضعيف كه قادر به 
شناس��ايي اخبار جعلي و دروغين در اين ش��بكه اجتماعي نيست، مديران فيس بوك در 

اين زمينه از خود واكنش نشان داده اند. 
در ماه هاي اخير بسياري از كاربران و كارشناسان به فيس  بوك هشدار داده بودند كه 

نمي تواند به سرعت اخبار دروغين و مغرضانه را شناسايي و پاك كند. 
اما الكس استاموس مدير امور امنيتي فيس بوك معتقد است، شناسايي و حذف اخبار 
دروغين در شرايطي كه ميلياردها كاربر از اين شبكه اجتماعي استفاده مي كنند و حجم 

زيادي از مطالب منتشر مي شود، كار دشواري است. 
منتق��دان مي گوين��د: فيس بوك باي��د در كنار اس��تفاده از الگوريتم ه��ا و روش هاي 
ماشيني از تعداد زيادي كاربر انساني نيز استفاده كند و بتواند از اين طريق بهتر نظرات 

خشونت آميز، نژادپرستانه و توهين آميز را شناسايي و حذف كند. 
اس��تاموس مي گوي��د: فيس بوك از اين مس��اله كه الگوريتم هاي يادش��ده خطرات و 

اشكاالتي نيز دارند، آگاه است و در حال بررسي موضوع است. 
وي همچنين خواس��تار دخالت روزنامه نگاران در اين زمينه ش��ده و افزوده: آنان بايد 
تالش كنند تا با مردم در اين زمينه صحبت كنند و براي حل مشكل مذكور تالش كنند.

اسين ايج  
نسخه جديد مرورگر اينترنتي مايكروسافت اج كه از گوشي هاي هوشمند با سيستم عامل 
اندرويد و iOS پش��تيباني مي كند، توسط شركت مايكروسافت براي كاربران و عالقه مندان 
عرضه ش��ده اس��ت. شركت مايكروس��افت مدت هاس��ت كه در بازار گوش��ي هاي هوشمند 
نوآوري خاص و جديدي نداش��ته و در واقع از صنعت گوش��ي هاي همراه خارج ش��ده است، 
هم اكنون قصد دارد از طريق عرضه و معرفي مرورگر اينترنتي خود در بازار حضور پررنگ و 
قدرتمندانه يي داشته باشد. بدين ترتيب مايكروسافت تعداد زيادي از برنامه هاي كاربردي خود 
را با گوش��ي هاي هوشمند سازگار كرده اس��ت كه مي توان به مايكروسافت ورد، پاورپوينت، 
 )Microsoft Edge( اكس��ل، ايكس باكس و كورتانا اشاره كرد. مرورگر مايكروس��افت اج
فعال به صورت آزمايشي براي گوشي هاي هوشمند آيفون عرضه شده و قرار است ظرف چند 
هفته آينده براي گوشي هاي اندرويدي نيز در دسترس قرار بگيرد. يكي از قابليت هاي جالب 
نس��خه گوشي همراه مرورگر اج، امكان همگام سازي آن با رايانه هاي شخصي است. بنابراين 
كاربران در صورت مراجعه و مطالعه مطلبي در مرورگر مايكروسافت اج در گوشي همراه خود، 
مي توانند آن مطلب را بعدا در همين مرورگر در رايانه ش��خصي خود دنبال و مطالعه كنند. 
الزم به ذكر اس��ت كه اين مرورگر مذكور بايد در ويندوز ۱۰ رايانه نصب ش��ده باشد تا بتوان 

ادامه مطلب را در رايانه شخصي دنبال كرد. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

از  اعض�اي كميس�يون صناي�ع مجل�س   بازدي�د 
ايران خودرو كرمانشاه؛ كرمانشاه   اعضاي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس دهم با همراهي مديرعامل گروه صنعتي ايران 
خودرو از خط توليد اين ش��ركت در كرمانشاه بازديد كردند. 
رييس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم در اين 
بازديد، از نزديك با توانمندي و امكانات ش��ركت ايران خودرو 
كرمانشاه آشنا ش��دند. در اين بازديد مديرعامل ايران خودرو 
كرمانشاه ضمن ارائه گزارشي از شرايط فعلي و برنامه هاي آينده 
اين شركت، به پرسش هاي نمايندگان خانه ملت پاسخ گفت. 
اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم در جلسه يي با 
حضور هاشم يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو به 
بررسي شرايط فعلي صنعت خودرو و راه هاي ارتقا و حمايت از 
آن پرداختند و سپس از خطوط توليد ايران خودرو كرمانشاه 
بازديد كردند. گفتني اس��ت كارخانه ايران خودرو كرمانشاه با 
ظرفيت اسمي س��االنه توليد ۳۰هزار دستگاه و در دو شيفت 
كاري باهدف توس��عه صادرات مرداد ماه سال جاري با حضور 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري افتتاح شد. در 
فاز نخست اين  كارخانه و در يك شيفت كاري، ساالنه ۱۵هزار 
دس��تگاه پژو پارس توليد مي شود كه اين ميزان در دوشيفت 

كاري به ساالنه ۳۰هزار دستگاه افزايش خواهد يافت. 
 ص�دور مج�وز فعالي�ت مجموعه ه�اي عرقي�ات و 
گالب گيري؛ اراك   مديركل دفتر امور روستايي استانداري 
مرك��زي گفت: مج��وز فعالي��ت مجموعه ه��اي عرقيات و 
گالب گيري براي سراس��ر اس��تان مركزي صادر شد. سعيد 
فائض پور ديروز در نشس��ت خبري كه به مناسبت روز ملي 
روس��تا برگزار ش��ده بود افزود: گمان داريم كه در نخستين 
سهم بندي سهميه ۱.۵ميليارد دالري صندوق توسعه ملي، 
س��هم اس��تان مركزي مبلغي معادل ۱۰۰ميلي��ارد تومان 
تعيين ش��ود كه مبلغ بس��يار مطلوب و قابل توجهي براي 
ايجاد اش��تغال و توليد روستايي اس��ت كه اميدواريم با ارائه 
طرح هاي مطلوب اين تس��هيالت را در اختيار روس��تاييان 
ق��رار دهيم تا ش��غل هاي پايدار و مطلوبي ب��ه وجود  آيد تا 
شاهد بازگشت جمعيت روستايي مهاجر به روستاها باشيم. 
مديركل دفتر امور روس��تايي استانداري مركزي ادامه داد: با 
تالش هاي بس��ياري كه به انجام رس��يد و با دستور استاندار 
مركزي به س��ازمان جهاد كشاورزي و اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مجوز فعاليت مجموعه هاي عرقيات و گالب گيري 
براي سراس��ر استان صادر شد و براساس اين مجوز دانشگاه 
علوم پزش��كي موظف ش��ده تا براي فعاليت اين مجموعه ها 

پروانه فعاليت صادر كند. 
 بارندگي به رودس�ر 10ميليارد تومان خس�ارت زد؛ 
رودسر   بارندگي هاي اخير به شهرستان رودسر ۱۰ميليارد 
تومان خس��ارت وارد كرد.  امير جانبازي فرماندار رودسر در 
خصوص ميزان خس��ارت بارندگي هاي اخير در شهرس��تان 
گفت : براساس گزارشات اداره هواشناسي شهرستان رودسر در 
بارندگي ه��اي اخير ميزان بارش در رودس��ر بال��غ بر ۳۱2 
ميليمتر بود.  وي افزود: با توجه به وقوع اين حجم بارش در 
يك بازه زماني محدود، با وجود تمام پيش بيني ها و اقدامات 
انجام شده خسارتي بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان به تاسيسات و 
زير ساخت هاي شهري و روستايي در بخش هاي مختلف راه، 
ساختمان، صنعت، كشاورزي و... وارد شد.  جانبازي با اشاره 
به اينكه شهرستان رودس��ر بعد از شهرستان انزلي، دومين 
شهرس��تان استان به لحاظ ميزان بارش بود، گفت: درهمان 
س��اعت اوليه بارش باران براي مقابله با بحران هاي احتمالي 
و كمك به مردم شهرس��تان نيروه��ا و تجهيزات امدادي در 

آماده باش كامل بودند و ارائه خدمات مي كردند. 
 تولي�د 63 هزار تن س�ولفات س�ديم در اراك؛ اراك   
مدير مجتمع شركت امالح معدني ايران گفت: مجموع توليد 
سولفات سديم در اين شركت در اراك طي 6 ماهه نخست سال 
جاري به 6۳ هزار و 4۰۰ تن رسيد.  رضا عروجي در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: مجموع سولفات سديم توليدي در گرمسار 
و اراك در 6 ماهه نخس��ت سال جاري به 92 هزار و 2۱7 تن 
رس��يد كه س��هم اراك در اين توليدات 6۳ هزار و 4۰۰ تن و 
سهم گرمس��ار 28 هزار و 8۱6 تن بوده است.  وي با اشاره به 
توليد انواع نمك در اين شركت گفت: مجموع نمك توليد شده 
در شركت ۳2 هزار و ۱84 تن بوده است كه از اين ميزان ۱8 
هزار و ۱49 تن نمك تصفيه ش��ده و ۱4 هزار و ۳۵ تن نمك 
هيدروميل بوده است. مدير مجتمع شركت امالح معدني ايران 
اضافه كرد: ۳هزار و ۵۰۰ تن نمك تصفيه ش��ده و ۱۰ هزار و 
۵۰۰ تن نمك هيدروميل به كش��ورهاي حاشيه خليج فارس 

و عراق صادر شده و باقي نيز به مصرف داخلي رسيده است. 
 مبادالت تجاري ايران و تونس در سال آينده ميالدي 
شكوفا مي شود؛ تهران  سفير تونس در تهران گفت كه سال 
2۰۱8 ميالدي، زمان شكوفايي مبادالت تجاري ميان ايران و 
كشور متبوعش خواهد بود.  غازي بن صالح ديروز در حاشيه 
هماي��ش »فرصت هاي تجاري ايران در كش��ور تونس« افزود: 
حجم ساالنه مبادالت تجاري ايران و تونس حدود ۱2ميليارد 
دالر اس��ت كه ظرفي��ت الزم براي افزايش چن��د برابري اين 
مبادالت وجود دارد. وي همچنين خواس��تار س��رمايه گذاري 
ايران در صنايع مختلف و بخش هاي اقتصادي كش��ور تونس 
شد و گفت: اميدواريم مبادالت تجاري بين 2 كشور يك طرفه 
نباشد و كاالهاي تونسي نيز در بازار ايران عرضه شود.  به گفته 
بن صالح، به عنوان مثال، خرما و زيتون كشور تونس بايد بدون 
واسطه و به صورت مستقيم به ايران صادر شود تا قيمت تمام 
شده آن نيز كمتر شود.  سفير كشور تونس در تهران، به انتقال 
قدرت سياس��ي در كشورش نيز اشاره كرد و گفت: هم اكنون 
دوره انتق��ال اقتصادي فرا رس��يده و تونس مي تواند به عنوان 
قط��ب صادرات كاالهاي ايراني به قاره هاي آفريقا و اروپا نقش 

خود را به بهترين شكل ممكن ايفا كند. 
 آبگيري تاالب گندمان آغاز ش�د؛ ش�هركرد  مديركل 
حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختياري گفت: با 
فرارس��يدن فصل پاييز و كاهش مصرف آب توسط كشاورزان، 
آب هاي س��طحي به سمت تاالب هدايت و آبگيري اين تاالب 
آغاز ش��د. شهرام احمدي با اش��اره به جايگاه ويژه تاالب ها به 
عنوان كانون تجمع آب در فالت خشك ايران، افزود: تاالب ها 
ب��ا ذخيره آب و توليد ماده زنده زي��اد، منبع تامين آب و غذا 
و ساير استفاده ها براي مردم، به ويژه حاشيه نشين هاي تاالب 
هس��تند. وي تاالب گندمان را نمونه  خوبي از همراهي مردم و 
مسووالن براي حفظ و احيا برشمرد و ارتقاي دانش و فرهنگ 
زيس��ت محيطي مردمي كه در ارتباط با اين تاالب هستند را 
عامل اصلي پايداري اقدامات حفاظت محيط زيس��ت و س��اير 
دستگاه ها دانست. احمدي مش��اركت مردم در حفظ تاالب و 
همراهي آنها در مواقع بحراني را بس��يار ارزشمند عنوان كرد و 
گفت: براساس توافق هايي كه با كشاورزان صورت گرفته، عالوه 
بر حق آبه تاالب، آب مازاد بخش كش��اورزي نيز به اين تاالب 

هدايت مي شود.

اخبارشهرستانها

اصفه�ان  فرماندار شهرس��تان خواف 
تصريح كرد: فوالد مباركه با سرمايه گذاري 
بيش از 2ه��زار ميليارد توم��ان در منطقه 
سنگان، راه صنعت���ي ش���دن و ش��ناخ��ت 
استعدادهاي بومي را هموار كرد. پهلوان نژاد در بازديد از شركت صنايع 
معدني فوالد سنگان فوالد مباركه گفت: حضور سرمايه گذاراني چون 
فوالدمبارك��ه و ت��الش و اراده آنها در س��اخت كارخانه هاي گندله و 
كنستانتره س��ازي در منطقه سنگان از موارد ارزشمند و مهم در اين 
حوزه بوده كه در نوع خودش بي سابقه است.  وي در اين باره با تاكيد 
بر اينكه اشتغال زايي بزرگ ترين دغدغه مسووالن كشور است، گفت: 
در راستاي منويات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و سياست هاي 
دول��ت، توجه به توس��عه و اش��تغال پاي��دار، پرهيز از خام فروش��ي 
م��واد معدن��ي و تكيه بر ت��وان و دانش نيروهاي بوم��ي منطقه اين 
سرمايه گذاري انجام شده و به واقع به همه اين راهبردها جامه عمل 
پوش��انده و مايه بركت و رونق اقتصادي در كش��ور است.  پهلوان نژاد 
ضمن قدرداني از تالش دس��ت اندركاران كه باهم��ت و تالش واالي 
خود اين پروژه را به ثمر رساندند و موجبات اشتغال زايي هزاران نفر را 
به طور مستقيم و غيرمستقيم فراهم آوردند، تصريح كرد: بهره برداري 
از اين طرح ها عالوه بر مزاياي مذكور، استفاده از ثروت هاي خدادادي، 
جلوگيري از خام فروش��ي و در نهايت افزايش رفاه و آس��ايش مردم 

شهرستان و توسعه پايدار را به همراه دارد. 

فوالد مباركه راهگشاي توسعه 
صنعت و شناخت استعدادها

اردبيل  مديركل شهرك هاي صنعتي 
اس��تان اردبيل گف��ت: زنجيره يي كردن 
دانش��گاه و صنع��ت و خ��ارج ش��دن از 
فعاليت هاي جزيره يي ارتقاي بهره وري هر دو 
را به همراه دارد كه اين عوامل بايد مورد توجه واقع شود. به گزارش 
»تعادل« و به نقل از تسنيم، علي نظري شيخ احمد ديروز در ديدار 
با رييس دانشگاه آزاد استان اردبيل اظهار داشت: زنجيره يي كردن 
دانش��گاه و صنعت و خارج ش��دن از فعاليت هاي جزيره يي ارتقاي 
بهره وري هر دو را به همراه دارد كه نياز است در اين زمينه اين دو 
مجموعه نهايت همكاري را با هم داش��ته باشند و تمام اين عوامل 
بايد مورد توجه واقع ش��ود. وي اف��زود: اگر بتوانيم از ظرفيت هاي 
موجود دانش��گاهيان همراه با بخش صنعتي براي رش��د و توسعه 
بخش هاي مختلف استان استفاده كنيم به طور حتم خروجي هاي 
به دست آمده بسيار بهتر و مناسب تر خواهد بود كه نياز است تمام 
اين موارد مورد توجه واقع ش��ود تا بتوانيم به تمام اهداف خود در 
اين راستا دست يابيم. مديركل شهرك هاي صنعتي استان اردبيل 
گفت: توجه به صنعت گردشگري به عنوان يك اصل مهم و اساسي 
جزو اولويت هاي اساسي براي ماست و در اين زمينه تاكنون اقدامات 
اساس��ي و الزم انجام داده ش��ده كه توجه به رويكردهاي ديگر نيز 
ضرورت دارد و بايد مورد توجه واقع شود تا بتوانيم مشكالت و موانع 

موجود در اين زمينه را به حداقل برسانيم. 

 تاكيد بر ارتباط
دانشگاه و صنعت

خوزستان  معاون عمراني استانداري 
خوزس��تان با تش��ريح آخري��ن اقدامات 
صورت گرفته در طرح ضربتي دولت براي 
مه��ار ريزگردها گفت: ت��ا ۱۰روز ديگر آب از 
طريق كانال آبرساني به عرصه هاي فوق بحراني جنوب شرق اهواز 
خواهد رس��يد. فرامند هاشمي زاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
طرح ضربتي دولت براي مهار ريزگردها در عرصه هاي بحراني و فوق 
بحراني گرد و خاك در سه بخش در حال انجام است. احداث كانال 
آبرس��اني به عرصه هاي فوق بحراني 42 ه��زار هكتاري در جنوب 
ش��رق اهواز به اتمام رس��يده و اين بخش از كار انجام شده است. 
وي ادامه داد: تنها بحث عبور اين كانال آبرساني از كانال كوت امير 
باقي مانده كه با انجام كارهاي جزيي باقيمانده تا ۱۰روز ديگر، آب 
از طريق اين كانال آبرساني از رودخانه كارون به اين عرصه هاي فوق 
بحراني گردوخاك خواهد رسيد. معاون عمراني استانداري خوزستان 
تصري��ح كرد: بخش دوم اين طرح ضربتي، بحث نهال كاري در اين 
عرصه فوق بحراني بود كه س��ال گذشته نزديك به 7هزار هكتار از 
اين عرصه ها نهال كاري شد كه در حال حاضر اين نهال هاي كشت 
شده هنوز سبز هس��تند و نزديك به 8۰درصد اين نهال ها اكنون 
موجود هستند. هاش��مي زاده ادامه داد: براي امسال نهال كاري در 
۱2 تا ۱۵هزار هكتار از اين عرصه مورد برنامه ريزي قرار گرفت كه 

اين مرحله از كاشت نهال از مهرماه امسال به طور جدي آغاز شد.

سرانجام آبرساني به عرصه هاي 
بحراني گرد و غبار اهواز

استانداركرمانشاه گفت  كرمانش�اه  
ك��ه اگ��ر بخ��ش خصوص��ي را ب��راي 
در  دالري  يك ميلي��ارد  س��رمايه گذاري 
اس��تان متقاعد كنيم، الزم است دولت نيز از 
محل صندوق توس��عه ملي 4ميليارد دالر سرمايه گذاري در استان 
انجام دهد تا بتوانيم نرخ باالي بيكاري اين استان را مهار كنيم.  به 
گزارش ايرنا، هوش��نگ بازوند ديروز در شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي در اتاق بازرگاني كرمانشاه، بروكراسي اداري صندوق 
توسعه ملي را وحشتناك توصيف كرد و افزود: صندوق توسعه ملي 
از يك طرف س��رمايه را به بانك ها به عن��وان عامليت پرداخت وام 
واگذار ك��رده و از طرف ديگر خودش بايد پروژه ها را تاييد كند لذا 
س��رمايه گذار اين وسط در بروكراس��ي بين بانك و صندوق گرفتار 
مي ش��ود و اين دعوا ۱7۰ روز طول مي كش��د.  وي در اين نشست 
كه اعضاي كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي نيز 
حضور داشتند، گفت: ظرفيت هاي كرمانشاه مي تواند بر چالش هاي 
م��ا غلبه كند ضمن اينكه فضاي چالش هاي اس��تان را آن گونه كه 
برخي بيان مي كنند كدر نمي بينم، چرا كه كدر بودن هوا مانع جذب 
س��رمايه گذاري مي شود.  بازوند تاكيد كرد كه اگر يكي از علت هاي 
وضع موجود استان فرصت سوزي بوده است، بايد تصميم بگيريم كه 
از اين به بعد تماشاچي نباشيم و فرصت سوزي نكنيم و همه پاي كار 

بياييم تا خودمان مشكالت استان كرمانشاه را حل كنيم.

لزوم سرمايه گذاري 4 ميليارد 
دالري صندوق توسعه ملي

با بررسي تطبيقي اجراي برنامه هاي آينده اعالم شد

عملكرد6ماههگروهسايپاوافقهايپيشرو

گلكسي Note8 در ايران رونمايي شد

ستاره اي جديد در كهكشان بي مرز سامسونگ
گروه  بنگاه ها   

ش��ركت سامس��ونگ الكترونيكس، روز يك ش��نبه ۱6مهرماه طي 
مراسمي رسمي در پرديس ملت تهران از گلكسي Note8 جديدترين 

پرچمدار كهكشان خود در ايران رونمايي كرد. 
در مراسمي كه مديران سامسونگ ايران و اهالي رسانه حضور داشتند 
از گلكس��ي Note8 براي ورود به بازار ايران رونمايي شد. جديدترين 
پرچمدار كهكشان سامسونگ به زودي با عرضه در فروشگاه هاي معتبر 

سامسونگ در دسترس كاربران ايراني قرار مي گيرد. 
در ابتداي اين مراسم بام سوك هانگ، مدير سامسونگ الكترونيكس 
در ايران با معرفي Note8 گفت: »امروز همه ما اينجا جمع ش��ده ايم 
تا يكي از منحصربه فردترين دستگاه هاي اين صنعت را به شما معرفي 
كنيم، اين محصول تنها يك تلفن همراه جديد نيست؛ بلكه دستگاهي 
اس��ت تا خالقيت را در زندگي ش��ما بيش��تر كند.«مدير سامس��ونگ 

الكترونيكس در ايران با اش��اره به ويژگي هاي منحصربه فرد سري نوت 
گفت: »S Pen به عنوان ابزاري شناخته شده كه به كمك آن مي توان 
تصورات را وارد زندگي واقعي كرد و ش��ما را قادر مي كند در هر مكاني 
حتي كوچك ترين ايده هايتان را هم ثبت كنيد. حمايت گس��ترده شما 
در كنار ميراث قدرتمند گلكسي امكان معرفي محصول ديگري را فراهم 
كرد كه مي توان به آن اعتماد كرد و كارهاي بزرگ تري به كمك آن انجام 
داد.«پرچمدار جديد سامسونگ با نمايشگر 6.۳ اينچي سوپر آمولد بدون 
مرز طراحي ش��ده است. با حذف كليدهاي فيزيكي و حضور نمايشگر 
ب��دون مرز، بيش از 8۳درصد بدنه به صفح��ه نمايش اختصاص يافته 
تا كاربران Note8 براي كارهايي از قبيل يادداش��ت برداري، طراحي و 
تماش��اي محتواي ويديويي بيشترين فضا با كمترين اسكرول را داشته 
باشند. دوربين دوگانه Note8 براي نخستين بار در دنياي گوشي هاي 
هوشمند با دو لرزشگير اپتيكال جداگانه )Dual OIS( براي هر دو لنز 

 وايد و تله عرضه ش��ده اس��ت. در Galaxy Note8 هم گوشي و هم
S Pen در برابر آب و گردوغبار مقاوم بوده و تاييديه IP68 دارند. اين 
يعني در هر زمان و مكاني كه ايده يا فكري به ذهن تان رسيد با خيالي 
آسوده مي توانيد آن را روي صفحه گوشي Note8 خود يادداشت كنيد. 
عليرضا توس��لي، مدير ارشد بخش موبايل سامسونگ الكترونيكس 
در اين مراس��م با يادآوري سرويس خدمات ويژه گوشي هاي پرچمدار 
سري اس گفت: »براي Note8 نيز اين سرويس ويژه برقرار است. همه 
كساني كه تا پايان آذرماه امسال اين پرچمدار سامسونگ را خريداري و 
سرويس ويژه را فعال كنند در ازاي پرداخت مبلغي محدود از پشتيباني 
ويژه صفحه نمايش و س��رويس اكسپرس تا پايان تابستان سال ۱۳97 
برخوردار مي ش��وند. سامانه هوشمند ما دقت و سالمت اين خدمات را 
تضمين مي كند.«توسلي همچنين در مورد طرح پيش فروش گلكسي 
Note8 در ايران كه از روز 2۵ شهريورماه آغاز شده بود، گفت: »بالغ بر 
چند هزار درخواست خريد آنالين گوشي طي مدت كمتر از يك هفته 
ثبت شدند. با توجه به رويه هاي زمانبر واردات كاال ما به مشتريان خود 
قول تحويل كاال در هفته سوم مهر را داده بوديم و اكنون براي اين بخش 
وفادار خانواده سامس��ونگ اين مژده را داريم كه تحويل سفارشات شان 
از هفته گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت.«در ادامه مدير ارشد بخش موبايل 
سامسونگ الكترونيكس با اش��اره به راه اندازي خدمات VoLTE روي 

گوشي هاي نسل جديد سامس��ونگ گفت: »در اين سرويس، مشترك 
صداي مكالمه مخاطبش را با كيفيتي بسيار باال موسوم به HD خواهد 
ش��نيد. كيفيت به حداكثر و قطعي ها به حداقل مي رسد. اين مزيت به 
صدا محدود نيس��ت و شامل اينترنت همراه نيز مي شود. تا قبل از اين 
 2G هنگام مكالمه، اينترنت روي گوش��ي شما به جاي نسل چهارم به
يا 3G تنزل پيدا مي كرد. اكنون همچنان روي بستر 4G باقي خواهيد 
ماند. دانلود هم روي همين زيرساخت نسل چهارم انجام مي شود يعني 

سرعت دريافت را روي موبايل چندين برابر مي كند.«

گروه  بنگاه ها    
براس��اس آخرين آمار و اطالعات منتشره گروه 
خودروسازي س��ايپا؛ اين گروه خودروسازي كشور 
6 ماهه نخست س��ال 96 را با شتابي ستودني آغاز 
كرده است. به گزارش»تعادل« به نقل از سايپانيوز 
6 ماه از س��ال 96 گذش��ته اس��ت؛ »س��ال اقتصاد 
مقاومتي توليد و اش��تغال« اين 6 ماه براي بررسي 
عملكرد سازمان ها بسيار مهم و معتبر است چراكه 
اغلب سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي ايران عملكرد 
خ��ود را در بازه زماني 6 ماهه اندازه گيري مي كنند 
و اين اندازه گيري ها عمدتا مي تواند مالك مقايس��ه 

قرار گيرد.
در همي��ن ارتباط خس��رو دلش��اد، كارش��ناس 
خ��ودرو طي يادداش��تي به عملكرد 6 ماه گذش��ته 
گروه خودروسازي سايپا پرداخته است كه متن آن 

از نظرتان مي گذرد: 
براس��اس آخرين آمار و اطالعات منتشره گروه 
خودروسازي س��ايپا؛ اين گروه خودروسازي كشور 
6 ماهه نخست س��ال 96 را با شتابي ستودني آغاز 
كرده اس��ت. كافي اس��ت تنها به دو ع��دد توليد و 
ف��روش توج��ه كني��م، متوج��ه خواهيم ش��د كه 
شركت هاي اين مجموعه عظيم صنعتي توانسته اند 
با توليد 28۵هزار و 79دس��تگاه انواع خودرو نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱9.8 درصدي را 

تجربه كنند. 
از سوي ديگر همين آمار منتشر شده از عملكرد 
گروه خودروسازي سايپا نشان مي دهد كه در بخش 
فروش اي��ن گروه صنعت��ي اتفاقات بس��يار مهم و 

مثبتي رخ داده است. به عنوان مثال:
گ��روه  محص��والت  تجمع��ي  ف��روش  تع��داد 
خودرو س��ازي س��ايپا در 6 ماه نخست سال جاري 
27۳ه��زار و 776دس��تگاه خودرو اعالم ش��ده كه 
نس��بت به تعداد فروش 22۳هزار و 677 دس��تگاه 
خودرو توليد شده در مدت مشابه سال قبل، بيانگر 

رشد مناسب فروش محصوالت گروه سايپاست. 
گزارش منتش��ره نش��ان مي دهد كه س��ايپا از 
نظر مالي تجربه بي نظيري نسبت به سال گذشته 
داش��ته اس��ت. بنا به اطالعات اين گزارش، ارزش 
فاكتورهاي فروش 6 ماه نخس��ت س��ال 96 گروه 
خودرو سازي سايپا به رقمي معادل 9 هزار ميليارد 
و ۳2۰ميليون تومان رسيد است. عدد درشتي كه 
نشان دهنده رش��د 42.4درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است. 
كارشناس��ان معتقدند كه موفقيت هاي بي بديل 
س��ايپا داليل بسياري دارد كه از آن جمله مي توان 
به انس��جام در مديريت، برنامه ريزي قوي در حوزه  
مال��ي و اقتصادي، ايجاد انگيزش و تعهد س��ازماني 
كاركنان اشاره كرد. در كنار اين موارد كوشش هاي 

سايپا در دو حوزه توسعه محصول و ارتقاي كيفيت 
ني��ز بر عملكرد مثبت 6  ماهه اين گروه تاثير مثبت 
گذاشته اس��ت. اگر به اخبار منتش��ره در چند ماه 
اخير نگاه كني��م، متوجه اهتمام اين گروه به حوزه 
توسعه محصول مي ش��ويم كه در زير به تعدادي از 

اين موارد اشاره مي شود: 
الف( توس�عه محصول: يك��ي از محوري ترين 
اس��تراتژي هاي خودروس��ازان برتر دني��ا تاكيد بر 
توس��عه محصول است. اين استراتژي در چند سال 
اخير به صورت مداوم توس��ط گروه خودروس��ازي 

سايپا تعقيب شده است.
جمالي، مديرعامل گروه خودروس��ازي ساپيا با 
تاكيد بر اهميت توس��عه محصول در گروه س��ايپا 
معتقد اس��ت: »در س��ال هاي گذش��ته باالي8۰ تا 
9۰درصد محصوالت س��ايپا صرف��ا يك نوع خودرو 
بود كه به بازار عرضه مي شد و امروز تنوع محصول 
عرضه شده، نش��ان از مديريت و توان باالي فني و 
طراحي در اين ش��ركت اس��ت.« با مروري بر اخبار 
چند ماهه اخير اين گروه به مواردي از اين دس��ت 

برمي خوريم: 
تولي�د وان�ت پ�ادرا: وانت پ��ادرا محصولي از 
ش��ركت زامياد با تمركز بر رعايت اس��تانداردهاي 
و  رفاه��ي  تجهي��زات  در  به روزرس��اني  و  كش��ور 
فن��ي بازطراح��ي و در راس��تاي حف��ظ و ارتق��اي 
اصل مش��تري مداري به بازار عرضه ش��ده اس��ت. 
پ��ادرا با توجه به س��بد محصوالت وانت در كش��ور 

به دلي��ل داش��تن قابليت هايي همچ��ون راحتي در 
فرمان پذي��ري و هندلينگ، تقويت سيس��تم ترمز، 
تجهي��ز به گيربكس 6 س��رعته ام��كان نصب انواع 

كاربري ها را دارد. 
از س��اير ويژگي هاي اين وان��ت مي توان به توان 
حمل، ق��درت باال و اس��تهالك پايين اش��اره كرد 
ك��ه آن را تبدي��ل به محصولي منحص��ر به فرد در 
بازار خودروهاي تجاري س��بك درون شهري كرده 
اس��ت. به زعم اكثر كارشناسان صنعت حمل و نقل 
ب��ا توجه به ارتقاي تجهي��زات رفاهي و فني صورت 
گرفت��ه، پادرا جايگزيني مناس��ب براي وانت زامياد 

خواهد بود. 
 SP100 پلت فرم :SP100  ساخت نمونه هاي
يكي از پلت فرم هايي اس��ت كه طراحي آن توس��ط 
مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو س��ايپا انجام 

شده است. 
اين پلت فرم به دليل تطابق كامل با استانداردهاي 
روز جهان��ي، س��رآغاز تحولي بي س��ابقه در صنعت 
خودرو سازي ايران و گروه خودرو سازي سايپا خواهد 
بود. بنا به اخبار منتش��ره تاكن��ون با تالش و همت 
اعضاي تيم پروژه 2۰دستگاه بدنه و 4دستگاه خودرو 

كامل توليد شده است. 
كاميون جدي�د ولوو FM: محصوالت س��ري 
FM ول��وو همواره يكي از پرطرفدارترين محصوالت 
تجاري كش��ور ش��ناخته مي ش��ود كه در سال هاي 
گذش��ته تحت عن��وان MF9 و MF11 و FM به 

بازار عرضه مي ش��د ك��ه پس از توافق��ات برجام بار 
ديگر با مش��خصات فني متماي��ز، ظاهري متفاوت و 
كاربري هاي جديد ميهم��ان جاده هاي ايران خواهد 

شد. 
محصول جديد سايپاديزل با بهره مندي از موتور 
پرقدرت 46۰ اس��ب بخ��ار و اس��تاندارد آاليندگي 
يورو۵، گيربك��س اتوماتيك I-Shift، وزن س��بك 
شاس��ي و مصرف پايين سوخت به عنوان كشنده يي 
اقتصادي با آخرين فناوري ه��اي روز دنيا و مختص 
ش��رايط آب و هوايي و جغرافياي��ي ايران در 6  ماهه 

نخست به بازار عرضه شده است. 
س��ايناي اتوماتي��ك و برليان��س ك��راس هم از 
محصوالتي است كه پيش فروش آن براي تحويل در 
نيمه دوم امس��ال توسط سايپا انجام شده و كوييك 
نيز محصول جديدي است كه به زودي پيش فروش 

آن توسط سايپا انجام خواهد شد.
 ب( ارتقاي كيفيت: بنا به گفته گل محمدي، 
س��ايپا،  خودروس��ازي  گ��روه  كيفي��ت  مع��اون 
هدف گ��ذاري ب��راي افزايش كيفي��ت محصوالت 
و جلب رضايت هر چه بيش��تر مش��تريان يكي از 
مهم ترين برنامه هاي گروه خودروسازي سايپاست. 
اي��ن گروه صنعتي در راس��تاي ارتق��اي كيفيت و 
مش��تري مداري تاكنون گام هاي بسياري برداشته 
كه نتيجه آن در پاره يي از اخبار منتشره اين گروه 

مشهود است. به عنوان مثال:
دو ستاره ش�دن كيفيت وانت پرايد: طبق 

گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، 
كيفيت وانت پرايد افزايش يافته و از س��طح كيفي 

تك ستاره به دو ستاره ارتقا يافته است. 
س�تاره هاي دنباله دار سراتو: براساس همان 
گزارش در جدول س��طوح كيفي خودروهاي گروه 
سبك در بخش سواري، كيا سراتوي سايپا در رده 
خودروهاي بين 7۵تا ۱۰۰ميليون تومان همچون 

ماه هاي پيش 4ستاره اخذ كرد. 
4 س�تاره رنوس�اندرو و پارس تندر: اين دو 
محصول از س��بد محصوالت شركت پارس خودرو 
توانس��تند در بين خودروهاي 2۵ت��ا ۵۰ ميليون 
تومان مانند ماه قبل 4ستاره كيفي را اخذ كنند. 

4 س�تاره ب�راي ول�ووFH500: در بخ��ش 
 خودروه��اي گ��روه س��نگين ني��ز كش��نده ولوو

FH500 از محص��والت ش��ركت س��ايپا دي��زل 
توانس��ت همچون ماه هاي گذشته 4ستاره كيفيت 
را از ش��ركت بازرس��ي كيفيت و اس��تاندارد ايران 

كسب كند. 
3 س�تاره براي چان�گان، برليانس: در بين 
خودروهاي 2۵ت��ا ۵۰ ميليون توماني نيز برليانس 
H330  تولي��د پارس خ��ودرو همچني��ن در بين 
خودروه��اي ۵۰ ت��ا 7۰ميليون تومان��ي، چانگان 
CS35 توليد سايپاس��يتروئن ازجمله خودروهاي 
توليد داخل هستند كه در بازرسي هاي انجام شده، 

موفق به دريافت ۳ستاره كيفيت شده اند. 
عملكرد 6 ماهه نخست، نويد دوره پر بار 6 ماهه 
دوم است. بنا به گزارش اعالمي گروه خودروسازي 
س��ايپا برنامه توليد اين گروه در 6  ماهه دوم سال 
96 تعداد ۳۳4.9۳۳ دس��تگاه ان��واع خودرو توليد 
خواهد ش��د ك��ه اين ميزان نش��ان دهنده رش��د 
پرش��تاب تر توليد نس��بت به 6 ماهه نخست سال 

است. 
آم��ار و ارقام موجود نش��ان مي ده��د كه گروه 
خودروسازي سايپا در نظر دارد كه در سال ۱۳96 
ب��ا توليد بيش از 6۳۳ هزار دس��تگاه انواع خودرو 
برنامه هاي پيش بيني ش��ده تولي��د خود را محقق 
كند تا هم ركورد س��ال پيش خود را بشكند و هم 
ثابت كند كه به س��رفصل هاي عمده سال اقتصاد 

مقاومتي توليد و اشتغال پايبند بوده است. 
عملكرد موفق گروه خودروس��ازري س��ايپا در 
تمامي موارد ذكر شده نويد بخش خبرهاي بسيار 
مسرت بخشي براي فعاالن حوزه بورس نيز هست، 
آنچنان كه معاون مالي و اقتصادي گروه س��ايپا در 
نخس��تين روز مهر ماه با اش��اره به وضعيت توليد، 
فروش و سود ش��ركت گفته بود: »برآورد مي شود 
بازار اقبال خوبي را نس��بت به س��هام سايپا نشان 
ده��د و روزه��اي خوبي را براي س��هام پيش بيني 

مي كنيم.« 
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اقتصاد اجتماعي12
  تولد ۳۰ هزار كودك معلول

در سايه فقدان آزمايش ژنتيك
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس گفت: استفاده از 
مش��اوره ژنتيك بيش از ازدواج در حال حاضر اجباري 

نيست. 
س��لمان خدادادي با اش��اره به اينك��ه در قانون بودجه 
سال 96 انجام آزمايشات ژنتيك طبق تاكيدات كميسيون 
اجتماعي به تصويب رس��يد، ب��ه خانه ملت گفت: در حال 
حاضر ساالنه نزديك به 30 هزار نفر معلول در كشور متولد 
مي شوند، متاس��فانه به دليل عدم انجام آزمايشات ژنتيك 
به ش��كل اجباري افراد در هن��گام ازدواج ضرورتي به طي 
مراحل آزمايش نداش��تند. نماينده مردم ملكان درمجلس 
شوراي اسالمي، با اشاره به اينكه هزينه آزمايشات ژنتيك 
به مراتب بسيار باالتر از آزمايشات ديگر است، افزود: هيچ 
زوج��ي تمايل به انجام اين آزمايش��ات نداش��تند، اما اگر 
اين آزمايش��ات عملي مي ش��د؛ بطورحتم از تولد كودكان 
معلول مي توانستيم جلوگيري كنيم. او تاكيد كرد: مجلس 
ب��راي جلوگيري از تولد ك��ودكان مبتال به معلوليت انجام 
آزمايش��ات ژنتي��ك را اجب��اري كرد، يعني ب��راي تمامي 
ازدواج ها در صورت تشخيص بايد آزمايشات ژنتيكي انجام 
ش��ود؛ البته اعتبارات م��ورد نياز را دولت باي��د در اختيار 
سازمان بهزيستي قرار دهد، سازمان بهزيستي خوشبختانه 
اي��ن مصوبه را ت��ا حدودي پيگي��ري كرده اما ش��ايد در 
تخصيص بودجه مشكالتي وجود داشته باشد. خدادادي با 
بيان اينكه كميسيون اجتماعي بطورحتم پيگيري و اجراي 
دقيق آزمايشات ژنتيك قبل ازازدواج را در دستور كار قرار 
مي دهد، گفت: البته بحث آزمايش��ات ژنتيك با استفاده از 
مشاور ژنتيك تفاوت ندارد، يعني تاكنون مشاوره ژنتيك در 
مباحث مورد توجه نبوده اس��ت؛ البته مشاوره ژنتيك نيز 
از اهميت بس��زايي برخوردار بوده و دربرخي نمونه ها براي 

ازدواج حتي نياز به مشاوره ژنتيك هم وجود دارد. 
عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجلس، با اش��اره به 
اينكه استفاده از مش��اوره ژنتيك بايد از سوي سازمان 
بهزيستي اعالم ش��ود، افزود: استفاده ازمشاور در حال 
حاضر به ش��كل قانون نيست، اما اگر سازمان بهزيستي 
اين موضوع را به مجلس اعالم كند؛ تالش مي شود كه 
با تصويب قانون شرايط براي اجراي قانون فراهم شود. 

 امتناع دستگاه ها از اجراي 
قانون جايگزين حبس 

عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجلس گف��ت: مجازات 
جايگزين حبس بايد ناظر بر حرفه آموزي باش��د تا فرد بزه 
ديده پ��س از اتمام دوران محكوميت خود بتواند در جامعه 
مشغول به كار شود. رضا شيران خراساني در مورد استفاده 
از مجازات هاي جايگزين حبس گفت: بر اساس اصالح مواد 
 67، 68 و69 قانون مجازات اس��المي براي جرايم عمدي تا

6 ماه حبس و براي جرايم غيرعمد تا 2 سال حبس، مجازات 
جايگزين اعمال شود. 

او با اش��اره به اينكه تدوين ايين نامه اجرايي اين قانون 
به دولت واگذار ش��ده و دولت در س��ال 93 اين آيين نامه را 
تهيه كرده اس��ت افزود: در ماده 5 اين آيين نامه آمده است 
كه دس��تگاه هاي اجرايي بايد نيازهاي خود را در هر سال به 
دستگاه قضايي اعالم كنند اما متاسفانه در حال حاضر اين 
كار انجام نمي ش��ود و عمال اين قانون قابل اجرا نيست. اين 
نماينده مجلس با اشاره به جمعيت 200 هزار زنداني ثابت 
در كش��ور گفت: اگر دولت بر آيين نامه خ��ود اصرار كند و 
نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي نيازمندي هاي 
خود را به دستگاه قضايي اعالم كنند، حتما مجازات بخش 
وسيعي از اين افراد به مجازات جايگزين تبديل مي شود و اين 
مساله هم نقش جدي در صرفه جويي در هزينه ها دارد و هم 
از بزه ديدگي ثانوي افراد جلوگيري مي كند. او خاطرنش��ان 
كرد: مجازات هاي جايگزين حب��س كار و فعاليت در حوزه 
اجتماعي اس��ت چراكه خود اين كار منجر به حرفه آموزي، 
بازسازي ش��خصيت و جلوگيري از بزه ديدگي ثانوي متهم 
در زندان و خانواده وي خارج از زندان مي شود كه بايد براي 

اجرايي شدن آن تالش كنيم. 

 تندگويان دبير ستاد ملي 
ساماندهي امور جوانان شد

مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان، در حكمي 
»محمدمه��دي تندگويان« را به س��مت دبيرس��تاد ملي 

ساماندهي امور جوانان منصوب كرد. 
در حك��م وزي��ر به معاون ام��ور جوان��ان وزارت ورزش 
جوانان، اهم وظايف تندگويان در س��تاد ملي س��اماندهي 
جوانان، ارتقاي نقش و جايگاه س��تاد ملي ساماندهي امور 
جوانان به عنوان ستادي هوش��مند و مقتدر در حوزه هاي 
مرتبط با امور جوانان، هم افزايي فعاليت دستگاه هاي عضو 
س��تاد ملي در مديريت راهبردي س��اماندهي امور جوانان، 
شناس��ايي و ارتقاي ظرفيت دستگاه هاي اجرايي كشور در 
س��اماندهي امور جوانان، برنامه ريزي منسجم براي افزايش 
تعامل با نمايندگان تام االختيار دس��تگاه ها در س��تاد ملي 
براي اجراي هماهنگ و يكپارچه برنامه هاي ساماندهي امور 
جوانان، نظارت بر عملكرد ستادهاي ساماندهي امور جوانان 
اس��تان ها، پيگيري اجراي مصوبات س��تاد ملي ساماندهي 
امور جوانان، بررس��ي موضوعات قابل طرح در شوراي عالي 
جوان��ان و بهره مندي از تمامي ظرفيت ه��اي وزارتخانه در 
تحقق اهداف پيش بيني شده براي ستاد عنوان شده است. 

 چرايي افت انتخاب رشته 
رياضي و علوم تجربي 

مدي��ركل دفت��ر آم��وزش متوس��طه نظ��ري وزارت 
آموزش وپ��رورش گفت: در چند س��ال اخير از نظر رواني 
سيلي راجع به رشته علوم تجربي ايجاد شده كه نياز است 
اين روند مديريت ش��ود. قربانعلي افشاني اظهار كرد: در 
سال جاري بحث هدايت تحصيلي نسبت به سال گذشته 
بس��يار بهتر بود كه يكي از داليل آن تالش مس��ووالن و 
مديران آموزش وپرورش براي آش��نايي بيش��تر با فرآيند 

هدايت تحصيلي است. 
اين مسوول از بهبود وضعيت انتخاب رشته دانش آموزان 
خب��ر داد و گف��ت: مش��كالت در اي��ن حوزه كمتر ش��ده 
اس��ت چرا كه در س��ال ج��اري اي��ن روند مديريت ش��د. 
او ب��ا بيان اينك��ه آمار اعالم ش��ده آن چيزي اس��ت كه در 
 سيس��تم ثبت ش��ده اس��ت، اضافه كرد: امس��ال با كاهش

2 درصدي در انتخاب رش��ته علوم تجرب��ي روبه رو بوديم و 
 در زيرش��اخه نظ��ري آمار حاضري��ن اين رش��ته از ۴5 به

۴3 درص��د كاهش يافت. مديركل دفتر آموزش متوس��طه 
نظ��ري وزارت آموزش وپ��رورش اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
در رش��ته عل��وم انس��اني 35 درصد تحصي��ل مي كنند اما 
 در رش��ته عل��وم رياض��ي دچار اف��ت ش��ده ايم و در حدود
۱8 درصد دانش آموزان به سمت اين رشته گرايش يافته اند. 

اخبار

با آغاز فصل سرد، گرمخانه هاي تهران، كفاف كارتن خواب ها را نمي دهد

سهم زنان از گرمخانه هاي شهرداري تهران؛ تنها يك مركز

در نشست خبري سخنگوي وزارت بهداشت مطرح شد

از جنجال تعرفه بيهوشي تا بدهي 15 هزار ميلياردي

پزشكان بيهوش��ي در يكي، دو هفته گذشته 
دس��ت به اعتصاب و تجمع مقاب��ل مجلس، در 
اعتراض به تعرفه هاي پايين مصوب شوراي عالي 
بيم��ه و دول��ت زده اند. حاال چال��ش اعتراض به 
تعرفه ها در كنار بدهي وزارت بهداشت به مراكز 
درماني و داروخانه ها، سيستم بهداشت و درمان 

كشور را با چالش رو به رو كرده است. 
دي��روز ه��م س��خنگوي وزارت بهداش��ت به 

موض��وع اعت��راض به تعرفه ها اش��اره ك��رد و با 
بي��ان اينكه اخ��الل در درمان ب��ه بهانه كاهش 
درآمد با اخالق پزش��كي و تعه��د قاطبه جامعه 
پزش��كي مغايرت دارد، گف��ت: اخالل در درمان 
مردم موجب توهين به جامعه پزش��كي اس��ت. 
همه دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه مماشات 

نمي كنند. 
ايرج حريرچي افزود: مراكز دولتي پناه مردم 

هس��تند. از اعضاي هيات علمي و مديران گروه 
مراكز آموزشي انتظار داريم مانند گذشته الگوي 
دانشجويان باشند و سعي كنند كه مسائل داخل 

جامعه پزشكي حل شود. 
او با اش��اره به تجمع اعتراض آميز پزش��كان 
بيهوشي كه مقابل مجلس شوراي اسالمي برگزار 
ش��د، اظهار كرد: تعرفه مكانيسم مشخصي دارد. 
ابتدا در دبيرخانه ش��وراي عالي بيمه مش��خص 
مي ش��ود س��پس به ش��وراي عالي بيم��ه براي 
راي گيري مي رود كه وزارت بهداش��ت در اينجا 
ي��ك راي دارد و بع��د در هي��ات دولت تصويب 
مي ش��ود. اينك��ه هم��ه موضوعات را ب��ه وزارت 
بهداش��ت يا يك ش��خص خاص نسبت دهند يا 

شخصي سازي كنند، اشتباه است. 
حريرچ��ي تاكي��د ك��رد: اخ��الل در درمان 
بيم��اران م��ورد پذي��رش نيس��ت. تعرف��ه چند 
رش��ته يي كه ام��روز محل بحث اس��ت ۱2 ماه 
مورد كار كارشناس��ي قرار گرفته و 8 ماه درباره 
آن مذاكره ش��ده است. ادامه اين مسائل به ضرر 
مردم، بيماران و كساني است كه اين اقدامات را 
انجام مي دهند. پيگيري ها بايد از مس��ير قانوني 

صورت گيرد. 
وي گفت: رييس س��ازمان نظام پزشكي براي 
اصالح تعرفه ها پيش��نهاداتي را مط��رح كردند. 
اين اصالح بر اس��اس توان مالي دولت، بيمه ها و 
كشور است و هميشه براساس كار كارشناسي و 

توجه به نظر گروه هاي مختلف تعيين مي ش��ود. 
نظر وزارت بهداشت اين است كه اگر مالحظات 
اقتص��ادي كش��ور و بيمه اجازه ده��د با افزايش 
تعرفه ها در چارچوب اقتصاد ملي موافق هستيم. 
هي��چ وزارتخانه ي��ي نمي تواند مصوب��ه دولت و 
ش��وراي عالي بيمه را اج��را نكند. تنه��ا زماني 
مي توان تغيي��ر در تعرفه ها ايجاد كرد كه دولت 
مجددا مصوبه يي در اين زمينه داش��ته باش��د و 

مسير قانوني آن طي شود. 

 مطالبات 1۸ هزار ميليارد توماني وزارت بهداشت 
سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه مطالبات 
وزارت بهداش��ت به بيش از ۱8 هزار ميليارد تومان 
رس��يده اس��ت، تاكيد ك��رد: اگر مطالب��ات وزارت 
بهداش��ت و بيمارستان هاي دولتي در زمان خود به 
 درستي پرداخت ش��ود مي توانيم بدون هيچ كمك 
ديگري خدمت رس��اني كني��م.  حريرچي در مورد 
وضعيت بدهي ها و مطالبات اين وزارتخانه در ادامه 
اجراي طرح تحول نظام س��المت گفت: ما در حال 
حاضر ۱8 هزار و 8۱5ميليارد تومان مطالبه داريم؛ 
در حال��ي ك��ه ۱5 هزار و 263ميلي��ارد تومان رقم 
بدهي ما اعالم شده است. اين تراز مثبت نزديك به 
س��ه هزار ميليارد تومان براي يك سيستم خدماتي 

دستاورد بزرگي است. 
او اف��زود: دو ه��زار و 955 ميلي��ارد توم��ان از 
بدهي هاي ما مربوط به دارو، ۱77۱ ميليارد تومان 
مربوط به لوازم مصرفي، 572 ميليارد تومان مربوط 
به تجهيزات پزشكي، ۴ هزار و 3۱9 ميليارد تومان 
مرب��وط به قرارداده��اي مراكز درمان��ي، دو هزار و 
۱50ميليارد تومان بدهي پرس��نل، ۱322 ميليارد 
توم��ان كاران��ه كاركنان و دو ه��زار و ۱69 ميليارد 
توم��ان مربوط ب��ه بدهي كارانه پزش��كان اس��ت. 

س��خنگوي وزارت بهداشت در ادامه گفت: ۱۱ هزار 
و 9۴9 ميليارد تومان از چه��ار بيمه اصلي مطالبه 
داري��م. در عين ح��ال بايد مطالب��ه مربوط به يك 
درصد ارزش اف��زوده و هدفمندي يارانه ها را نيز به 
اين رقم اضافه كرد. اگر مطالبات وزارت بهداش��ت 
و بيمارس��تان هاي دولتي در زمان خود به درستي 
پرداخت ش��ود مي توانيم بدون هيچ كمك ديگري 

خدمت رساني كنيم. 
حريرچي درباره آمار هزينه هاي حوزه س��المت 
به تفكيك خدمات گفت: در س��ال اول اجراي طرح 
تح��ول ۱۱.3درصد هزينه هاي كمرش��كن به دليل 
خدمات بس��تري كاهش داده ش��د ام��ا هزينه هاي 
كمرش��كن به دليل خدمات س��رپايي 6.8 افزايش 
يافت چراكه كلينيك هاي ويژه از س��ال دوم طرح، 
فعالي��ت خ��ود را آغ��از كردن��د. با وج��ود افزايش 
قيم��ت دارو و تحريم ها در س��ال اول اجراي طرح 
تحول نظام س��المت هزينه هاي كمرش��كن دارو و 
محصوالت مرتبط با آن ۱0 درصد كاهش پيدا كرد. 

 افزايش هزينه هاي دندانپزشكي
او اف��زود: در س��ال 93 هزينه ه��اي مربوط به 
خدمات دندانپزش��كي 27.7 درصد افزايش يافت 
ام��ا در س��ال 9۴ و 95 خدم��ات دندانپزش��كي 
گس��ترده تري را فراهم كرديم ك��ه اين موضوع را 
جبران كنيم. در س��ال 93 خدم��ات پاراكلينيك 
مانند راديولوژي و آزمايشگاهي 30درصد افزايش 
قيمت داشت اما محصوالت غيردارويي پزشكي 33 
درصد كاهش قيمت داش��ته اس��ت. دليل افزايش 
قيمت برخ��ي خدمات آم��اده نبودن بس��ته هاي 
خدمتي مرب��وط به آن موضوع بوده اس��ت اما در 
مجم��وع مي توان گفت كه هزينه هاي كمرش��كن 

كاهش قابل توجهي داشته است. 

ريحانه جاويدي  
ب��ه  ده��ي  خدم��ات  ب��راي  ۱9مددس��را 
كارتن خواب ه��ا در ته��ران فعال اس��ت كه از اين 
تعداد تنه��ا يك مورد به زنان تعل��ق دارد، با اين 
وجود قائم مق��ام معاونت حمايت ه��اي اجتماعي 
س��ازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران،  يك 
گرمخان��ه زن��ان را كافي مي داند و معتقد اس��ت 

نيازي به تعداد بيشتر نيست. 
اما اين ۱9 مددس��را در مقايس��ه با آمار حدود 
20هزار كارتن خواب در تهران نيز، تعدادي ناچيز 
اس��ت؛ آن هم مددس��راهايي كه بيشترش��ان در 
حاشيه ش��هر قرار دارند. طبق آمار رسمي، تعداد 
كارتن خواب زن در تهران نيز حدود س��ه هزار نفر 
است و برخي خبر از آمار 5هزار نفري مي دهند. 

تصوي��ر اف��راد كارتن خ��واب كه تنها س��رمايه 
زندگيش��ان كارتني اس��ت كه ش��ب را روي آن به 
صبح مي رس��انند،  از تصاويري اس��ت كه با جريان 
زندگي ش��هري آنقدر عجين ش��ده كه ديگر تلخي 
خود را هم از دس��ت داده، اما تماشاي اين افراد در 
زير پل هاي خيابان ها و گوشه پياده روها و خرابه ها، 
هر چقدر هم كه به چشم نيايد، به هر اندازه هم كه 
عادي شده باش��د،  در ذات خود تلخ است. سرماي 
هوا هم مزيد بر علت مي شود تا كمك به اين افراد 

از دغدغه هاي برخي از مردم باشد. 
نام گرمخانه ها يا مددس��راهاي ش��هرداري در 
س��ال هاي اخير، به گوش بس��ياري از مردم آشنا 
ش��ده و در روزهاي پر باران س��ال ، آدرسشان در 
ش��بكه هاي اجتماعي دس��ت به دست مي شود تا 
برسد دست افرادي كه به سقفي باالي سر و وعده 
غذايي گرم نياز دارند. نخستين بار در سال۱383، 
دو مددس��را در دو پ��ارك پرمخاط��ره هرندي و 
المه��دي در مناط��ق ۱2 و 9 ش��هرداري تهران، 

راه اندازي شد. 
مددسراهايي كه تنها چادري بود براي اسكان 
كمت��ر از ۱0 نفر اما تع��داد اين گرمخانه ها اكنون 
به ۱9 مورد رس��يده كه از ميان اين تعداد 9 مورد 
مددس��راي اضطراري و تنها يك مورد مددسراي 
ويژه زنان است. اگرچه مسووالن سازمان خدمات 
اجتماعي ش��هرداري تهران، تع��داد گرمخانه ها و 
پراكندگي جغرافيايي آنها را مناس��ب دانس��ته و 
معتقدند هدف برنامه 5س��اله دوم ش��هرداري كه 
رس��يدن به زيرس��اخت براي 2هزار نفر تا س��ال 
۱397 بود، محقق ش��ده اس��ت اما روز گذش��ته 

فري��ده اوالد قب��اد، نماين��ده مردم ته��ران، ري، 
شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي 
اس��المي، اسكان افراد بي خانمان در گرمخانه ها را 
همچون مسكن دانس��ت و بيان كرد شهرداري و 
سازمان بهزيستي بايد براي اين افراد كار بنيادين 

انجام دهند. 
او افزود: »نهادهاي ذي ربط عالوه بر بهزيس��تي، 
نيروي انتظامي و شهرداري همه بايد دست به دست 
هم دهند و اين افراد را س��اماندهي كنند چراكه اگر 
تنه��ا اين اف��راد را جمع آوري كني��م و چند روز در 
گرمخانه ها اس��كان دهيم، ي��ك كار مقطعي انجام 
داده ايم و بعد از مدتي دوباره اين افراد در ش��هر رها 

مي شوند از اين رو ساماندهي آنها ضروري است.«
با اي��ن وجود حس��ن غالمي، قائم مق��ام معاونت 
حمايت هاي اجتماعي س��ازمان خدم��ات اجتماعي 
شهرداري تهران، معتقد است گرمخانه ها براي حفظ 
جان اين افراد ضروري اس��ت. او ب��ه تعادل مي گويد: 
»برنامه خدمات رس��اني به بي خانمان ها در مددسراها 
از برنامه هاي مهم سازمان خدمات اجتماعي شهرداري 
در راس��تاي كاهش آسيب هاي اجتماعي است كه هر 

سال هم جدي تر مي شود. بر اساس برنامه 5ساله دوم 
شهرداري تهران در حوزه اجتماعي، بايد تا پايان سال 
پنجم كه برابر با س��ال ۱397 اس��ت به زيرس��اخت 
خدمات رس��اني براي دو هزار نفر مي رسيديم كه اين 

امر در شرايط فعلي محقق شده است.«
او درب��اره پراكندگ��ي جغرافياي��ي مددس��راهاي 
شهرداري افزود: »دو نوع گرماخانه دايمي و اضطراري 
در مناطق 22 گانه شهر تهران فعال هستند. در برخي 
مناطق مددسراها دايمي بوده و در تمام روزهاي سال 
آماده خدمت رس��اني هستند و اما برخي مناطق هم 
مددس��راي اضطراري دارند كه از آبان ماه و زماني كه 
سرماي هوا بيش از حد باش��د،  فعال شده و خدمات 

مي دهند.«

 يك گرمخانه براي زنان
 از مي��ان گرمخانه هاي موج��ود در تهران،  تنها 
ي��ك مركز به زن��ان اختصاص داش��ته كه ظرفيت 
اس��كان ۱00 نفر را دارد با اين وجود غالمي معتقد 
اس��ت اين يك گرمخانه پاس��خگوي زن��ان بوده و 
نيازي به تعداد بيش��تر نيست. او درباره اين موضوع 

بي��ان كرد: »يك گرمخانه يي كه به زنان بي خانمان 
اختصاص داده ش��ده پاس��خگوي نيازهاي آنهاست 
چرا كه رفت��ار مددجويان زن با مردان تفاوت دارد. 
دربس��ياري از موارد زنان خودش��ان براي دريافت 
خدمات به مدسراها مراجعه مي كنند و كمتر ديده 
مي ش��ود كه يك زن شب را بدئن س��رپناه سپري 
كند، بنابراين بطور نسبي آماري از اينكه چه تعداد 
زن در گرمخانه اقامت مي كنند موجود اس��ت حال 
آنكه بحث براي مردان متفاوت تر است، چرا كه آنها 

را بايد براي مراجعه به گرمخانه قانع كرد.«
غالمي درباره نحوه انتقال افراد به مددس��راهاي 
اف��زود:  »85 درص��د اف��راد موقعيت مددس��راها را 
شناس��ايي كرده و خودش��ان مراجعه مي كنند  اما 
كمتر از ۱5 درصد هم هس��تند كه بايد به وس��يله 
فوريت هاي خدمات اجتماعي شناس��ايي و به مراكز 

منتقل شوند.«

 معتادان به مراكز ماده 16 منتقل مي شوند
در حال��ي ك��ه فري��ده اوالدقب��اد، در بخش��ي 
از اظه��ارات روز گذش��ته خ��ود درب��اره تفكي��ك 

كارتن  خواب هاي معتاد از افراد سالم هم توضيحاتي 
داده و گفت��ه ب��ود بي خانمان ه��اي معت��اد بايد به 
مراك��ز ترك اعتي��اد منتقل ش��وند،  غالمي معتقد 
اس��ت سال هاس��ت كه اس��اس برنامه مددسراها بر 
همي��ن رويه قرار دارد. او بيان كرد:  «مددس��راهاي 
شهرداري تنها مراكزي نيستند كه به بي خانمان ها 
خدمات ارائه مي كنند،  بلكه در كنار اين گرمخانه ها، 
مراكزي هم تحت پوش��ش سازمان بهزيستي كشور 
و س��ازمان هاي مردم نهاد وج��ود دارد كه اقدام به 
خدمات رس��اني به بي خانمان ها مي كنند. از طرف 
ديگر افرادي كه به گرمخانه ها منتقل شده و اعتياد 
داش��ته باش��د يا معتاد متجاهر باش��ند،  به وسيله 
نيروي انتظامي به مراكز ماده ۱6 كه تحت پوشش 
بهزيستي اس��ت منتقل مي شوند و در كنار اسكان، 
 بحث تفكيك معتادان همواره مد نظر بوده است.«

 گرمخانه هاي سيار براي حفظ جان از مرگ و مير
قائم مقام معاونت حمايت هاي اجتماعي سازمان 
خدم��ات اجتماعي ش��هرداري تهران، ب��ا تاكيد بر 
اينكه از نظر ظرفي��ت مراكز كمبودي وجود ندارد، 
 اف��زود: »يكي از تدابي��ري كه ب��راي بي خانمان ها 
به ويژه در ش��ب هاي بسيار س��رد انديشيده شده، 
 آماده س��ازي اتوبوس هايي با عنوان گرمخانه س��يار 
است چرا كه بسياري از اين افراد به ويژه آن دسته 
كه معتاد ب��وده و بايد مواد مص��رف كنند،  تمايلي 
به مراجعه به گرمخانه ندارند اما آنچه مطرح اس��ت 
حف��ظ جان اين افراد و جلوگي��ري از مرگ ومير بر 
اثر سرماس��ت به همي��ن دليل اتوبوس هاي س��يار 
ب��ه امكانات گرمايش��ي مجهز ش��ده و در مناطقي 
كه اجتماع كارتن خواب هاس��ت سركش��ي كرده و 
خدمات رس��اني مي كند. سال گذشته 50 گرمخانه 
س��يار به بي خانمان ها خدمات رس��اني كرد كه اين 

رويه براي امسال هم برقرار خواهد بود.«
او درب��اره بودجه اختصاص داده ش��ده به طرح 
اس��كان بي خانمان ه��ا گف��ت: »در بح��ث خدمات 
اجتماعي اگر فقط متكي بر بودجه دولت بود،  هيچ 
اقدامي ص��ورت نمي گيرد، به همي��ن دليل هم در 
س��ال هاي اخير تالش سازمان خدمات اجتماعي بر 
اين بوده است كه س��ازمان هاي مردم نهاد را فعال 
كرده و از توان و ظرفيت آنها استفاده كند. تاكنون 
تعامل خوبي از اين جهت برقرار بوده و تاكنون ۱5 
س��ازمان مردم نهاد در بخش هاي مختلف از جمله 
كمك به بي خانمان ها به سازمان كمك مي كنند.«

فرمان��داري تهران همچن��ان مصر به اجراي طرح س��اماندهي 
كودكان كار و خيابان است، اما معاونت زنان رياست جمهوري، برخي 
نمايندگان مجلس، كارشناسان سازمان هاي مردم نهاد و تا حدودي 

هم بهزيستي، انتقاداتي به نحوه اجراي اين طرح دارند. 
سخنگوي كميس��يون اجتماعي مجلس از آسيب شناسي طرح 
س��اماندهي كودكان كار در تهران در جلس��ه اين كميسيون خبر 
داد و گفت: درجلس��ه يك ش��نبه كميس��يون ط��رح جمع آوري و 
س��اماندهي 300كودك كار در تهران با حضور مس��ووالن مربوطه 
از وزارت كش��ور، سازمان بهزيس��تي، قوه قضاييه، نيروي انتظامي، 
وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و مركز پژوهش هاي مجلس مورد 
آسيب شناسي قرار گرفت. زهرا ساعي افزود: با توجه به حساسيت 
مس��اله كودكان كار و همچنين موضوع بررسي وضعيت آنها به 
عنوان يكي از وظايف كميس��يون اجتماعي مجلس، از مسووالن 
اج��راي اين طرح دعوت ش��د كه در خصوص رون��د اجراي آن، 

گزارشي را به كميسيون ارائه دهند. 
او با تاكيد براينكه موضوع كودكان كار محصول فقر، نابرابري 
و مش��كالت اقتصادي اس��ت كه بيش��تر در حاشيه كالن شهرها 
ش��كل گرفته و چهره شهر را مخدوش مي كند، گفت: اين مساله 
مشكالت بسياري را براي شهروندان و كودكان كه قربانيان اصلي 
اين قضيه هس��تند، ايجاد مي كند.  نماينده آذرش��هر و اسكو در 
مجلس تاكيد كرد: براس��اس اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان 
آنها بايد تا رسيدن به ۱8سالگي تحت حمايت دولت قرار گيرند و از 
هر گونه آزار و اذيت مصون بمانند اين در حالي است كه بسياري از 
اين كودكان مورد آزار و اذيت و سوءاستفاده باندهاي سازمان يافته 

تكدي گري قرار مي گيرند. س��اعي با بيان اينكه مهم ترين مش��كل 
كودكان كار، مس��اله بازماندن آن از تحصيل و متصور نبودن آينده 
روش��ن براي آنهاس��ت، گفت: در برخي مواقع اي��ن كودكان دچار 
بزهكاري مي شوند و براي آنها نيز مشكالت بهداشتي و بيماري هاي 
مختلف ناشي از آلودگي محيط شهري ايجاد مي شود كه همه اينها 

خطراتي است كه اين كودكان را تهديد مي كند.
او با اش��اره به اينكه وظيفه نهادهاي دولتي رسيدگي به اين 
موضوع و حمايت از كودكان كار و آس��يب ديده اس��ت، افزود: ما 
از اين جهت نگران هس��تيم و معتقديم كه اين طرح ها نبايد به 
صورت ضربتي و مقطعي اجرا شود بلكه ابتدا بايد اليحه حمايت 
از كودكان هر چه س��ريع تر به تصويب برس��د ت��ا از كودكان در 
مقابل سوءاستفاده هاي مختلفي كه از آنها مي شود، حمايت جدي 

صورت گيرد. 

كودكان كار؛ محصول فقر و نابرابري 
رييس پليس پيش��گيري ناج��ا از رونماي��ي از پروژه نصب 
دوربين روي البس��ه ماموران خبر داد و گفت: اين لباس ها نيز 
امروز رونمايي ش��د. دوربين ها نقش زيادي بر عملكرد ماموران 
م��ا دارند و به ص��ورت آنالين و برخط اقدام��ات آنان را ثبت و 

ضبط مي كنند. 
محمد ش��رفي با بي��ان اينكه ام��كان خاموش ك��ردن اين 
دوربين ها از س��وي پرس��نل وجود نداش��ته و اگر دوربين خود 
را خام��وش كنند با آنها برخورد مي ش��ود، اف��زود: گاهي ميان 
م��ردم و مام��وران ما اختالفاتي در م��ورد عملكرد پليس پيش 
مي آيد كه اين دوربين ها به خوبي مي توانند اين مس��ائل را حل 

و فصل كنند. 
او همچني��ن از 2۴ ميلي��ون ب��ار مراجعه ب��ه كالنتري ها و 
پاس��گاه هاي پليس پيش��گيري در س��ال گذش��ته خبر داد و 
گفت: يكي ديگر از برنامه هاي ما، كاهش اين مراجعات اس��ت. 
در همين راس��تا س��امانه جامع پيامك��ي را رونمايي كرديم كه 
براس��اس آن در سال جاري شش ميليون بار مراجعه را كاهش 
داده و از مراجعات غيرضروري به كالنتري ها جلوگيري كرديم. 
رييس پليس پيش��گيري ناجا اضافه كرد: با اس��تفاده از سامانه 
جامع پيامكي مراحل رس��يدگي ب��ه پرونده از طريق پيامك به 
ش��هروندان اطالع داده ش��ده و ديگر نيازي به مراجعه آنان به 

كالنتري ها نيست. 
ش��رفي با اش��اره به تاكيد آيين دادرسي كيفري بر ضرورت 
فراه��م ش��دن زيرس��اخت هاي الكترونيك��ي در كالنتري ها و 
ارتباط ش��ان با دستگاه قضايي، گفت: ما طبق برنامه ريزي ها در 

اين زمينه عمل كرديم و در حال حاضر تمام مراحل رس��يدگي 
به پرونده و خدماتي كه به ش��هروندان ارائه مي شود در سامانه 
ثبت مي ش��ود و حتي اگر كاربر ما پش��ت سيستم خود نبوده و 
ارباب رجوع را معطل كرده باشد ما متوجه شده و با وي برخورد 

خواهيم كرد. 
وي با اشاره به رونمايي از سامانه اسناد پليس نيز گفت: اين 

سامانه كاهش زمان دسترسي به اسناد را سبب خواهد شد. 
رييس پليس پيش��گيري ناجا همچنين از فعاليت س��امانه 
تحليل هوشمند جرايم در پايتخت خبر داد و گفت: اين سامانه 
جرايم را به ش��كل هوشمند تحليل مي كند و جغرافياي جرم و 
نقاط را روي نقشه مش��خص مي كند. همچنين تعداد تماس ها 
با س��امانه ۱۱0 نيز با تمام اقدامات انجام شده از سوي ماموران 

روي نقشه مشخص مي شود. 

لباس برخي پليس ها دوربين دار مي شود
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»تعادل«داليلتداومساختواحدهايمسكونيبامتراژبيشاز100مترمربعرابررسيميكند

مقاومت سازندگان در برابر تغيير الگوي مصرف مسكن
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

 درحالي كه نگاهي به آمار منتشر شده از سوي 
بان��ك مركزي و مركز آمار درب��اره پرطرفدارترين 
متراژهاي خريداري ش��ده حكاي��ت از آن دارد كه 
واحدهاي مسكوني كوچك متراژ، بيشترين تقاضا 
را نس��بت ب��ه واحدهاي متوس��ط و ب��زرگ متراژ 
دارن��د اما به گفته ابوالقاس��م رحيمي اناركي، يكي 
از اعض��اي هيات مدي��ره بانك  مس��كن، همچنان 
ميانگين متراژ س��اخت مس��كن در كشور باالتر از 
۱۰۰ مترمربع اس��ت در حالي كه س��ازندگان بايد 
تمركز خود را به س��مت ساخت واحدهاي با متراژ 

پايين تر معطوف كنند. 
كارشناسان بخش مس��كن معتقدند كه ساخت 
واحدهاي مس��كوني بزرگ متراژ نسبت به كوچك 
متراژها سود بيش��تري را براي سازندگان به همراه 
دارد، برهمين اس��اس و با وجود اس��تقبال بيش��تر 
متقاضيان خريد مس��كن به واحدهاي كوچك، اما 
واحده��اي بزرگ مت��راژ همچنان درصدر ليس��ت 

واحدهاي ساخته شده و در حال ساخت هستند. 
رحيمي انارك��ي مي افزاي��د: آنچ��ه در ش��رايط 
حال حاضر بازار مس��كن مس��لم اس��ت آن است 
كه تقاضا براي خريد واحدهاي مس��كوني لوكس، 
بزرگ مت��راژ و گران قيم��ت در براب��ر تقاضا براي 
خريد واحده��اي مصرفي معمول��ي كوچك متراژ، 
ميان متراژ، ارزان قيمت يا با سطح قيمتي متوسط، 
درصد بسيار اندكي را به خود اختصاص مي دهد و 
ركود در بازار معامالت واحدهاي مس��كوني لوكس 

كماكان ادامه دارد. 
اي��ن عض��و هيات مدي��ره بان��ك  مس��كن ادامه 
مي ده��د: انتظار م��ي رود كه در نيمه دوم امس��ال 
شاهد افزايش سرعت رشد حجم معامالت مصرفي 
مسكن در بازار خريد و فروش واحدهاي  مسكوني و 
رونق در بازار معامالت اين دس��ته از واحدها باشيم 
و مطابق با انتظارهاي موجود، نوس��انات قيمتي در 
بازار مسكن در نيمه دوم امسال از حد تورم عمومي 
فراتر نمي رود و پيش بيني ها حاكي از رش��د قيمت 

مسكن حول و حوش تورم است. 
به گزارش روابط عمومي بانك مس��كن، او اظهار 
مي كند: هم اكنون بيش��ترين استقبال از تسهيالت 
بدون سپرده خريد مسكن با اتكا به اوراق حق تقدم 
تس��هيالت مسكن از س��وي س��اكنان تهران انجام 
مي شود و س��اير تسهيالت موجود در مابقي شهرها 
و استان ها به نسبت جمعيت آنها و تعداد خريداران 

مسكن در آنها، متقاضيان بيشتري دارد. 
رحيمي انارك��ي اع��الم مي كند: ح��دود نيمي از 

متقاضيان خريد مسكن با استفاده از تسهيالت بانك 
مسكن در پايتخت، از طريق امكانات حساب ممتاز 
بانك مسكن و دريافت تسهيالت بدون سپرده اقدام 
به دريافت تس��هيالت مي كنند. اين در حالي است 
كه در ساير شهرها و استان ها به طور نسبي مشاهده 
مي شود، اس��تقبال از صندوق پس انداز مسكن يكم 
بيش از تقاضا براي دريافت تس��هيالت بدون سپرده 

از محل اوراق است. 
او س��طح باالت��ر ق��درت خري��د و بني��ه مالي 
قوي تر متقاضيان خريد مس��كن در اس��تان تهران 
به خصوص ش��هر ته��ران را مهم تري��ن عامل اين 
موض��وع اع��الم مي كن��د و مي گوي��د: از آنجا كه 
متقاضيان خريد مس��كن در شهر تهران معموال از 
توانايي مالي مطلوب تري نس��بت به ساكنان ساير 
ش��هرها برخوردارند و درآمدهاي آنان در بسياري 
موارد از متقاضيان خريد مس��كن در ساير شهرها 
به طور ميانگين باالتر اس��ت، استقبال از تسهيالت 
بدون س��پرده خريد مس��كن در اين شهر بيش از 

ساير شهرهاست. 
او يادآور مي ش��ود: تسهيالت بدون سپرده خريد 
مسكن از آنجا كه مستلزم خريد اوراق است و هزينه 

خريد زمان از طريق خريد اوراق پرداخت مي ش��ود 
ممكن اس��ت براي برخي متقاضيان كه شرايط الزم 
براي دريافت تس��هيالت مختص خانه اولي از محل 
صن��دوق پس انداز مس��كن يكم را دارن��د در درجه 
دوم مطلوبيت قرار داشته باشد؛ از اين رو اين تقاضا 
در ش��هر تهران ملموس تر اس��ت و س��اكنان ساير 
ش��هرها و اس��تان ها به طور ميانگين بيشتر مايل به 

سپرده گذاري و سپس دريافت تسهيالت هستند. 
رحيمي اناركي با بيان اينكه وضعيت بازار مسكن 
حاكي اس��ت هم اكن��ون عمده تقاض��اي موجود در 
بازار مس��كن از س��وي متقاضيان خري��د واحدهاي 
مس��كوني مصرفي اس��ت، مي گويد: در حال حاضر 
جهت معامالت در بازار مس��كن نش��ان دهنده ورود 
متقاضيان با سطح اقتصادي متوسط و متوسط رو به 
پايين براي خريد مسكن است كه عمدتا با استفاده 
از تسهيالت بانكي اقدام به خريد مسكن مي كنند. 

سهمتسهيالتازهزينهخريدمسكن
عب��اس اكبرپ��ور اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به 
تمايل سازندگان براي س��اخت واحدهاي مسكوني 
بزرگ متراژ با وجود استقبال متقاضيان از واحدهاي 

مصرف��ي و كوچك متراژ، درب��اره علت اين تمايل به 
»تع��ادل« مي گويد: س��رمايه گذاران فعال در بخش 
ساخت مس��كن را بايد به دو دس��ته تقسيم كنيم؛ 
گروه نخس��ت فعاالني هس��تند كه سرمايه چنداني 
ندارند اما تعدادش��ان قابل توجه است، اين گروه در 
شهرستان هاي كوچك فعال هس��تند يا در مناطق 
متوس��ط يا ضعيف شهرس��تان هاي بزرگ اقدام به 

ساخت مسكن مي كنند. 
اكبرپور اظهار مي كند: منابع مالي اين سازندگان 
مسكن وابس��ته به دريافت وام احداث است و براي 
س��اخت واحده��اي مس��كوني كوچك و متوس��ط 
مناس��ب اس��ت. اما گروه دوم، فعاالني هس��تند كه 
س��رمايه قابل توجهي دارند و باتوجه ب��ه دارا بودن 
س��رمايه، به دنبال فروش فوري واحدهاي س��اخته 
ش��ده نيستند و گاه چندين س��ال در انتظار فروش 
واحده��ا مي مانند. اين س��ازندگان در مناطق باالي 
پايتخ��ت و گران قيم��ت فعاليت مي كنن��د و انتظار 
س��ودهاي گزاف از فروش واحدهاي ساخته شده را 
دارن��د و اغلب آنه��ا از وام اس��تفاده نمي كنند و در 

انتظار افزايش قيمت مسكن هستند. 
او ادامه مي دهد:  اين س��ازندگان در برخي موارد 

به صورت سفارشي اقدام به ساخت مي كنند و توليد 
واحده��اي باالت��ر از ۱۰۰ مت��ر و واحدهاي لوكس 
را برعه��ده مي گيرند كه خريد اين واحدها توس��ط 

متقاضيان مصرفي امكان پذير نيست. 
به گفته اين اس��تاد دانش��گاه، باتوجه به انباشته 
ش��دن سرمايه، اين گونه س��رمايه گذاران در بانك ها 
به دليل نرخ باالي س��ود و عدم استفاده از تسهيالت 
بانكي توس��ط اين افراد، فعاليت اين سرمايه گذاران 

در بخش ساخت وساز مسكن بيشتر است. 
اكبرپ��ور اضافه مي كند: فرآيند احداث مس��كن 
در كش��ور، فرآيندي غيرمنطقي است و توسعه شهر 
به صورت افقي انجام شده و فضاي فراواني به ساخت 
مسكن اختصاص يافته است و برهمين اساس فضاي 
الزم براي ساخت ورزش��گاه، فضاي سبز، پارك و... 
وجود ن��دارد درحالي كه اگر س��اخت و س��ازها به 
صورت عمودي انجام مي ش��د هم اكنون فضاي الزم 

براي تفريح و... دراختيار مردم قرار مي گرفت. 
او درب��اره تف��اوت قيم��ت س��اخت واحده��اي 
مسكوني كوچك و بزرگ متراژ اظهار مي كند: هزينه 
س��اخت هر متر مربع واحد مسكوني كوچك متراژ، 
بين يك تا ۱.5ميليون تومان است و قيمت متوسط 
ساخت هر مترمربع واحد مسكوني بزرگ متراژ، بين 
2.5 تا 5ميليون تومان است كه اين قيمت متوسط 
براي ساخت بوده و قيمت زمين لحاظ نشده است. 
اين استاد دانش��گاه تصريح مي كند: باتوجه به 
اينك��ه حج��م معامالت خريد و فروش طي س��ه، 
چه��ار س��ال اخير كاه��ش يافته و مي��زان تقاضا 
كاه��ش نيافته در س��ال هاي آتي ش��اهد افزايش 
تقاضا براي خريد واحدهاي مسكوني كوچك متراژ 
خواهي��م بود كه جه��ش قيمت مس��كن در اين 
شرايط وابس��ته به قدرت خريد خانوارها دارد كه 
توانايي خريد خانوارها طي سال هاي اخير افزايش 
چنداني نمي يابد بر همين اس��اس،  افزايش قيمت 
واحده��اي مس��كوني كوچك متراژ هم با ش��يب 

ماليمي رشد مي كند. 
اكبرپور اظهار مي كند: پرداخت تسهيالت بدون 
س��پرده، ح��دود ۱5 الي 3۰درص��د از هزينه خريد 
مس��كن را پوش��ش مي دهد و مابق��ي هزينه خريد 
را متقاضي خريد مس��كن بايد پرداخ��ت كند،  اين 
درحالي است كه در ساير كشورها، حدود 95درصد 

از قيمت مسكن توسط بانك ها پرداخت مي شود. 
او اضاف��ه مي كن��د: دول��ت مي توان��د از مزاياي 
سيس��تم مالي جهان بهره گيري كند و وام هايي را با 
نرخ بهره يك ت��ا 2 درصد دريافت كرده و دراختيار 

متقاضيان خريد مسكن قرار دهد. 

كارنامهايرالينها
درشهريورماه

سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرده در شهريور ماه 
سال جاري ۶2۶۱ پرواز داخلي در فرودگاه مهرآباد تهران 
انجام شده اس��ت كه طبق اين آمار، شركت هواپيمايي 
آسمان با ثبت ۱۰2۰پرواز بيشترين تعداد پرواز را به خود 
اختصاص داده و پس از آن ش��ركت هاي ماهان با ۷2۰، 
زاگ��رس با ۶3۷، ايران اير با ۶۱۱ و آتا با ۶۰5 پرواز قرار 
گرفتند. در حوزه تاخيرهاي پروازي، شركت هواپيمايي 
ات��رك از ۷۸پرواز خود در ش��هريور ماه تنها در 22پرواز 
معادل 2۸ درصد از برنامه هاي پروازي به موقع پرواز كرده 
و در ۷2 درصد از برنامه ها تاخير داش��ته اس��ت. شركت 
هواپيمايي زاگرس در طول برنامه هاي پروازي ش��هريور 
م��اه با ثبت 3۸۶پرواز تاخي��ري ۶۱  درصد از برنامه هاي 
خود را به موقع انجام نداده است. از نظر تعداد پروازهاي 
تاخيري همچنان شركت هواپيمايي آسمان صدرنشين 
است. اين شركت در 33 درصد از پروازهاي خود به موقع 
حركت كرده و در ۶۷  درصد معادل ۶۸3 برنامه پروازي 
تاخير داشته است. پس از آن شركت هاي زاگرس با 3۸۶، 
ايران اير با 35۸، آتا اير با 3۱۱ و كاسپين با 2۷5 تاخير از 
اين منظر ركوردار بودند. از نظر كمترين تعداد تاخير در 
پرواز نيز ش��ركت پويا اير كه تنها ۱۰برنامه پروازي را در 
شهريور ماه انجام داده ۶ تاخير به ثبت رسانده و شركت 
معراج بهترين عملكرد را در اين حوزه به خود اختصاص 
داده تا جايي كه از ۷۷برنامه پروازي در نظر گرفته شده 
در ۷۱پرواز معادل 92 درصد پروازهاي به موقع داش��ته 
است. از نظر تعداد پروازهاي به موقع شركت هواپيمايي 
ماهان با ثبت ۴9۰پرواز بهترين آمار را داش��ته و پس از 
آن آسمان با 33۷، آتا اير با 29۴، قشم اير با 2۶5و ايران  

اير با 253پرواز قرار گرفتند. 

توليدمسكن
تشنهتسهيالت

دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان مس��كن كشور با 
بيان اينكه پرداخت تس��هيالت براي حوزه توليد تسهيل  
ش��ود، گفت: با وجود اينكه بخش خصوصي تالش كرده 
تا وارد بازار مس��كن ش��ود و مخاطرات توليد را پذيرفته 
اما متاسفانه منابع مالي خوبي براي توليد مسكن فراهم 
نشده است. فرشيد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: در نيمه اول امسال با توجه به استقرار دولت جديد 
و ش��رايط نقل و انتقاالت، تحول در بازار مس��كن بيشتر 
انجام ش��د و مراجعات به مش��اوران ام��الك براي خريد 
مسكن نسبت به تابستان س��ال گذشته افزايش داشت. 
پورحاجت عنوان كرد: در حوزه خريد و فروش مس��كن، 
نيمه اول امس��ال ب��ا توجه به كاهش ريس��ك معامالت 
مس��كن در بازار و برنامه ريزي دولت براي حمايت از اين 
بخش ش��اهد آن بوديم تا مردم بيشتر از گذشته در بازار 
خريد و فروش مسكن ورود كنند و معامالت بيشتري را 
رقم بزنند. او ادامه داد: اميدواريم اين روند ادامه داش��ته 
باش��د تا مردم بتوانند مسكن مورد نياز خود را خريداري 
كنند. پورحاجت گفت: از سال گذشته تاكنون تسهيالت 
مناس��بي براي حوزه توليد مس��كن در نظر گرفته نشده 
است. سيستم توليد مسكن وابستگي كاملي به تسهيالت 
بانك مسكن دارد اما با توجه به تغيير رويه اين بانك در 
پرداخت تس��هيالت به توليدكنندگان، كار بسيار سخت 

شده است.  

350واگنفرسودهاز
شبكهريليكشورخارجشد

معاون مس��افري راه آه��ن با بيان اينك��ه جابه جايي 
2۷ميليون مس��افر برنامه راه آهن در سال جاري است، 
گفت: بر همين اس��اس 35۰واگن مس��افري فرسوده را 
از ش��بكه ريلي خارج كرده ايم. به گزارش روابط عمومي 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران، سيدحسن موسوي افزود: 
افزايش جابه جايي مسافران درحالي انجام شده كه از سال 
۸9 تاكنون تعداد مس��افر سير نزولي داشته و 35۰واگن 
مسافري هم در س��ال جاري به دليل فرسودگي از سير 
خارج ش��ده و اميدواريم از ابتداي سال آينده شاهد ورود 
واگن هاي جديد در بخش مس��افري باشيم. او ادامه داد: 
تاكنون ۱3ميليون مسافر توسط قطارهاي حومه يي و بين  
ش��هري جابه جا شده كه از رش��د 5.3 درصدي در سال 

جاري در مقايسه با سال گذشته برخوردار بوده است. 
 

تداومرشدترانزيتكشور
درسالجاري

وزارت راه و شهرس��ازي آمار ترانزيت ۶ ماهه ابتدايي 
س��ال ۱39۶ را اعالم كرده كه بر اين اس��اس از 32 مرز 
زميني و دريايي كشور در طول اين مدت ۴ميليون و ۸5۷ 
هزار تن كاال جابه جا ش��ده است. به گزارش ايسنا، طبق 
ارزيابي هاي انجام شده از آمار ترانزيت امسال اين نتايج 
در قياس با مدت مشابه سال قبل رشدي 2۷درصدي را 
نشان مي دهد كه پس از يك دوره نسبي افول ترانزيتي 
در سال هاي گذشته حاكي از مثبت شدن دوباره اين رقم 
در سال ۱39۶ براي مرزهاي زميني و دريايي ايران است. 
از كل كاالهاي ترانزيتي سال ۱39۶ تاكنون يك ميليون 
و 5۴۰ ه��زار تن كاالي نفتي و 3ميليون و 3۱۷هزار تن 
كاالي غيرنفتي جابه جا شده كه بيشترين فراواني در آنها 
به مواد سوختي، انواع پنبه، محصوالت كشاورزي و مواد 

غذايي مربوط مي شود. 

ايرانشهر

س��عيد شريف زاده، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
تهران از قول مساعد شهردار تهران براي تجهيز و ارتقاي ايستگاه هاي آتش نشاني 
مح��دوده بازار تهران خبر داد. به گزارش مهر، س��عيد ش��ريف زاده با اش��اره به 
گس��تردگي و وس��عت بازار تهران، 2ايس��تگاه آتش نش��اني را براي پاسخگويي 
ب��ه ح��وادث غيرمترقب��ه اين مح��دوده ناكافي دانس��ت و گف��ت: در حوادث و 
آتش س��وزي هايي كه در بازار رخ مي دهد، معموال از ايستگاه هاي ديگر نيز كمك 
مي گيريم، چرا كه 2ايستگاه آتش نشاني پاسخگوي حوادث اين محدوده نيست. 

آگهیمزايدهاموالمنقوللزومافزايشايستگاههايآتشنشانيدربازار
ب��ه موج��ب پرونده كالس��ه 9۶2۴33 محكوم عليه ش��ركت رحمان بافت محكوم اس��ت ب��ه پرداخت 
5۱/۰3۷/۶2۰ مبل��غ ري��ال در حق محكوم له ليال غفاری و مبلغ ۷5۰/۰۰۰ ريال به عنوان نيم عش��ر دولتی 
در حق صندوق دولت، چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حكم را اجرا نكرده اس��ت، حس��ب تقاضای 
محكوم له اموال منقول محكوم عليه به ش��رح زير به وس��يله اين اجرا توقيف و توس��ط كارش��ناس ارزيابی 
گرديده اس��ت و مقرر اس��ت از طريق مزايده در تاريخ ۱39۶/۰۸/۸ ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احكام 
مدنی دادگس��تری رباط كريم به فروش برسد. از قيمت ۷۰/5۶۰/۰۰۰ ريال شروع می شود و مال متعلق به 
كس��ی است كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد. ۱۰% از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكی 
)تضمين ش��ده( فی المجلس از برنده مزايده دريافت مي ش��ود و الباقی وجه مزايده ظرف مهلتی كه از سوی 
دادورز اجرا تعيين می گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد، از خريدار اخذ و اموال به 
نامبرده تحويل خواهد شد، در صورتی كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهای اموال را نپردازد، سپرده او 
پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. درصورتی كه روز مزايده مصادف 
با ايام تعطيل ش��ود، مزايده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مكان برگزار می گردد. شكايت راجع 
به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي ش��ود و قبل از انقضای مهلت 
مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه )در صورت وصول ش��كايت( مال به خريدار تسليم نخواهد شد. ضمنا 
طالبين مي توانند ظرف ۷ روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازديد نمايند. 
مورد مزايده ۷۰ نايلون كه هر نايلون ۱2 طاقه و هر طاقه ۶۰ متر نوار پرده ۴ نخ به نام افغان پوريا مي باشد 
كه با در نظر گرفتن قيمت روز بازار مربوطه و با كسر حد فاصل قيمت خريد و فروش عمده اين نوع كاالها، 
قيم��ت هر متر نوار پرده ۴ نخ افغان پوريا مبل��غ ۱۴۰۰ ريال )يكصد و چهل تومان( اعالم مي گردد. نتيجه 
كارشناس��ی: اموال موضوع كارشناس��ی شامل ۷۰ عدد نايلون كه در هر نايلون ۱2 طاقه و هر طاقه ۶۰ متر 
و قيم��ت هر متر ۱/۴۰۰ ريال )يكصد و چهل تومان( جمعا مبلغ ۷۰/5۶۰/۰۰۰ ريال معال هفت ميليون و 

پنجاه و شش هزار تومان اعالم مي گردد. 
مديردفتراجرایاحكاممدنیدادگستریرباطكريم-غفاری-مالف/1481

آگهیمفقودینوبتاول
 كارت دريافت مهمات س��الح مربوط به اسلحه ساچمه زنی 
مدل تك لول ته پركوس��ه به شماره ۰3۰3352۰ متعلق به 
آق��ای خدارحم محمدی فرزند اله كرم متولد۱3۴9 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ديوانعدالتاداريمصوبهشورايشهرتهراندرصدورپروانهساختمانيراابطالكرد

حذفتخفيف30ميليونيهنگامصدورپروانهساخت
دويست و چهلمين جلسه شوراي شهر و شهرداري 
ته��ران مصوبه اعط��اي تخفيف 3۰ميلي��ون توماني 
ش��هرداري به برخي از كاركنان هن��گام صدور پروانه 
س��اختماني را باطل كرد. به گ��زارش ايلنا، به دنبال 
شكايت سازمان بازرسي كل كشور از شوراي اسالمي 
ش��هر تهران و درخواس��ت ابطال مصوبه دويس��ت و 
چهلمين جلسه رسمي ش��ورا مورخ ۸ آذر ۸9 هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري با تبعيض آميز دانس��تن 
اي��ن مصوب��ه آن را ابطال كرد. براس��اس اين مصوبه، 
كاركنان شهرداري تهران مي توانستند هنگام دريافت 
پروانه ساخت از تخفيف 3۰ميليون توماني برخوردار 
شوند. در اين ماده واحده آمده است: در راستاي اجراي 
مفاد ماده 3۴ قانون آيين نامه استخدامي شهرداري ها 

مصوب سال ۱35۸و اصالحيه بعدي آن به شهرداري 
تهران اجازه داده مي ش��ود نس��بت به پرداخت هديه 
س��اخت مسكن به كاركنان ش��اغل)اعم از كارمندان 
و كارگران رس��مي يا كارمن��دان و كارگران قراردادي 
ش��ركت خدماتي اداري شهر با حداقل 5 سال سابقه 
كار ممت��د( و كاركنان بازنشس��ته ش��هرداري تهران 
همچني��ن كارمندان يا كارگران رس��مي و قراردادي 
س��ازمان ها و ش��ركت هاي تابعه ش��هرداري تهران با 
حداقل 5 سال سابقه كار ممتد و كاركنان بازنشسته 
آنها كه عضويت شركت هاي تعاوني مسكن وابسته به 
شهرداري تهران يا س��ازمان ها و شركت هاي تابعه را 
داش��ته باشند يا مالكيت تمام يا بخشي از عرصه يك 
پالك را دارا باشند به ميزان حق السهم فقط براي يك 

بار در طول دوره خدمت خود و صرفا جهت س��اخت 
مس��كن تا س��قف مبلغ 2۰۰ميليون ريال به عنوان 
كمك در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زيربنا، 
تراك��م، پيش آمدگي، ايمني، حق مش��رفيت و تراكم 
مجاز مازاد بر۱2۰درصد با لحاظ رديف هاي مربوط در 
لوايح بودجه سنواتي شهرداري تهران با رعايت ضوابط 

و مقررات موضوعه اقدام كند. 
شاكي در اظهارات خود مبني بر ابطال اين مصوبه 
آورده است: شهرداري تهران به موجب مصوبه مذكور 
به هر يك از كاركنان شهرداري مبلغ 3۰ميليون تومان 
هنگام صدور پروان��ه از بابت عوارض متعلقه تخفيف 
داده است پس از ارسال مصوبه مذكور در اجراي ماده 
۸۰ قانون ش��وراها به فرمانداري مغايرت متن مصوبه 

با تبصره 3 م��اده 5۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده به 
شورا اعالم ش��ده اما ش��ورا با ادعاي عدم پيش بيني 
معافي��ت و تخفيف در ميزان عوارض دريافتي مصوب 
آن را مش��مول مغايرت اعالم شده ندانسته و در متن 
مصوب��ه اصالحات جزئي مبني ب��ر تعيين رديف هاي 
اعتباري در مت��ن واحده انجام داد ليكن بقيه مصوبه 
با تبصره مذكور مغاير است و شورا با تبصره هجدهم 
ماده واحده بودجه سال 95 شهرداري مبلغ مندرج در 
مصوبه را افزاي��ش داده و با توجه به تبصره ذيل ماده 
۱۸۱قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ممنوعيت هر 
گونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري ها 
بدون تامين بودجه عمومي دولت درخواس��ت ابطال 

مصوبه را دارد. 
طرف ش��كايت در دفاع از خود آورده است: مصوبه 
مذكور مراحل تقنيني خ��ود را طي كرده و تبصره 3 
م��اده 5۰ قانون ماليات بر ارزش اف��زوده صرفا قوانين 
و مق��ررات مربوط ب��ه اعطاي تخفيف ي��ا معافيت از 
پرداخت عوارض يا وجوه به ش��هرداري ها را تا س��ال 
۱3۸۷ ملغي كرده است و داللتي بر ممنوعيت وضع 

مق��ررات براي تخفيف هاي بعدي ندارد و تبصره ذيل 
ماده ۱۸۱قانون برنامه پنجم توسعه صرفا درخصوص 
تخفيف و بخش��ودگي حقوق و عوارض ش��هرداري ها 
توس��ط دولت اس��ت و درخصوص اعطاي تخفيف از 

سوي شوراي اسالمي شهر دخالتي ندارد. 
اين موضوع در دستوركار هيات تخصصي عمران، 
شهرس��ازي و اس��ناد ديوان عدالت اداري قرار گرفت 
و ب��ا اين اس��تدالل كه اين مصوب��ه در واقع راجع به 
تخفيف عوارض است و منصرف از ماده ۴۴ آيين نامه 
استخدامي كاركنان ش��هرداري هاي كشور است و با 
توجه به ممنوعيت تخفيف عوارض طبق تبصره 3 ماده 
5۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر الغاي قوانين 
و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف و تبصره ماده ۱۸۱ 
قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ممنوعيت تخفيف و 
بخشودگي عوارض در صورت عدم تامين آن از بودجه 
عمومي دولت خارج از حدود اختيار صادركننده نامه 
است و پس از بررسي در هيات عمومي ديوان عدالت 
اداري و ب��ا تايي��د نظر هيات تخصص��ي اين مصوبه 

تبعيض آميز قابل ابطال تشخيص داده شد. 

تعهدشهرداريتهرانبهاعطايحقوقاحتمالي
آموزشوپرورش

شهردار تهران در مورد س��رانجام پرداخت عوارض 5 درصدي از 
سوي شهرداري به آموزش و پرورش از محل صدور پروانه در راستاي 
نوسازي مدارس واكنش نشان داد و گفت: اگر آموزش و پرورش حقي 
در رابطه با درآمدهاي شهرداري و عوارض مأخوذ از مردم داشته باشد 

حتما عمل مي كنيم. 
ب��ه گزارش ايس��نا، محمدعلي نجف��ي در اين باره اف��زود: البته 
امس��ال 33ميليارد تومان براي كمك به مدارس از سوي شهرداري 
در بودجه پيش بيني ش��ده بود و اين درحالي است كه عالوه بر اين 
كمك ميلياردي، شهرداري هاي مناطق نيز كمك هاي زيادي از محل 
درآمدهاي خود به خصوص براي آماده س��ازي مدرسه ها در مهر ماه 
پرداخت مي كنند. بنابراين نه تنها شهرداري براساس بودجه مصوب 
خود؛ بلكه اضافه بر آن هم به مدارس كمك مي كند و بايد تاكيد كنم 
كه حتما ش��هرداري تهران در حد وس��ع خود به آموزش و پرورش 
كمك مي كند تا مدارس شهر تهران شرايط مناسب تري داشته باشند. 
ش��هردار تهران با اش��اره به همكاري هاي تنگاتنگ شهرداري و 

آموزش و پرورش در آستانه آغاز سال تحصيلي ادامه داد: كميته يي 
مش��ترك با آموزش و پرورش مختص بازگشايي از مدارس تشكيل 
داديم كه اقدامات خوب و ايده هاي جديدي مطرح شد اما كميته يي 
دايمي با آموزش و پرورش نداريم و اگر الزم باشد حتما كميته يي با 
آموزش و پرورش براي پيگيري مسائل مشترك تشكيل خواهيم داد. 
به گزارش ايس��نا، براساس ماده ۱3 قانون ش��وراهاي آموزش و 
پرورش مصوب س��ال ۷2 بايد تا 5 درصد عوارض ش��هرداري ها در 
زمينه صدور پروانه هاي س��اختماني، تفكيك زمين ها و... در اختيار 
آموزش و پرورش قرار گيرد؛ اين درحالي اس��ت كه ش��هرداري ها به 
آم��وزش و پ��رورش بدهكارند و اين موضوع بارها از س��وي مديران 

آموزش و پرورش مورد تذكر قرار گرفته بود. 

درخواستكاهشدورهمعاينهفنيخودروهايجديد
مديرعامل س��تاد معاينه فني خ��ودرو تهران گف��ت: تجهيزات 
اس��تاندارد خودروها يك س��ال هم دوام نمي آورد. براي همين الزم 

است مراجعه براي معاينه فني از۴سال به 2سال كاهش يابد. 
به گزارش ايسنا، نواب حسيني منش درباره معاينه فني خودروها 

گفت: متولي معاينه فني، س��ازمان ملي استاندارد و سازمان محيط 
زيست است؛ چراكه خودروها از زمان توليد بايد تحت استانداردهايي 
قرار بگيرند و بعد از پشت سر گذاشتن اين استانداردها، خودروها ۴سال 
رها مي شوند تا زماني كه براي معاينه فني به ما مراجعه مي كنند. وي 
افزود: پوست اندازي صنعت ما كند است چراكه خودرويي مانند پرايد 
به 2۰سال قبل تعلق دارد كه بسياري از مردم از آن استفاده مي كنند 
و اين درحالي است كه در كشور كره نسل جديد پرايد با كيفيت باال 
توليد شده است. پرايد ساالنه كشته هاي زيادي مي گيرد. سايپا جشن 
توليد آخرين پرايد را برگزار كرد اما جالب است بدانيد نام اين خودرو 
همچنان در ليست پيش فروش اين شركت وجود دارد. حسيني منش 
ادامه داد: امس��ال يك ميلي��ون و 2۰۰هزار خودرو معاينه فني انجام 
دادن��د. 3۰ درصد اين خودروها پرايد و 25 درصد از آنها پژو، پرش��يا 
و س��مند بودند. ۷۰ درصد از خودروهاي پرايد داراي 2 نقص و بيشتر 
بوده اند. بيش از ۸5 درصد از خودروهاي ال 9۰ نيز توانس��تند معاينه 

فني خود را با موفقيت پشت سر بگذارند. 
مديرعامل س��تاد معاينه فني خودرو تهران تصريح كرد: مي توان 
جلو توليد خودروهاي بي كيفي��ت را گرفت و خودروهاي با كيفيت 

توليد ك��رد. توليد خودرو با كيفيت هزين��ه دارد. بايد همتي وجود 
داشته باشد تا در صنعت خودرو كشور پوست اندازي شود. الزم است، 
قيم��ت خودروهاي با كيفيت در حد توان مردم تنظيم ش��ود با اين 
كار هم تعداد كش��ته ها كم مي شود، هم آلودگي هوا كاهش مي يابد 
و هم ايس��تايي خودرو در اس��تاندارد افزايش مي يابد. استانداردهاي 
خوردروهاي��ي ك��ه درحال حاضر وج��ود دارند يك س��ال هم دوام 
نمي آورد. به همين دليل الزم اس��ت، مراجعه ب��راي معاينه فني از 

۴سال به 2سال كاهش يابد. 
وي كه در يك برنامه راديويي درباره معاينه فني خودروها صحبت 
مي كرد درباره خودروهاي فرس��وده ارگان ها و سازمان ها گفت: اين 
خودروها زماني كه فرس��وده مي ش��وند، اجازه تردد ندارند به همين 
دليل به عنوان س��رويس ارگان ها استفاده مي ش��وند. اين خودروها 
معاينه فني انجام نمي دهند و البته به دنبال آن هم نيس��تند. براي 
رفع اين مشكل، طرح كاهش آاليندگي را در طرح زوج و فرد اعمال 
مي كنيم. بر اين اساس خودروهاي فرسوده، كاربراتوري، خودروهاي 
فاقد معاينه فني و حتي اتوبوس و تاكسي ها در صورت داشتن نقص 

اعمال قانون مي شوند. 

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
نامه شريعتمداري به معاون 

اول رييس جمهور
ش�انا   وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه يي به 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، خواستار 
حذف خودروهاي س��اخت داخل از مصوبه اس��قاط 
خودرو، به دليل تبعات منفي آن بر بازار خودرو شد. 
محمد ش��ريعتمداري در اين نامه با اش��اره به سابقه 
اين درخواس��ت از س��وي وزير وقت صنعت، معدن و 
تج��ارت و اتخاذ تصميم در اين خصوص، خواس��تار 
اص��اح مصوب��ه مربوط به اس��قاط خ��ودرو و حذف 
شموليت خودروهاي توليد داخل از اين مصوبه شده 
است. او اخيرا بر تبعات منفي عدم حذف خودروهاي 
ساخت داخل از مصوبه اسقاط خودرو از جمله تبعات 
منفي آن بر بازار خ��ودرو و همچنين افزايش قيمت 
تمام ش��ده براي مش��تريان )در كن��ار قيمت گذاري 

خودرو توسط شوراي رقابت( تاكيد كرده است.

 انتظارات بخش خصوصي
از دولت دوازدهم

پايگاه خبري اتاق ايران   رييس اتاق ايران با نگاه به 
حل وفص��ل بخش قابل توجهي از مش��كاتي كه دولت 
يازده��م در آغ��از كار با آنها مواجه ب��ود، گفت: در اين 
ش��رايط كه بس��ياري از مش��كات حل ش��ده ، انتظار 
م��ي رود كه دولت دوازدهم متف��اوت از آنچه در دولت 
قبل انجام داد، حركت كند. غامحس��ين شافعي ادامه 
داد: در س��ال اول دولت يازده��م در كنفرانس اقتصاد 
ايران موضوعي را مطرح كرديم كه متاسفانه به نتيجه 
نرس��يد؛ اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
مساله يي است كه بارها از سوي بخش خصوصي مورد 
تاكيد قرار گرفته اما همچنان روي زمين مانده اس��ت. 
به اعتق��اد رييس پارلمان بخش خصوصي كش��ور در 
صورت��ي مي توان به اجراي اين قانون اميد داش��ت كه 
متول��ي براي آن در نظر بگيريم. اين متولي بايد اتصال 
بدون فصلي با رييس جمهور داشته باشد كه در همين 
راستا، بخش خصوصي معاون اول رييس جمهور را متولي 
خوبي براي اجراي اين قانون مي داند. رييس اتاق ايران 
اجراي سياس��ت هاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري 
تصدي گري ها از دولت را خواستار شد و تشريح كرد: از 
آنجا كه اين مس��اله بارها از س��وي رهبري مورد تاكيد 
قرار گرفت��ه و دولت نيز به آن اذعان دارد، براي همين 
بايد راهي انديشيده شود كه اين قانون به بهترين شكل 
عملياتي ش��ود. الزم اس��ت در اين مورد اقدام متفاوتي 
صورت گيرد، چرا كه ش��اهد بوديم آنچه در گذش��ته 
انجام ش��ده توفيقي نداشته است. شافعي تصريح كرد: 
البته بخش خصوصي معتقد اس��ت ك��ه اراده يي براي 
توانمندسازي بخش غيردولتي وجود ندارد و حرف هايي 
ه��م كه از س��وي هيات دول��ت زده مي ش��ود از روي 
اعتقاد و باور قلبي نيست. چون در عمل تغييري ديده 
نمي شود. اينكه از بخش خصوصي حرف زده مي شود، 
كافي نيست. در بسياري از مواقع غيبت بخش خصوصي 
به خوبي احساس مي ش��ود كه اين مورد به شدت مورد 

انتقاد پارلمان بخش خصوصي كشور است. 

 اولويت نوسازي تجهيزات
با صنايع غذايي 

ايس�نا   معاون امور صناي��ع وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت بر لزوم حفظ اش��تغال واحده��اي توليدي 
و صنعت��ي موجود تاكيد كرد و گف��ت: بايد 80 درصد 
تمركز ما بر ارتقاي توليد اين واحدها باش��د. محس��ن 
صالحي نيا در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي اس��تان كرمانش��اه اظهار كرد: صنايع غذايي 
در اولويت نوس��ازي تجهيزات قرار دارند و سياست ما 
در حوزه صنايع غذايي ايجاد واحد جديد نيست، بلكه 
باي��د واحدهايي را كه داريم از نظر امكانات و تجهيزات 
نوسازي كنيم و به ظرفيت كامل توليد برسانيم. به گفته 
اين مقام مس��وول؛ صنايع غذايي اگر نتوانند محصول 
به روز و باكيفيت توليد كنند، تعطيل خواهند شد. وي 
درباره راهكارهاي كاهش نرخ بيكاري در اس��تان اظهار 
كرد: يكي از راهكارها تسهيل فضاي كسب و كار است 
و بايد ببينيم 223 روزي كه در اين اس��تان براي اخذ 
مجوز يك واحد توليدي طول مي كش��د، مربوط به چه 

بخش هايي و به چه دليل است. 

پيش فروش ۷ شركت 
خودرويي غيرقانوني اعالم شد

حماي��ت  س��ازمان  گذش��ته  روز  ايس�نا    
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان به عن��وان بازوي 
اجراي��ي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در كنترل 
بازار كاال و خدمات، در اطاعيه يي رس��مي نام هفت 
ش��ركتي كه به صورت غيرقانوني خودرو پيش فروش 
مي كنن��د را اعام ك��رد. در بخش��ي از اطاعيه اين 
س��ازمان آمده اس��ت: »براساس گزارش��ات مردمي 
كه به س��امانه دريافت و رس��يدگي به ش��كايات اين 
سازمان واصل شده و رصد و پايش بازار، شركت هاي 
»عظي��م خ��ودرو«، »مفت��اح رهن��ورد«، »داتي��س 
خودرو«، »پرش��ين پارس«، »طاها خودرو«، »ش��هر 
خودرو« و »آداك خودرو« فاق��د هرگونه نمايندگي 
رس��مي واردات يا مجوز پيش فروش خودرو هستند؛ 
بنابراين اقدامات اين ش��ركت ها خاف قانون بوده و 
موجب تضييع حقوق مصرف كنندگان خواهد ش��د. 
بر اين اس��اس س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليدكنن��دگان از هموطنان موك��دا تقاضا كرده كه 
از خريد خودرو در قالب پيش فروش از ش��ركت هاي 
مذكور و مش��ابه خودداري كنند و قب��ل از خريد يا 
پيش خري��د خودرو يا پرداخ��ت هرگونه وجه يا عقد 
قرارداد براي خريد خودرو به مجوزهاي قانوني به ويژه 
ثبت نمايندگي رس��مي واردات و مجوز پيش فروش 

خودرو توجه كافي داشته باشند.«

مديرعامل منطقه آزاد 
كيش منصوب شد

مهر  با تصويب ش��وراي عالي مناط��ق آزاد تجاري 
به رياس��ت حجت االسام والمس��لمين حسن روحاني 
رييس جمهوري، »محمدابراهيم انصاري الري« به عنوان 
مدير عامل منطقه آزاد كيش منصوب شد. »علي اصغر 
مونس��ان« پيش تر مديرعامل منطق��ه آزاد كيش بود. 
مونسان در حال حاضر معاون رييس جمهوري و رييس 

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.

اخبار

وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئيات پرداخت تسهيالت رونق توليد را منتشر كرد

دوپينگ بنگاه هاي جوان

رييس سازمان ملي استاندارد خبر داد

سياست جديد براي خودروهاي وارداتي

گروه صنعت  
متولي س��ازمان ملي استاندارد ايران روز گذشته ضمن تشريح 
عملكرد سازمان متبوع خود در نيمه نخست سال جاري به اعمال 
سياست جديد در رابطه با خودروهاي وارداتي اشاره كرد و گفت: 
از اول دي م��اه س��ال ٩٧ اس��تانداردهاي جدي��د در خودروهاي 
داخلي اجرايي خواهد ش��د كه در آن تاييديه اس��تاندارد باتري و 

الستيك خودروهاي ورادتي نيز اجباري شده است. 
ب��ه گفت��ه متولي��ان اي��ن س��ازمان 3 مقط��ع زمان��ي براي 
استانداردس��ازي خودروها مدنظر قرار گرفته شده كه براساس آن 
تا ابتداي دي ماه س��ال ۱3٩۶ بايد ۶۱ مورد استاندارد خودرويي 
مدنظ��ر ق��رار گيرد؛ پس از آن تا ابتداي تير ماه س��ال ۱3٩٧ دو 
م��ورد ديگر به ۶۱ مورد قبلي اضافه مي ش��ود و با اضافه ش��دن 
22مورد استاندارد خودرويي مجموع استانداردها براساس مصوبه 

مربوطه تا ابتداي دي ماه سال ۱3٩٧ به 8۵ مورد مي رسد. 
همچنين بنا به اظهارات نيره پيروزبخت با توجه به ش��بهاتي 

كه در مورد آاليندگي هوا مطرح بود با اعام آمادگي دادس��تاني 
تهران، ارزيابي كيفيت بنزين هاي توزيعي با همكاري وزارت نفت 
انجام ش��د. به گفته او براس��اس نمونه گيري ه��اي پايش كيفيت 
بنزين كه از س��وي س��ازمان استاندارد، دادس��تان و وزارت نفت 
انجام شده، سطح بنزن پايين تر و گوگرد باالتر گزارش شده است.

 
 تعطيلي ۱۳۰ جايگاه غيراستاندارد 

براساس آمار ارائه شده از سوي متوليان سازمان ملي استاندارد 
ايران تاكنون حدود 2هزار و 400بازرس��ي از جايگاه هاي»سي ان 
جي« انجام ش��ده كه بيش از ۱۶00جايگاه رف��ع نقص كرده اند. 
همچنين در ۶ ماه نخس��ت س��ال ۱3٩۶ تعداد 400جايگاه مورد 
بازرس��ي مجدد ق��رار گرفته ك��ه ۱30جايگاه به دليل نداش��تن 
اس��تانداردهاي كافي با همكاري دستگاه هاي مربوط انشعاب گاز 

آنها به عنوان جريمه قطع شد. 
از س��وي ديگر در نيمه نخس��ت س��ال جاري ني��ز ۱۱0هزار 
بازرس��ي فن��ي مدنظر ق��رار گرفته ك��ه عاوه بر اي��ن تعداد كل 
پروانه هاي عامت اس��تاندارد به 3۵هزار مورد رس��يده است. در 
رابطه با بازرسي دوره يي آسانسورها نيز پيگيري هاي الزم صورت 

گرفته و 3300بازرسي انجام شده است. 
رييس س��ازمان ملي استاندارد روز گذشته در نشستي خبري 
كه به مناس��بت روز جهاني ملي اس��تاندارد در محل س��اختمان 
اين س��ازمان برگزار ش��د درخصوص وضعيت بنزين عنوان كرد: 
با هماهنگي دادس��تان ته��ران و وزارت نفت اقدام به نمونه گيري 
كرده ايم كه بر اين اس��اس در س��ال ٩۵ عدد الفين ٩ ش��ده كه 
حداكثر مجاز آن ۱8 اس��ت كه البته نمونه اخذ ش��ده با همكاري 
دادس��تاني ۱3.۵ بوده است. به گفته نيره پيروزبخت در سال ٩۶ 
نمون��ه بنزن در تهران 0.٩ اعام ش��د كه س��قف آن يك اس��ت. 
در بخ��ش گوگرد كه حد مج��از ۵0 اس��ت در نمونه گيري ها در 

تهران اين عدد باال و ۵8 ارزيابي شده است. پيروزبخت همچنين 
در پاسخ به س��وال ديگري مبني بر توقف شماره گذاري ٩خودرو 
توس��ط پليس به دليل اس��تاندارد نبودن سيستم سوخت رساني 
عنوان كرد: ما با يك مصوبه روبه رو هس��تيم و اين مصوبه مربوط 
به هي��ات دولت و در رابطه با خودروهاي فرس��وده بوده كه بايد 
مدنظر ق��رار گيرد و اگر خودرويي مصرف س��وخت باالتر از 8.۵ 
در ۱00كيلومتر داش��ته باش��د حتما بايد يك خودرو فرسوده از 
چرخه خارج شود. اين مقام دولتي در مورد استاندارد گندم و آرد 
نيز يادآور شد: همه استانداردهاي غذايي درحال كنترل است اما 
در مورد گن��دم و آرد نيز آزمايش ها مدنظر قرار مي گيرد كه اين 
مس��اله در ارتباط با آرد اهميت بيش��تري دارد كه پس از تبديل 

گندم و اختاط آن است. 

 ۳ مقطع زماني استانداردسازي خودروها
رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد همچنين با بي��ان اينكه از 
اول دي ماه س��ال ٩٧ بايد استانداردهاي جديد در خودروهاي 
داخلي اجرايي خواهد شد، تصريح كرد: در استانداردهاي جديد 
8۵گانه مواردي ازجمله ايمني و ارتقاي كيفي و كمي خودروها 
مدنظ��ر قرار گرفته اس��ت. موضوع ترمز، اس��تاندارد انحراف از 
مس��ير و حفاظت از عابر پياده و سرنش��ين در اس��تاندارد هاي 

جديد قرار دارد. 
پيروزبخت در پاس��خ به اينكه آيا تع��داد خودروهايي كه قرار 
اس��ت اس��تانداردهاي 8۵گانه را تا ابتداي دي ماه س��ال ۱3٩٧ 
مدنظر قرار دهند، مش��خص شده اند يا خير، اعام كرد: ما در اين 
رابطه نه نامي از خودروها مي بريم و نه تعداد خودروهاي مربوطه 
را اعام مي كنيم بايد تا موعد زماني مربوطه منتظر ماند تا ببينيم 
كدام يك از خودروها نمي توانند اس��تانداردهاي خودرويي تدوين 
ش��ده را ارتقا دهند. وي ادامه داد: اگ��ر خودرويي وجود دارد كه 
ايمني ها را رعايت نمي كند و ارزان قيمت است، ايمني و سامتي 

مردم براي ما اهميت دارد. 
از سوي ديگر، معاون سازمان ملي استاندارد ايران زمان بندي 
افزاي��ش اس��تانداردهاي خودرويي ب��ه 8۵ مورد را ت��ا ابتداي 
دي ماه س��ال آين��ده در 3 مقطع زماني اع��ام كرد و گفت: در 
كميته آاليندگي به دس��تور رييس جمهوري فرصتي تعيين شد 

تا موتورس��يكلت ها تا س��ال آينده از كاربراتوري ب��ه انژكتوري 
 تبديل شوند. وحيد مرندي در ارتباط با مصوبه مربوط به رعايت

8۵ مورد استاندارد خودرويي توسط خودروسازان تا ابتداي دي 
ماه سال ۱3٩٧و توقف خط توليد خودروهايي كه از اين مصوبه 
تبعيت نكنند، گفت: براس��اس اين مصوبه 8۵ مورد اس��تاندارد 
خودرويي تا دي ماه س��ال ۱3٩٧ در 3مرحله زماني مدنظر قرار 
مي گيرد. به گفته او تا ابتداي دي ماه سال ۱3٩۶ بايد ۶۱ مورد 
اس��تاندارد خودرويي مدنظر قرار گي��رد پس از آن تا ابتداي تير 
ماه سال ۱3٩٧ دو مورد ديگر به ۶۱ مورد قبلي اضافه مي شود و 
با اضافه شدن 22مورد استاندارد خودرويي مجموع استانداردها 
براس��اس مصوبه مربوطه تا ابتداي دي ماه س��ال ۱3٩٧ به 8۵ 

مورد مي رسد. 
معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران 
با اش��اره به اينكه اروپا موارد اس��تاندارد مذكور را در سال 20۱8 
ال��زام آور كرده اس��ت، بيان كرد: ما نيز در ايران در س��ال 20۱٧ 
اس��تانداردهاي مربوطه را براي افزايش اس��تانداردهاي خودرويي 
ال��زام آور كرديم و در صورتي كه برخي خودروهاي موجود امكان 

ارتقاي استاندارد برايشان فراهم نباشد از چرخه خارج مي شود. 
مرندي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مربوط به وضعيت 
استانداردس��ازي موتورس��يكلت ها اظهار كرد: براي سازمان ملي 
اس��تاندارد، خودرو يا موتورس��يكلت فرقي نمي كن��د و به دنبال 
آن هس��تيم تا استانداردهاي موجود در مورد موتورسيكلت ها نيز 
ارتقا يابد و در اين راس��تا مانند خودرو تاييد نو داش��ته باش��ند. 
وي ادام��ه داد: در كميت��ه آاليندگي به دس��تور رييس جمهوري 
در س��ال ۱3٩4و ۱3٩۵ فرصتي تعيين شد تا موتورسيكلت ها از 
كاربراتوري به انژكتوري تبديل ش��وند و اين اتفاق بايد در س��ال 
۱3٩٧ نيز رخ دهد. در مورد موتورسيكلت ها دو مساله وجود دارد 

كه يكي از آنها آاليندگي و ديگري ايمني است. 
در ادامه اين نشس��ت خب��ري مرندي مق��دم، معاونت نظارت 
س��ازمان استاندارد از درج كد ۱0رقمي روي آسانسورها خبر داد 
و گفت: هر آسانسوري كه مورد تاييد سازمان استاندارد است كد 
۱0رقم��ي را دريافت مي كند كه م��ردم مي توانند اين كد كه در 
داخل آسانسور نصب ش��ده را به شماره ۱000۱۵۱٧ ارسال و از 

استاندارد بودن آسانسور مطلع شوند. 

تعادل    
جزئي��ات تس��هيات پرداخت��ي ب��ه بنگاه هاي 
تولي��دي ازس��وي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
منتش��ر ش��د. طرح رونق توليد در اواخر خردادماه 
س��ال جاري ب��ا آغاز ب��ه كار س��ايت »بهين ياب« 
ب��راي ثبت نام  متقاضي��ان دريافت تس��هيات 30 
ه��زار ميلي��ارد توماني كليد خورد. بر اين اس��اس، 
تس��هيات اعط��ا در قالب س��ه ن��وع وام از جمله 
»تامين س��رمايه در گردش موردنياز براي ۱0هزار 
بن��گاه  اقتص��ادي، تامي��ن مناب��ع مال��ي موردنياز 
۶هزار طرح  نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي حداقل 
۶0درص��د و تامي��ن مالي موردنياز براي بازس��ازي 
و نوس��ازي ۵ ه��زار واحد اقتصادي« ب��ه صاحبان 
صنايع اعطا مي ش��ود. حال جزئي��ات تزريق منابع 
 مالي به واحدهاي توليدي، نش��ان مي دهد، بيش از

 ۱200 ميليارد تومان تس��هيات رون��ق توليد در 
س��ال جاري به صاحبان صنايع پرداخت ش��ده كه 
از ابت��داي اج��راي ط��رح رونق تولي��د تاكنون 8۶ 
ه��زار و ۵۶۶واح��د ثبت نام كردند ك��ه به 2۵ هزار 
و ٩٩8 واح��د آن ۱8ه��زار و 4٧٧ ميلي��ارد تومان 
تسهيات پرداخت شده اس��ت. همچنين براساس 
داده هاي منتشر شده، 8هزار و 4۱۶ واحد ديگر نيز 
به بانك معرفي ش��دند. از اين رو، متوليان صنعتي 
در تاش هس��تند تنها با تزريق پ��ول جديد، توان 
واحده��اي صنعت��ي را تقويت كنند، ب��دون اينكه 
بخواهن��د متغيرهاي اثرگذار بر توليد ازجمله »خأل 
استراتژي صنعتي، نبود مديريت در بازار غيررسمي 
و ورود قاچ��اق به كش��ور، وجود رانت و فس��اد در 
حوزه تجارت خارج��ي و محدوديت هاي مربوط به 
صادرات، ع��دم اجراي دقيق قوانين��ي نظير قانون 
بهبود مس��تمر محيط كس��ب و كار، فراه��م نبودن 
س��ازوكارهاي مرب��وط ب��ه تامين منابع م��ورد نياز 
صنع��ت و بخش مولد، عدم توج��ه كافي به تقويت 
تحقي��ق و توس��عه در صنعت، نب��ود انضباط پولي 
و مال��ي و درنهايت عدم كنت��رل بي ثباتي هاي نرخ 
ارز« را مدنظ��ر ق��رار دهند. بر همين اس��اس، بايد 
به برنامه ريزان، سياس��ت گذاران و تصميم سازان در 
كش��ور بار ديگر يادآوري كرد ك��ه تنها با دوپينگ 

صنايع، نمي توان چرخ صنعت را به حركت در آورد، 
چراك��ه تقويت توان توليد بنگاه ه��ا، نيازمند پكيج 
مناس��ب تري اس��ت كه همه مولفه ها و متغيرهاي 

ذكر شده را دربر گيرد. 

 جزئيات تزريق پول به صنعت 
ط��رح رونق توليد از نيمه ابتدايي س��ال ٩۵ و 
براي پرداخت ۱۶ هزار ميليارد تومان تس��هيات 
ب��ه ٧۵00واحد توليدي كوچك و متوس��ط كليد 
خورد. اين ط��رح با اس��تقبال واحدهاي صنعتي 
كه به واس��طه ركود اقتصادي حاكم بر كش��ور در 
ش��رايط س��خت مالي و توليدي به س��ر مي بردند، 
روبه رو ش��د. از همي��ن رو، طرح رون��ق توليد در 
س��ال ۱3٩۶ ني��ز پ��س از اباغيه سياس��ت گذار 
پولي، مبني بر پرداخت تسهيات 30هزار ميليارد 
تومان��ي در قالب 3 نوع وام براي تامين س��رمايه 
در گ��ردش مورد نياز ۱0 ه��زار بنگاه  اقتصادي از 
طريق س��ايت بهين ي��اب تداوم ياف��ت. موضوعي 
ك��ه هم تاكيد وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت را 
مبني بر تس��ريع در پرداخت تس��هيات از طريق 
سيستم بانكي را به همراه داشت، هم كارشناسان 
از آن به عنوان موت��ور محركه اقتصاد ياد كرده و 
معتق��د بودند كه اجراي اي��ن طرح عاوه بر رونق 
تولي��د زمينه افزايش اش��تغال ۱0درصدي را نيز 
براي كش��ور فراهم خواهد كرد. اين در ش��رايطي 
بود كه ب��ا روي كارآمدن دول��ت يازدهم، صنعت 
كشور به واسطه تحريم هاي بين المللي در وضعيت 
نامناس��بي از نظر توليد قرار داش��ت، به طوري كه 
مي توان صنايع كوچك و متوس��ط را زيان ديدگان 
اصلي اين شرايط سخت دانست؛ چراكه بسياري از 
صنايع كشور به دليل عدم دسترسي به مواد اوليه 
موردني��از و تجهي��زات روز دنيا و از س��وي ديگر، 
به دلي��ل محدودي��ت منابع مالي تا م��رز تعطيلي 
پي��ش رفتند. از اي��ن رو، »طرح رونق توليد« و به 
موجب آن نوسازي و بازس��ازي واحدها و تكميل 
ك��ردن واحده��اي نيمه تم��ام صنعت��ي ازجمله 
اقداماتي بود كه در راس��تاي حمايت از صنايع از 

سوي دولتمردان در دستور كار قرار گرفت. 

 جزئيات تزريق مالي 
براس��اس آخرين آم��ار طرح رونق تولي��د، تعداد 
متقاضيان معوقه سال ۱3٩۵ و آن دسته از واحدهايي 
كه در ۶ ماهه نخست س��ال ٩۶ در طرح رونق توليد 
ثبت نام كردند، 2٧هزار و ۵۶۶ واحد گزارش شده است 
كه از اين تعداد 8 هزار و 4۱۶ واحد آن به مبلغ حدود 
۶ ه��زار و 43۱ هزار ميليارد توم��ان به بانك معرفي 
ش��ده اند. از س��وي ديگر، مطابق آمارها، به يك هزار و 
3٩8 واح��د ديگر نيز، مبلغ يك ه��زار و 2٧٧ميليارد 

تومان تسهيات ارائه شد. 
همچنين براساس داده هاي منتشر شده از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱3٩۵ نيز 
حدود ۵٩ هزار بنگاه توليدي در س��امانه بهين ياب 
ثبت ن��ام كردند كه از اين تعداد بي��ش از 3۱ هزار 
بن��گاه، جهت دريافت بي��ش از 2٧ ه��زار ميليارد 
تومان تس��هيات به بانك هاي عامل معرفي ش��ده  
و بانك هاي عامل، ۱٧ ه��زار و 200 ميليارد تومان 
به 24هزار و۶00 واحد توليدي كوچك و متوس��ط 

تسهيات پرداخت كردند. 
براس��اس آماره��ا، از مبالغ پرداخت��ي بانك ها، 
حدود ۱3ه��زار ميليارد تومان ب��ه ۱۱هزار و ٧۵0 
بن��گاه در بخش صنعت و مع��دن و 4 هزار و 200 
ميلي��ارد تومان آن ب��ه ۱2 ه��زار و 8۵0 بنگاه در 
بخش كش��اورزي اختصاص يافته اس��ت. همچنين 
بر مبناي داده هاي منتش��ر ش��ده، مبلغ ۱4 هزار و 
4۵0 ميليارد تومان از تس��هيات پرداختي مذكور 
در س��ال ۱3٩۵، در قالب سرمايه در گردش به 2۱ 

هزار بنگاه توليدي، اختصاص يافت. 
همچنين بيش از 2 ه��زار و ٧۵0ميليارد تومان 
تسهيات سرمايه ثابت براي تكميل 3 هزار و ۶00 
طرح نيمه تمام باالي ۶0درصد تخصيص پيدا كرد. 
از طرفي، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
مي دهد كه تعداد كل ثبت نام ش��دگان اين طرح از 
ابتداي پيدايش آن در سال ۱3٩۵ تا مهرماه امسال 
8۶ ه��زار و ۵۶۶واحد بوده ك��ه به 2۵ هزار و ٩٩8 
واح��د آن ۱8هزار و 4٧٧ميليارد تومان تس��هيات 
پرداخت شده است. همچنين از اين تعداد 8 هزار و 
4۱۶ واح��د از آن به مبلغ حدود ۶ هزار و 43۱هزار 

ميليارد تومان به بانك معرفي ش��ده اس��ت. اگرچه 
همچنان ام��ا و اگرهاي زي��ادي درخصوص تزريق 
منابع مالي به واحدهاي صنعتي وجود دارد، اما اين 
ط��رح در دولت دوازدهم و ب��ا روي كار آمدن وزير 
جديد صنعت، معدن و تجارت نيز به جد دنبال شد، 
به طوري كه محمد ش��ريعتمداري بر لزوم س��رعت 
بخشيدن به پرداخت تسهيات توسط شبكه بانكي 
براي نوس��ازي خطوط تولي��د بنگاه هاي كوچك و 
متوس��ط جهت تح��ول در تكنول��وژي توليد تاكيد 
ك��رده و از رييس كل بانك مركزي خواس��ته طرح 
حمايت از رونق اقتصادي را همانند س��ال گذش��ته 
مدنظر قرار دهد تا ش��اهد عملك��رد مثبت تري در 
نيمه دوم س��ال جاري نسبت به نيمه نخست سال 

جلو باشيم. 
وي در عين حال ميزان منابع اعطا ش��ده توسط 
نظام بانكي به بخش هاي صنايع، معادن و بازرگاني 
در سال گذشته را بيش از 230 هزار ميليارد تومان 
عنوان ك��رده و ضمن ابراز امي��دواري براي تزريق 
۱0هزار ميليارد تومان تسهيات توسط شبكه بانكي 
جهت نوس��ازي خطوط توليدي بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط جهت تح��ول در تكنول��وژي توليد، بر 
س��رعت بخشيدن تخصيص ۵0 هزار ميليارد تومان 

تس��هيات براي رونق توليد نيز تاكيد كرده اس��ت.  
اما از آن س��و، از ديگر مزايايي كه تحرك بخشي به 
صنعت مي توان��د براي اقتصاد رقم بزند، مي توان به 
افزايش ۱0درصدي اشتغال اشاره كرد، به طوري كه 
رضا رحماني معاون وزي��ر صنعت، معدن و تجارت 
در امور توليد، در اي��ن باره مي گويد: با رونق توليد 
در واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط، ايجاد بيش 
از ۵0هزار فرصت ش��غلي پيش بيني مي شود كه با 
تكميل پروژه هاي داراي پيش��رفت باالي ۶0درصد، 
انتظار ايجاد ۱20 هزار ش��غل جديد و براي صنوف 
به ويژه صنوف توليدي، ايجاد 2۵0 هزار شغل جديد 
دور از دس��ترس نيست. عاوه بر اين كارگروه هايي 
براي عملياتي ش��دن برنامه ها در اين راستا تشكيل 
ش��ده و درخصوص طرح ه��اي رون��ق توليد طبق 
برنامه هاي س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه از 
سوي معاون اول رييس جمهوري به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اباغ ش��ده 4۶ برنامه اولويت دار در 
دس��تور كار است. از طرفي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نيز در تاش اس��ت تا با كاهش نرخ س��ود 
تس��هيات بانكي براي صنايع و واحدهاي توليدي 
زمينه بهره برداري از ۶ه��زار واحد توليدي ديگر را 

در سال جاري فراهم كند. 

گروه تجارت   
»بس��ته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي« كه از سوي ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي مصوب شده توسط كميسيون تسهيل 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مورد نقد و بررسي قرار گرفت. 
يكي از ايراداتي كه از سوي فعاالن بخش خصوصي مطرح شد، اين 
ب��ود كه به دليل تاخير در ص��دور اين مصوبه متوليان امر آمادگي 
الزم را براي اجراي دس��تورالعمل هاي اين بسته حمايتي را ندارند. 
به گفته آنها با توجه به نياز جدي كش��ور به ايجاد اشتغال و رونق 
دادن به توليد، صادرات بايد در مركز توجه دولت و بخش خصوصي 
قرار گيرد و الزم است نهاد متولي در اين حوزه اختيارات بيشتري 
داش��ته باش��د و با بخش خصوصي همراه باش��د. از س��وي ديگر، 
رييس كميس��يون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران 
نيز با تاكيد بر وجود برداش��ت هاي متفاوت ميان صندوق ضمانت 
صادرات، بانك توسعه صادرات همچنين بخش خصوصي از برخي 
مفاد و محتواي دستورالعمل حمايت از صادرات بر ضرورت تاش 
جهت دستيابي به يك ديدگاه و زبان واحد در اين خصوص تاكيد 
كرد. به گفته محس��ن بهرامي ارض اقدس، پراكندگي مسووليت ها 
در بخ��ش صادرات غيرنفتي كش��ور، زيان بار اس��ت از اين رو الزم 
است نحوه اجراي اين مصوبه توسط نهادهاي ذي ربط با محوريت 
سازمان توسعه تجارت و همكاري اتاق بازرگاني رصد و پايش شود 

تا مشكات احتمالي آن در زمان اجرا به دولت منتقل شود. 

 جزئيات بسته حمايتي از صادرات
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
با بيان اينكه همواره در قوانين باالدستي و دستور العمل هاي مربوط 

به آن شاهد اباغ مصوبات مثبت بوده ايم، گفت: با اين حال به دليل 
برداشت هاي س��ليقه يي و نيز اختافات موجود ميان دستگاه هاي 
دولتي، سرنوشت روشني در انتظار اين مصوبات نبوده و اجراي آن 
را با چالش مواجه كرده است. محسن بهرامي ارض اقدس با انتقاد از 
تاخير در صدور اين مصوبه افزود: بسته حمايت از صادرات غيرنفتي 
در ش��رايطي اباغ ش��ده كه نيمي از س��ال جاري گذشته است و 
اين درحالي است كه وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي هنوز براي 
ورود به دولت دوازدهم آمادگي كافي را به دس��ت نياورده اند از اين 
رو فرصت براي اجراي دستور العمل هاي اين مصوبه بسيار محدود 
است و دولت و س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بايد تصميمات 

اتخاذ شده در اين مصوبه را دايمي كنند. 
به گ��زارش پاي��گاه خب��ري اتاق ته��ران و براس��اس گزارش 
كارشناس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
در بخش منابع ريالي اين مصوبه آمده است:»س��پرده گذاري مبلغ 
۱۱هزارميليارد ريال به اضافه مانده جذب نش��ده سپرده هاي ويژه 
صادراتي صندوق توس��عه ملي نزد بانك ه��اي عامل تا تاريخ اباغ 
اين بسته در يك دوره دو ساله در بانك هاي عامل توسط صندوق 

توسعه ملي جهت اعطاي تسهيات صادراتي«. 
 بر اين اس��اس، نرخ سود تسهيات فوق به صورت ميانگين 
نرخ س��ود تس��هيات صندوق توس��عه ملي و نرخ سود مصوب 
ش��وراي پول و اعتب��ار خواهد بود همچنين نرخ س��ود مصوب 
ش��وراي پول و اعتبار در محاس��به منابع داخل��ي بانك ها براي 
م��واردي كه پوش��ش ضمانتنامه يي صن��دوق ضمانت صادرات 
را دارا هس��تند 2درصد كمتر لحاظ  مي ش��ود. همچنين منابع 
ارزي در نظر گرفته شده به اين صورت است كه»2ميليارد دالر 

سپرده ارزي دو ساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه 
ملي جهت ارائه تس��هيات ارزي به خريداران خارجي كاالها و 
خدم��ات ايراني در قالب اعتبار خريدار و نيز تامين س��رمايه در 
گردش شركت هاي صادراتي فعال در زمينه صادرات مجدد كاال 

و صادرات خدمات فني و مهندسي« اعطا خواهد شد. 
مي��زان جوايز صادراتي نيز به اين ترتي��ب خواهد بود كه »آن 
دس��ته از صادركنندگان كاال كه موفق به افزايش صادرات خود در 
س��ال ۱3٩۶ نسبت به سال ۱3٩۵ شده  يا براي نخستين بار اقدام 
به صادرات كرده اند، متناس��ب با ميزان ص��ادرات خود و مطابق با 
درصدهاي جداول پيوست در اين بسته بين 0.۵ تا 3درصد از جايزه 
صادراتي بهره مند خواهند ش��د.« اين درحالي است كه گروه هاي 
كاالي��ي با فن��اوري ب��اال و دانش بنيان، تجهيزات و ماش��ين آالت 
صنعتي، نساجي و پوشاك، چرم و صنايع وابسته، صنايع دستي و 
فرش دستباف، دارو و تجهيزات پزشكي، خودرو و قطعات يدكي با 
3درصد بيشترين جوايز صادراتي را به دست خواهند آورد. همچنين 
بر اين اس��اس، كف ارزش صادرات در سال ٩۶ براي برخورداري از 

جوايز صادراتي كاال يك ميليون دالر تعيين شده است. 
همچنين در گزارش كارشناس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران، نكات مهم بسته حمايتي سال ٩۶ ازجمله »الزام 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به پرداخت مش��وق هاي صادراتي به 
گونه ي��ي كه تامين م��واد اوليه مورد نياز واحده��اي توليد داخلي با 
مش��كل مواجه نشود، مشخص بودن بازارهاي هدف صادراتي، درصد 
جوايز به تفكيك گروه هاي كااليي، كاهش سقف منابع اختصاص يافته 
براي اعطاي جوايز صادراتي به صادرات غيرنفتي و غيرپتروش��يمي با 
اولوي��ت صادرات دانش بنيان از محل بودج��ه 3هزار ميليارد ريال به 

۱200ميليارد ريال« نيز مورد اشاره قرار گرفت. 

 نرخ باالي سود تسهيالت ارزي
در ادامه اين نشست، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران 
به اين بسته حمايتي اشاره كرد و گفت: نرخ سود تسهيات اعام 
ش��ده در اين بس��ته حمايتي بايد در هيات امناي صندوق توسعه 

ملي مصوب ش��ود. س��يدكمال س��يدعلي افزود: نرخ سود در نظر 
گرفته شده در اين بس��ته حمايتي براي تسهيات ارزي باالست. 
سيدرضي حاجي آقاميري، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز به 
اين نكته اش��اره كرد كه اين بس��ته حمايتي بايد پيش از تدوين و 
تصويب از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با صادركنندگان 
و فعاالن بخش خصوصي به ش��ور و مش��ورت گذاش��ته  مي ش��د. 
عليرضا كاهي صمدي ديگر عضو كميس��يون تس��هيل تجارت و 
توس��عه صادرات نيز با انتقاد از نرخ سود تسهيات در نظر گرفته 
شده در اين بس��ته حمايتي گفت: نرخ سود تسهياتي كه رقباي 
صادركنندگان ايراني در بازار كش��ورهاي هدف از دولت هاي خود 
درياف��ت  مي كنند نزدي��ك به صفر اس��ت و صادركنندگان ايراني 

نمي توانند با آنان رقابت كنند. 
رييس سازمان توس��عه تجارت نيز به موضوع جوايز صادراتي 
اش��اره كرد و گفت: تنها رقمي كه موفق شديم در بودجه امسال 
براي آن رديف تعيين كنيم 42ميليارد تومان براي پرداخت جايزه 
صادرات��ي در بخش خدمات فني و مهندس��ي بود و مابقي جوايز 
به صورت غيرمستقيم تعريف شده است. مجتبي خسروتاج افزود: 
امروزه در كشورهاي دنيا از روش هاي غيرمستقيم براي حمايت از 
صادرات و پرداخت جوايز صادراتي استفاده  مي شود. وي در ادامه 
تصريح كرد: براي س��ال جاري، بودجه يي ب��راي پرداخت جوايز 
صادراتي به بخش كااليي تخصيص نيافته است. خسروتاج در عين 
حال افزود: طبق بررسي هاي گمرك ايران، عمده صادركنندگان 
ايراني كه حجم بااليي را در بر مي گيرد كمتر از يك ميليون دالر 
در سال صادرات دارند. بنگاه هايي كه بيش از ۱0ميليون دالر در 
سال صادرات داشته باشند، كمتر از 200شركت و بنگاه هايي كه 
 بيش از يك ميليون دالر صادرات در سال داشته باشند نيز كمتر از

۵00 شركت هستند. رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان 
اينكه مديريت واحد در نظام حمايت از صادرات غيرنفتي كش��ور 
وج��ود ندارد، گفت: فرماندهي صادرات غيرنفتي كش��ور بايد در 
يك نهاد متمركز ش��ود و متولي اين بخش بايد س��ازمان توسعه 

تجارت باشد. 

 از سوي كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بررسي شد

گاليه بخش خصوصي از بسته حمايتي صادرات
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15 نفت و انرژي
 اعالم برنامه هاي اردكانيان

براي ورود به وزارتخانه نيرو 
ف�ارس| گزين��ه احتمال��ي وزارت نيرو با بي��ان اينكه 
برنامه هاي خود را تقديم رييس جمهور كرده، مي گويد كه از 
زمان دقيق اعالم معرفي به مجلس خبر ندارد. رضا اردكانيان 
در پاس��خ به گمانه زني هاي صورت  گرفته نس��بت به اينكه 
رييس جمه��ور او را به عنوان گزينه تص��دي وزارت نيرو به 
مجلس معرفي خواهد ك��رد، گفت: بنده برنامه هاي خود را 

تقديم رييس جمهور كرده ام. 
وي در پاسخ به اين س��وال كه اولويت برنامه هايش چه 
خواه��د بود، تاكيد ك��رد: چون وزارت نيرو مس��وول آب و 
فاضالب، برق و انرژي هاي تجديدپذير اس��ت، اولويت بنده 

شامل تمام اين بخش ها بوده است و براي آنها برنامه دارم. 
گزينه احتمالي وزارت نيرو در پاس��خ به اين س��وال كه 
چون وضعيت بخش آب در كش��ور نسبت به ساير بخش ها 
مثل برق و انرژي هاي تجديدپذير بغرنج تر است، به احتمال 
زياد نس��بت به اين بخش  اولويت بيش��تري خواهد داشت، 
گف��ت: به هر حال بنده  نظرات خود را تقديم رييس جمهور 
كرده ام. اردكانيان در پاسخ به اين سوال كه آيا براي كاهش 
بدهي هاي وزارت نيرو هم برنامه يي داريد، گفت: بعد از نهايي 
شدن و معرفي ش��دن به مجلس قطعا برنامه هاي بنده نيز 
اعالم خواهد ش��د. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اطالعي 
از زم��ان معرفي گزينه وزارت ني��رو به مجلس داريد، اظهار 
داش��ت: به هر حال تصميم با رييس جمهور اس��ت كه چه 

زماني را براي معرفي وزير نيرو به مجلس مشخص كند. 
اردكانيان كه بعد از عدم راي اعتماد مجلس به حبيب اهلل 
بيطرف مطرح ش��د، سال ۱۳۳۷ در ش��هر يزد به دنيا آمد. 
او مدرك كارشناس��ي خود را در رش��ته مهندسي عمران از 
دانشگاه صنعتي شريف )۱۳۶۲( و سپس مدرك كارشناسي 
ارش��د در مهندس��ي منابع آب )۱۳۷۲( و دكتري خود در 
زمينه مديريت منابع آب را از دانش��گاه مك مس��تر كانادا 
)۱۳۷۶( اخ��ذ كرد.  فعاليت ه��اي اجرايي او در س��طح ملي 
ش��امل خدمت در وزارت كش��ور به عنوان مع��اون وزير در 
هماهنگ��ي امور عمراني )۱۳۶۶-۱۳8۶( و در وزارت نيرو به 
عن��وان معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي )۱۳۶9-۱۳۶8(، 
قائم مق��ام وزير ني��رو )۱۳۷۷-۱۳80( و معاون وزير نيرو در 
امور آب از سال 84 تا ۱۳80 است. در دوره دوم فعاليت در 
وزارت نيرو، اردكانيان همچنين به عنوان مديرعامل و رييس 
هيات مديره ش��ركت مديريت منابع آب ايران، دست اندركار 
مديريت ساخت و بهره برداري از طرح هاي توسعه منابع آب 
و نيروگاه هاي برقابي بود. فعاليت هاي اجرايي او در س��طح 
بين المللي نيز ش��امل عضويت در هيات رييسه يونسكو –

آي  اچ پي )UNESCO-IHP( در پاريس )۱۳8۱-۱۳۷9( 
هيات مدي��ره اين نه��اد در دلفت هلن��د )۱۳8۶-۱۳8۲(، 
هيات مديره انجمن بين المللي ب��رق آبي در لندن )۱۳8۳-

۱۳85( اس��ت. از ديگر فعاليت هاي او تاسيس و اداره مركز 
منطقه يي مديريت آب ش��هري تحت پوش��ش يونسكو در 
تهران )۱۳8۱-۱۳8۶( اس��ت. در سال هاي ۱۳8۶ تا ۱۳94 
اردكانيان به عنوان مدير موسس برنامه دهه بين المللي آب 
س��ازمان ملل به ميزباني دانش��گاه سازمان ملل در شهر بن 
آلمان مشغول به كار بود؛ وي همچنين در فاصله سال هاي 
۱۳88 تا ۱۳89 به عنوان سرپرست معاونت دانشگاه سازمان 

ملل در اروپا فعاليت كرد.

روي خط نيرو

توقف روند نزولي بازار نفت با اظهارات دبيركل اوپك

اوپكآمادهتصميماتفوقالعادهميشود
وزير نفت هند در ديدار با باركيندو: اوپك در نشست نوامبر خواسته هاي هند در رابطه با قيمت فروش نفت را درنظر بگيرد 

گروه انرژي|حميد مظفر|
با پاي��ان هفته گذش��ته و پس از تجرب��ه يكي از 
نزولي ترين ش��رايط بازار در ماه هاي اخير، قيمت نفت 
روز دوشنبه و با آغاز به كار مجدد بازارهاي بين المللي 
به ثبات رسيد. علت اصلي تغيير شرايط معامالت بازار 
را مي توان در اظهارات محمد باركيندو و برخي اعضاي 
اوپك و ارس��ال س��يگنال هايي مبني بر آمادگي براي 

انجام اقدامات بيشتر در بازار جست وجو كرد. 
توليدكنن��دگان اوپكي نفت خام با همراهي برخي 
توليدكنندگان خ��ارج از اين كارتل، در حال كس��ب 
توفيقاتي در رس��اندن مجدد بازار ب��ه تعادل مجدد و 
كاهش هس��تند. با اين حال دبيركل اين سازمان روز 
گذش��ته اعالم كرد كه ممكن است براي دستيابي به 
ثبات در بازار در س��ال ۲0۱8 نياز به اقدامات بيشتري 

وجود داشته باشد. 
باركيندو كه براي ش��ركت در مجمع انرژي هند و 
ديدار با وزير نفت اين كش��ور به دهلي نو س��فر كرده 
 بود، بيان داش��ت كه در حال حاضر عربستان سعودي 
و روسيه پيش��تاز گفت وگو و مشورت با اعضاي اوپك 
و ديگر توليدكنندگان در رابطه با آينده توافق كاهش 
توليد به حس��اب مي آيند. توافقي كه سررس��يد آن، 
پايان س��ه ماهه نخست س��ال ۲0۱8 اس��ت و انتظار 
م��ي رود كه اين توافق تا پايان س��ال آينده نيز تمديد 
شود. اين موضوع را براي نخستين بار، والديمير پوتين 
رييس جمهور روسيه در خالل برگزاري »هفته انرژي 
روسيه« مطرح كرد و گفت كه اگر قرار باشد كه توافق 

تمديد شود حداقل بايد تا پايان سال ۲0۱8 باشد. 
دبيركل اوپ��ك در ادامه صحبت هاي خود بيان 
داش��ت: »در حال حاضر اين اجماع وجود دارد كه 
اوال پروس��ه برقراري مجدد تعادل در بازار در حال 
انجام است، ثانيا براي پايدار كردن اين روند در سال 
آينده، ممكن اس��ت نياز ب��ه اقدامات فوق العاده يي 

احساس شود.«
هرچن��د باركين��دو توضيح بيش��تري در رابطه با 
اقدام��ات اضاف��ي اوپ��ك در رابطه با ايج��اد ثبات در 
بازار ن��داد اما پيش تر نيز وزراي نف��ت ايران و ونزوئال 
از تحركات محسوس در رابطه با تصميم گيري جديد 
اوپك در رابطه با توافق خبر داده بودند. بيژن زنگنه در 
حاش��يه حضور خود در مسكو براي حضور در نشست 
وزارتي مجمع كشورهاي صادركننده گاز، در گفت وگو 
با رويترز گفته بود كه تمام اعضاي اوپك در ايجاد ثبات 
در بازار باور داش��ته و آمادگي اين را دارند هر آنچه در 

اين وضعيت نياز اس��ت را انجام دهند. وزير نفت ايران 
همچني��ن فاش كرد كه ش��خص او در حال گفت وگو 
با س��اير اعضا براي كاهش بيش��تر توليد اس��ت. وزير 
نفت ونزوئال نيز در همان روز خبر داد كه اين كش��ور 
دعوتنامه هاي��ي به ۱۲ توليدكننده جديد براي حضور 
در دور جديد توافق كاهش توليد را ارسال كرده است. 
در آن سوي خليج نيز، سهيل المزروعي وزير انرژي 
امارات متح��ده عربي ابراز اميدواري كرده اس��ت كه 
توليدكنندگان در نشست ماه نوامبر اوپك درخصوص 
تمديد توافق به تفاهم برسند. وي با ابراز اميدواري در 
رابط��ه با وضعيت بازار نفت در نيمه دوم س��ال جاري 
اظهار كرد كه در نشست آتي اوپك همه گزينه ها روي 

ميز خواهد بود. 
هر اندازه كه تصميم گيري در رابطه با توافق كاهش 
توليد براي اوپكي ها اهميت دارد، براي مش��تريان اين 
كارتل ني��ز حياتي اس��ت. اين مس��اله را مي توان در 
صحبت هاي وزير نفت هن��د پس از ديدار با باركيندو 
مش��اهده كرد. هند كشوري اس��ت كه 8۶درصد نفت 

خ��ام، ۷5درص��د گاز طبيعي و 95درص��د ال پي جي 
مصرف��ي خ��ود را از طريق كش��ورهاي عض��و اوپك 
وارد مي كن��د. درامان��درا پراده��ان در حاش��يه ديدار 
خ��ود با باركيندو بيان داش��ت: »در ب��ازار امروز نفت 
ك��ه با مازاد عرضه مواجه اس��ت، براي توليدكنندگان 
بسيار مهم بود كه چش��م اندازي نسبت به كشورهاي 
مصرف كننده و تغييراتي ك��ه در مراكز مهم تقاضاي 
جهان��ي اتفاق مي افتد به دس��ت آورن��د. بنابراين نياز 
است كه گفت وگوهاي هدفمندي بين توليدكنندگان و 

مصرف كنندگان شكل بگيرد.«
خواس��ته وزير نفت هند از كش��ورهاي اوپك اين 
ب��ود كه اين كارتل تالش هاي خود را بر دس��تيابي به 
قيمت گذاري منطقي منعطف كند، چراكه اين مساله از 
جهت اجتماعي اقتصادي و انگيزه هاي توسعه يي براي 
هند از اهميت برخوردار اس��ت. منظور وزير نفت هند 
از قيمت گ��ذاري منطقي مربوط به قيمت فروش نفت 
اعضاي اوپك به مش��تريان آسيايي است كه با اعمال 
هزينه هايي تحت عنوان پرميوم صورت مي گيرد. وزير 

نفت هن��د پيش از اين نيز اعالم ك��رده  بود كه درك 
نمي كند كه چرا پااليشگاه هاي آسيايي بايد ميلياردها 
دالر بابت پرميوم مشتريان آسيايي به كشورهاي اوپكي 

پرداخت كنند. 
ب��ه گزارش »تعادل« به طور س��نتي، مش��تريان 
آس��يايي توليدكنندگان نفت خاورميانه، بايد هزينه 
بيش��تري را بابت خريد نفت نس��بت به كشورهاي 
اروپايي و امريكا پرداخت مي كردند چراكه گزينه هاي 
جايگزين كمتري پيش روي خود داش��تند. اين رقم 
كه تحت عنوان پرميوم آس��يايي معروف اس��ت در 
س��ال هاي اخير ح��دود ۶دالر در هر بش��كه بود اما 
افزاي��ش تقاضاي چين و هند و نيز س��رمايه گذاري 
كشورهاي خليج فارس در پااليشگاه هاي آسيايي به 

ميزان قابل توجهي اين رقم را كاهش داده است. 
پرادهان در ديدار اخير خود بار ديگر اين موضوع 
را مطرح و عنوان كرد كه كشورهايي مانند هند بايد 
تبديل به اولويت فروش و مقصد ترجيحي كشورهاي 

اوپك تبديل شوند. 

در ه��ر ص��ورت، دي��دار روز گذش��ته باركيندو و 
پرادهان براي بازار از اهميت بس��ياري برخوردار بود و 
اس��تفاده دبيركل اوپك از لفظ »اقدامات فوق العاده« 
توجه فعاالن صنعت نف��ت را به خود جلب كرد. تمام 
نش��انه ها حاكي از اين است كه اوپكي ها به اين نتيجه 
رس��يده اند كه براي رسيدن به هدف مطلوب خود در 
كاه��ش ذخاير جهاني و از بين ب��ردن مازاد عرضه در 
بازار نياز به اقداماتي فراتر از تمديد توافق دارند. نكته يي 
كه بسياري از كارشناسان در زمان تمديد اوليه توافق 
كاهش توليد نسبت به آن هشدار مي دادند اما اوپكي ها 
به آن بي توجهي و در حقيقت بي ميلي نشان مي دادند. 
اظهارنظرهاي روز گذش��ته باركين��دو، بارقه هاي 
اميد را در دل فعاالن بازار روش��ن نگه داشت و سبب 
ش��د كه نخس��تين روز از فعاليت بازار در هفته جديد 
اميدواركننده به نظر برسد. در حالي كه روز جمعه بازار 
ب��ورس لندن با ثبت قيمت 55دالر و ۶۲س��نت براي 
نف��ت برنت به كار خود پايان داد، روز گذش��ته قيمت 
اين نفت مرجع، به 55دالر و ۷9س��نت در هر بش��كه 
نيز افزايش پيدا كرد. هر چند اين سطح قيمت پايدار 
نماند و تا لحظه نگارش اين گزارش، نفت برنت ارزشي 

معادل 55دالر و ۳۲سنت پيدا كرد. 
شايد بتوان عدم جهش بيشتر قيمت طالي سياه 
پ��س از اين اظهارنظره��اي اميدواركننده را تقصير 
طبيعت دانس��ت كه در هفته هاي اخير خشم خود 
را در س��واحل اقيان��وس اطلس ش��مالي به نمايش 
گذاش��ته اس��ت. پس از توفان هاي ه��اروي، ايرما، 
خوزه اكنون نوبت به توفان نيت رس��يده تا سواحل 
خلي��ج مكزي��ك را در نوردي��ده و موجب تعطيلي 
90درصد پلتفرم هاي موجود شود. البته توفان نيت 
به قدرتمندي توفان هاي پيش��ين نبوده و واحدهاي 
توليد نفت تعطيل شده بالفاصله فعاليت خود را ازسر 
گرفتند. بازگشت سريع توليد نفت در خليج مكزيك، 
مانع از اين شد كه قيمت نفت با روياي كاهش توليد 

اوپك بيش از اين اوج بگيرد. 
تعارض نيروهاي موجود در بازار شرايط پيچيده يي 
را به وجود آورده اس��ت. به گ��زارش »تعادل« به نقل 
از رويترز، هان��س فن كليف تحليلگر اقتصاد انرژي در 
بانك اي ب��ي ان آلمان در رابطه با وضعيت مبهم فعلي 
مي گويد: »بازار نفت در پيدا كردن جهت حركت خود 
با مشكل مواجه شده است. سيگنال هاي متضاد سبب 
شده اند كه س��رمايه گذاران مدام مشغول تغيير دادن 

نظر خود باشند.«

 اس��تاندار خوزستان گفت: در راس��تاي مصوبه ۱5فروردين ماه دولت براي 
مشكالت زيرساختي استان خوزس��تان، روز گذشته به وزارت نيرو اجازه داده 
شد تا از طريق فاينانس خارجي 40۶ميليون يورو براي طرح انتقال آب شرب 

و كشاورزي به شهرهاي شمال خوزستان استفاده كند. 
غالمرضا ش��ريعتي در گفت وگو با خبرنگارما، اظهار كرد: طرح هاي آبرساني 
خوزس��تان شامل س��ه پروژه طرح آبرساني غدير، طرح آبرساني شمال شرق و 
طرح آبرس��اني جنوب شرق استان است. طرح آبرساني شمال شرق خوزستان 

براي 4شهرستان، 8 شهر و ۶90 روستا در نظر گرفته شده است. 
وي با بيان اينكه مجوز دولت در خصوص استفاده از فاينانس خارجي براي 
اجراي طرح آبرس��اني شمال ش��رق خوزستان بود، افزود: مناقصه اين طرح در 
گذش��ته برگزار و برنده آن نيز تعيين شده است. همچنين با پيگيري معاونت 
سرمايه گذاري استان كارهاي مقدماتي آن از جمله موافقت بانك مركزي براي 

استفاده فاينانس و مشخص شدن بانك عامل نيز انجام شده است. 

استاندار خوزس��تان تصريح كرد: با پيگيري هاي فراواني كه انجام شد، كار 
در كميس��يون زيرگروه تخصصي شوراي اقتصاد نيز به تصويب رسيد و سپس 
براي تاييد نهايي به ش��وراي اقتصاد فرس��تاده ش��د كه روز گذشته با موافقت 
شوراي اقتصاد و تاكيد معاون اول رييس جمهور اين طرح در شوراي اقتصاد به 
تصويب رسيد.  شريعتي عنوان كرد: در راستاي مصوبه ۱5فروردين ماه دولت 
براي مشكالت زيرس��اختي استان خوزستان، روز گذشته به وزارت نيرو اجازه 
داده ش��د تا از طريق فاينانس خارجي 40۶ميليون يورو براي طرح انتقال آب 

شرب و كشاورزي به شهرهاي شمال خوزستان استفاده كند. 
وي گفت: اميدواريم فاينانس��ور خارجي كه براي كار تعيين ش��ده است، 
كاره��اي بعدي مورد نياز اجراي طرح را انجام دهد و به عقد قرارداد بپردازد 
 تا ش��اهد آغ��از عمليات اجرايي اين طرح توس��ط ش��ركت س��رمايه گذاري 

نروژي باشيم. 
اس��تاندار خوزس��تان اظهار كرد: رييس جمهور اعالم ك��رده بود كه دولت 

فاينان��س پروژه ها را قبول نمي كند زيرا بايد دولت براي اس��تفاده از فاينانس 
تضمين دهد اما اين مس��اله را براي خوزس��تان مي پذيريم و اكنون شاهد آن 

هستيم كه استفاده از فاينانس خارجي براي استان پذيرفته شد. 
ش��ريعتي ادامه داد: در برنامه اس��ت تا طرح آبرس��اني به ش��مال ش��رق 
خوزستان در برنامه يي سه ساله اجرايي شود، اما كارهاي اداري و روال بانكي 
اجراي آن نيز بايد طي شود. همچنين فاينانسور نروژي نيز براساس قول خود 
پاي كار بيايد. اگر همه چيز براساس روال پيش رود، اين پروژه طي سه سال 

در استان اجرايي خواهد شد. 
وي خاطرنشان كرد: پروژه آبرساني به جنوب شرق خوزستان نيز در حال 
طي كردن و انجام مراحل خود است تا پس از تكميل در شوراي اقتصاد ارائه 
و نهايتا به تصويب برس��د. مناقصه اين طرح اكنون در حال برگزاري اس��ت و 
پس از تعيين برنده نس��بت به اخذ مجوز اس��تفاده از فاينانس از سوي دولت 

اقدام خواهد شد. 

طرح آبرساني به شمال شرق خوزستان طي 3 سال اجرايي مي شود

هماستانیعزیزآیامیدانيد:
هر سال متاسفانه تعداد زيادی از شهروندان در كانال ها و شبکه های آبياری غرق می شوند؟!!

لذا به منظور پيشگيری از بروز هرگونه حوادث دلخراش جانی ؛ شنا كردن در رودخانه ها، كانال های آبياری و درياچه های سدهای 
استان ممنوع است.

روابطعمومیسازمانآبوبرقخوزستان
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ملكهرنجبردربيمارستان
ملكه رنجبر به دلیل عارضه قلبي در سي س��ي يو بس��تري شد. اين بازيگر قديمي س��ینما و تلويزيون، چند روزي از درد در 
ناحیه قفس��ه سینه رنج مي برد كه صبح ديروز با تش��خیص پزشكان آنژيو انجام شد اما نتايج مثبتي حاصل نشد و وضعیت او 

نگران كننده اعالم شد. 
در حال حاضر بهترين راهي كه پزشكان تشخیص داده اند عمل قلب باز است اما به دلیل كهولت سن اين عمل امكان پذير 
نیس��ت و نگراني هاي خودش را دارد. فرزند ملكه رنجبر به ايس��نا گفت: ايشان در حال حاضر در سي سي يو تحت مراقبت هاي 
ويژه و در وضعیت هوش��یار هس��تند اما ش��رايط مس��اعدي براي گفت وگو كردن ندارند. ملكه رنجبر مدت هاس��ت از بیماري 
پاركینسون هم رنج مي برد. رنجبر، هنرمند پیشكسوت، متولد سال ۱۳۱۷ در رشت است. او از 6 سالگي فعالیت هنري خود را 
شروع كرد. اين بازيگر پیشكسوت مدتي است در بستر بیماري به سر مي برد. »زير آسمان شهر«، »آشپزباشي«، »سايه روشن« 

و... ازجمله مجموعه هاي تلويزيوني است كه ملكه رنجبر در آنها به ايفاي نقش پرداخته است. 

چهرهروز

نگاهيبههزينهيكباكبنزيندركشورهاياروپايي

دشواريرانندگيدرقارهسبز
گروهگوناگون|

بنزي��ن و نفت گازي ك��ه در جهان معامله 
مي شود، قیمت هاي مشابهي دارد، اما قیمت 
پرداخ��ت  ش��ده از س��وي مصرف كنن��ده در 
كش��ورهاي مختلف، متفاوت اس��ت. اين تفاوت ها ناشي از 
سیاست هاي قیمت گذاري، وضع مالیات  بر سوخت، پرداخت 
يارانه ها و... بوده كه باعث شده در كشورهاي اروپايي، قیمت 
بنزين به باالترين میزان در جهان برسد. اين موضوع مي تواند 
عالقه مندان به س��فر با خودرو در جاده هاي اروپايي را نگران 
كند؛ چراكه طبق گزارش هاي منتشر شده، بیشتر كشورهاي 
اروپايي، مالیات بر مصرف سوخت بااليي را اعمال مي كنند تا 
از اين طريق هم مصرف سوخت كنترل شود و هم مردم به 
سمت استفاده از وسائل حمل و نقل عمومي كه البته در اروپا 
وضعیت مناس��بي دارد، متمايل شوند. بر اساس آمارهاي به 
دست آمده، قیمت سوخت در اروپا بیش از 2برابر قیمت آن 
در امريكا و چندين برابر كشورهاي نفت خیز در جهان است. 
با استفاده از داده هاي كمیسیون اروپا، اطالعاتي به دست 
آمده كه نش��ان مي دهد مصرف كنندگان ه��ر باك بنزين 
)50لیتر( با اوكتان 95، در كشورهاي اروپايي چه هزينه يي 
پرداخت مي كنند. طبق آمارهاي منتشر شده، هلند باالترين 
قیمت بنزين براي مصرف كننده را دارد. در اين كش��ور هر 
50 لیتر بنزين، حدود ۷6.05 پوند به فروش مي رس��د. در 
تازه ترين گزارش هاي به دس��ت آمده در اين كشور صنعت 
خودروس��ازي به س��رعت در حال حركت به سمت ساخت 
اتومبیل هايي س��ازگار با محیط زيست است. بر اين اساس، 
بسیاري از سیاستمداران هلندي به دنبال ممنوعیت استفاده 
از خودروهاي بنزيني و ديزلي تا س��ال 2025 هس��تند. در 
اين كش��ور، عالوه بر آنك��ه دولت تصمی��م دارد با افزايش 
قیمت بنزين، مصرف اين س��وخت را كاهش دهد، با ايجاد 
زمینه هايي براي تس��هیل خريد خودروهاي برقي سازگار با 
محیط زيست مي خواهد استفاده عمومي از وسايل نقلیه با 
سوخت پاك را ترويج دهد. پیش از اين در سال هاي گذشته 
ايتالیا باالترين قیمت بنزين را در سراسر جهان داشت كه با 
توجه به افزايش قیمت بنزين در هلند، اين كش��ور در سال 
20۱۷ در جايگاه دوم قرار گرفت. طبق آمار اعالم ش��ده در 
ايتالیا قیمت هر باك بنزين حدود ۷5.۱5پوند اعالم ش��ده 
است. هر چند كه افزايش بي سابقه قیمت بنزين و نفت گاز 
در اي��ن كش��ور مردم را ناچار به اس��تفاده از وس��ايل نقلیه 

عمومي كرده اس��ت، اما به نظر مي رس��د اين افزايش براي 
كنترل مصرف س��وخت و حفاظت از محیط زيس��ت نبوده 
اس��ت، چراكه در بسیاري از گزارش ها گفته شده كه قیمت 
س��وخت در ايتالیا، عالوه بر نوس��ان  قیمت نفت در سطح  
جهاني بر اساس مالیات هاي مستقیم و غیرمستقیم تعیین 
مي ش��ود. قیمت محصول پااليش ش��ده، حمل ونقل اولیه، 
هزينه انب��ار، هزينه هاي مختل��ف اداري و پمپ بنزين ها تا 
س��ود براي فروش��ندگان، قیمت نهايي سوخت در ايتالیا را 
تش��كیل مي دهد كه تنها ۳0درصد هزينه تولید سوخت را 
ش��امل مي ش��ود. يونان، فنالند و دانمارك نیز به ترتیب از 
كشورهايي هستند كه قیمت بنزين براي مصرف كننده بسیار 
باالست. طبق گزارش هاي به دست آمده، تجارت سوخت در 
دانمارك، يك صنعت مهم در اين كش��ور شناخته مي شود 
و بیش��تر پمپ بنزين ها در دانمارك متعلق به شركت هاي 
بین المللي اس��ت. آن طور كه آمار نش��ان مي دهد، هر باك 
بنزين در اين كش��ور حدود ۷2.8۱پوند به فروش مي رسد. 
پرتغال، سوئد و ايرلند از ديگر كشورهايي هستند كه بنزين 
با قیمت بااليي به مصرف كننده مي رس��د. در آلمان نیز هر 
50 لیتر بنزين با قیمت 6۷.65پوند به فروش مي رسد. طبق 
گزارش هاي به دست آمده، افزايش قیمت بنزين در آلمان، 
نگراني هاي بسیاري براي شهروندان به دنبال داشته است. به 
نظر مي رسد، نقش شركت هاي بزرگ نفتي در تعیین قیمت 

بنزين از مهم ترين عوامل افزايش قیمت س��وخت در آلمان 
شناخته مي ش��ود. فرانسه و بريتانیا نیز از ديگر كشورهايي 
هس��تند كه بنزين با قیمت بااليي به فروش مي رس��د. بنا 
بر اعالم دولت فرانس��ه، طرح ممنوعیت فروش خودروهاي 
بنزيني و گازويیلي در اين كشور تا سال 2040 میالدي به 
اجرا گذاشته خواهد شد. به گفته وزير محیط زيست فرانسه 
اي��ن طرح نه تنها براي حفاظت از محیط زيس��ت بلكه در 
راس��تاي ارتقاي س��المت عمومي به اجرا گذاشته مي شود. 
در سال هاي اخیر در بريتانیا نیز قیمت بنزين و نفت گاز به 
دلیل افزايش قیمت نفت خام در بازارهاي جهاني و همچنین 
افزايش عوارض دولتي، ركوردهاي تازه يي را ثبت كرده است. 
طبق آمار به دست آمده، هر 50 لیتر بنزين در فرانسه حدود 
6۷.۱8پوند و در بريتانیا 65.۷۷ پوند به فروش مي رسد كه 
اين مبلغ در مالت 65.50 پوند اعالم شده است. به طور كلي 
جذابیت در اج��راي طرح هاي بهینه س��ازي مصرف انرژي 
وابس��تگي بااليي به قیمت عرضه حامل هاي مختلف انرژي 
ب��ه ويژه فرآورد ه نفت��ي دارد. در همین رابطه قیمت گذاري 
مناسب بنزين در بخش حمل و نقل عالوه بر توجیه پذيرتر 
كردن طرح هاي بهینه سازي منجر به ترغیب مصرف كننده 
براي استفاده از سوخت جايگزين گاز طبیعي مي شود و تاثیر 
قابل مالحظه هاي نیز در كاهش میزان قاچاق اين فرآورده 

خواهد داشت. 

آمارنامه

بازارهنر

»عكسهاحرفميزنند«درآكادميشيلي
فیلم »عكس ها ح��رف مي زنند« به 
كارگردان��ي افش��ین امی��اري به بخش 
مسابقه فیلم هاي بلند جشنواره آكادمي 

فیلم و هنر جنوب - شیلي راه يافت. 
فیلم »عكس ه��ا حرف مي زنند« به 
كارگرداني افش��ین امی��اري به بخش 
مس��ابقه فیلم هاي بلند آكادمي فیلم و 
هنر جنوب - شیلي راه يافت. فستیوال 
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2۳ مهرماه در شیلي شروع به كار خواهد كرد. 
اي��ن فیل��م پیش از اي��ن برگزي��ده بخش بلند 
داس��تاني فس��تیوال درياي كارايی��ب، فیكمارك 
ونزوئ��ال و... ش��ده بود. به گ��زارش مهر، »عكس ها 
حرف مي زنند« قصه فیلمس��ازي اس��ت كه سعي 
دارد با تلفیق س��ینما به عن��وان هنري متحرك و 
ناطق و عكاس��ي به عنوان هنري ثابت صامت فرم 
رواي��ت جديدي را تجربه كند كه ب��ه پديده  ثابت 
ناطق مي رس��د. فیلمس��از به مدت ي��ك هفته در 
آتلیه يي مستقر مي شود تا روزي يك سوژه را پیدا 
كند كه حاضر باش��د از او عكس��ي گرفته شود و از 

آن مهم تر حاضر باشد، داستان عاشقانه 
زندگ��ي اش را بازگو كن��د يعني بعد از 
ش��نیدن كلمه عش��ق به ياد نخستین 
كس��ي و داس��تاني كه مي افتد آن را با 
زبان خود روايت كند تا مخاطب بدون 
هیچ پیش قضاوتي به تصوير ش��خص 
خیره ش��ده و به داستانش گوش دهد. 
تمريني براي گوش دادن... هفت آدم... 
هفت داس��تان عاش��قانه. هفت نسل... 
تجرب��ه عش��ق در نس��ل  هاي مختلف. 

تفاوت ها و اشتراكات. 
اين فیلم 62دقیقه يي شهريور ۱۳95 در مشهد 
فیلمبرداري ش��د و جزو فیلم هاي آلترناتیو و ارزان 
است كه به دور از تش��ريفات مرسوم فیلمسازي و 
با حذف عوامل غیرضروري با رقمي اندك س��اخته 
ش��ده اس��ت. افش��ین امیاري كارگردان اين فیلم 
كارش��ناس ارش��د مهندس��ي برق و دانش آموخته 
فیلمس��ازي از انجمن سینماي جوانان است و قبل 
از اين فیلم، س��ه فیلم كوتاه ب��ه نام هاي »تحويل 
بهار« ۱00ثانی��ه، »روزمردگ��ي« ۱۷دقیقه، »غذا 

تمام شد!« ۱9دقیقه ساخته است. 

معرفيداورجشنوارهسينماحقيقت
مستندس��از  ُرزي  فرانك��و  ج��ان  
ايتالیايي داور بخش مس��ابقه جشنواره 
اي��ران  مس��تند  فیل��م  بین الملل��ي 

»سینماحقیقت« شد. 
به نق��ل از روابط عمومي جش��نواره 
بین الملل��ي »س��ینماحقیقت«، ج��ان  
فرانكو ُرزي مستندس��از ايتالیايي داور 
يازدهمین  بین المل��ل  بخش مس��ابقه 
دوره جشنواره بین المللي فیلم مستند 

ايران »سینماحقیقت« شد. 
او از جمله فیلمس��ازاني اس��ت كه در سال هاي 
اخی��ر با آث��ار مس��تندش، موفق به كس��ب جوايز 

جشنواره هاي سینمايي شده است. 
جان  فرانك��و ُرزي فیلمنامه نوي��س، فیلمبردار، 
كارگ��ردان و تهیه كننده 5۳س��اله، متولد كش��ور 
اريتره، ش��هروند ايتالیا و فارغ التحصیل دانش��كده 
سینمايي نیويورك است. وي از سال ۱99۳ با فیلم 
مس��تند »قايقران« قدم به دنیاي س��ینما گذاشت 
كه در جش��نواره هايي نظیر »لوكارن��و«، »ايدفا« و 

»ساندنس« به نمايش درآمد. 
ُرزي ب��ا ش��روع س��ده جدي��د، آث��اري چ��ون 
»صحبت ه��اي بعدي«، »زير س��طح دريا« و »اتاق 
۱64« را كارگرداني كرد. اين فیلمس��از با مس��تند 

»زير س��طح دري��ا« موفق ب��ه دريافت 
جايزه Orizzonti جش��نواره »ونیز« 
ش��د. به گزارش مهر اين مستندساز در 
سال 20۱6 با فیلم »آتش در دريا« كه 
به موضوع مهاجران مي پ��ردازد، برنده 
خرس طاليي ش��صت و ششمین دوره 
جش��نواره فیل��م »برلی��ن« و نماينده 
ايتالی��ا در جاي��زه اس��كار  س��ینماي 
20۱۷ ش��د. سال گذش��ته و در بخش 
ايتالیا دهمین  مرور سینماي مس��تند 
جش��نواره بین المللي »س��ینماحقیقت«، سه فیلم 
جان فرانك��و ُرزي به نام هاي »آتش در دريا«، »زير 
س��طح دريا« و »ال س��یكاريو ات��اق ۱64 « در اين 

جشنواره روي پرده رفت. 
س��ال گذش��ته قرار ب��ود اين فیلمس��از يكي از 
میهمانان اين جش��نواره باش��د كه به دلیل تداخل 
س��فرهايش اي��ن اتف��اق رخ نداد. مركز گس��ترش 
سینماي مس��تند و تجربي سازمان امور سینمايي، 
يازدهمین دوره جش��نواره بین المللي فیلم مستند 
ايران »س��ینماحقیقت« را ط��ي روزهاي ۱9 تا 26 
آذرماه ۱۳96 با شعار »حقیقت بهترين راهنماست« 
كه از فرمايش��ات حضرت علي )ع( اس��ت در شهر 

تهران برگزار مي كند. 

لغو»داكا«خشم
دموكراتهارابرانگيخت

واشنگتنپست:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود گزارش��ي از طرح 
اجراي��ي مهاج��رت ترامپ 
منتشر كرده است. طبق اين 
ريیس جمهوري  گ��زارش، 
امري��كا اين ط��رح اجرايي 
مهاجرت را كه ۷0 بند دارد 
به كنگره فرس��تاده اس��ت. 
كنگره  ارشد  دموكرات هاي 

نیز به شدت با اصول و مباني مهاجرتي دولت مخالفت 
كرده و هش��دار دادند كه اين روش كمكي به مهاجران 
غیرقانوني كه در كودكي وارد امريكا مي شوند، نخواهد 
كرد. به گ��زارش واشنگتن پس��ت از جمله تصمیمات 
دول��ت ترامپ مبني بر اص��ول مهاجرتي جديد مقابله 
ب��ا انتقال كودكان بدون مجوز از كش��ورهاي امريكاي 
جنوبي به داخل امريكا، تقويت امنیت مرزها و ساخت 
ديوار در مرز مشترك با مكزيك است. همچنین شامل 
اعمال محدوديت هاي شديدتر علیه مهاجرت، مقابله با 
ش��هرهاي امن و به كارگیري ماموران اخراج مهاجران 
خواهد ش��د. در ص��ورت تصويب اين ط��رح، زندگي 
مهاجران��ي كه از كودكي يا نوجواني در امريكا س��اكن 
ش��ده و به اصطالح به آنها »روياپردازان« مي گويند، با 
خطر روبه رو مي شود چون بايد اين كشور را ترك كنند. 

يواسايتودي:
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خود گزارشي از تازه ترين 
توف��ان درياي��ي در جنوب 
و جن��وب ش��رقي امري��كا 
منتش��ر كرد. به گزارش اين 
روزنامه، توفان »نیت« پس از 
»هاروي« و »ايرما« سومین 
توف��ان درياي��ي در مدت 6 
هفته اخیر است كه به امريكا 

مي رس��د. در بخش هاي��ي از چهار ايالت ياد ش��ده  وضع 
اضطراري اعالم ش��ده است. توفان »نیت« شامگاه شنبه 
س��واحل امريكا را درنورديد. »نیت« نخس��ت از سواحل 
لوئیزيانا و فالت رودخانه مي سي سي پي گذر كرد و سپس 
به سوي ايالت مي سي سي پي رفت. توفان »نیت« در اين 
ايالت ويراني هاي گس��ترده يي ايجاد كرده اس��ت. طبق 
گزارش هاي رسیده، هرچند شدت توفان »نیت« به اندازه 
توفان هاي قبلي نبوده، اما برق بیش از ۱00 هزار مشترك 
در ايالت هاي آالباما و مي سي سي پي قطع شده است. در 
آالبام��ا 8۷هزار مش��ترك در بي برقي به س��ر مي برند، 
همچنین 48هزار و 48۷ هزار مشترك در مي سي سي پي 
نیز با قطعي برق مواجه هس��تند. خطوط انتقال برق در 
برخي مناطق بر اثر توفان به زمین افتاده اند و در منطقه 

گرندبي آالباما خطوط انتقال دچار آتش سوزي شده اند. 

الپايس:
از  پ��س  بحران ه��ا 
همه پرسي استقالل كاتالونیا 
از اس��پانیا هن��وز ب��ه پايان 
نرسیده است. آن طور كه اين 
روزنامه اسپانیايي  در صفحه 
اول خود منتشر كرده است، 
پس از خش��ونت هاي پلیس 
اس��پانیا ب��ا جدايي طلبان و 
اعت��راض  گس��ترده حامیان 

اس��تقالل، اين بار نوب��ت به مخالفان اس��تقالل كاتالونیا 
رس��یده اس��ت. به گزارش ال پايس، صدها هزار شهروند 
اس��پانیايي در حمايت از اتحاد اين كش��ور و اعتراض به 
اقدام دولت محلي كاتالونیا براي جدايي از س��اير نواحي 
اسپانیا، در بارسلون دست به تظاهرات زدند. اين تظاهرات 
يك هفته پس از برگزاري همه پرس��ي استقالل منطقه 
كاتالونیا برگزار شد كه دولت و دستگاه قضايي اسپانیا آن 
را غیرقانوني اعالم كرده بود. برپاكنندگان اين راهپیمايي 
خیابان��ي، خواس��تار انجام مذاكرات سیاس��ي براي حل 
بحران كاتالونیا بودند. با وجود آنكه دولت مركزي اسپانیا 
اعالم كرده اين همه پرس��ي را به رس��میت نمي شناسد، 
مقام ه��اي محلي كاتالونیا مي گويند كه با توجه به نتايج 

اين همه پرسي، براي اعالم استقالل اقدام خواهند كرد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

ناامنيدركمينمجسمهها
خبر ربوده ش��دن مجس��مه »كودك« 
از خیاب��ان ولیعصر باالت��ر از میدان ونك 
همزمان با روز جهاني كودك را ابتدا مجید 
فراهاني عضو شوراي شهر تهران در صفحه 
اينس��تاگرام خود منتش��ر كرد و مجتبي 
موس��وي سرپرس��ت معاون��ت فرهنگي و 

هنرهاي شهري سازمان زيباسازي شهر تهران درباره اين اتفاق و پیگیري آن در 
سازمان زيباسازي گفت: اين اتفاق طي سه تا چهار روز گذشته رخ داده است و 

به دلیل اينكه جنس مجسمه از برنز بوده اين دزدي صورت گرفته است. 
به گزارش مهر، سیدمجتبي موسوي از انجام بررسي هاي الزم درباره مجسمه 
س��رقت شده ش��هري از خیابان ولیعصر و تنظیم ش��كايتي براي ارائه به مراجع 
انتظامي براي پیگی��ري موضوع خبر داد. وي با بیان اينكه هر چند وقت يك بار 
ش��اهد چنین دزدي هايي در س��طح شهر هس��تیم، اظهار كرد: متاسفانه دزدي 
مجس��مه مانند تخريب ديگر اموال عمومي شهر وجود دارد و هر از گاهي شاهد 

سرقت يك مجسمه از سطح شهر هستیم. 
اين مقام مس��وول توضیح داد: يك سالي است كه سازمان زيباسازي تصمیم 
گرفته آثاري را در معابر پیاده راه ها و حاشیه پارك ها نصب كند تا مخاطب بتواند 
از نزديك با اين آثار ارتباط بگیرد و بیش��تر با مجسمه آشنا شود. در اقدام اولیه 
س��ه اثر فیگوراتیو را در پی��اده راه خیابان ولیعصر با فاصل��ه  از هم نصب كرديم 
تا به مرور به اين آثار اضافه ش��ود كه متاس��فانه يكي از اين مجس��مه ها سرقت 
شده است. سرپرست معاونت فرهنگي و هنرهاي شهري سازمان زيباسازي شهر 
تهران درباره چگونگي جلوگیري از چنین س��رقت هايي گفت: وقتي مجسمه يي 
با متريال فايبرگالس س��اخته شود از س��رقت در امان است اما احتمال تخريب 
آن باالس��ت. مجسمه هاي برنزي آثار ماندگارتري در ش��هر هستند و استاندارد 
باالتري دارند و ما هم به اين س��مت گراي��ش داريم كه آثاري با چنین متريالي 
در س��طح شهر داشته باش��یم، اما به هر حال به دلیل ارزش برنز، احتمال دزدي 
آن وجود دارد. در واقع هر چیزي از جنس برنز، فلز و مس در س��طح ش��هر از 

دزدي در امان نیست. 

ايزوگامبرگنبدمسجداردستان
اردس��تان يكي از شهرهاي تاريخي حاشیه 
كوير مركزي ايران در اس��تان يزد اس��ت. اين 
ش��هر حول يك مس��جد بزرگ بنا شده كه از 
مس��اجد تاريخي اس��ت و از نظ��ر معماري در 
نوع خود بي نظیر است. مسجد جامع اردستان 
چنان ش��كوه و عظمتي دارد كه اين شهر را در 

میان شهرهاي حاشیه كوير مركزي ايران شاخص كرده است. هم اكنون بازديدكنندگان 
مي توانند بخش هايي از آن آتش��كده تاريخي دوران اش��كانیان را در گوشه يي از مسجد 
ببینند. نخستین بار مسجد در همان قرون ابتداي ورود اسالم به ايران روي آتشكده سابق 
بنا شده، اما مسجد فعلي در زمان سلجوقیان ساخته شده است. زمان ساخت گنبد اصلي 
مسجد را دوران سلطنت ملكشاه سلجوقي دانسته اند. درواقع مسجد فعلي روي خرابه هاي 
مس��جدي قديمي تر ساخته ش��ده و هنوز هم برخي آثار باقیمانده از بناي قديمي تر را 
مي توان در چند ستون، جرز و سرطاق هاي رواق ورودي ديد. مسجد جامع هم اكنون به 

عنوان قطب گردشگري شهر اردستان محسوب مي شود. 
حدود دو ماه قبل خبر رسید كه در عملیات مرمت سقف مسجد جامع اردستان كه 
توسط اداره میراث فرهنگي شهرستان اردستان آغاز شده، سقف اين مسجد تاريخي در 
دست ايزوگام است، اقدامي كه به اعتقاد كارشناسان میراث فرهنگي و اساتید معماري و 
مرمت و حتي معاون میراث فرهنگي استان اصفهان، اشتباه است و بايد حذف مي شد. به 
گزارش ايسنا، معاون میراث فرهنگي سازمان میراث فرهنگي مي گويد: پیمانكار مسجد 
جامع اردس��تان موظف به حذف ايزوگام روي سقف گنبد مسجد جامع اردستان شده« 
در صورتي كه دوستداران میراث فرهنگي اردستان معتقدند »دست كم تا روز يك شنبه 
)۱6 مهر( ايزوگام روي س��ه گنبد پشتي مس��جد جامع باقي است.« با انتشار اين خبر 
واكنش هاي مختلفي از س��وي اساتید دانش��گاه و ناصر طاهري، معاون میراث فرهنگي 
اس��تان اصفهان منتشر ش��د و حتي طاهري دو هفته  قبل در گفت وگو با رسانه ها اعالم 
كرد: »در دستوركاري كه سازمان میراث فرهنگي به پیمانكار داده، مقرر شده از پوشش 
كاهگل و آجرفرش استفاده شود. ايزوگام اشتباه پیمانكار بوده. ما به محض مطلع شدن، 
دس��تور داديم ايزوگام را جمع كنند. همین االن مشغول جمع آوري هستند. هزينه هاي 

جايگزيني هم بر عهده پیمانكار است. در ضمن به بنا هیچ آسیبي وارد نشده است.«

تاريخنگاري

صدور حكم اعدام دكتر فاطمي
شصت و سه سال پیش در چنین روزي، ۱4ماه پس 
از كودتاي 28 مرداد ۳2، حس��ین فاطم��ي وزير امور 
خارج��ه دولت محمد مصدق در دادگاه نظامي محكوم 

به اعدام شد. 
»م��ن ديگ��ر در اي��ن لحظ��ات در مق��ام تظاهر و 
عوام فريبي نیس��تم و به مرگ خود يقین دارم و آنچه 
مي گويم از روي حقیقت است. ما از نهضتي به پیشوايي 
دكت��ر مصدق حمايت كرديم ك��ه هیچ قصد و غرضي 
جز عزت و اس��تقالل مملكت نداش��ت. م��ن براي آن 
كشته مي شوم كه نخس��تین اقدامم در وزارت، بستن 
س��فارتخانه و قطع رابطه با انگلستان بود. هیچ مايوس 
نیس��تم، از هر قطره خون من ه��زاران نهال مي رويد و 
ب��ا تايید خداوند قهار، انتقام اين ملت س��تمديده را از 

استعمار ناپاك مي گیرد.«
اين بخش��ي از دفاعیات فاطمي در جلس��ه دادگاه 
هفتم مه��ر ۱۳۳۳ بود؛ دفاعیاتي كه در حالت بیماري 

و درد شديد بیان كرد. 
درد او ناش��ي از گلوله يي بود كه به او اصابت كرده 
بود و همچنی��ن چاقويي كه به پهلويش فرو رفته بود. 
بیست و پنجم بهمن س��ال ۳0 در حالي كه فاطمي بر 
مزار روزنامه نگار ش��هید محمد مس��عود، مدير روزنامه 
»مرد امروز« كه توس��ط برخي عوامل حزب توده ايران 

ترور شد، مشغول سخنراني و گرامیداشت ياد و خاطره 
اين روزنامه نگار بود، ناگهان صداي گلوله يي سخنان او 
را قط��ع ك��رد و او را نقش بر زمین ك��رد. حكم اعدام 
حسین فاطمي در حالي صادر شد كه به گفته وكیلش، 
اس��تفراغ هاي خوني او پس از يك س��ال نگهداري در 

زندان، وضعیت او را به شدت وخیم كرده بود. 

نوزدهم آبان سال ۱۳۳۳، فاطمي را در حالي كه آثار 
بیماري در او نمايان بود، با برانكارد تا پاي جوخه اعدام 
بردند. بعد ها روايت شد كه او هنگام اعدام فرياد زده بود 
»بس��م اهلل الرحمن الرحیم؛ پاينده ايران، زنده باد دكتر 
مصدق«... و بعد صداي رگبار گلوله در میدان تیر لشكر 

دو زرهي تهران پیچید. 

حاشيه

ورزشكارحاشيهاي
ماج��را از يك عكس ش��روع ش��د؛ 
عكس نوجواني كه روي ويلچر نشس��ته 
و دو مدال قهرماني كشور در پرتاب نیزه 
و وزنه دارد. در ش��رح عكسي كه از اين 
نوجوان در فضاي مجازي منتشر شده، 
او گفته هر سه ماه 45هزار تومان حقوق 
مي گیرد، براي مس��ابقات كشوري از او 
صدهزار تومان دريافت ش��ده و وقتي از 
مسابقات به اهواز برگشته، هیچ كس به 

استقبالش نرفته است. 
ام��ا ريیس هیات ورزش هاي جانبازان و معلوالن 

خوزستان روايت ديگري از اين ماجرا دارد. 
مهرداد ش��یرواني گفته اين فرد س��ال گذش��ته 
همراه ب��ا ۱4نفر ديگر در قالب تیم جوانان اس��تان 
به مس��ابقات كشوري اعزام ش��د و با توجه به اينكه 
ويلچري بود و كالس بندي پزش��كي صورت گرفت، 
در كالس او هیچ شركت كننده يي نبود ولي با توجه 
ب��ه اينكه ما براي او هزينه كرده بوديم، در مس��ابقه 
ش��ركت ك��رد و در دو ماده كه رقیب هم نداش��ت، 
دو مدال افتخاري كس��ب ك��رد و اين كار تنها براي 
تش��ويق او بود. او اظهار كرد: از اق��دام خانواده اين 

فرد و انتشار اين عكس تعجب مي كنم 
و آنها قصدي جز سوءاس��تفاده ندارند و 
به جاي اينكه فرزند خود را وارد ورزش 
كنند و شايد ما بتوانیم از او يك قهرمان 
بس��ازيم، او را وارد مس��ائل حاشیه يي 
كرده اند و از او سوءاس��تفاده مي كنند و 

اين كار بسیار بد است. 
ب��ه گفت��ه او، اگ��ر اين نوج��وان به 
فعالی��ت خ��ود ادام��ه م��ي داد ش��ايد 
مي توانس��ت به مس��ابقات آس��یايي اعزام شود ولي 
از ارديبهش��ت ماه سال گذش��ته ديگر سمت ورزش 
نیامد و خانواده  او بیش��تر با همین سوءاس��تفاده او 
را از ورزش دور كردند. ش��یرواني همچنین به ايسنا 
گفت: اين ورزش��كار و ديگر نفرات تیم با هواپیما به 
مسابقات رفتند و برگشتند، ضمن اينكه مجرب ترين 
كادر فني همراه تیم بود و البسه به صورت كامل در 
اختی��ار تیم قرار گرفت. نه تنه��ا در دوران مديريت 
من، بلكه در دوران مديريت هاي گذش��ته نیز ريالي 
از ورزش��كاران گرفته نش��ده است. من فكر مي كنم 
هدف از انتشار مجدد اين عكس، سوءاستفاده مالي 

بوده است. 
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